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Прадмова

Прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне па вучэбным прадмеце 
«Асновы бяспекі жыццядзейнасці» прызначана для настаўнікаў, якія выкла-
даюць дадзены вучэбны прадмет у 5—6 класах устаноў агульнай сярэдняй 
адукацыі. Яно складзена ў адпаведнасці з дзеючымі вучэбнымі праграмамі для 
ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі, зацверджанымі Міністэрствам адукацыі 
Рэспублікі Беларусь, з разліку 35 вучэбных гадзін на год (1 гадзіна на ты-
дзень).

Каляндарна-тэматычнае планаванне дапаможа настаўніку вызначыць 
парадак вывучэння тэм і сканструяваць вучэбныя заняткі, вызначыць ме-
тады і форму арганізацыі вучэбнага працэсу з улікам сезонных і мясцовых 
умоў, узроставых асаблівасцей вучняў, матэрыяльных магчымасцей устаноў 
адукацыі і складу класа. Звяртаем увагу, што асноўны вучэбны матэрыял 
павінен быць засвоены на ўроку. 

У працэсе работы настаўнік можа ўнесці свае карэктывы ў планаван-
не ў залежнасці ад асаблівасцей канкрэтнага класа. Пры падрыхтоўцы да 
заняткаў рэкамендуецца выкарыстоўваць наступныя крыніцы і матэрыялы.

Нацыянальны адукацыйны партал:
• http://adu.by;
• электронныя адукацыйныя рэсурсы (ЭАР), якія працуюць у тэста-

вым рэжыме (http://e-vedy.adu.by/course/index.php?categoryid=60).
 Рэсурсы Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь у раз-

дзеле УДАІ «Сацыяльная рэклама» (http://mvd.gov.by/ru/main.
aspx?guid=l 711).

 Рэсурсы Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Бела-
русь:

• мабільны дадатак «МЧС Беларуси: помощь рядом» (http://mchs.gov.
by/rus/main/events/app/); 

• раздзел «Центр безопасности» (http://mchs.gov.by/rus/main/centr_
bezop/);

• плакаты (http://mchs.gov.by/_modules/_cfiles/plakati_OBZH.pdf);
• мультымедыйныя матэрыялы па АБЖ у раздзеле «Центр безопасности 

МЧС» (http://mchs.gov.by/rus/main/propaganda/; http://mchs.gov.by/
rus/main/propaganda/parents).

Серыя плакатаў «Даша» для дзяцей дашкольнага і малодшага школь-
нага ўзросту.

Плакаты па АБЖ: наглядна-дэманстрацыйны матэрыял (серыя плакатаў 
«Основы безопасности жизнедеятельности для детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста»).

Расклад заняткаў «Гордимся, что научили».
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Расфарбоўка «Учим правила безопасности вместе».
Буклет «Гордимся, что научили».
Буклет «Безопасное детство».
Буклет «Геометрия безопасности».
Серыя буклетаў «Изучи, научи, защити».
Кнігі і дапаможнікі:
• «101: что делать в чрезвычайной ситуации»;
• «Памятка для родителей»;
• «Что делать, если...»;
• «Уроки безопасности»;
• «Приключения Даши в стране опасностей»;
• «Как зверята правила безопасности на воде изучали»;
• «Как зверята правила поведения в лесу объясняли».

DVD-дыскі.
Дыск 1. 
Аўдыяказкі для дзяцей:
• Сказочные истории по безопасности;
• серыя «Спасайка».
Серыя навучальных мультфільмаў па АБЖ:
• Волшебная книга;
• Поведение при пожаре;
• Недетские игры;
• Школа безопасности.
Дыск 2:
• Азбука безопасности;
• Цена мгновения (для родителей).

Дыск 3:
• Уроки безопасности.

Дыск 4:
• Серыя навучальных мультфільмаў па АБЖ «Спасайка».
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5 клас

(1 г на тыдзень, 35 г)

№ ву-
чэбных 

заняткаў, 
дата

Тэма вучэбных заняткаў, 
асноўныя пытанні зместу Мэты вывучэння тэмы Характарыстыка асноўных 

відаў і спосабаў дзейнасці
Практычныя работы 

і рэкамендацыі

1 2 3 4 5

Правілы дарожнага руху (3 г)

1 Гісторыя Правіл дарожнага 
руху (ПДР).
Гісторыя ўзнікнення ПДР.  
Іх змяненні ў сувязі з раз-
віццём транспартных срод-
каў, дарог і грамадскіх ад-
носін у сферы дарожнага 
руху (гл. 2, 4, 5 ПДР)

Азнаямленне з гісто-
рыяй узнікнення ПДР; 
тлумачэнне прычын не-
абходнасці ўдасканаль-
вання ПДР; фармірава-
нне ўсведамлення аба-
вязковасці выканання 
ПДР

Расказ-гутарка па гі сторыі 
ПДР з вы карыстаннем ЭАР: 
http://e-vedy.adu.by/mod/
folder/view.php?id=4885. Аб-
меркаванне і фармулява-
нне вынікаў пра неабхо-
днасць выканання ПДР.
Азнаямленне з ПДР.
Вывучэнне агульных пра-
воў і абавязкаў удзельнікаў 
дарожнага руху

Дзелавая гульня па 
выкананні ПДР з апо-
рай на існуючы асабі-
сты досвед вучняў як 
удзельнікаў дарожна-
га руху

2 Рух вучняў групамі і ў калоне.
Парадак руху вучняў гру-
памі па тратуары, пешаход-
най і веласіпеднай дарож-
ках, абочыне дарогі, пеша-
ходным пераходзе, у жылой 
і пешаходнай зонах. 

Вывучэнне правіл руху 
вучняў групамі і забес-
пячэння бяспекі руху 
ў калоне.
Засваенне правіл паса-
дкі і высадкі групы вуч-
няў з аўтобуса, тралей-
буса, трамвая

Апытанне з наступным аб-
меркаваннем патрабаванняў 
ПДР з выкарыстаннем ЭАР: 
http://e-vedy.adu.by/mod/
folder/view.php?id=4889.
Самастойная работа вучняў 
па выбары і ацэнцы маршру-
ту руху

Аналіз сітуацый, якія 
ўтрымліваюць як пра -
вільныя, так і памыл-
ковыя дзеянні ўдзель-
ніка дарожнага руху

6

Працяг

1 2 3 4 5

Парадак руху вучняў у кало-
не. Правілы пасадкі і высадкі 
групы вучняў з аўтобуса, 
тралейбуса, трамвая (п. 2.21, 
2.25, 2.48, 17, 18, 21, 22, 23.1, 
24.2, 131.1, 135 ПДР; дарож-
ныя знакі 4.5.1—4.6.2, 5.16.1, 
5.16.2, 5.38—5.41 (дадатак 2 
да ПДР); лініі гарызанталь-
най дарожнай разметкі 1.29— 
1.31, 1.33 (дадатак 3 да 
ПДР))

3 Экскурсія па населеным 
пункце, пераход праезнай 
часткі дарогі на скрыжаван-
нях складанай канфігурацыі 
і ўчастку праезнай часткі 
дарогі па-за скрыжаваннем 
і пешаходным пераходам.
Правядзенне экскурсіі па 
населеным пункце. Назі-
ранне за рухам транспарт-
ных сродкаў і пешахо-
даў. Правілы забеспячэн-
ня бяспекі пры пераходзе 
праезнай часткі дарогі на 
скрыжаванні, па пешаход-

Сістэматызацыя ведаў 
аб правілах руху тра нс-
партных сродкаў і пе-
шаходаў; удасканаль-
ванне навыкаў вы ка-
нан ня пра віл бяс пе кі 
пры пера хо дзе праез-
най часткі да ро гі, скры- 
жаванняў; фар мі ра ван-
не ўваж лівасці, умен ня 
ана лізаваць сітуацыі на 
да ро гах

Выкарыстанне ЭАР: 
http://e-vedy.adu.by/mod/
folder/view.php?id=4908.
Практычная адпрацоўка 
пераходу дарог, скрыжа-
ванняў

Аналіз сітуацый на 
дарозе, пры пераходзе 
праезнай часткі дарогі
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Працяг

1 2 3 4 5

ным пераходзе, па-за пеша-
ходным пераходам (п. 2.29, 
17.2, 18, 42, 114, 135 ПДР; да-
рожныя знакі 5.16.1, 5.16.2, 
5.22.1—5.23.2 (дадатак 2 
да ПДР); лініі гарызан-
тальнай дарожнай разметкі 
1.14.1, 1.14.3 (дадатак 3 
да ПДР))

Пажарная бяспека (1 г)

4 Небяспека пажараў. 
Небяспека ўзгарання су-
хога лісця, травы, сена. 
Небяспека распальвання 
вогнішчаў для спальвання 
смецця на прысядзібных 
і дачных участках. Неда-
пушчальнасць выкарыстан-
ня для распалу лёгкіх на 
ўзгаранне рэчываў. Небяспе-
ка ўзнікнення пажару ў доме 
ад крыніц агню паблізу яго 
(вогнішча, сухая трава ці 
суседняя пабудова, якая га-
рыць, лясны пажар), у кватэ-
ры, пад’ездзе, размешчаных 
побач кватэрах

Тлумачэнне небяспекі 
спальвання смецця і су-
хіх галін, лісця, травы; 
фарміраванне разумен-
ня недапушчальнасці 
восеньскіх і веснавых 
падпалаў; фарміраван-
не ўсведамлення небяс-
пекі выкарыстання лёг-
кіх на ўзгаранне рэчы-
ваў і іншых крыніц 
за паль вання ў жылых 
будынках

Дэманстрацыя прэ зен-
тацыі, паказ відэаматэрыя-
лаў пра небяспеку спаль-
вання смецця і магчымыя 
наступствы з выкарыстан-
нем ЭАР: http://e-vedy.
adu.by/mod/folder/view.
php?id=5048.
Тлумачэнне небяспекі па-
жараў

Састаўленне с піса лёг-
кіх на ўз гаранне рэчы-
ваў і матэрыялаў, якія 
выкарыстоўваюцца 
ў побыце. 
Ролевая міні-гульня 
«Вы ўбачылі дзяцей, 
якія падпальваюць су-
хую траву (лісце, сме-
цце). Як варта дзейні-
чаць?»

8

Працяг

1 2 3 4 5

Навакольнае асяроддзе і бяспека (2 г)

5 Небяспека ртуцьзмяшчаль-
ных прыбораў.
Ртуць і яе таксічныя ўлас-
цівасці. Асноўныя ртуць-
змяшчальныя прыборы, якія 
выкарыстоўваюцца ў побы-
це. Візуальнае распазнава-
нне ртуці. Небяспека ртуці 
пры парушэнні герметычна-
сці прыбораў. Дзеянні пры 
пашкоджанні ртуцьзмяш-
чальных прыбораў і пры вы-
яўленні ртуці

Азнаямленне з так січ-
нымі ўласцівасця мі 
рту ці; вывучэнне асноў-
ных ртуцьзмяшчаль-
ных прыбораў, якія 
маюц ца ў побыце; фар-
мі ра ванне навыкаў ві-
зу альнага распазна-
ван ня ртуці, разумення 
не бяспекі разліву рту-
ці; засваенне алгарытму 
дзе янняў у выпадку па-
рушэння герметыч нас-
ці ртуцьзмяшчальных 
прыбораў

Прагляд прэзентацыі па 
тэме заняткаў, азнаямлен-
не з ртуцьзмяшчальны-
мі прыборамі, якія выка-
рыс тоўваюцца ў побы-
це. Выкарыстанне сайта 
МНС: http://mchs.gov.by/
rus/main/centr_bezop/
proekt/32.
Расказ-гутарка «Небяспе-
ка таксічных уласцівасцей 
ртуці». 
Засваенне алгарытму дзеян-
няў у выпадку парушэння 
герметычнасці ртуцьзмяш-
чальных прыбораў

Састаўленне спіса  
ртуцьзмяшчальных 
прыбораў у побыце. 
Састаўленне алгары-
тму дзеянняў у выпа-
дку парушэння герме-
тычнасці ртуцьзмяш-
чальных прыбораў

6 Траўмы і іх прычыны. Меры 
і спосабы аказання дапамогі. 
Траўма. Віды траўмаў. Пры-
чыны траўмаў. Траўмане-
бяспечныя месцы. Дамаш ні 
траўматызм. Аказанне пер-
шай дапамогі пры ўдарах, 
ранках, парэзах, насавым 
крывацёку

Вывучэнне прычын ат-
рымання траўмаў; аз-
на ямленне з правіламі 
аказання першай дапа-
могі пры траўмах; фар-
міраванне асцярож нас-
ці, уважлівасці

Вывучэнне відаў траўмаў 
і прычын іх атрымання 
з вы карыстаннем ЭАР: 
http://e-vedy.adu.by/mod/
folder/view.php?id=4906.
Расказ-гутарка «Захоўван-
не інструментаў і вострых 
прадметаў у дамашніх умо-
вах, правілы карыстання 
імі». Абмеркаванне  прычын 
дамашняга траўматызму.

