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I чвэрць (1 гадзіна на тыдзень) 
№ 

урока, 

дата 

Тэма 

ўрока 
Мэты ўрока Асноўныя віды і спосабы дзейнасці 

Дамашняе 

заданне 

Арыентаванне на мясцовасці (3 гадзіны) 
1 Гарызонт. 

Стораны 

гарызонту 

Сфарміраваць уяўленне пра гарызонт, лініі 
гарызонту і асноўныя і прамежкавыя 

стораны гарызонту; спрыяць усведамленню 
навучэнцамі практычнага значэння ўмення 

арыентавацца; вучыць знаходзіць і 
паказваць на малюнку асноўныя і 
прамежкавыя стораны гарызонту; развіваць 

здольнасць да прадуктыўнай камунікацыі, 
выхоўваць пачуццё адказнасці за вынікі 

сумеснай працы 

Засваенне элементарных прымет паняццяў 
«гарызонт», «лінія гарызонту» падчас чытання і 

аналізу малюнка вучэбнага дапаможніка (слайда); 
параўнанне атрыманых вынікаў з тэкстам вучэбнага 

дапаможніка. 
Разважанне пра тое, што такое «арыентаванне на 

мясцовасці», з дапамогай чаго ці як магчыма 

арыентавацца на мясцовасці (на аснове актуалізацыі 
наяўнага вопыту). 

Знаёмства з асноўнымі і прамежкавымі старанамі 
гарызонту, іх абазначэннямі на аснове аналізу 
малюнка вучэбнага дапаможніка ці слайда. 

Засваенне вопыту вызначэння старон гарызонту 
падчас практычнай працы (на аснове малюнка 

вучэбнага дапаможніка; праца ў парах). 
Практыкаванні па вызначэнні асноўных і 

прамежкавых старон гарызонту, калі вядома адна са 

старон (пазначэнне старон гарызонту на малюнку, 
практыкаванне «Пакажы»). 

Рэфлексія. Аналіз і ацэнка таго, пра што 
даведаліся і чаму навучыліся, ацэнка сумеснай 

Прачытаць 
тэксты на с. 5—

8, адказаць на 
пытанні 
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працы (выніковая рэфлексія) 

2 
 

Арыента-
ванне на 

мясцовасці па 
компасе 

Забяспечыць засваенне ўяўленняў пра 
спосабы арыентавання па компасе, уменняў 

карыстацца компасам і вызначаць 
размяшчэнне аб’ектаў адносна старон 

гарызонту, усведамленне значэння 
засвоеных ведаў і ўменняў у штодзённым 
жыцці; стварыць умовы для ўдасканалення 

досведу прадуктыўнай камунікацыі, 
мэтанакраванасці, рэфлексіўнага аналізу і 

ацэнкі вынікаў сваёй працы, лагічнага 
мыслення  

Уключэнне ў працэс вызначэння тэмы і пастаноўкі 
мэты з дапамогай стварэння праблемнай сітуацыі 

пра людзей, якія заблудзіліся ў лесе. 
Канструяванне падчас эўрыстычнай гутаркі адказу 

на пытанне «што значыць арыентавацца на 
мясцовасці, для чаго гэта трэба»; параўнанне 
адказаў з тэкстам артыкула вучэбнага дапаможніка. 

Знаёмства з прыладай компаса, з правіламі яго 
выкарыстання падчас практычнай працы.  

Засваенне вопыту слушнага выкарыстання 
компаса, вызначэння старон гарызонту, 
размяшчэння аб’ектаў адносна старон гарызонту 

падчас практычнай працы «Арыентаванне па 
компасе» (праца ў парах). 

Выкананне практыкаванняў па фармаванні 
ўменняў вызначаць з дапамогай компаса 
месцазнаходжання аб’ектаў адносна старон 

гарызонту (напрыклад, дзвярэй, кута пакоя), 
карыстацца компасам; знаходжанне астатніх старон 

гарызонту па адной вядомай. 
Рэфлексія. Аналіз і ацэнка таго, чаму навучыліся, 

чаму яшчэ трэба навучыцца 

Прачытаць 
тэксты, адказаць 

на пытанні 

3 Арыентаванне 

па Сонцы і 
мясцовых 

прыродных 
прыкметах 
(практычная 

работа на 
мясцовасці — 

у школьным 
двары) 

