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Прадмова

Прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне з’яўляецца да па мож-
нікам для нас таў ні каў, якія працуюць у 1 класе ўстаноў агульнай сярэдняй 
адукацыi з беларускай мовай навучання. Дапаможнік складзены ў адпаведнасці 
з дзеючымі вучэбнымі праграмамі для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі, 
зацверджанымі Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь. У ім для кожнага 
канкрэтнага ўро ка вычляняецца абавязковы для навучання аб’ём ма тэ ры ялу, 
вызначаюцца яго адукацыйныя мэты, колькасць і віды абавязковых кантроль-
ных работ. Выкарыстанне каляндарна-тэматычнага планавання дапаможа 
паспяхова арганізаваць працэс навучання ў 1 класе ў ад па вед нас ці з мэтамі 
і задачамі вучэбных праграм. 

Планаванне вучэбнага ма тэ ры ялу ў да па мож ні ку з’яўляецца прыкладным, 
што дае права нас таў ні кам у межах гадзін, адведзеных на вывучэнне прадмета, 
уносіць у планаванне змяненні з улі кам падрыхтоўкі вуч няў класа і асаб лі вас-
цей тэхналогіі навучання, а таксама вы ка рыс тоў ваць пры навучанні дадатковы 
вучэбны ма тэ ры ял, які рэкамендаваны Міністэрствам адукацыі.

Звяртаем увагу, што асноўны вучэбны матэрыял павінен быць засвоены 
вучнямі на ўроку.

Прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне падрыхтавалі:
Уводзiны ў школьнае жыццё — В. I. Цiрынава;
Навучанне грамаце — І. М. Наронская;
Русский язык — М. Б. Анціпава;
Матэматыка — Г. Л. Мураўёва, М. А. Урбан, С. В. Гадзаава, Т. М. Канашэвіч; 

Т. М. Чабатарэўская, В. У. Нiкалаева;
Чалавек і свет — Г. У. Трафімава, С. А. Трафімаў;
Працоўнае навучанне — Н. А. Юрчанка, А. Ф. Журба.
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Уводзіны ў школьнае жыццё

Агульная колькасць гадзін — 60 (20 вучэбных дзён, па 3 урокі)1

1. Цірынава, В. І. Уводзіны ў школьнае жыццё / Введение в школьную жизнь : вучэб. дапам. для 1 кл. устаноў агул. 
сярэд. аду ка цыі з беларус. і рус. мовамі навучання / В. І. Цірынава. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2017 (ВД).

2. Тиринова, О. И. Введение в школьную жизнь. 1 класс. Дидактический материал : учеб. нагляд. пособие для учреж-
дений общ. сред. образования / О. И. Тиринова. — Минск : Нац. ин-т образования, 2017 (ВНД). 

№ 
урока 
і дата 

правя-
дзення

Тэма ўро ка Мэты вывучэння тэмы
Характарыстыка асноўных ві даў 

і спосабаў дзей нас ці (з рэка-
мендуемымі практы ка ваннямі)

Вучэбнае абсталяванне

1 2 3 4 5

Першы вучэбны дзень

1 Беларусь —  
наша 
Радзіма1

Адукацыйныя: знаёмства 
з вучэбным дапаможнікам 
«Беларусь — наша Ра дзі-
ма. Падарунак Прэ зі дэн-
та Рэс публі кі Бела русь 
А. Р. Лука шэн кі пер ша клас-
ніку», з дзяржаўнымі сімва-
ламі Рэспублікі Бела русь, 
з прафесіямі бела русаў; увя-
дзенне знака «Ад каз хорам»; 
развіццёвыя: развіццё па-
знавальнай цікавасці да гі-
сторыі сваёй краіны, родна-
га горада (вёскі); пашырэн-
не кругагляду; 
выхаваўчыя: выхаванне 
пачуцця любові і павагі да 
Айчыны, гонару за родны 
край; прывіццё павагі да 
працы дарослых

Гутарка аб першым школь-
ным дні, нашай Ра дзі ме — 
Рэспубліцы Беларусь. 
Знаёмства з кнігай «Беларусь — 
наша Ра дзі ма. Падарунак Прэ-
зі дэн та Рэспублі кі Бела русь 
А. Р. Лу ка шэн кі пер ша клас-
ніку». 
Дэкламаванне вер шаў пра Ра-
дзіму на беларускай і рускай 
мовах. 
Увядзенне знака «Адказ хо-
рам».
Знаёмства з прафесіямі бела-
русаў па матэрыялах вучэбнага 
дапаможніка «Беларусь — наша 
Ра дзі ма»

Кніга «Беларусь — наша 
Ра дзіма. Падарунак Прэзі-
дэн та Рэспублі кі Беларусь 
А. Р. Лу ка шэнкі пер ша клас-
ніку»; дзяржаўная сімво лі ка 
Рэс пуб лі кі Беларусь; фі зіч ная 
карта Рэспублі кі Бе ларусь 
для 1—4 класаў; аўдыя за піс 
Дзяр жаў нага гім на Рэспуб лі-
кі Беларусь; аўдыя за піс пес ні 
пра Беларусь (на выбар нас-
таў ні ка); ЭСН «Беларусь — 
наша Ра дзі ма»; выраб з ільну 
(сурвэтка, ручнік, абрус ці 
інш.).
ВНД:
Мал. 10. Знак «Адказ хорам»

2 Знаёмства 
з нас таў ні-
кам і ад на-
клас ні камі

Адукацыйныя: знаёмства 
з нас таў ні кам, ад на клас ні-
камі; асваенне школьных 
пра ві лаў; знаёмства з ву-
чэбным дапаможнікам; 
увядзенне знакаў «Праца 
ў групе», «Праца ў пары»;
развіццёвыя: раз віц цё ка-
му нікатыўных умен няў 
у працэсе абмеркавання 
і прыняцця нор маў ка лек-
тыў нага ўзае ма дзе ян ня; 
умен ня выказваць свае 
прапановы па ра шэн ні пра-
блемных сі туа цый; умення 
супрацоўнічаць у працэсе 
выканання вучэбнага за-
дання ў групе ці пары;
выхаваўчыя: выхаванне 
ўважлівага стаў лен ня да лю- 
 дзей у сі туа цыі знаёмства; 
культуры зно сін у працэсе 
вучэбнага ўзае ма дзе ян ня

Практычнае засваенне школь-
ных пра ві лаў: «Калі адказвае 
адзін вучань, усе слухаюць»; 
«Вучань для адказу ўстае».
Удзел у вучэбным дыялогу: 
уменне слухаць, задаваць пы-
тан ні па тэме паведамлення, 
адказваць на пы тан ні сураз-
моў цы.
Удзел у абмеркаванні і пры няц-
ці «Правілаў нашага класа».
Знаёмства з гульнявымі перса-
нажамі вучэбнага дапаможніка.
Знаёмства са структурай ву-
чэбнага дапаможніка, апаратам 
арыентавання (сонейка — новы 
навучальны дзень).
Увядзенне знакаў «Работа 
ў групе», «Работа ў пары» (у за- 
лежнасці ад выбару настаўніка 
гульняў для знаёмства).
Гульні для знаёмства наву чэн-
цаў (праца ў пары, групе)

ВД, с. 3.
ВНД:
Мал. 4. Канверт «Вучням 1-га 
класа»
Мал. 5, 6. Гульнявыя перса-
нажы вучэбнага дапаможніка 
«Аловак», «Ручка»
Мал. 8. Знак «Праца ў пары»
Мал. 9. Знак «Праца ў групе» 
Мал. 10. Знак «Адказ хорам»
Мал. 13. Сюжэтны малюнак 
«Адказ вучня».
Шкатулка з асабістымі прад-
ме та мі нас таў ні ка (для апове-
ду пра сябе); плакат «Пра ві лы 
нашага класа» (нарых тоў ка 
для запісу пра ві лаў па во дзін, 
устаноўленых самімі вуч нямі); 
карткі (бэйджы) з імёнамі дзя-
цей (па меркаванні педагога); 
тры мячы рознага колеру;  дэ-
манстрацыйны малюнак рук-
зака ці канверта з заданнямі 
(па меркаванні педагога)

3 Экскурсія 
па ўстанове 
аду ка цыі

Адукацыйныя: знаёмства 
з установай аду ка цыі; увя-
дзенне знака «Паднятая 
рука»; асваенне школьных 
правілаў;

Засваенне пра ві лаў па во дзін 
падчас экскурсіі па ўстанове 
аду ка цыі. 
Знаёмства са школьнымі па-
мяш каннямі: вучэбным класам, 

ВД, с. 3.
ВНД:
Мал. 5, 6. Гульнявыя перса-
нажы вучэбнага да па мож ніка 
«Аловак», «Ручка»

1 Тэма першага ўро ка штогод карэкціруецца ў ад па вед нас ці з рэкамендацыямі Міністэрства аду ка цыі Рэспублі кі Беларусь.
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Працяг

1 2 3 4 5

развіццёвыя: раз віц цё ка-
мунікатыўных умен няў 
у працэсе абмеркавання
і прыняцця нор маў ка лек-
тыў нага ўзае ма дзе ян ня; 
умення выказваць свае 
прапановы па рашэнні пра-
блемных сітуацый;
выхаваўчыя : выхаван-
не ўва жлівага стаў лен ня 
да лю дзей у сі туа цыі зна-
ёмства; культуры зно сін 
у працэсе вучэбнага ўзае-
ма дзе ян ня

сталовай, бібліятэкай, спар тыў-
най залай, актавай залай.
Знаёмства з прафесіямі і пра-
цай дарослых ва ўстанове аду-
ка цыі. 
Увядзенне знака «Паднятая 
рука».
Гутарка па ўражаннях ад экс-
кур сіі. Адгадванне загадак аб 
школьных памяшканнях, чы-
танне і абвядзенне па контуры 
слова «Школа».
Практычнае асваенне школь-
ных правілаў: «Калі адказвае 
адзін вучань, усе слухаюць», 
«Гатовы да адказу — падымі ру-
ку», «Вучань для адказу ўстае»

Мал. 7. Знак «Паднятая ру-
ка»
Мал. 13. Сюжэтны малюнак 
«Адказ вучня».
Плакат «Правілы нашага кла-
са» (па меркаванні настаў-
ніка); каляровыя алоўкі (ва 
ўсіх вучняў) 

Другі вучэбны дзень

1 Правілы па-
во дзін вучня 
на ўроку 
і перапынку

Адукацыйныя: асваенне 
школьных пра ві лаў; зна-
ёмства з новым знакам 
арыентавання ў вучэбным 
дапаможніку — званоч-
кам (званок — новы ўрок); 
замацаванне паняццяў 
«права», «лева»; «верх», 
«ніз»; «паміж», «над», 
«пад»; «справа ад…», «зле-
ва ад…»; увядзенне зна-
ка «Праца ў пары» (калі 
знак выкарыстоўваецца 
ўпершыню); 
развіццёвыя :  раз віц цё 
зрокавага ўспрымання; 
прасторавай арыентацыі 
ў памяшканні і на парце; 
сінтаксічнага ладу маў лен-
ня: фармулёўка пытання па 
ўзоры настаўніка; умення 
супрацоўнічаць у працэсе 
выканання вучэбнага за-
дання ў пары; 
выхаваўчыя: выхаванне 
культуры зно сін у працэсе 
вучэбнага ўзае ма дзе ян ня

Знаёмства з пра ві ламі школь-
нага прывітання. Прывітанне 
нас таў ні ка. Прывітанне ад на-
клас ні каў. 
Увядзенне знака «Праца ў па-
ры».
Праца ў парах: выкарыстанне 
пра ві лаў маў лен чага этыкету 
ў дыялогу (словы прывітання).
Асваенне і замацаванне пра ві-
лаў: «Гатовы да адказу — па ды-
мі руку», «Вучань для адказу 
ўстае», «У адказ на словы пры-
ві тан ня вучні моўч кі ўста юць», 
«У пачатку і канцы кожнага 
ўро ка вучні стоячы ві та юць 
нас таў ні ка», «Калі адказвае 
адзін вучань, усе слухаюць», 
«Гатоў насць пары да адказу 
вызначаюць два вуч ні».
Гутарка настаўніка аб правілах 
паводзін на перапынку. Прак-
тыкаванне «Урок ці перапы-
нак». 
Развіццё зрокавага ўспры ман-
ня і прасторавай арыен тацыі.
Знаёмства з вучэбнымі прыла да - 
мі і правіламі іх выкарыстання.
Прывучванне да парадку на ра-
бочым месцы

ВД, с. 4.
ВНД:
Мал. 5, 6. Гульнявыя перса-
нажы вучэбнага да па мож ніка 
«Аловак», «Ручка»
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 8. Знак «Праца ў пары»
Мал. 10. Знак «Адказ хорам»
Мал. 13. Сюжэтны малюнак 
«Адказ вучня»
Мал. 14. Сюжэтны малюнак 
«Прывітанне вучня мі адзін 
аднаго»
Мал. 15. Сюжэтны малюнак 
«Прывітанне нас таў ні ка».
Плакат «Правілы нашага кла-
са»; карткі з імёнамі дзяцей; 
каляровыя алоў кі (ва ўсіх 
вуч няў); школьныя прылады 
для дэманстрацыі; сшытак, 
падручнік, ручка, пенал, ало-
вак, лінейка, пэндзлік, фарбы, 
клей, альбом для малявання, 
ластык (гумка); мяч; дзве 
карт кі з выявай аднаго і двух 
вуч няў (для правядзення 
рэф лек сіі)

2 Знаёмства 
з пра ві ла мі  
пісь ма: 
вучымся 
пра віль на 
ся дзець, тры-
маць ручку 
і аловак. 
Прасторавая 
арыентацыя

Адукацыйныя: асваенне 
асноўных пра ві лаў пісьма: 
захаванне пра віль най па-
сад кі, нахіленае размяш-
чэнне сшытка, уменне тры-
маць ручку; замацаванне 
паняццяў «права», «лева», 
«верх», «ніз»; увядзенне 
знака «Пастка»;
развіццёвыя :  раз  в іц-
цё дробнай маторыкі 
пальцаў, каардынацыі кісці 
рукі; умення карыстацца

Практычнае засваенне пра віль-
най па сад кі за вучэбным ста-
лом (партай), уменне правільна 
трымаць у руцэ ручку і аловак.
Эксперымент з пісьмом пра-
мых ліній і нахілам ліста.
Трэніроўка правільнага раз-
мяшчэння сшытка на стале.
Знаёмства з правіламі штры-
хоўкі. Штрыхоўка ў розных 
напрамках.
Увядзенне правілаў-жэстаў 
«Гатовы да пісьма», «Пісаць

ВД, с. 5.
ВНД:
Мал. 5, 6. Гульнявыя перса-
нажы вучэбнага да па мож ніка 
«Аловак», «Ручка»
Мал. 7. Знак «Паднятая ру-
ка»
Мал. 8. Знак «Праца ў пары»
Мал. 10. Знак «Адказ хорам»
Мал. 12. Знак для арганізацыі 
вучэбнай сітуацыі «Пастка» 
Мал. 28. Плакат «Правільная 
пасадка вучня за партай»
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Працяг

1 2 3 4 5

пісьмовымі прыладамі, 
захоўваць правілы гігіены 
вучэбнай працы; умення 
арыентавацца ў прасторы 
і на лісце паперы; умення 
працаваць у пары, выкон-
ваючы вучэбнае заданне;
выхаваўчыя: выхаванне 
культуры зно сін у працэсе 
вучэбнага ўзае ма дзе ян ня