Аказанне першай да-
памогі пры траўмах
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Працяг

1 2 3 4 5

Пералік відаў траўмаў і не-
бяспек траўматызму, вы-
вучаных на вучэбных за-
нятках

Здаровы лад жыцця (1 г)

7 Шкода ўжывання алкаголю.
Навязаны выбар алкаго-
лю. Шкода, якая наносіцца 
алкаголем здароўю чалаве-
ка. Алкагалізм: сацыяльныя 
наступствы, уплыў на рэпра-
дуктыўнае здароўе чалавека

Вывучэнне шкоды ўжы-
вання алкаголю для 
здароўя; фарміраван не 
ўсведамлення навяза-
нага выбару алкаголю, 
яго наступстваў і не-
абходнасці вядзення 
здаровага ладу жыц ця

Азнаямленне з прычынамі 
навязанага выбару алкаго-
лю і метадамі яўнай і сха-
ванай рэкламы алкаголю. 
Расказ-гутарка «Навязаны 
выбар алкаголю». 
Вывучэнне наступстваў 
ужывання алкаголю і ўзні-
кнення алкагалізму з выка-
рыстаннем ЭАР: http://e-
vedy.adu.by/mod/folder/
view.php?id=4997.
Разгляд пераваг вядзення 
здаровага ладу жыцця

Прагляд фільма пра 
шкоду алкаголю. 
Састаўленне спіса на-
ступстваў ужывання 
алкаголю

Абагульняльныя заняткі (1 г)

8 Абагульненне і сістэматы-
зацыя ведаў па вывучаных 
тэмах

Замацаванне атрыма-
ных ведаў па вывуча-
ных тэмах

Выкананне практычных 
заданняў

10

Працяг

1 2 3 4 5

Правілы дарожнага руху (2 г)

9 Рух вучняў групамі і ў ка-
лоне.
Парадак руху вучняў група-
мі па тратуары, пешаходнай 
і веласіпеднай дарожках, 
абочыне дарогі, пешаходным 
пераходзе, у жылых і пеша-
ходных зонах.
Парадак руху вучняў у кало-
не. Правілы пасадкі і выса-
дкі групы вучняў з аўто-
буса, тралейбуса, трамвая 
(п. 2.21, 2.25, 2.48, 17, 18, 21, 
22, 23.1, 24.2, 131.1, 135 ПДР; 
дарожныя знакі 4.5.1—4.6.2, 
5.16.1, 5.16.2, 5.38—5.41 (да-
датак 2 да ПДР); лініі гары-
зантальнай дарожнай разме-
ткі 1.29—1.31, 1.33 (дадатак 3 
да ПДР))

Замацаванне ведаў аб 
правілах руху вучняў 
групамі і забеспячэння 
бяспекі руху ў калоне. 
Фарміраванне ведаў 
аб правілах пасадкі 
і высадкі групы вучняў 
з аўтобуса, тралейбуса, 
трамвая

Засваенне патрабаванняў 
ПДР з выкарыстаннем ЭАР: 
http://e-vedy.adu.by/mod/
folder/view.php?id=4889.
Апытанне вучняў з наступ-
ным абмеркаваннем. 
Выбар вучнямі маршруту 
руху 

Аналіз сітуацый на да-
розе, выбар маршруту 
руху

10 Правілы дарожнага руху 
і пераходу праезнай часткі 
дарогі на скрыжаванні. 
Скрыжаванне — месца пера-
сячэння дарог на адным уз-

Вывучэнне відаў скры-
жаванняў і іх абазна-
чэнняў; замацаван-
не разумення тэрміна 
«скрыжаванне»; фар -

Дэманстрацыя мультыме-
дыйнай прэзентацыі, якая 
ўтрымлівае фотаматэрыялы 
з выявамі скрыжаванняў, 
з выкарыстаннем ЭАР:

Ролевая гульня з вы-
карыстаннем мадэлі 
скрыжавання.
Апытанне вучняў для 
замацавання тэрмінаў 
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роўні. Абазначэнне скры-
жаванняў. Правілы перахо-
ду праезнай часткі дарогі 
на скрыжаванні па пеша-
ходным пераходзе. Дзеянні 
пешаходаў пры адсутнасці 
на скрыжаванні абазначана-
га дарожнымі знакамі і (ці) 
дарожнай разметкай пеша-
ходнага перахода (п. 2.33, 
2.45, 17, 18, 42 ПДР; дарож-
ныя знакі 5.16.1, 5.16.2 (да-
датак 2 да ПДР), лініі га-
рызантальнай дарожнай 
разметкі 1.14.1, 1.14.3 (дада-
так 3 да ПДР))

міраванне навыкаў пра-
вільнага перасячэння 
скрыжаванняў

http://e-vedy.adu.by/mod/
folder/view.php?id=4895.
Кантроль разумення вуч-
нямі правоў і абавязкаў 
удзельнікаў дарожнага руху, 
ведаў вучняў аб абавязках 
пасажыраў пры самастой-
ным руху і руху ў складзе 
групы, калоны

«скрыжаванне», «аба-
значанае скрыжаван-
не».
Састаўленне вучнямі 
маршрутаў руху

Пажарная бяспека (2 г)

11 Пажаранебяспечныя аб’екты. 
Небяспека неасцярожна-
га абыходжання з агнём 
у хлявах, падвалах, гаражах, 
сенасховішчах, на гары-
шчах. Недапушчальнасць 
выкарыстання для асвятле-
ння падобных аб’ектаў за-
палак, запальнічак, све-
чак. Небяспека ўзнікнення

Азнаямленне з мерамі 
прадухілення пажараў 
на пажаранебяспечных 
аб’ектах; тлумачэн-
не небяспекі гульняў 
на такіх аб’ектах і ма-
гчымых наступстваў; 
фарміраванне ўсведа-
млення неабходнасці 
бяспечных паводзін на

Прагляд і абмеркаванне 
фільмаў па тэме заняткаў 
з выкарыстаннем ЭАР: 
http://e-vedy.adu.by/mod/
folder/view.php?id=6897.
Азнаямленне з пералікам 
месцаў баўлення вольна га 
часу і вызначэнне іх па жа-
ранебяспекі.
Фармуляванне правіл бяс-

Састаўленне пераліку 
аб’ектаў, якія заба-
раняецца наведваць 
дзецям без кантролю 
дарослых. 
Праверка засваен-
ня ведаў аб правілах 
пажаранебяспечных 
паводзін

12

Працяг

1 2 3 4 5

і хут кага распаўсюджва-
ння пажару ў месцах, дзе 
складзіруецца сена. Павы-
шаная пажарная небяспе-
ка паддашкавых і падваль-
ных памяшканняў з-за іх 
загрувашчвання. Небяспека 
пралітых лёгкіх на ўзгаранне 
і гаручых вадкасцей. Дзеянні 
пры першых прыкметах узга-
рання (з’яўленне дыму, паху 
электраправодкі, якая тлее, 
іскрэння)

пажаранебяспечных 
аб’ектах

печных паводзін. 
Дыскусія вучняў з мэтай 
вывучэння пажара не бяс-
пекі месцаў баўлення воль-
нага часу 

12 Мой бяспечны дом.
Правілы пажарнай бяспекі 
пры ацяпленні жылых па-
мяшканняў. Бяспечнае ка-
рыстанне агнём, бытавымі 
электраабагравальнікамі, 
газавымі катламі. Бяспеч-
ныя паводзіны пры выкары-
станні гаручых матэрыя лаў. 
Недапушчальнасць абагрэву 
жылых памяшканняў пры 
дапамозе газавых і электры-
чных пліт. Неабходнасць 
выканання правіл пажарнай 
бяспекі

Фарміраванне ўсведам-
лення небяспекі пры 
карыстанні ацяпляль-
нымі прыборамі; наву-
чанне мерам бяспекі: 
пры ацяпленні жылых 
памяшканняў, выкары-
станні агню, бытавых 
электраабагравальні-
каў, газавых катлоў, 
пячнога ацяплення; 
фарміраванне навы-
каў бяспечных паво-
дзін пры абагрэве па-
мяшканняў у халодны 
час года

Расказ-гутарка «Бяспеч-
ныя спосабы абагрэву жы-
лых памяшканняў».
Вывучэнне спосабаў аба-
грэву жылых памяшкан-
няў і пажаранебяспечных 
сітуацый пры ацяпленні. 
Прагляд відэаматэрыялу 
з правільнымі і няправіль-
нымі спосабамі ацяплен-
ня з выкарыстаннем ЭАР: 
http://e-vedy.adu.by/mod/
folder/view.php?id=5049.
Дыскусія на тэму «Вызна-
чэнне станоўчых бакоў і не-
бяспекі розных спосабаў 
ацяплення». 

Састаўленне спіса 
правіл бяспекі пры 
выкарыстанні ацяп-
ляльных прыбораў 
у дамашніх умовах
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Абмеркаванне правіл бяс-
пекі пры ацяпленні.
Састаўленне памяткі па ме-
рах бяспекі пры ацяпленні. 
Замацаванне правіл бяспе-
кі пры выкарыстанні ацяп-
ляльных прыбораў

Навакольнае асяроддзе і бяспека (1 г)

13 Правілы паводзін у розных 
умовах надвор’я.
Сонечныя апёкі, сонечныя 
і цеплавыя ўдары. Меры па 
іх прадухіленні. Першая да-
памога пацярпелым. Праві-
лы паводзін у спякотнае на-
двор’е. Адзенне і галаўныя 
ўборы для спякотнага на-
двор’я. Смага і яе спатоле-
нне. Меры па прадухілен-
ні негатыўных наступстваў 
пры знаходжанні на вуліцы 
ў моцны мароз. Абмаражэ-
нне, меры прафілактыкі. 
Адзенне і абутак для зімо-
вага надвор’я. Меры аказа-
ння дапамогі пры абмара-
жэнні і пераахаладжэнне

Вывучэнне прырод-
ных небяспек і правіл 
паводзін у розных умо-
вах надвор’я. 
Фарміраванне ўсведа-
млення неабходнасці 
бяспечных паводзін для 
прадухілення шкод ных 
наступстваў спёкі і хо-
ладу; навучанне аказа-
нню першай дапамогі 
пры сонечных апёках, 
сонечных і цеплавых 
уда рах, абмаражэнні 
і пераахаладжэнні

Прагляд прэзентацыі па 
тэме заняткаў з выкарыста-
ннем ЭАР: http://e-vedy.
adu.by/mod/folder/view.
php?id=5577.
Расказ-гутарка аб праду-
хіленні шкодных насту-
пстваў спёкі і холаду. 
Вывучэнне мер прадухіле-
ння шкодных наступстваў 
спёкі і холаду, першай дапа-
могі пры сонечных апёках, 
сонечных і цеплавых уда-
рах, абмаражэнні і пера-
ахаладжэнні

Рашэнне сітуацыйных 
задач па выбары адзе-
ння ў розных умовах 
надвор’я. 
Састаўленне алгары-
тмаў дзеянняў па ака-
занні першай дапамогі 
пры сонечных апёках, 
сонечных і цеплавых 
ударах, абмаражэнні 
і пераахаладжэнні

14
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Здаровы лад жыцця (2 г)