Стварыць умовы для засваення вопыту 

арыентавання на мясцовасці па Сонцы і 
компасе, мясцовых прыродных прыметах, 

ужыванні засвоеных ведаў на практыцы; 
для засваення ўяўлення пра спосабы і 
правілы арыентавання па мясцовых 

прыродных прыметах; спрыяць 
удасканаленню вопыту; мэтанакіраванасці; 

выхаванню пачуцця захаплення хараством 
восеньскай прыроды, імкнення выконваць 
правілы прыродаахоўных паводзін падчас 

Самастойная фармулёўка вучэбных задач на 

аснове знаёмства з тэмай урока.  
Знаёмства са спосабамі арыентавання па Сонцы, 

мясцовых прыродных прыметах падчас аналізу 
малюнка вучэбнага дапаможніка, малюнкаў 
мультымедыйнай прэзентацыі. 

Вызначэнне на мясцовасці гарызонту (практычная 
праца ў школьным двары), яго формы на адкрытай і 

закрытай мясцовасці, лініі гарызонту. 
Засваенне вопыту арыентавання на мясцовасці па 

Сонцы (на аснове цені ад шаста ў сонечны дзень). 

Прачытаць тэкст 

вучэбнага 
дапаможніка, 

адказаць на 
пытанні. 
Падрыхтаваць 

паведамленне 
пра способы 

арыентавання па 
мясцовых 
прыродных 
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непасрэднага ўзаемадзеяння з навакольным 

асяроддзем 

Вызначэнне асноўных і прамежкавых старон 

гарызонту з дапамогай компаса; параўнанне 
атрыманых дадзеных з папярэдняй працай.  

Праца ў мікрагрупах: вызначэнне 

месцазнаходжання некалькіх назіраных аб’ектаў 
адносна старон гарызонту, школы; вызначэнне 

патрэбных напрамкаў (напрыклад, у якім напрамку 
трэба ісці, каб трапіць у парк, дадому і да т. п., у 
якім напрамку трэба вяртацца). 

Знаходжанне прыродных прымет, па якіх можна 
вызначыць стораны гарызонту; засваенне 

практычнага вопыту вызначэння з іх дапамогай 
старон гарызонту; праверка атрыманых вынікаў з 
дапамогай компаса; фармулёўка высноў пра тое, па 

якіх прыродных прыметах можна найболей 
дакладна вызначыць стораны гарызонту 

прыметах 

Планета, на якой мы жывём (2 гадзіны) 
4 Зямля — наш 

агульны дом  

Фарміраваць уяўленне пра глобус як 

мадэль Зямлі, мацерыкі і акіяны, 
умоўныя абазначэнні сушы і акіянаў; 

вучыць навучэнцаў знаходзіць і 
паказваць на глобусе Паўночны і 
Паўднёвы полюсы, экватар, паўночнае і 

паўднёвае паўшар’і, мацерыкі і акіяны, 
забяспечыць вопыт прадуктыўнай 

камунікацыі, спрыяць развіццю патрэбы 
ў паважлівым стаўленні адзін да аднаго, 
узаемадапамогі падчас сумеснай працы, 

а таксама развіццю цікавасці да 
вывучэння прадмета «Чалавек і свет» 

Аналіз малюнкаў, якія адлюстроўваюць выгляд 

Зямлі з космасу; фармулёўка здагадак пра форму 
Зямлі.  

Мадэляванне Сонечнай сістэмы, усталяванне 
месца Зямлі ў ёй. 

Знаёмства з глобусам, фармулёўка высновы пра 

тое, чаму глобус з’яўляецца мадэллю Зямлі; 
параўнанне адказаў навучэнцаў з тэкстам вучэбнага 

дапаможніка; фармулёўка паняцця «глобус». 
Выкананне практычнай працы: знаходжанне (пад 

кіраўніцтвам настаўніка) на глобусе экватара, 

паўночнага і паўднёвага паўшар’яў, Паўночнага і 
Паўднёвага полюсаў, заходняга і ўсходняга 

паўшар’яў (праца ў парах).  
Замацаванне ўяўленняў пра экватар, паўночнае і 

паўднёвае паўшар’і падчас чытання тэксту 

вучэбнага дапаможніка, абазначэнне ці знаходжанне 

Прачытаць 

тэксты, адказаць 
на пытанні 
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іх на схематычным малюнку (праца ў парах).  