(штрыхаваць) скончыў», «Ра-
бота выканана».
Увядзенне знака «Пастка».
Развіццё ўвагі і ўмення арыен-
тавацца ў прасторы

Мал. 29, 30. Плакаты «Пра-
вільна трымай ручку і раз-
мяшчай на парце сшытак» 
(для вучняў, якія пішуць пра-
вай рукой ці левай рукой).
Плакат «Правілы нашага кла-
са» (па выбары настаўніка); 
каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вучняў); лісты паперы (без 
разліноўкі) памерам 1/2 ці 
1/3 фармата А4

3 Рэжым дня 
вучня

Адукацыйныя: знаёмства 
з рэжымам дня школьні-
ка; замацаванне школь-
ных пра ві лаў: «Калі ад-
казвае адзін вучань, усе 
слухаюць», «Гатовы да 
ад казу — па ды мі руку»; 
фар міраванне ўмення пла-
наваць школьныя і хатнія 
справы;
развіццёвыя: развіццё звяз-
нага маўлення: складанне 
апавяданняў па сюжэтных 
малюнках, па зададзенай 
тэме; умення прымаць ра-
шэнне ў сітуацыі выбару;
выхаваўчыя: асэнсаванне 
новага сацыяльнага стату-
су вучня (вучаніцы); выха-
ванне ста ноў чых ад но сін да 
школы, пачуцця гонару за 
званне «школь нік (вучань, 
ву ча ніца)»

Ка лек тыў нае планаванне школь-
ных і хат ніх спраў у рэжыме 
дня вучня 1 класа.
Замацаванне школьных пра-
ві лаў: «Калі адказвае адзін ву-
чань, усе слухаюць», «Гатовы да 
адказу — па ды мі руку».
Выкананне вучэбных дзе ян няў 
у сі туа цыі выбару (выбар адной 
з дзвюх наклеек, аргументацыя 
свайго выбару).
Складанне апавяданняў па се-
рыі сюжэтных ма люн каў «Як 
пер ша клас нік збіраўся ў шко-
лу», «Рэжым дня школьніка».
Складанне звязнага апавядан-
ня па зададзенай тэме «Мае лю-
бімыя гульні дома і на ву ліцы».
Практыкаванне ў адрозніванні 
геаметрычных фі гур. 
Размалёўванне або штрыхоўка 
геаметрычных фі гур

ВД, с. 6.
ВНД:
Мал. 1—3. Сюжэтныя ма-
люн кі на тэму «Як пер ша-
клас нік збіраўся ў школу»: 
«Хутка ў школу», «Першага 
верасня», «Сям’я выпраўляе 
ў школу»
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 13. Сюжэтны малюнак 
«Адказ вучня»
Мал. 15. Сюжэтны малюнак 
«Прывітанне настаўніка»
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў)

Трэці вучэбны дзень

1 Арыенці роў-
ка на лісце 
з разліноў-
кай у клетку

Адукацыйныя: замацаван-
не школьных правілаў; ас-
ваенне прыёму завучвання 
на памяць з апорай на ру-
хальную памяць; замаца-
ванне паняццяў «права», 
«лева», «верх», «ніз»; ас-
ваенне ўмення здзяйсняць 
са ма ацэн ку выкананага за-
дання з дапамогай знакаў 
«+», «–», «?»;
развіццёвыя :  раз віц цё 
памяці на аснове адволь-
нага запамінання; развіццё 
прасторавай арыентацыі 
на лісце ў клетку; набыццё 
вопыту кант роль на-ацэ нач-
най дзей нас ці;
выхаваўчыя: выхаванне 
культуры зно сін у працэсе 
вучэбнага ўзае ма дзе ян ня

Замацаванне пра ві лаў школь-
нага прывітання.
Адпрацоўка школьных пра ві-
лаў пачатку і канца ўро ка.
Завучванне верша з апорай 
на рухальную памяць. Пра-
сторавая арыентацыя на лісце 
з разліноўкай у клетку: зама-
цаванне паняццяў «права», «ле-
ва», «верх», «ніз». 
Выкладванне геаметрычных 
фі гур на лісце па інст рук цыі 
нас таў ні ка.
Знаёмства са сшыткавай кле-
тачкай.
Выкананне практычнай рабо-
ты — арыентацыя па клетках 
сшыткавага ліста.
Практычнае асваенне прыё маў 
са ма ацэн кі выкананага задан-
ня з дапамогай знакаў «+», «–», 
«?»

ВД, с. 7, 64.
ВНД:
Мал. 2. Сюжэтны малюнак 
«Першае верасня»
Мал. 5, 6. Гульнявыя перса-
нажы вучэбнага да па мож ніка 
«Аловак», «Ручка»
Мал. 8. Знак «Праца ў пары»
Мал. 10. Знак «Адказ хорам»
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў); наборы геаметрыч-
ных фі гур (ва ўсіх вуч няў)
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1 2 3 4 5

2 Арганізацыя 
пра цоўнага 
месца. 
Дзяжурства 
вуч няў

Адукацыйныя: увядзенне 
знакаў «Праблема»,  «За-
барона паднятай рукі»; 
знаёмства з аба вяз ка мі 
дзяжурных у класе; асва-
енне алгарытму складання 
апавядання па сюжэтным 
малюнку з апорай на асоб-
ныя малюнкі (часткі цэлага 
малюнка);
развіццёвыя: раз віц цё зро-
кавай каардынацыі (ма-
ляванне і пісьмо па кон-
туры) і зрокавага ўспры-
ман ня на аснове аналізу 
і параўнання з мэтай зна-
ходжання адрозненняў 
паміж малюнкамі; 
выхаваўчыя: выхаванне 
станоўчага стаўлення да 
школы, беражлівых адно-
сін да рэчаў, імкненне 
падтрымліваць парадак на 
сваім працоўным месцы

Гутарка аб прафесіях бацькоў. 
Увядзенне знака «Забарона 
паднятай рукі».
Гутарка пра важнасць вучобы 
ў школе.
Увядзенне знака «Праблема».
Развіццё зрокавага ўспры ман-
ня. 
Гутарка пра беражлівыя адно-
сіны да школьных рэчаў. 
Знаёмства з абавязкамі дзя-
журных па класе. 
Складанне апавядання па сю-
жэтным малюнку. 
Размалёўванне контурнага ма-
люнка

ВД, с. 8—9.
ВНД:
Мал. 5, 6. Гульнявыя перса-
нажы вучэбнага да па мож ніка 
«Аловак», «Ручка»
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 11. Знак для ар га ні за-
цыі вучэбнай сі туа цыі «Пра-
блема»
Мал. 86. Знак «Забарона пад-
нятай рукі»
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў); атрыбуты дзяжур-
ных па класе; палоскі з імёнамі 
вучняў класа; шклянка ці 
скрынка для палосак

3 Асваенне 
прыёму па-
раў нан ня: 
выдзяленне 
прымет 
прад ме таў на 
аснове іх су-
па стаў лен ня

Адукацыйныя: асваенне 
прыё му па раў нан ня — 
знаходжанне падабенства 
і адрознення паміж прад-
метамі; удакладненне ўяў-
лен няў вучняў аб пра фесіях 
і працы дарослых; 
развіццёвыя :  раз віц цё 
ўмення параўноўваць прад-
меты, вылучаць агульныя 
і адметныя прыметы; звяз-
нага маўлення — складанне 
апавяданняў аб прафесіях 
дарослых (бацькоў, дзядуль 
і бабуль);
выхаваўчыя: выхаванне 
культуры зно сін у працэсе 
вучэбнага ўзае ма дзе ян ня; 
павагі да працы дарослых

Складанне пар прадметаў на 
аснове абагульнення. 
Вылучэнне агульных і адмет-
ных прымет прадметаў. 
Супастаўленне прадметаў па 
функцыянальных прыметах. 
Гутарка аб прафесіях.
Гульня «Падбяры рабочы 
інструмент».
Фарміраванне ўмення вылу-
чаць прыметы прадметаў

ВД, с. 10.
ВНД:
Мал. 5, 6. Гульнявыя перса-
нажы вучэбнага дапаможніка 
«Аловак», «Ручка»
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 11. Знак для арыентацыі 
вучэбнай сітуацыі «Прабле-
ма»
Мал. 39, 82, 83, 90. Прад-
метныя малюнкі «Заяц», 
«Яблык», «Персік», «Вавёр-
ка»
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў); мяч

Чацвёрты вучэбны дзень

1 Выкананне 
дзе ян няў па 
алгарытме

Адукацыйныя: асваенне 
па сля доў насці выканан-
ня практычных дзе ян няў; 
формы са ма ацэн кі выкана-
нага задання з дапамогай 
знакаў «+», «–», «?»; алга-
рытму складання апавядан-
ня аб прадмеце;
развіццёвыя :  раз віц цё 
прасторавай арыентацыі 
на ліс це ў клетку; звязнага 
маў лен ня: складанне апа-
вядання па алгарытме; ас-
ваенне прыёму па раў нан ня 
прад ме таў па розных пры-
метах (колеры, форме, ве-
лічыні);

Асэнсаванне паняцця «па сля-
доў насць дзе ян няў». Вызна-
чэнне па сля доў насці дзе ян няў 
казачнага героя. 
Маляванне па клетках у пэўнай 
па сля доў насці. Маляванне 
карабліка па алгарытме. Сама-
ацэнка з дапамогай знакаў «+», 
«–», «?».
Выкарыстанне алгарытму для 
складання апавядання аб прад-
меце (мячы). 
Па раў нан не прад ме таў па 
розных прыметах (форме, ко-
леры, велічыні). Падабенства 
і адрозненне прад ме таў. Па раў-
нан не мячоў па форме, колеры, 

ВД, с. 11.
ВНД:
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 18—22. Сюжэтныя ма-
люн кі на тэму «Спартыўныя 
гуль ні з мячом»: «Футбол», 
«Баскетбол», «Валейбол», 
«Тэ ніс», «Рэгбі»
Мал. 106. Алгарытм для скла-
дання апавядання аб прадмеце
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў); мяч ці некалькі мя-
чоў (па выбары настаўніка)
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выхаваўчыя: выхаванне 
культуры зно сін у працэсе 
вучэбнага ўзае ма дзе ян ня

велічыні. Засваенне па няц цяў 
«аднолькавыя», «падобныя па 
адной прымеце», «розныя».
Самастойная праца вуч няў: 
маляванне мяча, які будзе ад-
роз ні вац ца ад іншых мячоў па 
нейкай прымеце (па выбары 
вучня)

2 Арыенці роў-
ка па лі ней-
ках рабо-
чага радка. 
Развіццё 
гра фічных 
на вы каў: 
прамыя 
лі ніі, круг 
і паўкруг

Адукацыйныя: замацаван-
не ас ноў ных пра ві лаў пісь-
ма: за хоў ванне пра віль най 
па сад кі, нахіленае раз мя-
шчэн не сшытка, уменне 
трымаць ручку; засваенне 
па няц цяў «рабочы радок» 
і «нерабочы радок», арыен-
таванне на лісце ў лі ней ку; 
знаёмства з новай формай 
са ма ацэн кі выкананага за-
дання з дапамогай лі неечкі;
развіццёвыя :  раз віц цё 
дробнай маторыкі паль цаў, 
ка ар ды на цыі кісці рукі; на-
быццё вопыту кант роль на-
ацэ нач най дзей нас ці пры 
ажыц цяў лен ні са ма ацэн кі 
і ўзае ма ацэн кі; раз віц цё 
агульнанавучальных умен-
няў і на вы каў: умення ка-
рыстацца пісь мо вы мі пры-
ла да мі, выконваць пра ві лы 
гі гі е ны вучэбнай працы;
выхаваўчыя: выхаванне 
культуры пісь мо ва й мовы; 
асваенне культуры зно сін 
у пары ў працэсе ўзае ма-
ацэн кі

Гульнявая сі туа цыя «Він ша-
валь  ная паштоўка». Замацаван-
не пра ві лаў па сад кі пры пісь ме, 
раз мя шчэн ня сшытка на парце, 
умення трымаць ручку ў руцэ. 
Пальчыкавая гімнастыка.
Знаёмства з раз лі ноў кай ліста 
ў лі ней ку.
Увядзенне па няц цяў «вузкі (ра-
бочы) радок» і «шырокі (нера-
бочы, дадатковы) радок», або 
між рад ковая прастора. Прак-
тычная работа: замацаванне па-
няц цяў «рабочы радок» і «да-
датковы (нерабочы) радок». 
Маляванне на лісце з раз лі ноў-
кай. Выкананне ма люн каў па 
контуры. 
Кантрольна-ацэначная дзей-
насць. Увядзенне новай шкалы 
для са ма ацэн кі. Выбар кры-
тэрыю. Ажыц цяў лен не са ма-
ацэн кі. Праверка адэкватнасці 
са ма ацэн кі на аснове ацэнкі 
нас таў ні ка.
Развіццё каардынацыі рухаў. 
Практыкаванне «Плаўныя лі-
ніі».
Праца з пластылінам

ВД, с. 12.
ВНД:
Мал. 5, 6. Гульнявыя перса-
нажы вучэбнага да па мож ніка 
«Аловак», «Ручка»
Мал. 28. Плакат «Пра віль ная 
пасадка вучня за партай»
Мал. 29. Плакат «Пра віль на 
трымай ручку і размяшчай на 
парце сшытак» (для вуч няў, 
якія пішуць правай рукой)
Мал. 30. Плакат «Пра віль на 
трымай ручку і размяшчай на 
парце сшытак» (для вуч няў, 
якія пішуць левай рукой)
Віншавальныя паштоўкі 
з тэкс там, напісаным калі гра-
фіч на пра віль ным почыркам; 
калька; каляровыя алоўкі (ва 
ўсіх вучняў); пластылін (ва 
ўсіх вучняў)

3 Правілы 
ветлівасці

Адукацыйныя: знаёмства 
з пра ві ламі ветлівасці 
ў розных сі туа цыях (у шко-
ле, сям’і, транспарце); зама-
цаванне школьных пра ві-
лаў па во дзін; фарміраванне 
ўмення ўзгадняць дзеянні з 
аднакласнікамі;
развіццёвыя :  раз віц цё 
звязнага маў лен ня вуч няў 
у розных сі туа цыях зно-
сін; трэніроўка здольнасці 
разумець эмацыянальны 
стан чалавека па міміцы;
выхаваўчыя: выхаванне 
ўваж лівага стаў лен ня да 
навакольных; культуры 
зно сін у працэсе вучэбнага 
ўзае ма дзе ян ня

Стварэнне праблемнай сі туа-
цыі. Пошук адказу на пытанне 
«Якія ветлівыя словы ў якіх 
сі туа цыях трэба вы ка рыс тоў-
ваць?».
Асваенне этычных нор маў па-
во дзін. 
Стварэнне гульнявой сі туа цыі 
«Непаслухмяная лялька».
Трэніроўка ў вы зна чэн ні эма-
цыянальнага стану чалавека па 
яго міміцы. 
Замацаванне ве даў аб ветлівых 
словах. 
Гульня «Збяры пазлы». Паў-
та рэн не пра ві лаў ветлівасці 
ў сі туа цыях прывітання і раз-
ві тан ня; падчас абеду; падчас 
па езд кі ў транспарце. Паў та-
рэн не слоў падзякі. 
Фарміраванне ўмення ўзгад-
няць дзеянні ў пары. Праца 
ў пары