14 Асабістая гігіена.
Гігіенічнае ўтрыманне цела, 
адзення і прадметаў хатняга 
ўжытку. Гігіена харчавання

Вывучэнне правіл гі-
гіенічнага ўтрымання 
цела, адзення і прадме-
таў хатняга ўжытку; фа-
рміраванне паняцця аб 
гігіене харчавання

Прагляд прэзентацыі па 
тэме заняткаў з выкарыста-
ннем ЭАР: http://e-vedy.
adu.by/mod/folder/view.
php?id=5580.
Расказ-гутарка аб небяс-
пецы парушэння правіл гі-
гіены. 
Фармуляванне мер праду-
хілення шкодных наступ-
стваў парушэння правіл 
асабістай гігіены

Састаўленне спіса пра-
віл гігіенічнага ўт ры-
мання цела, адзення 
і прадметаў хатняга 
ўжытку. 
Састаўленне памяткі 
гігіены харчавання

15 Шкода курэння.
Навязаны выбар курэння. 
Нікацінавая залежнасць. 
Шкода, якая наносіцца ку-
рэннем здароўю чалавека

Тлумачэнне шкоды, 
якая наносіцца курэн-
нем здароўю чалавека, 
небяспекі нікацінавай 
залежнасці; фарміра-
ванне негатыўных ад-
носін да курэння

Прагляд прэзентацыі (фі-
льма) па тэме заняткаў 
з выкарыстаннем ЭАР: 
http://e-vedy.adu.by/mod/
folder/view.php?id=4997.
Расказ-гутарка аб шкодзе 
курэння, яго асаблівай не-
бяспецы для рэпрадуктыў-
нага здароўя, нікацінавай 
залежнасці.
Тлумачэнне навязвання 
яўнай і схаванай рэкламай 
выбару курэння

Ролевая міні-гульня 
«Вам прапануюць 
закурыць. Як трэба 
павесці сябе, што ад-
казаць?»
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Абагульняльныя заняткі (1 г)

16 Абагульненне і сістэматы-
зацыя ведаў па вывучаных 
тэмах

Замацаванне атрыма-
ных ведаў па вывуча-
ных тэмах

Выкананне практычных 
заданняў

Пажарная бяспека (1 г)

17 Мой бяспечны дом.
Правілы пажарнай бяспекі 
пры ацяпленні жылых па-
мяшканняў. Бяспечнае ка-
рыстанне агнём, бытавымі 
элек траабагравальнікамі, 
газавымі катламі. Бяспеч-
ныя паводзіны пры выка-
рыстанні гаручых матэрыя-
лаў. Недапушчальнасць 
абагрэву жылых памяшка-
нняў пры дапамозе газавых 
і электрыч ных пліт. Неабхо-
днасць вы канання правіл 
пажарнай бяспекі

Замацаванне ведаў 
аб мерах бяспекі пры 
ацяпленні жылых па-
мяшканняў, выкарыста-
нні агню, бытавых эле-
ктраабагравальнікаў, 
газавых катлоў, пячно-
га ацяплення

Прагляд прэзентацыі па 
выкарыстанні бытавых эле-
ктраабагравальнікаў, газа-
вых катлоў, электрапры-
бораў з дапамогай ЭАР: 
http://e-vedy.adu.by/mod/
folder/view.php?id=5049.
Дыскусія вучняў па прагле-
джаным матэрыяле. Зама-
цаванне правіл бяспекі пры 
выкарыстанні ацяпляль-
ных прыбораў

Састаўленне с піса 
пра віл бяспекі пры 
вы карыстанні эле-
ктра прыбораў і ацяп-
лен ня ў дамашніх 
умо вах

Правілы дарожнага руху (2 г)

18 Папераджальныя сігналы 
вадзіцеляў і сігналы рэгу-
ліроўшчыка.
Падача вадзіцелем транспа-

Азнаямленне з папера-
джальнымі сігналамі, 
якія падаюцца вадзіце-
лямі. 

Паўтарэнне правіл перахо-
ду праезнай часткі дарогі 
на скрыжаванні з выкары-
станнем мадэлі скрыжа-

Правядзенне гульні 
«Блытаніна» з дэма-
нстрацыяй жэстаў ва-
дзіцеля. 

16

Працяг
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ртнага сродку папераджаль-
ных сігналаў светлавымі 
ўказальнікамі паваротаў 
ці рукой. Сігналы і жэсты 
рэгуліроўшчыка. Дзеянні 
пешаходаў у сітуацыях, калі 
падаюцца папераджаль-
ныя сігналы светлавымі 
ўказальнікамі паваротаў 
ці рукой вадзіцелем транс-
партнага сродку, сігналы 
(гукавыя і жэстамі) рэгу-
ліроўшчыка (п. 2.8, 2.59, 35, 
36, 50.2, 50.3, 56 ПДР)

Вывучэнне жэстаў і сі-
гналаў рэгуліроўшчы-
ка; тлумачэнне значэн-
ня сігналаў для вадзіце-
ляў і пешаходаў

вання і ЭАР: http://e-vedy.
adu.by/mod/folder/view.
php?id=4898.
Кантроль разумення вуч-
нямі паняццяў «вадзі цель», 
«скрыжаванне», «абазнача-
нае скрыжаванне», патра-
баванняў, якія прад’яўля-
юцца да пешаходаў пры 
пераходзе праезнай часткі 
дарогі на скрыжаванні 
(франтальнае апытанне).
Дэманстрацыя і трактоўка 
жэстаў рэгуліроўшчыка. 
Відэагульні для замаца-
вання матэрыялу па тэме 
заняткаў з выкарыстан-
нем ЭАР: http://e-vedy.
adu.by/mod/folder/view.
php?id=4898.
Кантроль умення ўбачыць 
небяспеку перасячэння 
траекторый руху транс-
партнага сродку і пешахода

Састаўленне вучнямі 
пераліку правіл арга-
нізацыі руху пешахо-
даў на прапанаваным 
скрыжаванні. 
Сюжэтна-ролевая гу-
льня з падачай папе-
раджальных сігналаў 
вадзіцеля рукой. 
Паўтарэнне правоў 
і абавязкаў пешахо-
даў, правіл пераходу 
праезнай часткі даро-
гі на скрыжаванні
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19 Транспартныя сродкі апе-
ратыўнага прызначэння. Іх 
знешні выгляд і сігнальнае 
абсталяванне: спецыяльная 
афарбоўка, светлавая і гука-
вая сігналізацыя.
Тр а н с п а р т н ы я  с р о д к і 
аператыўнага прызначэн-
ня: МНС, міліцыі, хуткай 
дапамогі, аварыйных служб 
(газавай і камунальнай), 
крыміналістычных лаба-
раторый, мытных органаў, 
спецсувязі і фельдсувязі 
(перавозкі спецыяльнай 
пошты), Дзяржаўнай інс-
пекцыі аховы жывёльнага 
і расліннага свету пры Прэ-
зідэнце Рэспублікі Бела-
русь, органаў пагранічнай 
службы, Ваеннай аўта-
мабільнай інспекцыі (ВАІ), 
органаў дзяржаўнай ахо-
вы, Следчага камітэта, 
Транспартнай інспекцыі 
Мінтранса. Права пераваж-
нага праезду і адступлен-
ня ад патрабаванняў ПДР

Азнаямленне з прызна-
чэннем транспарт ных 
сродкаў апера тыўнага 
прызначэння; фармі-
раванне разу мення 
важнасці задач, якія 
рашаюцца пры выка-
рыстанні транс партных 
сродкаў аператыўнага 
прызначэння. 
Вывучэнне дзеянняў 
пры набліжэнні тра-
нспартных сродкаў 
апе ратыўнага прызна-
чэння

10-хвілінная праверка 
ведаў вучняў, атрыманых 
на папярэдніх занятках 
(рашэнне білета з кам-
плекта «Тематические би-
леты для подготовки води-
телей категории “А” и “В” 
к теоре тическим экзаменам 
по ПДД»). 
Дыспут і дэманстрацыя 
прэзентацыі (аўтамабілі, 
уключаючы тыя, што рэд-
ка сустракаюцца: матацы-
клы, калёсныя трактары, 
аўтобусы ў розных умовах 
дарожнага руху, транспар-
тныя сродкі аператыўнага 
п р ы з н а ч э н н я  ( М Н С , 
міліцыі, хуткай дапамогі, 
аварыйных служб)) з вы-
карыстаннем ЭАР: http://
e-vedy.adu.by/mod/folder/
view.php?id=4902.
Вуснае расказванне сі туа-
цыі няправільных паводзін 
у сітуацыях дарожнага ру-
ху, якія абмяркоўваюцца, 
і наступстваў такіх паводзін

Самастойная работа — 
схематычнае адлю-
страванне на лістах 
для малявання роз-
ных сітуацый дарож-
нага руху

18

Працяг
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транспартных сродкаў, якія 
падаюць спецыяльныя гу-
кавыя і светлавыя сігналы. 
Дзеянні пешаходаў пры 
выяўленні транспартных 
сродкаў аператыўнага прыз-
начэння, якія рухаюцца па 
дарозе і падаюць спецыяль-
ныя гукавыя і светлавыя 
сігналы (п. 2.70, 20, 29 ПДР)

Асабістая бяспека (1 г)

20 Месцы асаблівай небяспекі. 
Сустрэча з небяспечнай кам-
паніяй.
Канфлікты ў калектывах. 
Адказнасць за правапару-
шэнні. Бяспечныя зносіны 
пры сустрэчы з незнаёмымі 
людзьмі на вуліцы, у тран-
спарце, пад’ездзе, ліфце, 
парку і іншых месцах

Азнаямленне з месца-
мі, якія ўяўляюць асаб-
лівую небяспеку, і ад-
казнасцю за правапа-
рушэнні; вывучэнне 
правіл бяспечных паво-
дзін; вывучэнне правіл 
паводзін пры сустрэчы 
з незнаёмымі людзьмі 
на вуліцы, у транспа-
рце, пад’ездзе, ліфце, 
парку і іншых месцах

Дэманстрацыя відэаролікаў 
аб баўленні вольнага часу 
з выкарыстаннем ЭАР: 
http://e-vedy.adu.by/mod/
folder/view.php?id=4924.
Абмеркаванне паказаных 
сітуацый, фармулёўка вы-
сноў. 
Прагляд прэзентацыі  «Ме-
сцы асаблівай небяспекі».
Састаўленне спіса небяспе-
чных месцаў, правіл паво-
дзін у розных небяспечных 
месцах

Ролевая гульня па 
распазнаванні пагроз 
і выпрацоўцы споса-
баў прадухілення не-
бяспекі
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Бяспека ў надзвычайных сітуацыях (2 г)

21 Надзвычайныя сітуацыі 
прыроднага характару.
Паняцце аб надзвычай-
ных сітуацыях. Прыродныя 
і тэх нагенныя надзвычай-
ныя сітуацыі. Прыкметы не-
бяспечных прыродных з’яў. 
Агульныя звесткі пра віды 
прыродных надзвычайных 
сітуацый. Правілы паво-
дзін пры пагрозе і ўзнікне-
нні надзвычайных сітуацый 
прыроднага характару

Вывучэнне надзвычай-
ных сітуацый прырод-
нага характару; фармі-
раванне ўсведамлення 
не бяспекі прыродных 
з’яў; азнаямленне з пры-
кметамі небяспеч ных 
прыродных з’яў; за-
сваенне правіл паво-
дзін пры пагрозе і ўзні-
кненні надзвычайных 
сітуацый прыроднага 
характару

Прагляд прэзентацыі па 
тэме заняткаў з выкары-
станнем ЭАР: http://e-vedy.
adu.by/mod/folder/view.
php?id=6699.
Расказ-гутарка аб небя-
спечных прыродных з’явах. 
Вывучэнне дзеянняў пры 
набліжэнні і ўзнікненні не-
бяспечных прыродных з’яў

Сітуацыйная гульня  
«Вы даведаліся пра 
набліжэнне … (не-
бяспечная прыродная 
з’ява). Як трэба дзей-
нічаць, што рабіць?»