Знаходжанне і паказ мацерыкоў і акіянаў на 
глобусе, засваенне элементарных прымет паняццяў 
«мацярык» і «акіян», параўнанне ўласных 

разважанняў з тэкстам вучэбнага дапаможніка. 
Рэфлексіўны аналіз і ацэнка таго, што было самым 

цікавым; цяжкім на ўроку 

5 Фізічная карта 
паўшар’яў 

Фарміраваць уяўленне пра карту як 
зменшаную выяву ўсёй Зямлі ці яе 

вялікіх тэрыторый на плоскасці; вучыць 
карыстацца асноўнымі ўмоўнымі 
знакамі карты; працягнуць 

фарміраванне ўмення знаходзіць і 
паказваць на карце мацерыкі і акіяны; 

знаходзіць на фізічнай карце Рэспубліку 
Беларусь; спрыяць развіццю ўмення 
параўноўваць, рабіць высновы, 

ацэньваць вынікі сваёй працы па 
вызначаных крытэрыях; выхоўваць 

самастойнасць і адказнасць за вынікі 
вучэбнай працы 

Уключэнне ў працэс пастаноўкі мэты на аснове 
знаёмства з тэмай урока. 

Канструяванне адказу на пытанне «Чаму глобусам 
не заўсёды зручна карыстацца?». 

Знаёмства з фізічнай картай паўшар’яў падчас 

практычнай працы з вучэбным дапаможнікам, 
параўнанне атрыманых вынікаў з тэкстам. 

Параўнанне глобуса і карты, устанаўленне 
падабенства і адрозненняў. 

Практыкаванне ў пазнаванні мацерыкоў і акіянаў 

па апісанні асаблівасцей іх месцазнаходжання; 
знаходжанне і паказ іх на фізічнай карце паўшар’яў 

(праца ў парах). Вызначэнне асаблівасцей мацерыка, 
на якім знаходзіцца Рэспубліка Беларусь: у якіх 
паўшар’ях знаходзіцца мацярык, параўнальныя 

памеры, якімі акіянамі абмываецца, як завецца 
найбліжэйшы мацярык і да т. п.; у якой частцы 
мацерыка знаходзіцца Рэспубліка Беларусь. 

Пазнаванне мацерыкоў па іх контуры на 
малюнках, слайдах мультымедыйнай прэзентацыі 

Прачытаць 
тэксты, адказаць 

на пытанні 
 

Мой родны край (15 гадзін) 

6-7 Прыродныя 

згуртаванні 
Беларусі. Лес і 
яго насельнікі 

(экскурсія)* 

Фарміраваць уяўленне пра прыроднае 

згуртаванне як супольнае жыццё раслін 
і жывёл на вызначанай тэрыторыі, 
прыстасаванні раслін і жывёл да 

супольнага жыцця; стварыць умовы для 

Назіранне за хараством восеньскай прыроды, яе 

фарбамі, пахамі, гукамі.  
Актуалізацыя вучэбных задач, правіл тэхнікі 

бяспекі, прыродаахоўных паводзін.  

Назіранні за раслінамі лесу і высвятленне таго, як 

Падрыхтаваць 

апавяданне або 
малюнак 
«Лясныя 

паверхі» 
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развіцця здольнасці распазнаваць 

расліны і жывёл, назіраць за аб’ектамі і 
з’явамі прыроды, фіксаваць і тлумачыць 
вынікі, забяспечыць вопыт лагічнага 

мыслення падчас устанаўлення 
прычынна-выніковых сувязяў у 

прыродзе; забяспечыць досвед 
ажыццяўлення экалагічна слушнай 
прыродаахоўнай дзейнасці і паводзін 

(напрыклад, збіраць корм для птушак, 
выконваць правілы перасоўвання); 

працягваць вучыць бачыць хараство 
восеньскай прыроды 

расліны прыроднага згуртавання прыстасаваны да 

супольнага вырастання: усталяванне навучэнцамі 
«паверхаў» (ярусаў) лесу; выяўленне, якія расліны 
растуць на верхнім паверсе (дрэвы), чым іх крона, 

размяшчэнне галін адрозніваюцца ад тых, што 
растуць асобна ад іншых дрэў; якія расліны растуць 

у ніжніх ярусах (хмызнякі, травы), якую ролю 
выконваюць дрэвы ў лесе. 