ВД, с. 13.
ВНД:
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 8. Знак «Праца ў пары»
Мал. 14. Сюжэтны малюнак 
«Прывітанне вучнямі адзін 
аднаго»
Мал. 31. Сюжэтны малюнак 
«Бабуля выпраўляе ўнукаў 
у горад»
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў); лялька

© НМУ «Нацыянальны інстытут адукацыі», 2017 
© ТДА «Аверсэв», афармленне, пераклад, 2017



9

Працяг

1 2 3 4 5

Пяты вучэбны дзень

1 Выкананне 
дзе ян няў 
на аснове 
сістэмы ары-
ен ці раў

Адукацыйныя: фар мі ра-
ван не ўмен ня вылучаць 
сі стэ му ары ен ці раў для 
выканання дзеяння; асва-
енне прыё маў па раў нан ня 
і сіс тэ ма ты за цыі, прыё маў 
са ма ацэн кі і ўзае ма ацэн кі 
выкананага задання з дапа-
могай знакаў «+», «–», «?»;
развіццёвыя: раз віц цё ла-
гіч на га мыслення на ас-
нове асваення прыё маў 
па раў нан ня і сіс тэ ма ты за-
цыі; зро ка ва-прас то ра вага 
ўспры ман ня і зро ка ва-ма-
тор най ка ар ды на цыі; вопы-
ту кант роль на-ацэ нач най 
дзей нас ці ў працэсе са ма-
ацэн кі і ўзае ма ацэн кі;
выхаваўчыя: выхаванне 
культуры зно сін у працэсе 
вучэбнага ўзае ма дзе ян ня

Ка лек тыў ная пабудова ары ен-
ціровачнай асновы разумовых 
дзе ян няў. 
Арыенціроўка на лісце з раз лі-
ноў кай у клетку.
Графічная дыктоўка (дыягна-
стычная методыка Д. Б. Эль-
ко ні на): 1) маляванне трэ ні-
ро вачнага (першага) узору, са-
маацэнка; 2) маляванне другога 
ўзору па інструкцыі нас таў ні ка, 
самаацэнка; 3) маляванне трэ-
цяга ўзору з самастойным за-
вяршэннем працы, самаацэнка.
Рухомая гульня (на выбар нас-
таў ні ка)

ВД, с. 14.
ВНД:
Мал. 5, 6. Гульнявыя перса-
нажы вучэбнага да па мож ніка 
«Аловак», «Ручка»
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 8. Знак «Праца ў пары»
Мал. 11. Знак для арганізацыі 
вучэбнай сітуацыі «Прабле-
ма»
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў)

2 Асваенне 
прыё маў
абагульнен-
ня і кла сі фі-
ка цыі

Адукацыйныя: асваенне 
прыё маў параўнання, аба-
гульнення, класіфікацыі, 
мадэлявання колькас-
ных адносін; самаацэнкі 
і ўзаемаацэнкі выкананага 
задання з дапамогай знакаў 
«+», «–», «?»; 
развіццёвыя: раз віц цё ла-
гіч на га мыслення на асно-
ве ўстанаўлення галоўных 
і другарадных прымет прад-
метаў; набыццё вопыту кан-
трольна-ацэначнай дзей-
насці пры ажыццяўленні 
самаацэнкі і ўзаемаацэнкі; 
выхаваўчыя: выхаванне 
культуры зно сін у працэсе 
вучэбнага ўзае ма дзе ян ня; 
уважлівых адносін да на-
вакольных, падобных і не-
падобных да нас

Асваенне прыё маў абагульнен-
ня, групоўкі і кла сі фі ка цыі. 
Успрыманне на слых казкі пра 
божую кароўку.
Адказы на пытанні настаўніка 
па праслуханай казцы. 
Выказванне сваіх меркаванняў 
пра герояў казкі і іх учынкі. 
Удзел у гутарцы аб уважлівых 
адносінах да навакольных, якія 
не падобныя на іншых.
Мадэляванне колькасных адно-
сін.
Кантрольна-ацэначная дзей-
насць з выкарыстаннем знакаў 
«+», «–», «?». Самаацэнка 
і ўзаемаацэнка выкананага за-
дання

ВД, с. 15.
ВНД:
Мал. 5, 6. Гульнявыя перса-
нажы вучэбнага да па мож ніка 
«Аловак», «Ручка»
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 11. Знак для ар га ні за-
цыі вучэбнай сі туа цыі «Пра-
блема»
Мал. 26. Прадметны малю-
нак «Божая кароўка без чор-
ных кропак (ілюстрацыя да 
казкі)»
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вучняў)

3 Добрыя 
ўчынкі 
ў жыц ці
чалавека

Адукацыйныя: асваенне 
маральных і этычных нор-
маў па во дзін; усве дам лен не 
маральнага боку ўчын каў 
лю дзей («добрыя» і «дрэн-
ныя» ўчынкі, справы);
развіццёвыя :  раз віц цё 
здольнасці да суперажы-
вання, узаемадапамогі, па-
трэбы да ажыццяўлення 
добрых спраў, учынкаў; 
зро ка ва-ма тор най ка ар-
ды на цыі: маляванне па 
пункцірных лі ніях;

На зі ран не «Дабро і зло ў каз-
цы». Стварэнне гульнявой сі-
туа цыі. Ацэнка маральнага 
боку ўчынкаў казачных герояў. 
На зі ран не «Дабро і зло ў жыц-
ці чалавека». Праслухоўванне 
пес ні «Доброта» (сл. Н. Тулу-
павай, муз. І. Лучанка).
Этычная гутарка пра дабрыню 
і добрыя ўчынкі. Ацэнка ма-
ральнага боку ўчын каў чалаве-
ка. Праектаванне добрых спраў. 
Развіццё зро ка ва-ма тор най ка-
ар ды на цыі. Самаацэнка. Тэст 
«Добры — злы». 

ВД, с. 16.
ВНД:
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 8. Знак «Праца ў пары»
Мал. 32—37. Казачныя перса-
нажы «Кракадзіл Гена», «Ста-
рая Шапакляк», «Доктар 
Айбаліт», «Бармалей», «Кот 
Леапольд», «Мышаняты» 
з мульт філь ма «Кот Леа-
польд»
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў); аўдыя за піс пес ні 
«Доброта» (сл. Н. Тулупавай, 
муз. І. Лучанка)
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выхаваўчыя: выхаванне 
добразычлівага стаў лен ня 
да навакольных, культуры 
зно сін у працэсе вучэбнага 
ўзае ма дзе ян ня

Праца ў парах. Пошук выйсця 
са складанай сі туа цыі. Абыгры-
ванне сі туа цый, у якіх трэба па-
дабраць словы для пра ба чэн ня 
за свой учынак: «Разбіў кубак», 
«Разліў на стол талерку з су-
пам», «Згубіў каштоўную рэч», 
«Выпадкова пакрыўдзіў сябра» 
і інш.

Шосты вучэбны дзень

1 Узаемараз-
мяшчэнне 
прадметаў  
у прасторы

Адукацыйныя: асваенне 
прыёмаў абагульнення 
і кла сіфікацыі прадметаў 
па розных прыметах;
развіццёвыя :  раз віц цё 
лагічнага мыслення на ас-
нове асваення аперацыі 
суаднясення паняццяў 
«род» — «від»; зро ка-
ва-прас то ра вага ўспры-
м а н  н я  і  а р ы е н т а ц ы і 
ў па мяш канні і на лісце 
папе ры; сінтаксічнага ла-
ду маўлення: пабудова 
маў лен чых канструкцый 
з прыназоўнікамі «за», «пе-
рад», «на», «у», «паміж», 
«справа», «злева» і інш.;
выхаваўчыя: выхаванне 
культуры зно сін у працэсе 
вучэбнага ўзае ма дзе ян ня

Паўтарэнне паняццяў «права», 
«лева», «ніз», «верх».
Гульня «Знайдзі сваё месца»: 
выкананне каманд педагога 
па арыенціроўцы ў прасторы 
(«за», «перад», «паміж», «спра-
ва», «злева» і інш.).
Змяненне ўмоў гульні — сама-
стойная пабудова маўленчых 
канструкцый са словамі «за», 
«перад», «паміж», «справа», 
«злева» і інш.
Асваенне прыёмаў абагуль-
нення, групоўкі і класіфікацыі 
прадметаў на аснове суаднясен-
ня паняццяў «род» — «від».
Прасторавая арыентацыя з апо-
рай на нагляднасць.
Гульня «Знайдзі цацку».
Дыягнастычнае заданне на 
арыенціроўку ў прасторы

ВНД:
Мал. 10. Знак «Адказ хорам»
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вучняў); 2—3 цацкі для гульні  
ў хованку

2 Развіццё 
адвольнай 
увагі

Адукацыйныя: фармі ра-
ванне ўмення выконваць 
дзеянні ў адпаведнасці 
з правілам (алгарытмам); 
засваенне незалежнасці 
вынікаў ліку ад прасторава-
га размяшчэння прадметаў, 
спосабаў рашэння задан ня; 
асваенне прыёмаў самаацэ-
нкі і ўзаемаацэнкі выкана-
нага задання з дапамогай 
знакаў «+», «–», «?»;
развіццёвыя: раз віц цё ад-
вольнай увагі; развіццё зро-
кава-прасторавага ўспры-
мання; асваенне вопыту ка-
нтрольна-ацэначнай дзей-
насці ў працэсе са маацэнкі 
і ўзаемаацэнкі;
выхаваўчыя: выхаванне 
культуры зно сін у працэсе 
вучэбнага ўзае ма дзе ян ня

Выкананне вучэбнага задан-
ня са шматкампанентнай інс-
трукцыяй.
Калектыўная фармулёўка ву-
чэбнага задання і яго выканан-
не.
Абгрунтаванне варыянтаў ра-
шэння вучэбнай задачы.
Кантрольна-ацэначная дзей-
насць: узаемакантроль і ўзаема-
ацэнка выкананага задання 
з выкарыстаннем знакаў «+», 
«–», «?».
Засваенне колькасных адносін.
Засваенне незалежнасці коль-
касці ад прасторавага размяш-
чэння.
Засваенне незалежнасці коль-
касці ад спосабаў рашэння за-
дання.
Пошук розных спосабаў ра-
шэння задачы. Развіццё зрока-
ва-прасторавага ўспрымання. 
Выкладванне геаметрычных 
фігур з палачак.
Рухомая гульня (па выбары 
настаўніка)

ВД, с. 18.
ВНД:
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 8. Знак «Праца ў пары»
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў)
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3 Абагульнен-
не і кла сі-
фі ка цыя 
прад ме таў 
па розных 
прыметах

Адукацыйныя : асваен-
не прыё маў лагічнага 
запамінання на аснове 
абагульнення, групоўкі 
і класіфікацыі; вызначэнне 
вядучай рукі ў працэсе ма-
лявання; 
развіццёвыя :  раз віц цё 
звязнага маў лен ня: скла-
данне апавядання па алга-
рытме;  зро ка ва-прас то ра-
вага ўспры ман ня і зро ка-
ва-ма тор най ка ар ды на цыі: 
суаднясенне прадметаў 
з геаметрычнымі фігурамі, 
лепка;
выхаваўчыя: выхаванне 
культуры зно сін у працэсе 
вучэбнага ўзае ма дзе ян ня

Асваенне прыё маў абагульнен-
ня, групоўкі і кла сі фі ка цыі. 
Трэніроўка зрокавай памяці 
і лагічнага запамінання.
Групоўка прадметаў па розных 
прыметах.
Вырашэнне праблемнай сі-
туацыі.
Асваенне прыёму лагічнага 
запамінання. Узаемаправерка.
Праца ў пары з размеркаван-
нем роляў: «вучань» па памяці 
называе прадметы, «настаўнік» 
правярае па вучэбным дапа-
мож ніку.
Складанне апавядання па ал-
гарытме.
Практыкаванні для развіцця 
зрокава-прасторавага ўспры-
мання і зрокава-маторнай каар-
дынацыі

ВД, с. 19.
ВНД:
Мал. 5, 6. Гульнявыя перса-
нажы вучэбнага да па мож ніка 
«Аловак», «Ручка»
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 8. Знак «Праца ў пары»
Мал. 11. Знак «Праблема»
Мал. 107. Алгарытм для скла-
дання апавядання аб прад-
меце
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў); набор геаметрыч-
ных фігур (ва ўсіх вуч няў); 
пластылін (ва ўсіх вуч няў)

Сёмы вучэбны дзень

1 Асваенне 
прыёму 
сэнсавага 
суаднясення

Адукацыйныя: асваенне 
прыёму сэнсавага суадня-
сення; прыёму са ма ацэн кі 
выкананага задання з дапа-
могай знакаў «+», «–», «?»;
развіццёвыя :  раз віц цё 
ўмення прымаць вучэбную 
задачу; зро ка ва-прас то ра-
вага ўспры ман ня і зро ка-
ва-ма тор най ка ар ды на цыі; 
творчага ўяў лен ня; набыц-
цё вопыту кант роль на-ацэ-
нач най дзей нас ці ў працэсе 
ажыц цяў лен ня самакан-
тролю і са ма ацэн кі;
выхаваўчыя: выхаванне 
культуры зно сін у працэсе 
вучэбнага ўзае ма дзе ян ня

Развіццё ўмен ня прымаць ву-
чэбную задачу. 
Практыкаванні ў асваенні пры-
ёму сэнсавага суаднясення. 
Развіццё зро ка ва-прас то ра вага 
ўспры ман ня і зрокава-матор-
най каардынацыі. 
Кантрольна-ацэначная дзей-
насць: самакантроль і сама-
ацэн ка з дапамогай знакаў «+», 
«–», «?».
Развіццё творчага ўяў лен ня. 
Разглядванне ма люн каў двух 
аднолькавых матылькоў. Вы-
кананне вучэбнага задання:  
кожнага матылька трэба раз-
маляваць па-рознаму. 
Развіццё прасторавай арыен-
та цыі. Рашэнне задачы на кем-
лівасць з лічыльнымі палач камі

ВД, с. 20.
ВНД:
Мал. 5, 6. Гульнявыя перса-
нажы вучэбнага да па мож ніка 
«Аловак», «Ручка»
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 11. Знак «Праблема»
Мал. 40. Прадметны малю-
нак «Сабака»
Мал. 43—45. Ілюстрацыя да 
задачы «Хлопчык высокага 
росту», «Хлопчык сярэдня-
га росту», «Хлопчык нізкага 
росту»
Мал. 46. Ілюстрацыя да за-
дачы «Ліса, заяц і мядзведзь»
Мал. 47—51. Прадметныя 
ма люн кі «Мышка», «Сыр», 
«Костачка для сабакі», «Нор-
ка для мышкі», «Кот»
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў); набор лічыльных 
палачак (ва ўсіх вуч няў)

2 Рацыяналь-
ныя прыёмы 
завучвання 
на памяць

Адукацыйныя: асваенне 
прыё маў абагульнення 
і класіфікацыі прадметаў 
па розных прыметах; пры-
ёму завучвання на памяць 
з апорай на прадметныя 
малюнкі; алгарытму апі-
сання;
развіццёвыя :  раз віц цё 
ўменняў устанаўліваць 
рода-відавыя адносіны па-
між паняццямі; звязнага 

Абагульненне і класіфікацыя 
прадметаў. Практыкаванне 
«Знайдзі лішнюю цацку». 
Праца ў парах: узаемакантроль 
і ўзаемаацэнка выкананага за-
дання з выкарыстаннем знакаў 
«+», «–», «?».
Калектыўная праверка пра-
цы з абгрунтаваннем выбару 
«лішняй» цацкі.
Асваенне аперацыі суаднясен-
ня паняццяў «род» — «від».