22 Гідралагічныя надзвычайныя 
сітуацыі. 
Агульная характарыстыка 
гідралагічных надзвычай-
ных сітуацый. Надзвычай-
ныя сітуацыі, характэрныя 
для Рэспублікі Беларусь: 
навадненне, паводка, раз-
воддзе, павышэнне ўзроўню 
грунтавых вод. Меры па 
пра духіленні і зніжэнні не-
гатыўных наступстваў. Дзе-
янні людзей у зоне ўзнікнен-

Вывучэнне гідралагі-
чных надзвычайных 
сітуацый, характэрных 
для Рэспублікі Бела-
русь. 
Засваенне правіл паво-
дзін пры ўзнікненні 
надзвычайнай сітуацыі; 
фарміраванне псіхала-
гічнай гатоўнасці да 
дзеянняў у выпадку ўз-
нікнення надзвычай-
ных сітуацый

Прагляд прэзентацыі па 
дзеяннях пры навадненні, 
паводцы, разводдзі, ліўне-
вых дажджах, павышэн-
ні ўзроўню грунтавых вод 
з выкарыстаннем ЭАР: 
http://e-vedy.adu.by/mod/
folder/view.php?id=6707.
Абмеркаванне магчымых 
спосабаў захавання жыцця 
і здароўя ў выпадку ўзні-
кнення прыродных надзвы-
чайных сітуацый

Састаўленне алга-
рытму дзеянняў у вы-
падку ўзнікнення гід-
ралагічных надзвы-
чайных сітуацый

20
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ня падобных надзвычайных 
сітуацый, падрыхтоўка да рэ-
камендаванай эва куацыі

Здаровы лад жыцця (3 г)

23 Фізічныя нагрузкі.
Аптымальны рэжым фізіч-
най нагрузкі. Важнасць 
і станоўчы ўплыў фізічнай 
нагрузкі на арганізм. Фі-
зічная нагрузка як прафі-
лактыка захворванняў, 
у т. л. ішэ мічнай хваробы 
сэрца, артэрыяльнай гіпер-
тэнзіі, атлусцення

Вывучэнне аптымаль-
най для здароўя фізіч-
най нагрузкі; фар мі-
ра ванне разумення 
важ насці вядзення зда-
ро вага ладу жыцця; 
вы бар індывідуальнага 
аптымальнага рэжыму 
фізічнай нагрузкі

Дэманстрацыя фільмаў, 
якія расказваюць аб пера-
вагах здаровага ладу жыц-
ця, з выкарыстаннем ЭАР: 
http://e-vedy.adu.by/mod/
folder/view.php?id=5580.
Расказ-гутарка аб карысці 
для здароўя фізічнай на-
грузкі

Абмеркаванне з вуч-
нямі шкодных наступ-
стваў недастатковай 
фізічнай нагрузкі

24 Інтэрнэт-залежнасць.
Шкода празмернага ка-
рыстання Інтэрнэтам, яго 
ўплыў на здароўе чалавека. 
Магчымая небяспека са-
цыяльных сетак, інтэрнэт-
залежнасць

Фарміраванне разумен-
ня небяспекі інтэрнэт-
залежнасці; азнаям-
ленне са шкодай для 
фізічнага здароўя праз-
мернага знаходжан ня 
ў Інтэрнэце; усведам-
ленне небяспекі сацы-
яльных сетак, уз нік нен-
не інтэрнэт-за лежнасці

Дэманстрацыя прэзентацыі 
па тэме заняткаў з выка-
рыстаннем ЭАР: http:// 
e-vedy.adu.by/mod/folder/
view.php?id=4953.
Расказ-гутарка аб шкодзе 
празмернага знаходжання 
ў Інтэрнэце для фізічнага 
здароўя. Вызначэнне ма-
ксімальна дапушчальнага 
часу работы ў Інтэрнэце 
і выпрацоўка бяспечнага 
распарадку дня

Састаўленне спіса 
правіл бяспекі пры 
карыстанні Інтэрнэ-
там для засяроджання 
ўвагі вучняў на з’яўле-
нні залежнасці ад са-
цыяльных сетак
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25 Наркотыкі.
Навязаны выбар наркоты-
каў. Шкода, якая наносіц-
ца наркотыкамі псіхічнаму 
і фізічнаму здароўю чалаве-
ка. Наркаманія: сацыяльныя 
наступствы, уплыў на рэпра-
дуктыўнае здароўе чалавека

Фарміраванне разу-
мення небяспекі нават 
аднаразовага ўжывання 
невядомых прэпаратаў, 
наркатычных, псіхатро-
пных рэчываў, курыль-
ных сумесей. 
Тлумачэнне шкоды, 
якая наносіцца нарко-
тыкамі здароўю чала-
века, небяспекі нарка-
тычнай залежнасці.
Фарміраванне негатыў-
ных адносін да нарко-
тыкаў, устойлівасці да 
псіхалагічнага ўздзе-
яння пры навязванні 
выбару наркотыкаў

Дэманстрацыя прэзентацыі 
(фільма) па тэме заняткаў 
з выкарыстаннем ЭАР: 
http://e-vedy.adu.by/mod/
folder/view.php?id=4997.
Расказ-гутарка аб небяспе-
цы наркотыкаў, наркатыч-
най залежнасці, сацыяль-
ных наступствах ужыван-
ня наркотыкаў.  
Тлумачэнне навязвання 
выбару наркотыкаў схава-
най рэкламай, шаблонамі 
паводзін, модай у мала-
дзёжным асяроддзі

Ролевая міні-гульня 
«Вам прапануюць 
наркотыкі. Як трэба 
павесці сябе, што ад-
казаць?»

Правілы дарожнага руху (1 г)

26 Экскурсія па населеным 
пункце, пераход праезнай 
часткі дарогі на скрыжаван-
нях складанай канфігурацыі 
і ўчастку праезнай часткі 
дарогі па-за скрыжаваннем 
і пешаходным пераходам.
Правядзенне экскурсіі па 
населеным пункце. Назіранне 

Замацаванне ведаў аб 
правілах руху транспа-
ртных сродкаў і пеша-
ходаў; удасканальван-
не навыкаў выканан-
ня правіл бяспекі пры 
пераходзе праезнай час-
ткі дарогі, скрыжаван-
няў; фарміраванне ўваж-

Выкарыстанне ЭАР: http://
e-vedy.adu.by/mod/folder/
view.php?id=4908.
Практычная адпрацоўка 
пераходу праезнай часткі 
дарогі, скрыжаванняў

Аналіз вучнямі сі-
туацыі на дарозе, пе-
раход праезнай часткі 
дарогі
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за рухам транспартных сро-
дкаў і пешаходаў. Правілы 
забеспячэння бяспекі пры 
пераходзе праезнай часткі 
дарогі на скрыжаванні, па 
пешаходным пераходзе, па-
за пешаходным пераходам 
(п. 2.29, 17.2, 18, 42, 114, 135 
ПДР; дарожныя знакі 5.16.1, 
5.16.2, 5.22.1—5.23.2 (дада-
так 2 да  ПДР); лініі гарыза-
нтальнай дарожнай разме-
ткі 1.14.1, 1.14.3 (дадатак 3 
да ПДР))

лівасці, умення аналі-
заваць сітуацыю на да-
рогах

Абагульняльныя заняткі (1 г)

27 Абагульненне і сістэма ты-
зацыя ведаў па вывучаных 
тэмах

Замацаванне атрыма-
ных ведаў па вывуча-
ных тэмах

Выкананне практычных 
заданняў

Асабістая бяспека (2 г)

28 Правілы паводзін у выпад-
ку ўзяцця ў заложнікі і пра-
вядзення спецаперацыі па 
вызваленні заложнікаў.
Дзеянні ў выпадку ўзяцця 
ў заложнікі і правядзен-
ня аперацыі па вызваленні 
заложнікаў 

Вывучэнне правіл дзе-
яння ў выпадку ўзяцця 
ў заложнікі і правядзе-
ння аперацыі па вызва-
ленні залож нікаў

Дэманстрацыя прэзентацыі 
(фільма) па тэме заняткаў 
з выкарыстаннем ЭАР:  
http://e-vedy.adu.by/mod/
folder/view.php?id=5607.
Расказ-гутарка аб правілах 
дзеяння ў выпадку ўзяцця 
ў заложнікі і правядзення 
аперацыі па вызваленні 
заложнікаў

Састаўленне спіса 
правіл дзеяння ў вы-
падку ўзяцця ў зало-
жнікі і правядзення 
аперацыі па вызвален-
ні заложнікаў
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29 Бяспека работы ў Інтэрнэце. 
Меры бяспекі пры рабоце 
ў Інтэрнэце, зносінах у сац-
сетках. Адказнасць за пару-
шэнне заканадаўства

Азнаямленне з мера-
мі бяспекі пры рабоце 
ў Інтэрнэце, зносінах 
у сацсетках; фармірава-
нне бяспечных паводзін 
пры рабоце ў Інтэрнэце; 
азнаямленне з адказна-
сцю за парушэнне зака-
надаўства

Прагляд прэзентацыі па 
тэме заняткаў з выкары-
станнем ЭАР: http://e-
vedy.adu.by/mod/folder/
view.php?id=5585.
Расказ-гутарка аб махляр-
стве ў Інтэрнэце, рэкламе 
і спаме, небяспецы падма-
ну ў сацыяльных сетках

Састаўленне спіса 
правіл паводзін пры 
карыстанні Інтэрнэтам. 
Ролевая міні-гуль-
ня «Вам прапанавалі 
назваць свой нумар 
тэлефона (паказаць 
сваё інтымнае фота 
і да т. п.). Як варта сябе 
павесці?»

Навакольнае асяроддзе і бяспека (3 г)

30 Меры бяспекі пры купанні 
і плаванні.
Правілы паводзін ля вада-
ёмаў. Месцы, небяспечныя 
для купання. Забараняль-
ныя знакі. Меры бяспе-
кі пры плаванні і ныранні. 
Прадухіленне траўмаў пры 
плаванні, ныранні, знахо-
джанні на беразе. Аказанне 
дапамогі і самадапамогі пры 
сутаргах і траўмах

Вывучэнне мер бяспекі 
пры купанні і плаванні; 
азнаямленне з прыкме-
тамі небяспечных сі-
туацый пры купанні; 
фарміраванне пачуц-
ця адказнасці за заха-
ванне жыцця і здароўя 
падчас знаходжання на 
вадаёмах

Вывучэнне забараняльных 
і дазваляльных знакаў на 
вадаёмах. 
Разбор і абмеркаванне сі-
туацый небяспечных паво-
дзін ля вадаёмаў з выкары-
станнем ЭАР: http://e-vedy.
adu.by/mod/folder/view.
php?id=5578.
Вывучэнне спосабаў аказа-
ння дапамогі пры сутаргах 
з выкарыстаннем фільмаў 
(плакатаў)

Гутарка «Якія зна-
кі на вадаёмах вы ве-
даеце?». Састаўлен-
не памятак «Выбар 
месца для нырання 
і плавання», «Праві-
лы паводзін пры пла-
ванні і ныранні, якія 
дазваляюць абысціся 
без траўмаў»

31
32

Траўмы і іх прычыны. Меры 
і спосабы аказання дапамогі.
Траўма. Віды траўмаў. Пры-
чыны траўмаў. Траўманебяс- 
печныя месцы. Дамашні

Фарміраванне разумен-
ня неабходнасці бяспе-
чных паводзін; замаца-
ванне ведаў аб правілах 
аказання першай дапа-

Дэманстрацыя прэзентацыі 
(фільма) па тэме заняткаў 
з выкарыстаннем ЭАР: 
http://e-vedy.adu.by/mod/
folder/view.php?id=4906.