Распазнаванне вядомых дрэў падчас дыдактычнай 

гульні «Да названага дрэва (хмызняку) падыдзі». 
Самастойная работа (праца ў мікрагрупах) па 

пазнаванні раслін падчас гульні «Следапыт» 
(знаходжанне раслін па паказаных прыметах, 
раздадзеных пладах, лісці).  

Фармулёўка высновы пра тое, якія расліны растуць 
у кожным з ярусаў.  

Выкананне практыкаванняў па вызначэнні старон 
гарызонту з дапамогай мясцовых прыродных прымет 
(лішайнікі на дрэвах, схілы мурашніка і да т. п.) 

Назіранні за жывёламі лесу па ходу экскурсіі: дзе 
жывуць, асаблівасці іх перамяшчэння, спосабы 

харчавання, асаблівасці выгляду як прыстасаванне 
да месца пражывання і харчавання, пазнаванне 
знаёмых птушак. 

Атрыманне практычнага вопыту прыродаахоўнай 
дзейнасці, зыходзячы з пэўных умоў (прыбіранне 

лесу, агароджванне мурашніка і да т. п.); збор лісця, 
дрэў і хмызнякоў для гербарыя ці практычнай працы 
ў класе 

8 Формы зямной 

паверхні 

Сфарміраваць уяўленне пра 

разнастайнасць форм паверхні, іх 
асаблівасці; спрыяць развіццю 

метапрадметных здольнасцей 
навучэнцаў (мэтанакіраванасці, 

Самастойная фармулёўка задач урока на аснове 

знаёмства з яго тэмай.  
Актуалізацыя наяўнага пачуццёвага вопыту пра 

формы зямной паверхні, параўнанне атрыманых 
вынікаў з тэкстам вучэбнага дапаможніка. 

Прачытаць 

тэксты на с. 25—
29, адказаць на 

пытанні 
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здольнасці да самакантролю і 

самаацэнкі; аналізу тэкстаў і малюнкаў, 
прадуктыўнай працы ў парах, 
ажыццяўляць параўнанне, фармуляваць 

высновы); працягнуць фарміраванне 
ўмення знаходзіць аб’екты на карце па 

ўмоўных знаках; спрыяць выхаванню 
самастойнасці, адказных адносін да 
вучэбнай дзейнасці 

Пазнаванне выглядаў раўнін (плоскай і 

ўзгорыстай) па малюнках вучэбнага дапаможніка, 
фатаграфіях мультымедыйнай прэзентацыі, 
абгрунтаванне сваіх адказаў. 

Фарміраванне ўяўленняў пра ўзгорак з дапамогай 
малюнка вучэбнага дапаможніка, яго будову; 

параўнанне атрыманых ведаў з тэкстам; 
канструяванне паняцця «ўзгорак».  

Параўнанне ўзгорка і гары, канструяванне адказу 

на пытанне пра тое, чым падобныя і чым 
адрозніваюцца гара і ўзгорак, параўнанне сваіх 

здагадак з тэкстам вучэбнага дапаможніка, 
фармуляванне высноў (якія здагадкі апынуліся 
дакладнымі, а якія — не, пра што новае даведаліся з 

тэксту). 
Знаходжанне гор Гімалаяў на фізічнай карце пад 

кіраўніцтвам настаўніка, вызначэнне па ўмоўных 
знаках вышыні гор (нізкія ці высокія).  

Параўнанне высокіх і нізкіх гор, выяўленне іх 

адрознення на аснове аналізу малюнкаў і тэксту 
вучэбнага дапаможніка. 

Пазнаванне асноўных форм паверхні на карцінах, 
табліцах, слайдах, па апісанні падчас гульні 
«Загадай — адгадаю».  

Мадэляванне форм паверхні (раўніны плоскай, 
узгорка) з дапамогай пяску (пры наяўнасці часу — 

праца ў мікрагрупах).  
Рэфлексія. Самавызначэнне таго, пра што новае 

даведаліся, што дапамагала і што замінала ў 

дасягненні задач урока, над чым варта папрацаваць 
надалей 

 