ВД, с. 21.
ВНД:
Мал. 5, 6. Гульнявыя перса-
нажы вучэбнага да па мож ніка 
«Аловак», «Ручка»
Мал. 7. Знак «Паднятая  
рука»
Мал. 8. Знак «Праца ў пары»
Мал. 10. Знак «Адказ хорам»
Мал. 12. Знак «Пастка»
Мал. 27. Прадметны малю-
нак «Капялюш»
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м а ў  л е н  н я  н а  а с н о в е 
скла дання апавядання-
апісання; зрокава-пра-
сторавага ўспрымання; 
памяці на аснове адволь-
нага запамінання; набыццё 
вопыту кантрольна-ацэ-
начнай дзейнасці ў працэсе 
самаацэнкі і ўзаемаацэнкі;
выхаваўчыя: выхаванне 
культуры зно сін у працэсе 
вучэбнага ўзае ма дзе ян-
ня; беражлівых адносін да 
рэчаў (цацак)

Практыкаванне ў ліку прадме-
таў.
Завучванне верша з апорай на 
зрокавую памяць па прадмет-
ных малюнках.
Развіццё зрокавага ўспры-
мання.
Складанне апавядання-апісан-
ня любімай цацкі па алгарытме: 
колер — форма — велічыня — 
адчуванні органаў пачуццяў 
(якая навобмацак, з якога ма-
тэрыялу зроблена і інш.) — як 
з ёю можна гуляць

Мал. 47. Прадметны малю-
нак «Мышка»
Мал. 51. Прадметны малю-
нак «Кот»
Мал. 52. Прадметны малю-
нак «Дом»
Мал. 107. Алгарытм для 
складання апавядання аб 
прадмеце
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў); любімыя цацкі дзя-
цей

3 Падрых-
тоў ка рукі 
да пісь ма. 
Раз віццё 
графічных 
на вы каў: 
лі ніі з за-
круглен-
нем унізе, 
паўавал

Адукацыйныя: асваенне 
асноўных пра ві лаў пісь-
ма: захаванне пра віль най 
па сад кі, нахіленае раз мя-
шчэн не сшытка, уменне 
трымаць ручку; замаца-
ванне па няц цяў «рабочы 
радок» і «нерабочы радок», 
арыентаванне на лісце ў лі-
ней ку; асваенне формы са-
ма ацэн кі выкананага задан-
ня з дапамогай лі ней кі;
развіццёвыя :  раз віц цё 
дробнай маторыкі пальцаў, 
ка ар ды на цыі кісці рукі; 
умен ня карыстацца пісь мо-
вы мі пры ла да мі, выконваць 
пра ві лы гі гі е ны вучэб най 
працы; набыццё вопы-
ту кант роль на-ацэ нач най 
дзей нас ці ў працэсе ажыц-
цяў лен ня са ма ацэн кі; 
выхаваўчыя: выхаванне 
культуры пісь мо вай мовы

Паў та рэн не пра ві лаў па сад-
кі пры пісь ме, раз мя шчэн ня 
сшытка на парце і пра віль нага 
трымання ручкі. 
Пальчыкавая гімнастыка «Рыб-
ка». 
Падрыхтоўка да пісь ма. Прак-
тыкаванне «Рыбка на хвалях». 
Замацаванне па няц цяў «рабо-
чы радок» і «нерабочы радок».
Маляванне і пісь мо эле мен таў 
лі тар на лісце з раз лі ноў кай. 
Маляванне рыбкі па контуры. 
Пісьмо эле мен таў лі тар. 
Кантрольна-ацэначная дзей-
насць: самакантроль і самаацэн-
ка выкананай працы з фік са цы-
яй на лінейцы са ма ацэн кі. 
Развіццё маторыкі рукі. Прак-
тыкаванне «Акварыум»

ВД, с. 22.
ВНД:
Мал. 6. Гульнявы персанаж 
вучэбнага да па мож ніка «Руч-
ка»
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 28. Плакат «Пра віль ная 
пасадка вучня за партай»
Мал. 29. Плакат «Пра віль на 
трымай ручку і размяшчай на 
парце сшытак» (для вуч няў, 
якія пішуць правай рукой)
Мал. 30. Плакат «Пра віль на 
трымай ручку і размяшчай на 
парце сшытак» (для вуч няў, 
якія пішуць левай рукой)
Мал. 60. Прадметны малю-
нак «Рыбка»
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў); калька (ва ўсіх вуч-
няў)

Восьмы вучэбны дзень

1 Асваенне 
прыёму сіс-
тэ ма ты за цыі

Адукацыйныя: фар мі ра-
ван не ўмен ня фармуляваць 
вучэбнае заданне; фар мі ра-
ван не ўмен ня выдзяляць сі-
стэ му ары ен ці раў для вы-
канання дзеяння; 
развіццёвыя :  раз віц цё 
ўмення ўстанаўліваць зака- 
намернасці ў радзе прад-
ме таў і іх сіс тэ ма ты за цыі; 
прасторавай ары ен тацыі 
на лісце ў клетку; асваенне 
вопыту кант роль на-ацэ нач-
най дзей нас ці ў працэсе са-
ма ацэн кі і ўзае ма ацэн кі;
выхаваўчыя: выхаванне 
культуры зно сін у працэсе 
вучэбнага ўзае ма дзе ян ня

Навучанне фармулёўцы вучэб-
нага задання. 
Выбар вучнямі формы працы: 
самастойна, у пары. 
Самастойная фармулёўка вуч-
ня мі вучэбнага задання і яго 
выкананне. Кантрольна-ацэ-
начная дзейнасць: узаемакан-
троль і ўзае ма ацэн ка з дапамо-
гай знакаў «+», «–», «?».
Асваенне прыёму сіс тэ ма ты за-
цыі. Навучанне пошуку за ка-
на мер нас ці. 
Развіццё прасторавай арыен-
та цыі: замацаванне па няц цяў 
«права», «лева», «верх», «ніз».
Прак ты ка ван ні па змене паме-
ру фігуры, формы і колеру.
Гульнявыя практыкаванні па 
арыенціроўцы на лісце ў клетку.

ВД, с. 23—24.
ВНД:
Мал. 5, 6. Гульнявыя перса-
нажы вучэбнага да па мож ніка 
«Аловак», «Ручка»
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 8. Знак «Праца ў пары»
Мал. 9. Знак «Праца ў групе»
Мал. 11. Знак для ар га ні за-
цыі вучэбнай сі туа цыі «Пра-
блема»
Мал. 23—25. Прадметныя 
малюнкі «Певень», «Яйка», 
«Кураня»
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў); набор геаметрычных 
фі гур (ва ўсіх вуч няў)
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Самастойная фармулёўка ву-
чэбнага задання па арыен ціроў-
цы на лісце ў клетку

2 Алгарытм 
складання 
загадак

Адукацыйныя: асваенне 
прыё маў абагульнення 
і кла сі фі ка цыі прад ме таў; 
алгарытму складання за-
гадак;
развіццёвыя: раз віц цё ла-
гіч на га мыслення на аснове 
асваення прыё маў абагуль-
нення і кла сі фі ка цыі прад-
ме таў; звязнага маў лен ня 
і творчага ўяў лен ня: адгад-
ванне і складанне загадак; 
зрокавага ўспры ман ня 
і арыенціроўкі па клетках;
выхаваўчыя: выхаванне 
культуры зно сін у працэсе 
вучэбнага ўзае ма дзе ян ня

Асваенне прыёму абагульнення 
і кла сі фі ка цыі прад ме таў. 
Ка лек тыў ная фармулёўка і вы-
кананне вучэбнага задання. 
Праца ў парах: узаемакантроль 
і ўзае ма ацэн ка. Ка лек тыў ная 
праверка спосабу рашэння. 
Ас ваенне алгарытму складан-
ня загадак.
Пабудова алгарытму загадкі. 
Выбар загадкі-ўзору. Аналіз 
узору. Выбар аб’екта для скла-
дання загадкі. Пошук характэр-
ных прымет. Пошук асацыя-
цый. Складанне тэксту загадкі. 
Заданне на прымяненне атры-
манага выніку дзей нас ці.
Графічная дыктоўка

ВД, с. 25.
ВНД:
Мал. 5, 6. Гульнявыя перса-
нажы вучэбнага да па мож ніка 
«Аловак», «Ручка»
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 8. Знак «Праца ў пары»
Мал. 25. Прадметны малю-
нак «Кураня»
Мал. 47. Прадметны малю-
нак «Мышка»
Мал. 59. Прадметны малю-
нак «Кацяня»
Мал. 61. Прадметны малю-
нак «Сонца»
Мал. 86. Знак «Забарона пад-
нятай рукі». 
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў)

3 Правілы 
зно сін
у сі туа цыі 
супрацоў-
ніцтва

Адукацыйныя: фар мі ра-
ван не ўмен ня ўзгадняць 
дзе ян ні з ад на клас ні камі; 
асваенне прыёму ўста наў-
лення сэнсавай сувязі;
развіццёвыя: раз віц цё ад-
вольнай увагі, рэгуляцыі 
па во дзін; звязнага маў лен-
ня — слоў нае выказванне 
сваіх па чуц цяў, жаданняў, 
уменне весці дыялог на за-
да дзеную тэму; памяці на 
ас нове адвольнага запамі-
нання;
выхаваўчыя: выхаванне 
культуры зно сін у працэсе 
вучэбнага ўзае ма дзе ян ня; 
станоўчага эмацыянальна-
га стаў лен ня да аднагодкаў

Фарміраванне ўмен ня весці 
дыялог на зададзеную тэму. 
Маўленчая сі туа цыя «Давай 
гуляць разам». Маўленчая сі-
туа цыя «Просьба аб дапамозе».
Маўленчая сі туа цыя «Вінша-
ван не». Маўленчая сі туа цыя 
«Пра ба чэн не».
Фарміраванне ўмен ня ўзгад-
няць дзе ян ні ў пары.
Асваенне прыёму ўстанаўлення 
сэнсавай сувязі.
Запамінанне на аснове ўста наў-
лення сэнсавай сувязі

ВД, с. 26.
ВНД:
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 8. Знак «Праца ў пары»
Мал. 23, 41, 61, 77—81. Прад-
метныя малюнкі «Певень», 
«Карова», «Сонца», «Масла», 
«Трава», «Аўтобус», «Звано-
чак», «Карціна»
Мал. 55—58. Маўленчыя 
сі туа цыі «Давай гуляць ра-
зам», «Просьба аб дапамозе», 
«Віншаванне», «Прабачэнне»
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў)

Дзявяты вучэбны дзень

1 Часавыя 
ўяў лен ні: 
суткі, дні 
тыдня

Адукацыйныя: выяў лен не 
ведаў вуч няў пра час сутак, 
дні тыдня; замацаванне ве-
даў пра па сля доў насць дзён 
тыдня;
развіццёвыя :  раз віц цё 
ўмен ня зна хо дзіць зака-
намернасць змен у ра дзе 
аб’ек таў; звязнага маў лен-
ня: складанне апавядання 
па серыі сюжэтных ма люн-
каў; зро ка ва-ма тор най ка-
ар ды на цыі;
выхаваўчыя: выхаванне 
культуры зно сін у працэсе 
вучэбнага ўзае ма дзе ян ня

Адгадванне загадак (час, га-
дзін нік, сонца).
Знаходжанне за ка на мер нас ці 
змен у радзе аб’ектаў. 
Высвятлен не ўяў лен няў вуч-
няў аб днях тыдня. Удзел у гу-
тарцы пра дні тыдня. 
Складанне апавядання пра дні 
тыдня з апорай на серыю сю-
жэтных ма люн каў. 
Замацаванне ве даў аб па сля-
доў насці дзён тыдня.
Практыкаванне «Сем гномаў».
Развіццё зрокава-маторнай 
каар дынацыі — абвядзенне па 
контуры і расфарбоўка ма люн-
каў

ВД, с. 27.
ВНД:
Мал. 5, 6. Гульнявыя перса-
нажы вучэбнага да па мож ніка 
«Аловак», «Ручка»
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 10. Знак «Адказ хорам»
Мал. 61. Прадметны малю-
нак «Сонца»
Мал. 70—76. Сюжэтныя ма-
люн кі для складання апавя-
дання пра дні тыдня
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў); 7 квадратаў з каля-
ровай паперы (па колерах 
вя сёлкі)
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2 Выкананне 
дзе ян няў 
па правіле, 
інструкцыі

Адукацыйныя: фар мі ра-
ван не ўмен ня выконваць 
дзе ян ні ў ад па вед нас ці 
з пра ві лам, інструкцыяй; за-
мацаванне паняццяў «пра-
ва», «лева», «верх», «ніз»; 
замацаванне прыёмаў 
самаацэнкі і ўзаемаацэнкі 
выкананага задання; 
развіццёвыя :  раз віц цё 
адвольнай увагі, зро ка ва-
прас то ра вага ўспры ман ня 
і зро ка ва-ма тор най ка ар-
ды на цыі; набыццё вопы-
ту кант роль на-ацэ нач най 
дзей нас ці ў працэсе са ма-
ацэн кі і ўзае ма ацэн кі;
выхаваўчыя: выхаванне 
культуры зно сін у працэсе 
вучэбнага ўзае ма дзе ян ня

Гульня з пра ві ламі (на выбар 
нас таў ні ка).
Замацаванне паняццяў «напра-
ва», «налева». Практыкаванне 
«Напрамак палёту».
Пальчыкавая гімнастыка (на 
выбар настаўніка).
Гульня «Запалі святло ў акен-
цы».
Выкананне вучэбнага задання 
са шматкампанентнай інст рук-
цы яй. 
Фармулёўка вучэбнага задання 
і яго выкананне. 
Кантрольна-ацэначная дзей-
насць: узаемакантроль і ўзае-
ма ацэн ка выкананага задання 
з выкарыстаннем знакаў «+», 
«–», «?».
Развіццё зро ка ва-прас то ра вага 
ўспры ман ня.
Практыкаванне «Перамяшчэн-
не фі гур» для раз віц ця зрокава-
га ўспрымання

ВД, с. 28—29.
ВНД:
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 8. Знак «Праца ў пары»
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў)

3 Абагульнен-
не ве даў 
пра пра ві лы 
дарожнага 
руху

Адукацыйныя: выяў лен не 
ведаў вуч няў пра пра ві лы 
дарожнага руху; паў та рэн-
не сігналаў святлафора; 
паў та рэн не ас ноў ных пра-
ві лаў пераходу праезнай 
часткі, дарожных зна каў 
«Пешаходны пераход», 
«Падземны пераход»;
развіццёвыя: раз віц цё ад-
вольнай увагі і ла гіч на га 
мыслення на аснове пошу-
ку неадпаведнасцей;
выхаваўчыя: выхаванне 
бяспечных па во дзін на да-
розе

Удзел у гутарцы пра пра ві лы 
дарожнага руху.
Паў та рэн не ве даў пра сігналы 
святлафора. 
Паў та рэн не пра ві лаў пераходу 
праезнай часткі. 
Знаёмства з дарожнымі зна ка мі 
«Пешаходны пераход», «Пад-
земны пераход».
Развіццё адвольнай увагі. Ма-
люнак-«небыліца». Пошук не-
дарэчных дэталяў малюнка.
Замацаванне пра ві лаў да-
рожнага руху на школьнай 
пляцоўцы або вуліцы. 
Калектыўны пераход дарогі ва 
ўста ноўленым месцы ў супра-
ва джэнні педагога

ВД, с. 30.
ВНД:
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 12. Знак «Пастка»
Мал. 42. Сюжэтны малюнак 
«Правілы дарожнага руху. 
Пераход вуліцы. Святлафор»
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў)

Дзясяты вучэбны дзень

1 Выдзяленне 
агульных 
і адметных 
прымет 
прад ме таў

Адукацыйныя: фар мі ра-
ван не ўмен ня выдзяляць 
прыметы прад ме таў; пашы-
рэнне ўяў лен няў вуч няў 
пра рас лі ны (квет кі); асва-
енне алгарытму складання 
апавядання-апі сан ня;
развіццёвыя: раз віц цё ла-
гіч на га мыслення на аснове 
прыё маў абагульнен ня, гру-
поўкі, кла сі фі ка цыі і сіс тэ-
ма ты за цыі; звязнага маўлен-
ня: складанне апавядання-
апі сан ня кветкі па алга рыт-
ме;
выхаваўчыя: выхаванне 
культуры зно сін у працэсе 
вучэбнага ўзае ма дзе ян ня; 

Завучванне верша з апорай на 
зрокавую памяць па сюжэтных 
малюнках.
Дамалёўванне элементаў ма-
люнка, якіх не хапае.
Практыкаванні ў групоўцы 
прад ме таў па розных прыметах.
Практыкаванне ў сіс тэ ма ты-
за цыі: пабудова ла гіч на га лан-
цужка на аснове пошуку за ка-
на мер нас ці. 
Складанне апавядання-апі сан-
ня кветкі па алгарытме: форма 
кветкі рас лі ны — сцябло, на 
якiм размешчаны квет кі і ліс-
це, — форма лісця — дзе расце 
кветка — што яшчэ ведаеце пра 
кветку. 