Адпрацоўка прыёмаў 
аказання першай да-
памогі пры траўмах
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траўматызм. Аказанне пер-
шай дапамогі пры ўдарах, 
ранках, парэзах, насавым 
крывацёку

могі пры траўмах; фа-
рміраванне асцярожна-
сці і ўважлівасці

Абмеркаванне прычын да-
машняга траўматызму. 
Вывучэнне прыёмаў аказа-
ння першай дапамогі пры 
траўмах

Здаровы лад жыцця (2 г)

33 Бяспека работы ў Інтэрнэце. 
Махлярства ў Інтэрнэце, 
рэклама і спам. Не бяспека 
падману ў сацыяльных сет-
ках. Недапушчальнасць вы-
карыстання сеткі Інтэрнэт 
для пагроз або заведама 
лжывых паведамленняў аб 
небяспецы

Азнаямленне з най-
больш распаўсюджаны-
мі відамі небяспек, якія 
існуюць у Інтэрнэце; 
садзейнічанне фарміра-
ванню бяспечных паво-
дзін пры рабоце ў Інтэ-
рнэце; азнаямленне 
з адказнасцю за пагро-
зы або заведама лжы-
выя паведамленні аб 
небяспецы ў Інтэрнэце 

Дэманстрацыя прэзен-
тацыі па тэме заняткаў 
з выкарыстаннем ЭАР: 
http://e-vedy.adu.by/mod/
folder/view.php?id=5585.
Расказ-гутарка аб мах-
лярстве ў Інтэрнэце, рэк-
ламе і спаме, небяспецы 
пад ману ў сацыяльных 
сет ках

Састаўленне  спі-
са правіл бяспечных 
паводзін пры кары-
станні Інтэрнэтам. 
Ролевая міні-гульня 
«Вам прыйшло паведа-
мленне, што вы атры-
малі спадчыну (вый-
гралі прыз і г. д.). Як 
варта павесці сябе?» 

34 Шкода ўжывання алкаголю.
Навязаны выбар алкаго-
лю. Шкода, якая наносіцца 
алкаголем здароўю чала-
века. Алкагалізм: сацыяль-
ныя наступствы, уплыў на 
рэпрадуктыўнае здароўе ча-
лавека

Тлумачэнне шкоды, 
якая наносіцца алкаго-
лем здароўю чалавека, 
а таксама небяспекі ні-
кацінавай залежнасці; 
фарміраванне негатыў-
ных адносін да алкаголю

Дэманстрацыя прэзентацыі 
(фільма) па тэме заняткаў 
з выкарыстаннем ЭАР: 
http://e-vedy.adu.by/mod/
folder/view.php?id=4997.
Расказ-гутарка аб шкодзе 
алкаголю, яго асаблівай не-
бяспецы для рэпрадуктыў-
нага здароўя, алкагольнай 
залежнасці. 

Ролевая міні-гульня 
«Вам прапануюць 
выпіць алкаголь. Як 
трэба павесці сябе, 
што адказаць?»
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Заканчэнне
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Тлумачэнне навязвання 
яў най і схаванай рэкламай 
вы бару алкаголю

Абагульняльныя заняткі (1 г)

35 Абагульненне і сістэматы-
зацыя ведаў па вывучаных 
тэмах

Замацаванне атрыма-
ных ведаў па вывуча-
ных тэмах

Выкананне практычных 
заданняў

26

6 клас
(1 г на тыдзень, 35 г)

№ ву-
чэбных 

заняткаў, 
дата

Тэма вучэбных заняткаў, 
асноўныя пытанні зместу Мэты вывучэння тэмы Характарыстыка асноўных 

відаў і спосабаў дзейнасці
Практычныя работы 

і рэкамендацыі

1 2 3 4 5

Правілы дарожнага руху (3 г)

1 Дарожна-транспартныя 
зда рэнні (ДТЗ).
Прычыны ўзнікнення і на-
ступствы ДТЗ з удзелам 
дзяцей.
Прычыны траўміравання 
дзяцей пры ДТЗ. Выканан-
не правіл бяспечных паво-
дзін пры ўдзеле ў дарож-
ным руху — залог бяспекі 
ўдзель нікаў дарожнага ру-
ху. Дзеянні вучняў, калі 
яны аказаліся відавочцамі 
ці ўдзельнікамі ДТЗ (п. 2.4, 
2.14, 2.17, 2.18, 2.43, 33, 34 
ПДР)

Азнаёміць з прычынамі 
ўзнікнення ДТЗ з удзе-
лам дзяцей; з дзеяннямі 
вучняў, калі яны ака-
заліся відавочцамі ці 
ўдзельнікамі ДТЗ.
Растлумачыць наступ-
ствы ДТЗ з удзелам 
дзяцей і прычыны траў-
міравання.
Выхоўваць разумен-
не ролі бяспечных па-
водзін удзельніка да-
рожнага руху як шля-
ху прадухілення ДТЗ 
і зніжэння цяжкасці іх 
наступстваў

Гутарка аб прычынах уз-
нікнення ДТЗ з удзе-
лам дзяцей з тлумачэн-
нем тэрмінаў «бяспека да-
рожнага руху», «дзеці», 
«дарожна-транспартнае 
здарэнне». Знаёмства са 
статыстычнымі звесткамі 
Дзяржаўнай аўтамабільнай 
інспекцыі пра колькасць 
ДТЗ з удзелам дзяцей 
і прычыны іх узнікнення за 
вызначаны перыяд часу.
Інструктаж пра дзеянні 
вучняў, калі яны аказаліся 
відавочцамі ці ўдзельнікамі 
ДТЗ.
Вывучэнне наступных 
пунктаў ПДР: 2.4, 2.14, 2.17, 
2.18, 2.43, 33, 33.1, 33.2, 33.3, 
33.4, 34, 34.1, 34.2

Арганізаваць рабо-
ту ў класе: напісаць 
у групе ліст-зварот да 
юных пешаходаў ці 
пасажыраў пра неаб-
ходнасць выканання 
ПДР. Для выканан-
ня задання неабходна 
вывучыць п. 2.4, 2.14, 
2.17, 2.18, 2.43, 33, 34 
ПДР.
Пазнаёміцца са змес-
там даведніка Бела-
рускага таварыства 
Чырвонага Крыжа 
«Першая дапамога» 
(рэкамендуецца для 
вывучэння ў сямей-
ным коле)
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1 2 3 4 5

2 Святлафоры і іх сігналы. 
Віды святлафораў (пешахо-
дныя, транспартныя, святла-
форы на чыгуначным пера-
ездзе). Значэнне сігналаў 
святлафораў для ўдзель-
нікаў дарожнага руху. Рэ-
гуляванне руху пешахо-
даў пры дапамозе сігналаў 
святлафора. Суправаджэ-
нне светлавых сігналаў на 
святлафоры гукавымі сі-
гналамі для пешаходаў з аб-
межаванымі магчымасцямі 
(п. 38, 39, 42, 43, 45—47 ПДР 
(дадатак 1 да ПДР))

Азнаёміць з відамі 
святлафораў: пешахо-
днымі, транспартнымі, 
на чыгуначным пера-
ездзе. 
Растлумачыць значэ-
нне сігналаў святла-
фораў для ўдзельнікаў 
дарожнага руху.
Азнаёміць з выпадка-
мі рэгулявання руху 
пешаходаў пры дапамо-
зе сігналаў святлафора.
Расказаць пра суправа-
джэнне светлавых сі-
гналаў на святлафоры 
гукавымі сігналамі для 
пешаходаў з абмежава-
нымі магчымасцямі.
Садзейнічаць фарміра-
ванню разумення не-
абходнасці выканання 
сігналаў святлафораў

Гутарка аб прычынах уз-
нікнення святлафорнага 
рэгулявання з раскрыц-
цём паняццяў: «пешаходны 
святлафор», «святлафор для 
транспартных сродкаў, у тым 
ліку для веласіпедыстаў», 
«святлафор на чыгуначным 
пераездзе».
Інструктаж пра дзеянні 
вучняў на: рэгулюемым 
пешаходным пераходзе 
па-за скрыжаваннем, рэ-
гулюемым пешаходным 
пераходзе на рэгулюемым 
скрыжаванні; скрыжаванні 
толькі з адным транс-
партным святлафорам, 
сігналамі якога павінны 
кіравацца пешаходы.
Вывучэнне наступных 
пунктаў ПДР: 38, 39, 39.1— 
39.3, 50.1, 50.2, 50, 106; 
39.4—39.6, 42, 42.1—42.9, 
43, 46, 46.1—46.3, 47

Рэкамендацыі для 
вучняў: вывучыць 
п. 38, 39, 42, 43, 45—
47 ПДР (дадатак 1 
да ПДР)

3 Сігналы і жэсты рэгулі-
роўшчыка.

Пазнаёміць з выпадка-
мі рэгулявання руху 

Паўтарэнне правіл перахо-
ду праезнай часткі дарогі на  

У выпадку адсутнасці 
стацыянарнай пляцоў-
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Працяг
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Выпадкі рэгулявання руху 
транспартных сродкаў і пе-
шаходаў рэгуліроўшчыкам. 
Пастава корпуса рэгуліроў-
шчыка і яго жэсты, іх значэ-
нне. Гукавыя сігналы рэгу-
ліроўшчыка, якія падаюц-
ца праз гукаўзмацняльную 
прыладу і свістком (п. 2.59, 
35—37 ПДР)

транспартных сродкаў 
і пешаходаў рэгуліроў-
шчыкам, з тэрмінам «рэ-
гуліроўшчык».
Вывучыць экіпіроўку 
рэгуліроўшчыка, яго жэ-
сты і сігналы; растлума-
чыць значэнне сігналаў 
для пешаходаў

скрыжаванні з выкары-
станнем мадэлі скрыжа-
вання, размешчанага на 
тэрыторыі аўтагарадка ці 
ў рэкрэацыі ўстановы аду-
кацыі.
Кан троль ведання вучнямі 
паняццяў «скрыжаван-
не», «рэгулюемае скры-
жаванне», патрабаванняў, 
якія прад’яўляюцца да 
пешаходаў пры пераходзе 
праезнай часткі да ро гі на 
скрыжаванні (форма пра-
вядзення — франтальнае 
апытанне).
Кан троль ходу фармі ра-
вання свядомых ад но сін да 
выканання па трабаванняў 
ПДР пры пераходзе пра-
езнай часткі дарогі на 
скрыжаванні (форма пра-
вядзення — апытанне з на-
ступным абмеркаваннем).
Заслухванне падрыхтава-
ных вучнямі расказаў аб 
умовах арганізацыі руху 
пешаходаў на скрыжаванні, 
размешчаным паблізу ўста-

кі дапускаецца выбар 
папяровага макета. 
Рэкамендацыі для 
вучняў: паўтарыць 
правы і абавязкі 
пешаходаў, правілы пе-
раходу праезнай часткі 
дарогі на скрыжаванні; 
вывучыць п. 35—37 
ПДР у частцы, якая 
тычыцца пешаходаў
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новы адукацыі, або на 
скры жаванні, адлюстрава-
ным на фатаграфіі, прапа-
наванай раней настаўнікам. 
Сюжэтна-ролевая гульня, 
падчас якой настаўнік кан-
тралюе веданне сігналаў 
і жэстаў рэгуліроўшчыка 
(наглядны паказ).
Відэагульні (электрон-
на-адукацыйны рэсурс на 
платформе Moodle) для за-
мацавання матэрыялу тэмы

Асабістая бяспека (2 г)

4
5

Правілы бяспечных паводзін 
ва ўстанове адукацыі.
Небяспека канфліктаў 
у кла се. Спосабы вырашэн-
ня праблем, якія ўзнікаюць 
паміж аднагодкамі

Стварыць умовы для 
засваення правіл прад-
ухілення канфлік таў 
і паводзін у класе і ін-
шых месцах. 
Фарміраваць адэкват-
ныя сацыяльныя па-
водзіны вучняў

Вывучэнне прычын узнік-
нення канфліктаў. Разгляд 
тыповых канфліктных сіту-
ацый і паводзін, якія дазва-
ляюць вырашыць канфлікт.
Разбор адэкватных паводзін 
пры сустрэчы з незнаёмымі 
людзьмі па-за домам: на ву-
ліцы, у транспарце, пад’ез-
дзе, ліфце, парку.
Выкарыстанне ЭАР: http://
e-vedy.adu.by/mod/folder/
view.php?id=4984

Ролевая гульня «Су-
стрэча з незнаёмымі 
людзьмі па-за домам»
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Пажарная бяспека (1 г)