ВД, с. 31.
ВНД:
Мал. 5, 6. Гульнявыя перса-
нажы вучэбнага да па мож ніка 
«Аловак», «Ручка»
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 11. Знак «Праблема»
Мал. 108. Апора для скла-
дання апавядання аб расліне 
(кветцы)
Мал. 111. Прадметны малю-
нак «Дзьмухавец»
Мал. 112. Прадметны малю-
нак «Рамонак»
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў); мяч
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бе раж лі вых ад но сін да на-
вакольнай прыроды

Пашырэнне ўяў лен няў вуч няў 
пра свет раслін. Удзел у гутар-
цы аб беражлівым стаў лен ні да 
кветак. 
Гульня з мячом «А я яшчэ ве-
даю» (замацаванне назваў кве-
так)

2 Падрых-
тоў ка рукі 
да пісь ма. 
Раз віццё 
графічных 
на вы каў: 
паралельныя 
лі ніі, лі ніі 
з пятлёй, 
паўавал

Адукацыйныя: асваенне 
ас ноў ных пра ві лаў пісь-
ма: захаванне пра віль най 
па сад кі, нахіленае раз мя-
шчэн не сшытка, уменне 
трымаць ручку; замаца-
ванне па няц цяў «рабочы 
радок» і «нерабочы радок», 
арыентаванне на лісце ў лі-
ней ку; асваенне формы са-
ма ацэн кі выкананага задан-
ня з дапамогай лі ней кі;
развіццёвыя: раз віц цё дроб-
най маторыкі паль цаў, ка ар-
ды на цыі кісці рукі; умен ня 
карыстацца пісь мо вы мі 
пры ла да мі, захоўваць пра ві-
лы гі гі е ны вучэбнай працы; 
набыццё вопыту кант роль-
на-ацэ нач най дзей нас ці 
ў працэсе ажыц цяў лен ня 
са ма ацэн кі;
выхаваўчыя: выхаванне 
культуры пісь мо вай мовы

Паў та рэн не пра ві лаў па сад-
кі пры пісь ме, раз мя шчэн ня 
сшытка на парце і пра віль нага 
трымання ручкі. 
Пальчыкавая гімнастыка «Квет-
кі». 
Падрыхтоўка да пісь ма. Прак-
тыкаванне «Кветкі». 
Замацаванне па няц цяў «рабо-
чы радок» і «нерабочы радок». 
Маляванне і пісь мо эле мен таў 
лі тар на лісце з раз лі ноў кай. 
Маляванне кветак па контуры. 
Пісьмо эле мен таў лі тар. 
Кантрольна-ацэначная дзей-
насць: самакантроль і сама-
ацэнка выкананай працы з фік-
са цы яй на лінейцы са ма ацэн кі. 
Развіццё маторыкі рукі. Прак-
тыкаванне «Клумба».
Гульня «Садоўнік» (замацаван-
не назваў кветак)

ВД, с. 32.
ВНД:
Мал. 6. Гульнявы персанаж 
вучэбнага да па мож ніка «Руч-
ка»
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 9. Знак «Праца ў групе»
Мал. 28. Плакат «Пра віль ная 
пасадка вучня за партай»
Мал. 29. Плакат «Пра віль на 
трымай ручку і размяшчай на 
парце сшытак» (для вуч няў, 
якія пішуць правай рукой)
Мал. 30. Плакат «Пра віль на 
трымай ручку і размяшчай на 
парце сшытак» (для вуч няў, 
якія пішуць левай рукой)
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў); калька

3 Замацаванне 
прыё маў за-
па мі нан ня
і ўзнаўлення

Адукацыйныя: асваенне 
прыёму за па мі нан ня на 
аснове групоўкі прад ме-
таў; пашырэнне ўяўленняў 
вучняў аб музычных інс-
тру ментах;
развіццёвыя: раз віц цё ад-
вольнай увагі і па мя ці; ла-
гіч на га мыслення на аснове 
прыёму групоўкі;
выхаваўчыя: выхаванне 
культуры зно сін у працэсе 
вучэбнага ўзае ма дзе ян ня

Запамінанне слоў на асно-
ве групоўкі. Практыкаванне 
ў за па мі нан ні прад ме таў без 
групоўкі. Узаемаправерка 
ў парах. Групоўка прад ме таў. 
Практыкаванне ў за па мі нан ні 
прад ме таў на аснове групоўкі. 
Узаемаправерка ў парах. Прак-
тыкаванне ў прыгадванні.
Пашырэнне ўяўленняў аб му-
зычных інс тру ментах.
Праслухоўванне аўдыязапісу 
«Музычныя інструменты». 
Дыдактычная гульня «Пазнай 
музычны інструмент»

ВД, с. 33.
ВНД:
Мал. 5, 6. Гульнявыя перса-
нажы вучэбнага да па мож ніка 
«Аловак», «Ручка»
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 8. Знак «Праца ў пары»
Мал. 11. Знак «Праблема»
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў); палоска тоўстай 
або каляровай паперы, якая 
па памеры закрывае два рады 
прад ме таў, прызначаных для 
за па мі нан ня (мі ні маль ны па-
мер 5 × 15 см; ва ўсіх вуч няў)

Адзінаццаты вучэбны дзень

1 Развіццё 
зро ка ва-
прас то ра вай 
ка ар ды на цыі 
і ўяў лен ня

Адукацыйныя: асваенне 
ўмення карыстацца вучэб-
нымі прыладамі (праца з лі-
нейкай); пашырэнне ўяў-
ленняў вучняў аб жывёлах; 
развіццёвыя: раз віц цё ўяў-
лення, зро ка ва-прас то ра-
вага ўспры ман ня і зро ка ва-
ма тор най ка ар ды на цыі; сі-
нтаксічнага ладу маўлення: 
складанне словазлучэн няў 
па пытаннях настаўніка;

Знаёмства з правіламі кары-
стання лінейкай.
Злучэнне кропак з выкары-
станнем лінейкі па алгарыт-
ме: 1) прыкладаем лінейку да 
дзвюх кропак; 2) левай рукой 
прытрымліваем лінейку, пра-
вай рукой злучаем кропкі з да-
памогай алоўка.
Развіццё зрокавага ўспрыман-
ня. Маляванне фігур жывёл па 
кропках. 
Удзел у гутарцы аб прадстаў ні - 

ВД, с. 34.
ВНД:
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 23. Прадметны малю-
нак «Певень»
Мал. 38. Прадметны малю-
нак «Мядзведзь»
Мал. 39. Прадметны малю-
нак «Заяц»
Мал. 40. Прадметны малю-
нак «Сабака»
Мал. 41. Прадметны малю-
нак «Карова»
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выхаваўчыя: выхаванне 
культуры зно сін у працэсе 
вучэбнага ўзае ма дзе ян ня

ках свету жывёл. Пашырэнне 
ўяўленняў вучняў аб жывёлах.
Практыкаванне «Падбірай, 
называй, запамінай» (развіццё 
маўлення).
Практыкаванне «Хто дзе жы-
ве?» (развіццё маўлення). 
Гульня-жарт (развіццё ўяўлен-
ня). Практыкаванне-віктарына 
«Ці ведаеце вы хто?» (развіццё 
пазнавальнага інтарэсу)

Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў); вучнёўскія лінейкі 
(ва ўсіх вуч няў); школьная 
лінейка для працы на дошцы

2 Складанне 
апавядання 
па апорных 
словах

Адукацыйныя: фарміра-
ван не ўмення падбіраць 
слова з процілеглым зна-
чэннем; асваенне ўмення 
карыстацца вучэбнымі 
пры ладамі (праца з лі-
ней кай); пашырэнне ўяў-
ленняў вуч няў аб насяко-
мых (мурашках);
развіццёвыя :  раз віц цё 
адвольнай увагі; зро ка ва-
прас то ра вага ўспры ман ня 
і зро ка ва-ма тор най ка ар ды-
на цыі; звязнага маўлення: 
складанне апавядання па 
апорных словах;
выхаваўчыя: выхаванне 
культуры зно сін у працэсе 
вучэбнага ўзае ма дзе ян ня; 
беражлівага стаўлення да 
навакольнай прыроды

Праслухоўванне аўдыязапісу 
«Гукі лесу». Назіранне за сло-
вамі, якія маюць процілеглае 
зна чэнне. Выбар апорных слоў 
для складання апавядання.
Складанне апавядання аб му-
рашцы з апорай на слова з про-
цілеглым значэннем. 
Пашырэнне ўяўленняў вучняў 
аб мурашках. Гутарка аб му-
рашках і ладзе іх жыцця. Зна-
ёмства з літаратурнымі творамі 
аб мурашках: праслухоўванне 
байкі І. Крылова «Страказа 
і Мурашка».
Трэніроўка артыкуляцыйнага 
апарату: развучванне скора га-
воркі.
Развіццё зрокава-маторнай 
ка ардынацыі. Практыкаванне 
«Дарожкі».
Развіццё зрокавага ўспры-
мання.
Рухомая гульня «Хуткая му-
рашка».
Развіццё маўлення. Дыдактыч-
ная гульня з мячом «Мяч лаві, 
назад кідай — адным словам 
называй»

ВД, с. 35.
ВНД:
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 5. Гульнявы персанаж 
вучэбнага дапаможніка «Ало-
вак»
Мал. 6. Гульнявы персанаж 
вучэбнага дапаможніка «Руч-
ка»
Мал. 12. Знак «Пастка»
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў); лінейкі (ва ўсіх вуч-
няў); аўдыязапіс «Гукі лесу»; 
мяч

3 Выкананне 
дзе ян няў 
у сітуацыі 
выбару

Адукацыйныя: фар мі ра-
ван не ўмен ня ажыц цяў-
ляць выбар спосабу дзеян-
ня; умення весці дыялог ад 
імя казачнага персанажа;
развіццёвыя: раз віц цё звяз-
нага маў лен ня: складанне 
апавядання па сюжэтным 
малюнку; раз віц цё зро ка-
ва-прас то ра вага ўспры-
ман ня і зро ка ва-ма тор най 
ка ар ды на цыі: маляванне па 
контуры і па клетках, лепка 
па ўзо ры; слыхавога ўспры-
ман ня і ад вольнай увагі;
выхаваўчыя: выхаванне 
культуры зно сін у працэсе 
вучэбнага ўзае ма дзе ян ня

Слуханне казкі «Ліса, заяц 
і певень». Развіццё слыхавога 
ўспры ман ня. 
Складанне апавядання па сю-
жэтным малюнку па эпізодзе 
каз кі «Ліса, заяц і певень».
Выкананне вучэбных дзе ян няў 
у сі туа цыі выбару: гульнявое 
практыкаванне «Закончы ма-
люн кі» (выбар пра віль нага 
контуру малюнка, аргумента-
цыя свайго выбару).
Маляванне казачных герояў на 
лісце з раз лі ноў кай у клетку (па 
контуры). 
Развіццё зро ка ва-прас то ра вага 
ўспры ман ня і зро ка ва-ма тор-
най ка ар ды на цыі.
Праца з пластылінам. Лепка ка- 
зачных герояў па ўласнай задуме.
Інсцэніроўка эпізоду казкі «Лі-
са, заяц і певень»

ВД, с. 36.
ВНД:
Мал. 5. Гульнявы персанаж 
вучэбнага да па мож ніка «Ало-
вак»
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 105. Праца з плас ты-
лінам «Дом з бярвення» 
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў); пластылін (ва ўсіх 
вуч няў); маскі для ін сцэ-
ніроўкі казкі (на выбар нас-
таў ні ка)
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Дванаццаты вучэбны дзень

1 Замацаван-
не прыё маў 
па раў нан ня, 
кла сі фі ка цыі 
і сіс тэ ма ты-
за цыі

Адукацыйныя: пашырэн-
не ўяў лен няў вуч няў пра 
жывёл (птушак); фар мі ра-
ван не ўмен ня выдзяляць 
прыметы прад ме таў;
развіццёвыя: раз віц цё ла-
гіч на га мыслення на асно-
ве прыё маў абагульнення, 
групоўкі, кла сі фі ка цыі і сі- 
стэ ма ты за цыі; адвольнай 
увагі на аснове пошуку 
ад роз нен няў па між двума 
сюжэтнымі ма люн ка мі;
выхаваўчыя: выхаванне 
культуры зно сін у працэсе 
вучэбнага ўзае ма дзе ян ня; 
бе раж лі вых ад но сін да на-
вакольнай прыроды

Гульня з мячом «А я яшчэ ве-
даю» (замацаванне назваў пту-
шак). 
Асваенне прыё маў абагуль-
нення, групоўкі і кла сі фі ка цыі 
прад ме таў па розных прыметах: 
зімуюць птушкі; лясныя птуш-
кі; вадаплаўныя птушкі; пера-
лётныя птушкі.
Практыкаванне ў сіс тэ ма ты за-
цыі. 
Гульнявое практыкаванне 
«Знай дзі ўсе ад роз нен ні» для 
раз віц ця зрокавага ўспры ман-
ня, адвольнай увагі.
Пашырэнне ўяў лен няў вуч няў 
пра птушак. Удзел у гутарцы аб 
беражлівых ад но сі нах да пту-
шак

ВД, с. 37.
ВНД:
Мал. 5, 6. Гульнявыя перса-
нажы вучэбнага да па мож ніка 
«Аловак», «Ручка»
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 11. Знак «Праблема»
Мал. 12. Знак «Пастка»
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў); мяч

2 Падрых-
тоў ка рукі 
да пісь ма. 
Развіццё 
ка ар ды на-
цыі руху, 
графічных 
на вы каў

Адукацыйныя: асваенне 
асноўных правілаў пісьма: 
захаванне правільнай 
пасадкі, нахіленае размяш-
чэнне сшытка, уменне тры-
маць ручку; замацаванне 
паняццяў «рабочы радок» 
і «нерабочы радок», арыен-
таванне на лісце ў лінейку; 
асваенне формы самаацэнкі 
выкананага задання з дапа-
могай лінейкі;
развіццёвыя :  раз віц цё 
дробнай маторыкі пальцаў, 
каардынацыі кісці рукі; 
умення карыстацца пісьмо-
вымі прыладамі, выконваць 
правілы гігіены вучэбнай 
працы; набыццё вопыту 
кантрольна-ацэнач най 
дзей насці ў працэсе ажыц-
цяў лення самаацэнкі; 
выхаваўчыя: выхаванне 
культуры пісьмовай мовы

Паўтарэнне правілаў пасадкі 
пры пісьме, размяшчэння 
сшыт ка на парце і правільнага 
тры мання ручкі.
Пальчыкавая гімнастыка «Гры-
бы».
Развіццё зрокавага ўспры ман-
ня, увагі, маторыкі рукі.
Практыкаванне «Знайдзі ад-
нолькавыя грыбы».
Замацаванне паняццяў «рабо-
чы радок» і «нерабочы радок».
Маляванне і пісьмо элементаў 
літар на лісце з разліноўкай.
Развіццё зрокавага ўспры-
мання, мадэляванне колькас-
ных адносін.
Практыкаванне «Колькі гры-
боў?»

ВД, с. 38.
ВНД:
Мал. 5, 6. Гульнявыя перса-
нажы вучэбнага да па мож ніка 
«Аловак», «Ручка»
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 28. Плакат «Правільная 
пасадка вучня за партай»
Мал. 29. Плакат «Правільна 
трымай ручку і размяшчай на 
парце сшытак» (для вучняў, 
якія пішуць правай рукой); 
Мал. 30. Плакат «Правільна 
трымай ручку і размяшчай на 
парце сшытак» (для вучняў, 
якія пішуць левай рукой)
Мал. 65. Прадметны малю-
нак «Грыб баравік»
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў); калька

3 Маляван-
не на тэму 
«Школа»

Адукацыйныя: выяў лен-
не і сіс тэ ма ты за цыя ўяў-
лен няў вуч няў пра школу, 
працу нас таў ні ка; асваенне 
вопыту складання карцін-
нага плана апавядання; 
вызначэнне ўзроў ню псі-
ха ла гіч най кам форт насці 
вуч няў у розных вучэбных 
сі туа цыях;
развіццёвыя :  раз віц цё 
звязнага маў лен ня: скла-
данне апавяданняў па 
сюжэтных малюнках, па 
зададзенай тэме; творчага 
ўяў лен ня;

Удзел у гутарцы пра школу.
Ка лек тыў нае складанне кар-
цін нага плана апавядання пра 
школу: вучэбны кабінет, урокі; 
адна класнікі, сябры; нас таў нік. 
Складанне ка лек тыў нага апа-
вядання пра школу з апорай на 
кар цін ны план. 
Пашырэнне ўяў лен няў вуч няў 
пра працу нас таў ні ка. Гульня-
вое практыкаванне «Што трэ-
ба?» (выбар прад ме таў, якія вы-
ка рыс тоў вае нас таў нік у сваёй 
працы). 
Ка лек тыў ная праверка, аргу-
ментацыя выбару.

ВД, с. 39.
ВНД:
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 11. Знак «Праблема»
Мал. 14. Сюжэтны малюнак 
«Прывітанне вуч ня мі адзін 
аднаго»
Мал. 15. Сюжэтны малюнак 
«Вучэбны клас. Пры ві тан не 
нас таў ні ка»
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў); альбом ці ліст па-
перы для малявання (ва ўсіх 
вуч няў)
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выхаваўчыя: асэнсаванне 
новага сацыяльнага статусу 
вучня (вучаніцы); выхаван-
не культуры зно сін у пра-
цэсе вучэбнага ўзае ма дзе-
ян ня; станоўчых ад но сін да 
школы, пачуцця гонару за 
званне «школьнік (вучань, 
вучаніца)»

Дыягностыка эмацыянальнага 
стану вуч няў: тэст «Мой на-
строй у школе».
Маляванне на тэму «Школа. 
Настаўнік. Школьныя сябры».
Выстава ма люн каў вуч няў, аб-
меркаванне работ

Трынаццаты вучэбны дзень

1 Умацаванне 
зда роўя: за-
радка, заня-
так спортам

Адукацыйныя: выяў лен не 
і абагульненне ве даў вуч-
няў пра віды спорту; пашы-
рэнне ўяў лен няў вуч няў 
пра здаровы лад жыцця; 
фар мі ра ван не ўяў лен ня 
пра карысць зарадкі для 
зда роўя дзяцей, дарослых;
развіццёвыя: раз віц цё ка-
ар ды на цыі рухаў у пра-
цэсе выканання фізічных 
практыка ванняў; зро ка-
ва-ма тор най ка ар ды на-
цыі: правядзенне плаўных 
лі ній па пунк ці ры, маля-
ванне; звязнага маў лен ня: 
складанне апавяданняў па 
сюжэтных малюнках, па за-
дадзенай тэме;
выхаваўчыя: выхаванне 
пазітыўнага стаў лен ня да 
ранішняй зарадкі; здарова-
га ладу жыцця

Удзел у гутарцы аб разна стай-
насці ві даў спорту.
Гульня з мячом «А я яшчэ ве-
даю» (замацаванне назваў ві даў 
спорту і спартыўных гульняў).
Практыкаванне «Спорт — спарт-
смен» (раз віц цё маў лен ня). 
Практыкаванне «Спартыўны 
ін вентар» (складанне пар з ма-
люн каў). 
Адгадванне загадак па спар-
тыў най тэматыцы. Развіццё 
зро ка ва-ма тор най ка ар ды на-
цыі. Практыкаванне «Катаемся 
з гор кі» (правядзенне плаўных 
лі ній па пункціры). 
Гутарка пра зі мо выя віды спорту. 
Практыкаванне «Што не так?» 
(дапаўненне дэталяў у малюнку).
Практыкаванне «Паспрабуй 
па тра піць у мішэнь» (правя-
дзен не плаўных лі ній па пунк-
ціры).
Развіццё ка ар ды на цыі рухаў 
у працэсе выканання фізічных 
практыкаванняў. 
Гутарка аб карысці зарадкі для 
зда роўя дзяцей і дарослых. 
Рухомая гульня (на выбар нас-
таў ні ка)

ВД, с. 40.
ВНД:
Мал. 5, 6. Гульнявыя перса-
нажы вучэбнага да па мож ніка 
«Аловак», «Ручка»
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 10. Знак «Адказ хорам»
Мал. 11. Знак для ар га ні за-
цыі вучэбнай сі туа цыі «Пра-
блема»
Мал. 18—22. Сюжэтныя ма-
люн кі на тэму «Спар тыў ныя 
гульні з мячом»: «Футбол», 
«Баскетбол», «Валейбол», 
«Тэніс», «Рэгбі»
Мал. 92. Сюжэтны малюнак 
«Шайба!»
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў); мяч

2 Асваенне 
прыё маў 
за па мі нан ня 
і ўзнаўлення 
на аснове 
зрокавай па-
мя ці

Адукацыйныя: асваенне 
прыёму за па мі нан ня на ас-
нове зрокавага ўспрымання 
прад ме таў; прыёму прыгад-
вання на аснове зрокавай 
апоры;
развіццёвыя: раз віц цё зро-
кавай па мя ці, уяў лен ня, ад-
вольнай увагі;
выхаваўчыя: выхаванне 
культуры зно сін у працэсе 
вучэбнага ўзае ма дзе ян ня

Развіццё ўяў лен ня, трэніроўка 
зрокавай па мя ці: практыкаван-
не «Ялінка».
Трэніроўка зрокавай па мя ці: 
за па мі нан не прад ме таў з мэта-
вай устаноўкай; прыгадванне 
прад ме таў. 
Размалёўванне прад ме таў на 
аснове зрокавага за па мі нан ня 
колераў.
Рухомая гульня (на выбар нас-
таў ні ка)

ВД, с. 41—42.
ВНД:
Мал. 5. Гульнявы персанаж 
вучэбнага да па мож ніка «Ало-
вак»
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў)

3 Развіццё 
зро ка ва-
прас то ра вай 
ка ар ды на цыі 
і ўяў лен ня

Адукацыйныя: фар мі ра-
ван не ўмен ня ажыц цяў-
ляць выбар спосабу дзе-
яння; асваенне прыёмаў 
самаацэнкі працы з дапа-
могай знакаў «+», «–», «?»; 
развіццёвыя :  раз віц цё 
адвольнай увагі; зро ка ва-

Развіццё маўлення і творчага 
ўяўлення. Аднаўленне сюжэта 
казкі «Дюймовочка» па сюжэт-
ных малюнках.
Пальчыкавая гімнастыка. Вуч- 
ні імітуюць рухі жабы, жука, 
крата, ластаўкі.
Развіццё зро ка ва-прас то ра вага

ВД, с. 43.
ВНД:
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 87. Сюжэтны малюнак 
«Дюймовочка»
Мал. 109. Прадметны малю-
нак «Гарлачык белы»
Мал. 110. Прадметны малю-
нак «Гарлачык жоўты»
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прас то ра вага ўспры ман-
ня і зро ка ва-ма тор най ка-
ар ды на цыі: маляванне па 
клетках, выбар контуру ма-
люнка; звязнага маўлення 
і творчага ўяўлення: скла-
данне апавядання па сю-
жэтных малюнках;
выхаваўчыя: выхаванне 
культуры зно сін у працэсе 
вучэбнага ўзае ма дзе ян ня

ўспры ман ня і зро ка ва-ма тор-
най ка ар ды на цыі. Маляванне па 
контуры на лісце з разліноўкай 
у клетку, размалёўванне герояў 
казкі «Дюймовочка».
Кантрольна-ацэначная дзей-
насць: самакантроль і сама-
ацэнка з дапамогай знакаў «+», 
«–», «?».
Расказванне казкі «Дюймовоч-
ка» з апорай на серыю сюжэт-
ных малюнкаў або паслядоўны 
рад малюнкаў на клетках

Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў)

Чатырнаццаты вучэбны дзень

1 Канструя-
ванне з геа-
метрычных 
фі гур па за-
думе і ўзо ры

Адукацыйныя: фар мі ра-
ван не ўмен ня выдзяляць 
геаметрычныя фі гуры з да-
памогай зрокавага расчля-
нення;
развіццёвыя :  раз віц цё 
творчага ўяў лен ня ў працэ-
се выкладвання фі гур; зро-
ка ва-прас то ра вага ўспры-
ман ня і зро ка ва-ма тор най 
ка ар ды на цыі: маляванне 
па клетках, штры хоў ка; 
зрокавага ўспры ман ня на 
аснове ана лі зу, па раў нан ня 
і зна хо джан ня аднолькавых 
ма люн каў; асваенне вопыту 
працы ў пары ў працэсе вы-
канання вучэбнага задання;
выхаваўчыя: выхаванне 
культуры зно сін у працэсе 
вучэбнага ўзае ма дзе ян ня

Выдзяленне геаметрычных фі-
гур з дапамогай зрокавага рас-
члянення. 
Трансфі гурацыя з геа мет рыч-
ны мі фі гурамі: выкладванне 
геаметрычных фі гур па ўзо ры; 
выкладванне геаметрычных фі-
гур па задуме вуч няў. 
Праца ў пары: раз віц цё ўмен ня 
дамаўляцца пра спосаб выка-
нання задання — аб’яднаць свае 
трохвугольнікі і пабудаваць ад-
ну агульную фі гуру. Развіццё 
зрокавага ўспры ман ня: ана ліз, 
па раў нан не і знаходжанне ад-
нолькавых ма люн каў.
Маляванне па клетках.
Трэніроўка зрокавай памяці.
Прасторавая арыентацыя на 
ліс це ў клетку: замацаванне па-
няц цяў «права», «лева», «верх», 
«ніз», «над», «пад», «па між» 
і інш.

ВД, с. 44.
ВНД:
Мал. 5, 6. Гульнявыя перса-
нажы вучэбнага да па мож ніка 
«Аловак», «Ручка»
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 8. Знак «Праца ў пары»
Мал. 11. Знак «Праблема»
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў); 4 трох ву гольнікі 
для дэманст ра цыі; набор 
геа мет рыч ных фі гур або па-
пяровы квадрат, разрэзаны 
на 4 трохвугольнікі (ва ўсіх 
вуч няў)

2 Часавыя 
ўяў лен ні: 
год, месяц, 
пара года

Адукацыйныя: высвятлен-
не ўяў лен няў вуч няў пра 
месяцы года, календары; за-
мацаванне ве даў па сля доў-
насці дзён тыдня; знаёмства 
з мадэллю календара; асва-
енне прыёму мадэлявання 
(на мадэлі «Поры года»);
развіццёвыя :  раз віц цё 
ўмен ня зна хо дзіць зака-
намернасць змен у радзе 
аб’ек таў; звязнага маў лен-
ня: складанне апавядання 
па серыі сюжэтных ма люн-
каў; зро ка ва-ма тор най ка-
ар ды на цыі: маляванне;
выхаваўчыя: выхаванне 
культуры зно сін у працэсе 
вучэбнага ўзае ма дзе ян ня

Знаёмства з мадэллю календара:
мадэль тыдня;
мадэль месяца;
мадэль года. 
Практыкаванне «Што змя ні-
лася?» для замацавання паняц-
ця «пара года». 
Знаходжанне ад роз нен няў на 
сюжэтных малюнках «Поры 
года». 
Вызначэнне за ка на мер нас ці 
ў парадку сюжэтных ма люн каў: 
«Ці можна памяняць малюн кі 
месцамі? Чаму?»
Стварэнне мадэлі пораў года.
Замацаванне ве даў пра поры 
года: практыкаванне «Змяні па-
ру года»; практыкаванне «Пад-
бяры занятак для пары года». 
Замацаванне ве даў назваў ме-
ся цаў (загадкі).