6 Правілы пажарнай бяспекі 
пры правядзенні свят і гра-
мадскіх мерапрыемстваў.
Правілы пажарнай бяспекі 
пры арганізацыі навагодніх 
свят. Пажарная бяспека пры 
ўпрыгажэнні навагодніх 
ёлак, выкарыстанні ёлач-
ных гірлянд, асвятленні па-
мяш канняў, у месцах пра-
вя дзення святочных мера-
прыемстваў. 
Недапушчальнасць выка-
рыстання піратэхнічных 
вырабаў і запаленых све-
чак паблізу навагодняй ёлкі 
ці ў натоўпе. Меры бяспекі 
пры набыцці і выкарыстанні 
піратэхнікі, выбар месца для 
запуску феерверкаў з улікам 
пазначаных для гэтага віду 
піратэхнікі характарыстык.
Неабходнасць выканання 
правіл пажарнай бяспекі 
пры наведванні аб’ектаў 
з масавым знаходжаннем 
людзей. Дзеянні ў выпадку 
ўзнікнення пажару на назва-
ных аб’ектах

Пазнаёміць з пажарнай 
небяспекай правядзе-
ння масавых мерапры-
емстваў, небяспекай 
узнікнення панікі пры 
пажары. Стварыць умо-
вы для засваення важна-
сці выканання правіл 
пажарнай бяспекі пры 
правядзенні масавых 
святочных мерапры-
емстваў, недапушча-
льнасці выкарыстання 
піратэхнічных выра-
баў у натоўпе. Выву-
чыць меры бяспекі пры 
набыцці піратэхнікі і яе 
выкарыстанні з улікам 
пазначаных для гэтага 
віду піратэхнікі хара-
ктарыстык. Адпраца-
ваць правільныя дзеян-
ні ў выпадку ўзнікнення 
пажару. Фарміраваць 
бяспечныя паводзіны 
пры наведванні аб’ектаў 
з масавым знаходжан-
нем людзей

Дэманстрацыя прэзентацыі, 
паказ відэаматэрыялаў пра 
небяспеку ўзнікнення пажа-
ру падчас правядзення ма-
савых святочных мерапры-
емстваў. Чытанне, абмер-
каванне, прагавор ванне, 
запамінанне правіл пажа-
рнай бяспекі пры правядзе-
нні масавых святочных ме-
рапрыемстваў, правіл выка-
рыстання піратэхнікі.
Выкарыстанне ЭАР: http://
e-vedy.adu.by/mod/folder/
view.php?id=6943.
Азнаямленне з прыкладамі 
пажараў пры правядзенні 
навагодніх свят (http://
c i t y d o g . b y / p o s t / f i r e / ; 
https://www.youtube.com/
watch?v=uljYiM9VVHA; 
http://mchs.gov.by/pravila/
pravila_polzov_pirotehnikoi.
pdf ;  https://youtu.be/
E5b52eQ5Qwk; https://
youtu.be/uIgAzlPq2k0; 
http://mchs.gov.by/pravila/
prav_poved_v_mestah_
massovogo_skoplen_ludei.
pdf)

Рашэнне сітуацыйных 
задач. Састаўленне 
спіса мер бяспекі пры 
правядзенні масавых 
святочных мерапры-
емстваў. 
Ролевая гульня «Вы 
на свяце ў школе ўба-
чылі ўзгаранне паблі-
зу навагодняй ёлкі. Як 
варта павесці сябе?»
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Навакольнае асяроддзе і бяспека (1 г)

7 Небяспека галалёду. 
Галалёд як небяспечная 
з’ява прыроды. Павышаная 
небяспека траўмаў падчас 
галалёду. Меры бяспекі па 
прадухіленні негатыўных 
наступстваў падчас руху на 
слізкіх участках дарогі ці 
тратуара

Даць уяўленне аб тым, 
што такое галалёд. Азна-
ёміць з небяспечнымі 
месцамі падчас галалёду 
(навісы дахаў, тратуары, 
праезная частка, у т. л. 
пешаходны пераход). 
Стварыць умовы для 
разумення і засваен-
ня небяспекі галалёду 
і павышанай верагодна-
сці атрымання траўмаў 
падчас галалёду. Азна-
ёміць з мерамі бяспекі па 
прадухіленні негатыў-
ных наступстваў падчас 
руху на слізкіх участках 
дарогі ці тратуара. Фа-
рміраваць бяспечныя 
паводзіны падчас гала-
лёду

Разгляд прыкладаў траўмі-
равання дзяцей наледдзю 
і ледзяшамі, якія зваліліся. 
Чытанне, праслухоўванне, 
абмеркаванне, прагаворва-
нне, запамінанне мер бяс-
пекі па прадухіленні нега-
тыўных наступстваў гала-
лёду.
Выкарыстанне ЭАР: 
http://e-vedy.adu.by/mod/
folder/view.php?id=6696

Рашэнне сітуацый-
ных задач па склада-
нні бяспечнага мар-
шруту руху падчас га-
лалёду. Састаўленне 
памяткі мер бяспекі 
па прадухіленні нега-
тыўных наступстваў 
падчас руху на слізкіх 
участках дарогі ці тра-
туара

Абагульняльныя заняткі (1 г)

8 Адпрацоўка алгарытмаў 
паводзін і кантроль засва-
ення матэрыялу па вывуча-
ных тэмах

Навучыць алгарытмам 
паводзін, абагульніць 
атрыманыя веды па вы-
вучаных тэмах

Выкананне практычных 
заданняў
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Правілы дарожнага руху (1 г)
9 Дарожныя знакі.

Гісторыя з’яўлення дарож-
ных знакаў. Міжнародныя 
пагадненні аб дарожных зна-
ках і сігналах. Прызначэнне 
дарожных знакаў. Пастаян-
ныя і часовыя дарожныя 
знакі. Дарожныя знакі: заба-
раняльныя, прадпісальныя, 
інфармацыйна-ўказальныя, 
сэрвісу і дадатковай ін-
фармацыі (дарожныя знакі 
3.10, 4.5.1, 4.5.2, 4.6.1, 4.6.2, 
5.12—5.17, 5.22.1—5.26.2, 
5.38—5.41, 6.1, 6.2, 6.6—6.15, 
7.1.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.1, 7.4.7, 
7.5.1—7.5.7, 7.17, 7.18, 7.23 
(дадатак 2 да ПДР))

Замацаваць уменне ад-
розніваць небяспечныя 
сітуацыі і адэкватна 
дзейнічаць для забес-
пячэння ўласнай бяс-
пекі і бяспекі тых, хто 
побач. Расказаць пра 
гісторыю з’яўлення да-
рожных знакаў і між-
народныя пагадненні 
па дарожных знаках 
і сігналах.
Растлумачыць прызна-
чэнне дарожных зна-
каў: забараняльных, 
прадпісальных, інфа-
рмацыйна-ўказаль-
ных, сэрвісу і дадатко-
вай інфармацыі. 
Фарміраваць уяўленне 
пра пастаянныя і часо-
выя дарожныя знакі

Кантроль за ходам фар-
міравання ведаў аб да-
рожных знаках як адным 
з тэхнічных сродкаў арга-
нізацыі дарожнага руху.
Расказ аб дарожных знаках 
3.10, 4.5.1, 4.5.2, 4.6.1, 4.6.2, 
5.12—5.17, 5.22.1—5.26.2, 
5.38—5.41, 6.1, 6.2, 6.6—
6.15, 7.1.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.1, 
7.4.7, 7.5.1—7.5.7, 7.17, 7.18, 
7.23 (дадатак 2 да ПДР) і іх 
значэнні для пешаходаў 
і іншых удзельнікаў дарож-
нага руху

Рэкамендацыі для 
вучняў: вывучыць 
зна чэнне і  сферу 
ўжы вання дарож-
ных знакаў 3.10, 
4.5.1, 4.5.2, 4.6.1, 4.6.2,  
5.12—5.17, 5.22.1—
5.26.2, 5.38—5.41, 6.1, 
6.2, 6.6—6.15, 7.1.1, 
7.1.3, 7.1.4, 7.2.1, 7.4.7, 
7.5.1—7.5.7, 7.17, 7.18, 
7.23 (дадатак 2 да 
ПДР)

Асабістая бяспека (1 г)
10 Бяспека работы ў Інтэрнэце.

Магчымая небяспека ў Ін-
тэр нэце: махлярства, мані-
пуляванне, перапіска на эра-
тычныя тэмы (сэкстынг), гу-
льнявая залежнасць. 

Азнаёміць з магчы-
май небяспекай, якая 
можа ўзнікнуць падчас 
работы ў Інтэрнэце: 
махлярствам, маніпу-
ляваннем, магчымасцю

Прагляд прэзентацыі па 
дадзенай тэматыцы. Раз-
гляд найбольш тыповых 
прыкладаў махлярства 
і маніпулявання сродкамі 
сеткі Інтэрнэт. 

Рашэнне сітуацый-
ных задач па дзеяннях 
у выпадку сутыкнення 
з небяспекамі ў Інтэ-
рнэце; у т. л. з кан-
тэкснай і ўсплыва-
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Правілы бяспечнай работы 
ў Інтэрнэце 

гульнявой залежнасці.
Стварыць умовы для 
ўсведамлення неабхо-
днасці бяспечных паво-
дзін у Інтэрнэце

Вывучэнне правіл бяспеч-
най работы ў Інтэрнэце 
з выкарыстаннем ЭАР: 
http://e-vedy.adu.by/mod/
folder/view,php?id=5585

льнай рэкламай. Са-
стаўленне памяткі 
мер бяспекі пры ра-
боце ў Інтэрнэце

Пажарная бяспека (1 г)

11 Знакі пажарнай бяспекі.
Папераджальныя, прадпі-
сальныя, забараняльныя, 
указальныя знакі бяспекі. 
Прыклады іх прымянен-
ня і месцы ўстаноўкі. Зна-
кі пажарнай бяспекі, разме-
шчаныя ў будынку ўстановы 
адукацыі і на яе тэрыторыі

Азнаёміць са значэн-
нем знакаў пажарнай 
бяспекі і правіламі па-
жарнай бяспекі. 
Стварыць умовы для 
разумення і спасціжэн-
ня важнасці выканання 
правіл пажарнай бяспе-
кі (№ 3, 4, 6, 7—10, 12, 
18, 19, 21—23, 25 па СТБ 
1392—2003 (http://
tnpa.by/ViewFileText. 
p h p ? U r l R i d = 9 1 3 3 
& U r l O n d = % D 1 % 
D 2 % C 1 % 2 0 1 3 9 2 —
2003))

Разгляд папераджаль-
ных, прадпісальных, за-
бараняльных, указальных 
знакаў пажарнай бяспекі, 
прыкладаў іх прызначэння 
і месцаў устаноўкі з выка-
рыстаннем ЭАР: http://e-
vedy.adu.by/mod/ folder/
view.php?id=5057

Азнаямленне з мес-
цамі  размяшчэн-
ня знакаў пажарнай 
бяспекі ў будынку 
ўстановы адукацыі 
і на яе тэрыторыі

Абарона ад надзвычайных сітуацый (2 г)

12
13

Бяспека падчас надзвычай-
ных сітуацый.
Надзвычайныя сітуацыі, 
звязаныя з разбурэннем 
будынкаў. Аварыі на транс-

Азнаёміць з прыкмета-
мі ўзнікнення небяспе-
чных сітуацый, іх не-
бяспекай, магчымымі 
надзвычайнымі сітуа-

Вывучэнне найбольш бяс-
печных месцаў пры ўзні-
кненні надзвычайных сіту-
ацый, звязаных з разбурэ-
ннем будынкаў, аварыямі

Састаўленне алгарыт-
му дзеянняў падчас 
разбурэння будынка, 
наяўнасці небяспеч-
ных рэчываў. Ролевая
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парце, сітуацыі з наяўнасцю 
небяспечных рэчываў. Спо-
сабы абароны падчас над-
звычайных сітуацый

цыямі, звязанымі з раз-
бурэннем будынкаў, 
аварыямі на транспа-
рце, наяўнасцю небяс-
печных рэчываў. Фар-
міраваць навыкі бяспе-
чных паводзін падчас 
надзвычайных сітуа-
цый

на транспарце, наяўнасцю 
небяспечных рэчываў 
(http ://mchs .  gov.by/
p r a v i l a / d e i s t v _ p r i _
obruschenii_zdaniya.pdf;
http://mchs.gov.bу/pravila/
avarii_na_transporte.pdf). 
Дэманстрацыя прэзентацыі, 
паказ відэаматэрыялаў па 
тэматыцы магчымых над-
звычайных сітуацый. 
Разбор дзеянняў (правіль-
на/няправільна, небяспе-
чна/бяспечна) падчас вы-
падкаў, звязаных з разбу-
рэннем будынкаў, аварыямі 
на транспарце. 
Доказнае тлумачэнне зро-
бленых высноў.  
В ы к а р ы с т а н н е  Э А Р : 
http://e-vedy.adu.by/mod/
folder/view.php?id=6642;
http://e-vedy.adu.by/mod/
folder/view.php?id=4921

гульня «Вы сталі 
свед кам аварыі на 
транспарце. Як варта 
павесці сябе?»