ВД, с. 45.
ВНД:
Мал. 5, 6. Гульнявыя перса-
нажы вучэбнага да па мож ніка 
«Аловак», «Ручка»
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 10. Знак «Адказ хорам»
Мал. 11. Знак «Праблема»
Мал. 98—101. Сюжэтныя ма-
люн кі на тэму «Поры года»: 
«Зіма», «Вясна», «Лета», 
«Восень»
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў); календары (ад рыў-
ны, насценны, пера кід ны, 
кішэнны); кішэнныя кален-
дары (ва ўсіх вуч няў); аўдыя-
запіс песні з м/ф «Чебураш-
ка» (сл. А. Цімафееў скага, 
муз. У. Ша ін ска га)
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Развіццё камунікатыўных умен- 
 няў, працяг знаёмства вучняў 
адзін з адным: пошук аднаклас-
нікаў, якія нарадзіліся ў адным 
месяцы, у адну пару года

3 Падрых-
тоў ка рукі 
да пісь ма. 
Развіццё 
графічных 
на вы каў: 
лі ніі з за-
круглен-
нем унізе, 
паўавал, 
круг

Адукацыйныя: асваенне 
асноў ных пра ві лаў пісь-
ма: захаванне пра віль най 
па сад кі, нахіленае раз мя-
шчэн не сшытка, уменне 
трымаць ручку; замаца-
ванне па няц цяў «рабочы 
радок» і «нерабочы радок», 
арыентаванне на ліс це ў лі-
ней ку; асваенне формы са-
ма ацэн кі выкананага задан-
ня з дапамогай лі ней кі;
развіццёвыя :  раз віц цё 
дробнай маторыкі пальцаў, 
ка ар ды на цыі кісці рукі; 
умен ня карыстацца пісь мо-
вы мі пры ла да мі, выконваць 
пра ві лы гі гі е ны навучаль-
най працы; набыццё вопы-
ту кант роль на-ацэ нач най 
дзей нас ці ў працэсе ажыц-
цяў лен ня са ма ацэн кі;
выхаваўчыя: выхаванне 
культуры пісь мо вай мовы

Паў та рэн не пра ві лаў па сад-
кі пры пісь ме, раз мя шчэн ня 
сшытка на парце і пра віль нага 
трымання ручкі. 
Пальчыкавая гімнастыка 
«У гос ці да пальчыка вялікага». 
Замацаванне па няц цяў «рабо-
чы радок» і «нерабочы радок». 
Маляванне і пісь мо эле мен таў 
лі тар на лісце з раз лі ноў кай: 
маляванне вусеня, слімака, 
лісціка па контуры; пісь мо эле-
мен таў лі тар. 
Кантрольна-ацэначная дзей-
насць: самакантроль і сама-
ацэнка выкананай працы з фік-
са цы яй на лінейцы са ма ацэн кі. 
Развіццё маторыкі рукі. Прак-
тыкаванне «Лістапад». Лепка 
з пластыліну «Вусень»

ВД, с. 46.
ВНД:
Мал. 6. Гульнявы персанаж 
вучэбнага да па мож ніка «Руч-
ка»
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 28. Плакат «Пра віль ная 
пасадка вучня за партай»
Мал. 29. Плакат «Пра віль на 
трымай ручку і размяшчай на 
парце сшытак» (для вуч няў, 
якія пішуць правай рукой)
Мал. 30. Плакат «Пра віль на 
трымай ручку і размяшчай на 
парце сшытак» (для вуч няў, 
якія пішуць левай рукой)
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў); пластылін (ва ўсіх 
вуч няў); калька

Пятнаццаты вучэбны дзень
1 Маляванне

на тэму
«Мая сям’я»

Адукацыйныя: пашырэн-
не ўяў лен няў вуч няў пра 
абавязкі дзіцяці ў сям’і, 
па сіль ную дапамогу дарос-
лым; фарміраванне ўмення 
складаць план апавядання 
ў малюнках;
развіццёвыя :  раз  в іц-
цё звяз нага маў лен ня: 
складан не апавядання пра 
сям’ю па алгарытме (рада-
воду); творчага ўяў лен ня 
ў працэсе малявання;
выхаваўчыя: выхаванне 
за ці каўленасці гісторыяй 
сваёй сям’і, уважлівага 
стаў лен ня да бацькоў, 
дзядуль і бабуль, блізкіх 
лю дзей; культуры зно сін 
у працэсе вучэбнага ўзае-
ма дзе ян ня

Удзел у гутарцы пра каштоў-
насць сям’і ў жыц ці чалавека.
Ка лек тыў ная пабудова апоры 
ці карціннага плана для скла-
дання апавядання пра сям’ю 
(радаводу). 
Складанне звязнага апавядан-
ня пра сям’ю з апорай на кар-
цін ны план. 
Пашырэнне ўяў лен няў вуч няў 
пра абавязкі дзіцяці ў сям’і, па-
сільную дапамогу дарослым.
Гутарка пра хатнюю працу да- 
рослых і пра тую дапамогу, якую 
дзеці могуць ім аказваць; пра на- 
 вы кі сама аб слу гоўвання дзіцяці. 
Выкананне вучэбнага задання 
па сюжэтных малюнках «Мае 
абавязкі ў сям’і».
Маляванне на тэму «Мая сям’я».
Выстава работ вуч няў, абмер-
каванне

ВД, с. 47.
ВНД:
Мал. 5. Гульнявы персанаж 
вучэбнага да па мож ніка «Ало-
вак»
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 16. Прадметны малю-
нак «Дзядуля» 
Мал. 17. Прадметны малю-
нак «Мама»
Мал. 43. Прадметны малю-
нак «Хлопчык высокага ро-
сту»
Мал. 45. Прадметны малю-
нак «Хлопчык нізкага росту»
Мал. 84. Прадметны малю-
нак «Бабуля»
Мал. 85. Прадметны малю-
нак «Тата»
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх вуч-
няў); альбом або ліст паперы 
для малявання (ва ўсіх вуч няў)

2 Развіццё 
зро ка ва-
прас то ра вага 
ўспры ман ня 
і ка ар ды на-
цыі рухаў

Адукацыйныя: фар мі ра-
ван не ўмен ня выконваць 
практычныя дзе ян ні па 
ўзо ры; асваенне прыёму 
са ма ацэн кі выкананага за-
дання з дапамогай знакаў 
«+», «–», «?»;
развіццёвыя: раз віц цё зро-
ка ва-прас то ра вага ўспры-
ман ня; ка ар ды на цыі рухаў

Паў та рэн не пра ві лаў па сад кі 
пры пісь ме, пра віль нага тры-
мання ручкі (алоўка). 
Пальчыкавая гімнастыка (на 
выбар нас таў ні ка). 
Развіццё зро ка ва-ма тор най 
ка ар ды на цыі. Маляванне фі-
гур з памяншэннем іх памеру. 
Практыкаванне на каардына-
цыю рухаў з алоўкам у руцэ. 

ВД, с. 48.
ВНД:
Мал. 5, 6. Гульнявыя перса-
нажы вучэбнага да па мож ніка 
«Аловак», «Ручка»
Мал. 7. Знак «Паднятая ру-
ка»
Мал. 8. Знак «Праца ў пары»
Мал. 28. Плакат «Пра віль ная 
пасадка вучня за партай»
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кісці рукі, дробнай ма-
то рыкі паль цаў; умення 
дамаўляцца ў працэсе вы-
канання сумеснага задання 
ў пары;
выхаваўчыя: выхаванне 
культуры зно сін у працэсе 
вучэбнага ўзае ма дзе ян ня

Самамасаж пальчыкаў.
Практыкаванне «Разлажы ўсё 
па месцах».
Праца ў пары.
Практыкаванне ў штрыхоўцы 
з розным напрамкам руху.
Графічная дыктоўка. 
Кантрольна-ацэначная дзей-
насць: самакантроль і сама-
ацэнка

Мал. 29, 30. Плакаты «Пра-
віль на трымай ручку і раз-
мяшчай на парце сшытак» 
(для вуч няў, якія пішуць пра-
вай і левай рукой)
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў)

3 Успрыман-
не часавай 
працягласці

Адукацыйныя: асваенне 
ўмення выконваць вучэб-
нае за дан не за пэў ны час; 
асваенне ўмення ажыц-
цяўляць самаацэнку выка-
нанага задання з дапамогай 
знакаў «+», «–», «?»; фар мі-
ра ван не ўмен ня планаваць 
дзе ян ні;
развіццёвыя: раз віц цё ла-
гіч на га мыслення на аснове 
асваення прыёму сіс тэ ма-
ты за цыі; адвольнай увагі 
і зро ка ва-ма тор най ка ар ды-
на цыі: выкананне дзе ян няў 
па ўзо ры; звязнага маў лен-
ня: складанне апавядання 
па малюнку з незвычайным 
сюжэтам;
выхаваўчыя: выхаванне 
культуры зно сін у працэсе 
вучэбнага ўзае ма дзе ян ня; 
каштоўнасных ад но сін да 
вучэбнага часу

Удзел у гутарцы пра каш тоў-
насць часу.
Развіццё ла гіч на га мыслення. 
Рашэнне ла гіч най задачы на  
сіс тэ ма ты за цыю.
Вызначэнне працягласці выка-
нання дзе ян няў: падрыхтоўка 
да працы; фармулёўка вучэб-
нага задання; выкананне і пра-
верка.
Развіццё адвольнай увагі і зро-
ка ва-ма тор най ка ар ды на цыі. 
Выкананне задання за пэўны 
час.
Знаёмства з паняццем «агуль-
ная адзнака за працу», выразам 
«падвесці вынік».
Кантрольна-ацэначная дзей-
насць: практыкаванне ў вы зна-
чэн ні агульнай ацэнкі за выка-
наную працу на аснове наяўных 
прамежкавых адзнак

ВД, с. 49.
ВНД:
Мал. 5, 6. Гульнявыя перса-
нажы вучэбнага да па мож ніка 
«Аловак», «Ручка»
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 11. Знак «Праблема»
Мал. 44. Прадметны малю-
нак «Хлопчык»
Мал. 51. Прадметны малю-
нак «Кот»
Мал. 84. Прадметны малю-
нак «Бабуля»
Мал. 85. Прадметны малю-
нак «Тата»
Мал. 86. Сюжэт «У класе ка-
зачная фея»
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў); пясочны га дзі ннік 
(3 хвіліны)

Шаснаццаты вучэбны дзень

1 Замацаван-
не прыё маў 
ла гіч на га 
мыслення: 
кла сі фі ка-
цыя, сэнса-
вае суадня-
сенне

Адукацыйныя: асваенне 
прыё маў абагульнення, 
класі фі ка цыі і групоўкі прад-
ме таў па паняційных і фу-
нкцыянальных прыметах; 
за па мі нан ня на аснове сэнса-
вай су вя зі і групоўкі; фармі-
раванне ўмення выкон ваць 
работу і ажыццяў ляць яе 
праверку па ўзоры;
развіццёвыя: раз віц цё ла-
гіч на га мыслення: уста наў-
лен не сэнсавых сувязей; 
адвольнага запамінання на 
аснове групоўкі; зрокава- 
прасторавага ўспрымання;
выхаваўчыя: выхаванне 
культуры зно сін у працэсе 
вучэбнага ўзае ма дзе ян ня

Усталяванне сэнсавай су вя зі 
па між прад ме та мі. Падбор па-
ры на аснове сэнсавай су вя зі. 
Запамінанне на аснове сэнса-
вай су вя зі.
Устаноўка на за па мі нан не ма-
люн каў. Узаемаправерка ў па-
рах. Запамінанне слоў на асно-
ве гру поўкі.
Развіццё зрокава-прасторава-
га ўспрымання: маляванне па 
ўзоры з арыенцірам на дзве 
ўмовы — колер і вышыня ўзору. 
Развіццё ўмення арыенці ра-
вацца па клетках

ВД, с. 50.
ВНД:
Мал. 5, 6. Гульнявыя перса-
нажы вучэбнага да па мож ніка 
«Аловак», «Ручка»
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 8. Знак «Праца ў пары»
Мал. 11. Знак «Праблема»
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў)

2 Развіццё 
творчага 
ўяў лен ня: 
фантазіра-
ванне

Адукацыйныя: фар мі ра-
ван не маў лен чых умен няў: 
выбар моўных сродкаў для 
перадачы сваіх па чуц цяў 
і эмоцый у ад па вед нас ці 

Гутарка з мэтай вызначэння 
нерэальных падзей у жыц ці 
чалавека.
Пошук недарэчнасцей на малюн- 
ках, аргументацыя сваіх адказаў. 

ВД, с. 51.
ВНД:
Мал. 5, 6. Гульнявыя перса-
нажы вучэбнага да па мож ніка 
«Аловак», «Ручка»
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з маў лен чай сі туа цыяй; 
умен ня вызначаць і абгрун-
тоўваць нерэальныя падзеі 
ў жыц ці чалавека;
развіццёвыя :  раз віц цё 
звязнага маў лен ня: скла-
данне апавяданняў па сю-
жэтных малюнках, па за-
дадзенай тэме; здольнасці 
разумець эмацыянальны 
стан чалавека па міміцы; 
адвольнай увагі; творчага 
ўяўлення ў працэсе маля-
вання фігур;
выхаваўчыя: выхаванне 
па чуц цяў суперажыван-
ня, радасці ў дачыненні да 
навакольных; выхаванне 
культуры зно сін у працэсе 
вучэбнага ўзае ма дзе ян ня

Складанне небыліц па малюн-
ках і па ўласнай задуме.
Дыялогі ў парах па малюнках. 
Фантазіраванне, прыдумванне 
сваіх небыліц. 
Развіццё слыхавога ўспры ман - 
ня. Слуханне апавядання «Асіл- 
кі» па Л. Яхніну або ўрыўка 
з апавядання М. Носава «Фан-
тазёры» (на выбар нас таў ні ка).
Аналіз сі туа цый «Разбітая ва-
за», «Шайба!», «Злы сабака». 
Практыкаванне ў выбары моў-
ных сродкаў для перадачы сваіх 
па чуц цяў і эмоцый.
Праца ў парах: дыялогі ў па-
рах; разыгрыванне маў лен чых 
сі туа цый. 
Абмеркаванне эмоцый дзейных 
асоб і сродкі іх выражэння.
Этычная гутарка «Ад роз ненне 
фантазіравання ад хлус ні 
(няпраўды)».
Развіццё творчага ўяўлення: 
пе раўтварэнне круга, прамаву-
гольніка, квадрата

Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 8. Знак «Праца ў пары»
Мал. 12. Знак «Пастка»
Мал. 91—93. Сюжэтны малю-
нак (эмоцыі чалавека) «Раз-
бі тая ваза», «Шайба!», «Злы 
сабака»
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў)

3 Развіццё 
ўспры ман ня, 
увагі і ўяў-
лен ня

Адукацыйныя: асваенне 
прыёму мадэлявання коль-
касных ад но сін; па сля доў-
насці выканання практыч-
ных дзе ян няў; прыё маў 
са ма ацэн кі і ўзае ма ацэн кі 
выкананага задання з да-
памогай знакаў «+», «–», 
«?»; пашырэнне ўяў лен няў 
вуч няў пра жывёл, якія жы-
вуць у вадзе;
развіццёвыя: раз віц цё зро-
ка ва-прас то ра вага ўспры-
ман ня і зро ка ва-ма тор най 
ка ар ды на цыі: маляванне 
па кропках з арыентацыяй 
на лічбы і колер; маторыкі: 
лепка па ўзо ры;
выхаваўчыя: выхаванне 
культуры зно сін у працэсе 
вучэбнага ўзае ма дзе ян ня; 
бе раж лі вых ад но сін да на-
вакольнай прыроды

Гутарка пра жывёл мо раў 
і акіянаў. 
Развіццё слыхавога ўспры ман-
ня: праслухоўванне гукаў, якія 
выдаюць марскія жывёлы.
Практыкаванне ў лі чэн ні. Ма-
дэляванне колькасных ад но сін.
Лічэнне прад ме таў. Уста наў-
лен не ад па вед нас ці па між коль-
касцю прад ме таў і зрокавым 
вобразам ліку. 
Кантрольна-ацэначная дзей-
насць: узаемакантроль і ўзае-
ма ацэн ка, самакантроль і са-
маацэнка, кантроль і ацэнка 
нас таў ні ка з дапамогай знакаў 
«+», «–», «?». 
Маляванне па кропках з арыен-
тацыяй на колер.
Праца з пластылінам. Лепка 
«Слі мак» па тэхнала гіч най 
карце

ВД, с. 52.
ВНД:
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 8. Знак «Праца ў пары»
Мал. 104. Праца з плас ты-
лінам «Слімак»
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў); пластылін (ва ўсіх 
вуч няў)

Сямнаццаты вучэбны дзень

1 Развіццё 
гукавой 
культуры 
маў лен ня, 
знаёмства 
з пры ё ма мі 
словаўтва-
рэн ня

Адукацыйныя: фар мі ра-
ван не ўмен ня выдзяляць 
гу кі мовы ў слове; асваенне 
прыёму ін та на ван ня — пра-
цяглага вы маў лен ня гукаў 
у слове для іх выдзялення; 
граматычнае канструяван-
не: спалучэнне назоў нікаў 
з лі чэб ні ка мі, утварэнне 
пры мет нікаў ад на зоў ні каў; 

Стварэнне гульнявой сі туа цыі 
на аснове сюжэта казкі «Бу-
ра ці на». Адгадванне загадак 
(Бураціна, Мальвіна).
Ка лек тыў ная фармулёўка ву-
чэбнага задання. Развіц цё слы-
хавога ўспры ман ня і фанема-
тычнага слыху: выдзяленне 
першага гука ў словах; пошук 
патрэбнага гука.