Здаровы лад жыцця (2 г)

14
15

Прафілактыка траўматы-
зму.
Віды траўмаў. Прычыны 
траў маў. Аказанне першай 
дапамогі

Азнаёміць з відамі 
траўмаў і правіламі па 
іх папярэджанні. Са-
дзейнічаць выхаванню 
такіх якасцей, як асця-

Вывучэнне ўдараў, сціска-
ння, ран, вывіхаў, перало-
маў, абмаражэнняў, апёкаў, 
электратраўмаў і прычын іх 
узнікнення, правіл праду-

Састаўленне пераліку 
траўмаў. Адпрацоўка 
прыёмаў аказання 
першай дапамогі пры 
траўмах
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рожнасць, уважлівасць.
Вывучыць алгарытм 
аказання першай дапа-
могі пры траўмах

хілення траўмаў (з выка-
рыстаннем слайдаў муль-
тымедыйнай прэзентацыі, 
відэаролікаў, плакатаў). 
Расказ-гутарка «Траўмы 
і меры па іх прадухілен-
ні». Засваенне дзеянняў 
першай дапамогі пры траў-
мах з выкарыстаннем ЭАР: 
http://e-vedy.adu.by/mod/
folder/view.php?id=4906

Абагульняльныя заняткі (1 г)

16 Адпрацоўка алгарытмаў 
паводзін і кантроль засва-
ення матэрыялу па вывуча-
ных тэмах

Навучыць алгарытмам 
паводзін, абагульніць 
атрыманыя веды па 
вывучаных тэмах. Зама-
цаваць уменне адрозні-
ваць небяспечныя сіту-
ацыі і адэкватна дзейні-
чаць для забеспячэння 
ўласнай бяспекі і бяспе-
кі тых, хто побач

Выкананне практычных 
заданняў

Правілы дарожнага руху (1 г)

17 Дарожныя знакі.
Гісторыя з’яўлення дарож-
ных знакаў. Міжнародныя 
пагадненні аб дарожных зна-
ках і сігналах. Прызначэнне 
дарожных знакаў. Пастаян-
ныя і часовыя дарожныя

Азнаёміць з прызна-
чэннем такіх дарож-
ных знакаў, як дарож-
ная разметка, яе ро-
ляй у арганізацыі руху 
транспартных сродкаў 
і пешаходаў.

Кантроль за ходам фармі-
равання ведаў аб дарожнай 
разметцы як тэхнічным 
сродку арганізацыі даро-
жнага руху, які выконвае 
важную ролю ў арганізацыі 
дарожнага руху

Рэкамендацыі для 
вучняў: вывучыць 
зна чэнне і сферы 
ўжы вання дарожнай 
раз меткі. Вывучыць 
значэнне дарожнай 
разметкі 1.14.1—1.14.3, 
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знакі. Дарожныя знакі: заба-
раняльныя, прадпісальныя, 
інфармацыйна-ўказальныя, 
сэрвісу і дадатковай ін-
фармацыі (дарожныя зна кі 
3.10, 4.5.1, 4.5.2, 4.6.1, 4.6.2, 
5.12—5.17, 5.22.1—5.26.2, 
5.38—5.41, 6.1, 6.2, 6.6—6.15, 
7.1.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.1, 7.4.7, 
7.5.1—7.5.7, 7.17, 7.18, 7.23 
(дадатак 2 да ПДР))

Разгледзець віды да-
рожнай разметкі, яе ад-
паведнасць дыслакацыі 
дарожных знакаў. 
Азнаёміць з дзеяннямі 
пешаходаў пры наяў-
насці дарожнай раз-
меткі на дарозе

1.15, 1.17.1, 1.17.2 
(дадатак 3 да ПДР) 
і п. 2.46, 2.69, 114 ПДР

Асабістая бяспека (4 г)

18 Бяспека ў доме.
Каштоўнасць сямейных ад-
носін. Паводзіны падчас 
сямейных скандалаў. Неда-
пушчальнасць сямейных сі-
туацый, падчас якіх вучні 
з’яўляюцца крыніцай сварак.
Небяспека ўдзелу ў сканда-
лах у суседзяў. Адрасы зва-
роту па дапамогу

Азнаёміць з дзеяннямі, 
якія дапамогуць засце-
рагчы свой дом ад па-
бочных асоб, з парад-
кам дзеянняў у выпад-
ку канфліктаў, сварак, 
скандалаў.
Расказаць, куды звяр-
тацца, калі ў суседзяў 
скандалы, шум

Расказ-гутарка «Як засце-
рагчы свой дом». Вывучэн-
не прычыны канфліктаў. 
Прагляд прэзентацыі 
з ілюстрацыяй пагражаль-
най сітуацыі і адэкватных 
дзеянняў падчас яе. 
Выкарыстанне ЭАР: http://
e-vedy.adu.by/mod/folder/
view. php?id=4984. Абмер-
каванне дзеянняў падчас 
пазначаных сітуацый

Ролевая гульня «Ва-
шы дзверы спрабу-
юць адчыніць пабоч-
ныя асобы. Што вы 
зробіце?»
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19
20

Бяспека падчас масавых 
мерапрыемстваў.
Масавыя мерапрыемствы. 
Правілы паводзін падчас ма-
савых мерапрыемстваў. Не-
бяспека ўдзелу ў несанкцы-
янаваных мерапрыемствах 
і акцыях пратэсту. Наступ-
ствы ўдзелу ў несанкцыя-
наваных мерапрыемствах 
і акцыях пратэсту (адказ-
насць за правапарушэнні, 
траўматызм)

Азнаёміць з негатыў ным 
уздзеяннем — маніпу-
ляцыяй свядомасцю, 
якое ажыццяўляецца 
для вываду людзей на 
несанкцыянаваныя ме-
рапрыемствы і акцыі 
пра тэсту. 
Азнаёміць з дзеяннямі, 
якія забяспечаць бяспе-
ку ў выпадку пападання 
ў месцы несанкцыяна-
ваных мерапрыемстваў. 
Папярэдзіць пра магчы-
мыя наступствы ўдзелу 
ў падобных акцыях. 
Азнаёміць з існуючай 
небяспекай падчас удзе-
лу ў правядзенні маса-
вых мерапрыемстваў: 
небяспека панікі, ціс ка-
ніны і атрымання траў-
маў

Прагляд прэзентацыі па гэтай 
тэматыцы. 
Расказ-гутарка «Магчы-
мая небяспека ў агрэсіўным 
натоўпе».
Вывучэнне дзеянняў у вы-
падку пападання ў месцы 
несанкцыянаваных мера-
прыемстваў. 
А з н а я м л е н н е  в у ч н я ў 
з пры кладамі гібелі і траў-
міравання дзяцей у выніку 
парушэння правіл бяспекі 
падчас правядзення ма-
савых мерапрыемстваў 
(трагедыя ў «Лужніках» 
20 кастрычніка 1982 г., 
трагедыя на Нямізе 30 мая 
1999 г.) (http://mchs.gov.
by/рravila/prav_poved_v_
m e s t a h _ m a s s o v o g o _
skoplen_ludei.pdf). 
Выкарыстанне ЭАР: https://  
www.youtube.com/watch?v= 
oJrpM2X9-G7s&t=8s

Рашэнне сітуацыйных 
задач. Аналіз схава-
нага зместу лозунгаў 
і лістовак, якія заклі-
каюць да выхаду на 
акцыі пратэсту, з выч-
ляненнем элементаў 
маніпуляцыі

21 Бяспечныя паводзіны падчас 
выяўлення безгаспадарных 
прадметаў.
Правілы паводзін падчас 
выяўлення выбухованебяс-

Вывучыць правілы па-
водзін падчас выяўлен-
ня выбухованебяспеч-
ных ці безгаспадарных 
прадметаў. 

Вывучэнне правіл паводзін 
падчас выяўлення выбухо-
ванебяспечных ці безгаспа-
дарных прадметаў (http://
mchs.gov.by/pravila/deistv_

Рашэнне сіту ацый-
ных задач падчас 
выяў лення боепры-
паса,  безгаспада-
рнай сумкі на вуліцы, 
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печных ці безгаспадар ных 
прадметаў. Правілы абыхо-
джання з выбухованебяс-
печнымі прадметамі, пі-
ра тэхнічнымі сродкамі, 
на ва годнімі аксесуарамі, ад-
казнасць за іх выкарыстанне

Азнаёміць з правіламі 
абыходжання з выбухо-
ванебяспечнымі прад-
метамі, піратэхнічнымі 
сродкамі, навагоднімі 
аксесуарамі, адказнас-
цю за іх выкарыстанне.
Азнаёміць з няшчасны-
мі выпадкамі, якія ад-
быліся пры парушэнні 
правіл бяспекі падчас 
выяўлення выбухова-
небяспечных прадме-
таў (24 сакавіка 2016 г., 
вёска Вяшэўка Бярэзі-
нскага раёна)

pri_obnaruz_vzryvnyh_
ustroistv.pdf).
Прагляд прэзентацыі, якая 
паказвае магчымую небя-
спеку няправільнага абы-
ходжання з піра тэх нічнымі 
сродкамі і нава годнімі ак-
сесуарамі.
В ы к а р ы с т а н н е  Э А Р : 
http://e-vedy.adu.by/mod/
folder/view.php?id=4970

у транспарце. Састаў-
ленне спіса правіл 
бяспекі падчас выяў-
лення выбуховане-
бяспечных прадметаў, 
абыходжання з піра-
тэхнічнымі сродкамі, 
навагоднімі аксесу-
арамі. 
Ролевая гульня «Вы 
выявілі на прыпынку 
безгаспадарную су-
мку. Што вы будзеце 
рабіць?»

Абарона ад надзвычайных сітуацый (3 г)

22
23

Прыродныя надзвычайныя 
сітуацыі.
Віды метэаралагічных над-
звычайных сітуацый: бу ра, 
ураган, смерч, шквал, ліў не-
вы дождж, буйны град, моц-
ная спёка, моцны туман, 
моц ныя снегапады, моц-
ная завіруха, галалёд, моц-
ны мароз, засуха, начныя 
за маразкі. Магчымыя на-
ступствы. Меры бяспечных 
паводзін, спосабы абароны

Азнаёміць з метэа-
ра лагічнымі з’явамі 
і небяспекай іх уздзе-
яння, з відамі магчы-
мых надзвычайных 
сітуацый: бурай, ура-
ганам, смерчам, шква-
лам, ліўневым даж-
джом, буйным градам, 
спёкай, туманам, сне-
гападам, завірухай, га-
лалёдам, моцным маро-
зам, засухай, начнымі

Прагляд прэзентацыі па 
дадзенай тэматыцы (http://
mchs.gov.bу/pravila/deistv_
vo_vpemya_uragana.pdf;
http://mchs.gov.by/pravila/
silni_veter.pdf).
Расказ-гутарка аб дзеяннях 
у выпадку прыродных над-
звычайных сітуацый. 
В ы к а р ы с т а н н е  Э А Р : 
http://e-vedy.adu.by/mod/
folder/view.php?id=6697;

Разбор з вучнямі 
адэк ватных дзеянняў 
падчас выпадкаў пры-
родных надзвычай-
ных сітуацый. Рашэн-
не сітуацыйных задач
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замаразкамі. Фармі-
раваць бяспечныя па-
водзіны  падчас надзвы-
чайных сітуацый

http://e-vedy.adu.by/mod/
folder/view.php?id=6699

24 Прыродныя пажары.
Лясныя, палявыя, тарфя-
ныя пажары. Прычыны 
іх узнікнення. Небяспека 
пажараў. Меры, што пры-
маюцца па іх прадухіленні. 
Шкода, якая наносіцца 
пажарамі ў прыродных 
экасістэмах

Вывучыць небяспеку 
прыродных пажараў 
і шкоду, што наносіцца 
імі. Азнаёміць з пры-
чынамі ўзнікнення 
пажараў і мерамі па іх 
праду хіленні. 
Фарміраваць бяспеч-
ныя паводзіны пры 
абыходжанні з агнём

Прагляд прэзентацыі па 
дадзенай тэматыцы. Рас каз-  
гутарка аб мерах, якія пры-
маюцца па прадухіленні 
прыродных пажараў. 
В ы к а р ы с т а н н е  Э А Р : 
http://e-vedy.adu.by/mod/
folder/view.php?id=5060

Састаўленне алгарыт-
му бяспечнага абы-
ходжання з агнём для 
недапушчэння пры-
роднага пажару. Ра-
шэнне сітуацыйных 
задач: падчас выяў-
лення прыроднага па-
жару, пажарабяспеч-
ныя паводзіны ў лесе, 
паводзіны ў лесе пад-
час выяўлення лясно-
га пажару. 
Ролевая гульня «Вы 
сталі сведкам тарфя-
нога пажару. Як варта 
павесці сябе?»

Здаровы лад жыцця (1 г)

25 Камп’ютар і яго ўплыў на 
здароўе.
Скаліёз і парушэнне па-
ставы. Зрокавы аналізатар. 
Прафілактыка парушэнняў 
зроку і хвароб вачэй

Удакладніць веды аб 
небяспечным уплыве 
кам п’ютара на здароўе.
Сфарміраваць бяспеч-
ныя паводзіны пры ра-
боце з камп’ютарам

Прагляд прэзентацыі па 
дадзенай тэматыцы. Рас-
каз-гутарка аб мерах па 
прадухілен ні шкодных на-
ступстваў работы з камп’-
ютарам

Вывучэнне прак-
тыкаванняў для пра-
ду хілення шкодных 
наступстваў работы 
з камп’ютарам
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Навакольнае асяроддзе і бяспека (1 г)

26 Небяспечная флора і фаўна.
Віды небяспечных раслін. 
Апёкі. Атручэнні. Небя-
спечныя насякомыя. Споса-
бы абароны ад небяспечных 
насякомых. Прафілактыка 
ўкусаў і траўмаў, якія на-
носяцца жывёламі, прык-
меты шаленства. Паводзіны 
з дамашнімі жывёламі, пры 
сустрэчы з чужымі і бяз-
домнымі жывёламі

Удакладніць веды аб 
небяспечных рас лі нах 
і насякомых; пашырыць 
веды аб небяспецы, 
якую яны ўяўляюць. 
Вывучыць дзеянні аба-
роны ад небяспечных 
раслін і насякомых, 
ажыц цяўленне пра фі-
лактыкі ўкусаў і траў-
маў,  якія наносяцца жы-
вёламі

Дэманстрацыя прэ зен тацыі, 
паказ відэа матэрыялаў па 
дадзенай тэматыцы. Выву-
чэнне правіл прафілактыкі 
ўкусаў і траў маў, якія нано-
сяцца жывёламі. 
В ы к а р ы с т а н н е  Э А Р : 
http://e-vedy.adu.by/mod/
folder/view.php?id=5581

Састаўленне спіса 
правіл бяспечных 
паводзін на прыродзе

Абагульняльныя заняткі (1 г)

27 Адпрацоўка алгарытмаў 
паводзін і кантроль засва-
ення матэрыялу па вывуча-
ных тэмах

Навучыць алгарытмам 
паводзін, абагульніць 
атрыманыя веды па вы-
вучаных тэмах

Выкананне практычных 
заданняў

Правілы дарожнага руху (1 г)

28 Дарожная разметка. 
Прызначэнне дарожнай 
разметкі, яе роля ў арга-
нізацыі руху транспартных 
сродкаў і пешаходаў. Віды 
дарожнай разметкі. Адпа-
веднасць дарожнай разметкі 
дыслакацыі дарожных зна-

Замацаваць разуменне 
прызначэння дарож-
най разметкі, яе ро-
лі ў арганізацыі руху 
транспартных сродкаў 
і пешаходаў.
Засвоіць віды дарожнай 
разметкі, адпаведнасць

Выкананне практычных 
заданняў па арганізацыі 
дарожнага руху

Рэкамендацыі для 
вуч няў: замацаваць ве-
ды аб значэнні і сферы 
ўжывання да рожнай 
разметкі. Вы вучыць 
значэнне дарожнай 
разметкі 1.14.1—1.14.3, 
1.15, 1.17.1, 1.17.2 (да-
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каў. Дзеянні пешаходаў 
пры наяўнасці дарожнай 
разметкі на дарозе (п. 2.46, 
2.69, 114 ПДР; дарожная 
разметка 1.14.1—1.14.3, 1.15, 
1.17.1, 1.17.2 (дадатак 3 да 
ПДР))

дарожнай разметкі 
дыслакацыі дарожных 
знакаў.
Замацаваць разуменне 
правільных дзеянняў 
пешаходаў пры наяў-
насці дарожнай раз-
меткі

датак 3 да ПДР) 
і п. 2.46, 2.69, 114 ПДР

Навакольнае асяроддзе і бяспека (4 г)

29
30

Бяспечныя паводзіны на ва-
даёмах.
Мясцовыя вадаёмы. Небя-
спечныя гульні ля вадаёмаў. 
Паводзіны на набярэж-
ных. Правілы карыстання 
маламернымі суднамі. Пра-
вілы і прыёмы ратавання 
на водах. Дэманстрацыя 
прыёмаў ратавання на водах 
і прыёмаў аказання дапамогі 
пры ўтапленні

Вывучыць меры бяс-
пекі на вадаёмах. Аз-
на ёміць з правіламі 
паводзін на набярэж-
ных, карыстання мала-
мернымі суднамі. Зас-
воіць правілы і прыёмы 
ратавання на водах

Вывучэнне мер бяспекі на 
вадаёмах. 
Вывучэнне спосабаў ака-
зання дапамогі пры ўтап-
ленні з выкарыстаннем 
манекенаў, фільмаў (пла-
катаў).  Дэманстрацыя 
прыёмаў ратавання на во-
дах і прыёмаў аказання 
дапамогі пры ўтапленні. 
Фарміраванне пачуцця ад-
казнасці за захаван не жыц-
ця і здароўя падчас знахо-
джання на вадаё мах (http://
уoutube/ts6VvlVayOY;
http://mchs.gov.bу/pravila/
prav_poved_na_vode.pdf).

Вывучэнне прыёмаў 
ратавання на водах 
і прыёмаў аказан ня 
дапамогі пры ўтап-
ленні
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В ы к а р ы с т а н н е  Э А Р : 
http://e-vedy.adu.by/mod/
folder/view.php?id=5578

31
32

Правілы і прыёмы ратаван-
ня на водах.
Прыёмы першай дапамогі 
пры ўтапленні

Адпрацаваць практыч-
ныя ўменні і навыкі 
аказання першай дапа-
могі пацярпелым пры 
ўтапленні. 
Сфарміраваць прак-
тычныя навыкі першай 
дапамогі пры ўтапленні

Адпрацоўка прыёмаў рата-
вання на водах і прыёмаў 
аказання дапамогі пры 
ўтапленні (http://youtube/
ttuhv KUsvlQ;
http ://youtube/ts6Vvl 
VayOY;
http://mchs. gov.by/pravila/
prav_poved_na_vode.pdf).
В ы к а р ы с т а н н е  Э А P : 
http://e-vedy.adu.by/mod/
folder/view.php?id=5578;
http://e-vedy.adu.by/mod/
folder/view.php?id=4960

Выкананне прыёмаў 
ратавання на водах 
і прыёмаў аказан ня 
дапамогі пры ўтап-
ленні

Здаровы лад жыцця (2 г)

33 Бяспека для асабістага 
здароўя.
Асабістая гігіена — шлях 
да здароўя. Харчаванне 
і здароўе. Фізічная культу-
ра і разумнае загартоўван-
не. Адзенне ў адпаведнасці 
з надвор’ем. Роля прафі-
лактычных прышчэпак для 
здароўя. Шкода курэння, 
наркотыкаў і алкаголю

Вывучыць правілы 
аса бістай гігіены, пра-
вільнага харчавання, 
выбару адзення і прад-
метаў хатняга ўжытку. 
Садзейнічаць прыняц-
цю стылю па водзін, 
арыентаванага на фар-
міраванне здаровага 
ладу жыцця. 
Азнаёміць з роляй пра -

Прагляд прэзентацыі па 
дадзенай тэматыцы. Рас-
каз-гутарка аб карысці вы-
канання правіл гігіены, зда-
ровага ладу жыцця. 
Азнаямленне з мерамі па 
прадухіленні негатыўнага 
ўплыву спёкі і холаду, па 
аказанні першай дапамогі 
пры сонечных апёках, сонеч-
ных і цеплавых ударах, пры

Састаўленне спіса 
правіл гігіенічнага 
ўтрымання ў па-
радку цела, адзення 
і прадметаў хатняга 
ўжытку. Састаўленне 
памяткі гігіены харча-
вання. 
Састаўленне спіса 
шкодных наступстваў 
курэння, ужывання
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фі лактычных прышчэ-
пак для здароўя.
Фарміраваць упэў не-
насць у шкодзе курэн-
ня, наркотыкаў і алка-
голю, матывацыю да 
вя дзення здаровага ла-
ду жыцця

абмаражэнні і перааха ла-
д жэнні. Праслухоўванне 
інфармацыі аб тым, для чаго 
трэба рабіць прышчэпкі, 
якая іх роля ў папярэджанні 
захворванняў.
Выкарыстанне ЭАР: http://
e-vedy.adu.by/mod/folder/
view.php?id=5580

алкаголю,  нарко ты-
каў

34 Мабільныя тэлефоны і зда-
роўе.
Мабільны тэлефон — кры-
ніца электрамагнітнага вы-
праменьвання. Падлеткі — 
група рызыкі неспрыяль-
нага ўздзеяння на здароўе 
электрамагнітных вып ра-
меньванняў. Меры пра фі-
лактыкі неспрыяльнага 
ўз дзеяння сотавай сувязі 
на арганізм. Бяспечнае за-
хоў ванне і выкарыстан-
не мабільных тэлефонаў. 
Смартфоны і сэлфі: ста ноў-
чы і адмоўны ўплыў

Удакладніць веды аб 
небяспечным уплыве 
выпраменьвання ма-
більных тэлефонаў.
Фарміраваць бяспеч-
ныя паводзіны падчас 
размовы па мабільным 
тэлефоне

Прагляд прэзентацыі па 
дадзенай тэматыцы. 
Расказ-гутарка аб мерах, 
што прымаюцца па пра-
духіленні шкодных нас-
тупстваў размоў па ма-
більным тэлефоне

Састаўленне спіса 
правіл бяспечных па-
водзін
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Абагульняльныя заняткі (1 г)

35 Адпрацоўка алгарытмаў 
паводзін і кантроль засваен-
ня матэрыялу па вывучаных 
тэмах

Навучыць алгарытмам 
паводзін, абагульніць 
атрыманыя веды па 
вывучаных тэмах. За-
мацаваць уменне ад-
роз ніваць небяспеч-
ныя сітуацыі і адэк-
ватна дзейнічаць для 
забеспячэння ўласнай 
бяспекі і бяспекі тых, 
хто побач

Выкананне практычных 
заданняў
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Прадмова ........................................................................................................................... 3

5 клас .................................................................................................................................. 5

6 клас ................................................................................................................................26
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