ВД, с. 53.
ВНД:
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 8. Знак «Праца ў пары»
Мал. 10. Знак «Адказ хорам»
Мал. 25. Прадметны малю-
нак «Кураня»
Мал. 38. Прадметны малю-
нак «Мядзведзь»
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на зі ран не за вы маў лен нем 
гукаў у слове, за залежнас-
цю лексічнага значэння сло-
ва ад яго гукавога складу;
развіццёвыя: раз віц цё ўва-
гі да гукавога боку  чутнага 
маў лен ня (свайго і чужо-
га); слыхавога ўспры ман ня 
і фанематычнага слыху на 
аснове вы дзя лення перша-
га і апошняга гукаў у сло-
ве; сінтак січ на га ладу маў-
лен ня: выбар пра віль най 
граматычнай формы дапа-
савання слоў у сло ва злу-
чэн ні; ла гіч на га мыслення 
на аснове ўста наў лен ня за-
ка на мер нас ці ў радзе прад-
ме таў;
выхаваўчыя: выхаванне 
культуры зно сін у працэсе 
вучэбнага ўзае ма дзе ян ня

Знаёмства з прыёмам ін та на-
ван ня (працяглым вы маў лен-
нем гукаў у слове). Асваенне 
спосабу выдзялення пачатко-
вага гука са слова. 
Граматычнае канструяванне ка-
тэ горыі коль кас ці слоў. Гульня 
«Скажы колькі». Граматыч-
нае канструяванне: утварэнне 
прыметнікаў ад назоўнікаў, вы-
бар граматычнай формы слоў.
Развіццё ла гіч на га мыслення 
на аснове ўста наў лен ня за ка-
на мер нас ці. 
Развіццё фанематычнага слыху.
Практыкаванне «Працягні рад 
ма люн каў» (пошук за ка на мер-
нас ці, арыентацыя на першы 
і апошні гукі ў словах). 
Гульня «Паравозік» (пабудова 
лан цужка слоў з арыентацыяй 
на першы і апошні гукі ў словах)

Мал. 54. Казачны персанаж 
«Вясёлы Бураціна»
Мал. 59. Прадметны малю-
нак «Кацяня»
Мал. 69. Казачны персанаж 
«Мальвіна»
Мал. 82. Прадметны малю-
нак «Яблык»
Мал. 83. Прадметны малю-
нак «Персік»
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў); карткі з лічба мі 1, 
2, 5

2 Складанне 
апавядання-
апісання па 
алгарытме

Адукацыйныя :  асваен-
не алгарытму складання 
слоўнага партрэта; 
развіццёвыя :  раз віц цё 
маўленчых уменняў у пра-
цэсе складання слоўнага 
партрэта сябра (мамы, та-
ты, бабулі, дзядулі і інш.); 
зрокавага ўспрымання на 
аснове аналізу партрэта ка-
зачнага героя, удакладнен-
ня асобных дэталяў малюн-
ка; уменні супрацоўнічаць 
у групе ў працэсе выканан-
ня вучэбнага задання;
выхаваўчыя: выхаванне 
культуры зно сін у працэсе 
вучэбнага ўзае ма дзе ян ня

Развіццё зрокавага ўспры-
мання.
Гульня «Будзь уважлівы».
Асваенне алгарытму складан-
ня слоўнага партрэта.
Практыкаванне ў складанні 
слоўнага партрэта.
Гульня «Пазнай сябра».
Арганізацыя групавой працы

ВД, с. 54.
ВНД:
Мал. 5, 6. Гульнявыя перса-
нажы вучэбнага да па мож ніка 
«Аловак», «Ручка»
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 9. Знак «Праца ў групе»
Мал. 11. Знак «Праблема»
Мал. 16. Прадметны малю-
нак «Дзядуля»
Мал. 17. Прадметны малю-
нак «Мама»
Мал. 18. Прадметны малю-
нак «Футбол»

3 Падрых-
тоў ка рукі 
да пісь ма. 
Развіццё 
графічных 
на вы каў:  
авал, паўавал

Адукацыйныя: асваенне 
асноўных пра ві лаў пісь-
ма: захаванне пра віль най 
па сад кі, нахіленае раз мя-
шчэн не сшытка, уменне 
трымаць ручку; замаца-
ванне па няц цяў «рабочы 
радок» і «нерабочы радок», 
арыентаванне на лісце ў лі-
ней ку; асваенне формы са-
ма ацэн кі выкананага задан-
ня з дапамогай лі ней кі;
развіццёвыя :  раз віц цё 
дробнай маторыкі пальцаў, 
ка ар ды на цыі кісці рукі; 
умення карыстацца пісь мо-
вы мі пры ла да мі, выконваць 
пра ві лы гі гі е ны вучэбнай 
працы; набыццё вопыту 
кант роль на-ацэ нач най

Паў та рэн не пра ві лаў па сад-
кі пры пісь ме, раз мя шчэн ня 
сшытка на парце і пра віль нага 
трымання ручкі. 
Пальчыкавая гімнастыка «Са-
да віна». 
Замацаванне па няц цяў «рабо-
чы радок» і «нерабочы радок». 
Маляванне па контуры сада ві-
ны на лісце з раз лі ноў кай у лі-
ней ку. 
Кантрольна-ацэначная дзей-
насць: самакантроль і сама-
ацэн ка выкананай працы з фік-
са цы яй на лінейцы са ма ацэн кі. 
Развіццё маторыкі рукі. Прак-
тыкаванне «Садавіна і ягады»: 
штры хоўка, абвядзенне па 
контуры, выкананне ўзору па 
ўзо ры

ВД, с. 55.
ВНД:
Мал. 6. Гульнявы персанаж 
вучэбнага да па мож ніка «Руч-
ка»
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 28. Плакат «Пра віль ная 
пасадка вучня за партай»
Мал. 29. Плакат «Пра віль на 
трымай ручку і размяшчай на 
парце сшытак» (для вуч няў, 
якія пішуць правай рукой)
Мал. 30. Плакат «Пра віль на 
трымай ручку і размяшчай на 
парце сшытак» (для вуч няў, 
якія пішуць левай рукой)
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў); калька
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дзей нас ці ў працэсе ажыц-
цяў лен ня са ма ацэн кі;
выхаваўчыя: выхаванне 
культуры пісь мо вай мовы

Васямнаццаты вучэбны дзень

1 Выдзяленне 
частак цэла-
га на аснове 
зрокавага 
ўспры ман ня 
і ўяў лен ня

А д у к а ц ы й н ы я :  з а м а -
цаванне па няц цяў «цэ-
лае» і «частка»; «высокі» 
і «нізкі»; асваенне алгарыт-
му апі сан ня цэлага па яго 
частках;
развіццёвыя: раз віц цё ла-
гіч на га мыслення на аснове 
асваення аперацыі суадня-
сення па няц цяў «цэлае» — 
«частка»; зрокавага ўспры-
ман ня і адвольнай увагі;
выхаваўчыя: выхаванне 
культуры зно сін у працэсе 
вучэбнага ўзае ма дзе ян ня

Падвядзенне пад паняцце «цэ-
лае і яго частка». Удзел у эўры-
стыч най гутарцы.
Асваенне прыёму выдзялення 
часткі цэлага. Асваенне алга-
рытму апі сан ня цэлага па яго 
частках. 
Гульня «Пазнай прадмет па апі-
сан ні».
Развіццё ла гіч на га мыслення 
на аснове асваення аперацыі 
суаднясення па няц цяў «цэлае» 
і «частка».
Лагічнае практыкаванне «Паз-
най цэлае па частцы». Рашэнне 
ла гіч най задачы.
Развіццё зрокавага ўспры ман-
ня. Практыкаванне «Высокі 
дах»

ВД, с. 56.
ВНД:
Мал. 5, 6. Гульнявыя перса-
нажы вучэбнага да па мож ніка 
«Аловак», «Ручка»
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 11. Знак «Праблема»
Мал. 12. Знак «Пастка»
Мал. 25, 38, 39, 88, 89. Прад-
метныя ма люн кі для ла гіч най 
задачы «Кураня», «Мядз-
ведзь», «Заяц», «Торт (цэ-
лы)», «Торт раз дзе лены на 
3 роўныя част кі»
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў)

2 Асваенне 
прыёму
паслядоў-
нага ана лі зу

Адукацыйныя: фар мі ра-
ван не ведаў аб колькасных 
ад но сі нах; умен ня выдзя-
ляць прыметы прад ме таў; 
асваенне па сля доў насці вы-
канання практычных дзе-
ян няў; прыёму са ма ацэн кі 
выкананага задання з дапа-
могай зна каў «+», «–», «?»;
развіццёвыя: раз віц цё ад-
вольнай увагі і па мя ці; зро-
ка ва-прас то ра вага ўспры-
ман ня і зро ка ва-ма тор най 
ка ар ды на цыі;
выхаваўчыя: выхаванне 
культуры зно сін у працэсе 
вучэбнага ўзае ма дзе ян ня

Асваенне прыёму паслядоўнага 
ана лі зу. 
Ка лек тыў ная праца: параў-
наль ны аналіз двух ма люн каў; 
складанне схематычнага плана; 
планаванне работы. 
Самастойная праца: практыка-
ванне «Аднолькавыя ма люн кі».
Кантрольна-ацэначная дзей-
насць: самаацэнка і ўзае ма-
ацэн ка.
Фарміраванне ўяў лен ня аб 
роўнай коль кас ці: выкананне 
вучэбнага задання «Фігуры 
з аднолькавай колькасцю кле-
так размалюйце адным коле-
рам». Абмеркаванне па сля доў-
насці выканання задання. 
Фарміраванне ўмен ня вы-
дзя ляць прыметы прад ме таў: 
дыдактычныя гульні і прак ты-
ка ван ні (па меркаванні нас таў-
ні ка)

ВД, с. 57.
ВНД:
Мал. 5. Гульнявы персанаж 
вучэбнага да па мож ніка «Ало-
вак»
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 8. Знак «Праца ў пары»
Мал. 11. Знак «Праблема»
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў)

3 Маляванне
на тэму
«Мой сябар, 
мае сябры»

Адукацыйныя: выяў лен не 
ведаў вуч няў пра паняцці 
«сябар», «сяб роў ст ва»; 
фар мі  ра ван не ўмен ня 
мірыцца, прасіць прабачэн-
ня ў сябра; 
развіццёвыя :  раз віц цё 
звязнага маў лен ня: скла-
данне апавяданняў па сю-
жэт ных малюнках, па зада-
дзенай тэме; твор чага ўяў-
лен ня; умення дамаўляцца

Самастойнае складанне апавя-
дання пра сваіх сяброў (з дзі-
ця чага сада, са школы, з два-
ра). Гутарка пра сяб роўст ва 
і сяброў, пра прымі рэнне пасля 
спрэчкі. 
Абыгрыванне сі туа цыі «Як пра-
сіць прабачэння». 
Гутарка аб сапраўдных сябрах 
з апорай на словы праслуха-
най песні «Вось што значыць 
сапраўдны, верны сябар».

ВД, с. 58.
ВНД:
Мал. 5. Гульнявы персанаж 
вучэбнага да па мож ніка «Ало-
вак»
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 8. Знак «Праца ў пары»
Мал. 94—97. Сюжэтныя ма-
люн кі «Хлопчык сустракае 
сябра», «Сябар падарыў шча-
ня», «Святочнае чаяванне», 
«Хлопчык праводзіць сябра 
дадому»
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для выканання вучэбнага 
задання;
выхаваўчыя: выхаванне 
культуры зно сін у працэсе 
вучэбнага ўзае ма дзе ян ня; 
станоўчага стаў лен ня да 
школьных сяброў, ад на-
клас ні каў

Складанне звязнага апавядан-
ня па сюжэтных малюнках 
«Хлопчык сустракае сябра», 
«Сябар падарыў шчаня», «Свя-
точнае чаяванне», «Хлопчык 
пра во дзіць сябра дадому».
Удзел у гутарцы пра захапленні 
дзяцей і дзіцячыя гульні. 
Развіццё маўлення, фармі-
раванне ўмення выказваць свае 
жаданні. Гульня «Кветачка-вя-
сёлка». 
Развіццё ўмення дамаўляцца 
для выканання вучэбнага за-
дання ў пары. Практыкаванне 
«Смайлікі».
Маляванне на тэму «Мой ся-
бар, мае сябры». Выстава работ 
вуч няў, абмеркаванне

Каляровыя алоўкі, альбом 
або ліст паперы для ма-
лявання (ва ўсіх вуч няў); 
аўдыязапіс песні «Вот что 
значит на стоя щий, вер ный 
друг» з м/ф «Тим ка и Дим-
ка» (сл. М. Пляц коў ска га, 
муз. Б. Са вель е ва)

Дзевятнаццаты вучэбны дзень

1 Замацаван-
не прыё маў 
ла гіч на га 
мыслення: 
па раў нан не, 
абагульнен-
не, сэнсавае 
суаднясенне

Адукацыйныя: замацаван-
не прыёму абагульнення 
і кла сі фі ка цыі прад ме-
таў па розных прыметах, 
устанаўленне сэнсавай 
сувязі; па няц цяў «цэлае» 
і «частка»; назіранне над 
шматзначнасцю слоў;
развіццёвыя: раз віц цё ла-
гіч на га мыслення на асно-
ве ўстанаўлення сэнсавай 
сувязі; адвольнай увагі і ад-
вольнага запамінання на ас-
нове групоўкі і слыхавога 
ўспрымання;
выхаваўчыя: выхаванне 
культуры зно сін у працэсе 
вучэбнага ўзае ма дзе ян ня

Выдзяленне часткі цэлага. 
На зі ран не над шматзначнасцю 
слоў. 
Асваенне прыёму ўстанаўлення 
сэнсавай сувязі. Вызначэнне 
сэнсавай сувязі ў парах.
Практыкаванне ў запамінанні 
прадметаў без групоўкі. Узае-
маправерка ў парах. Групоўка 
прадметаў: пасажырскі транс-
парт; водны транспарт; ля-
тальныя апараты; будаўнічая 
тэхніка.
Практыкаванне ў запамінанні 
прадметаў на аснове групоўкі. 
Узаемаправерка ў парах.
Запамінанне слоў на аснове 
слыхавога ўспрымання

ВД, с. 59.
ВНД:
Мал. 5, 6. Гульнявыя перса-
нажы вучэбнага да па мож ніка 
«Аловак», «Ручка»
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 8. Знак «Работа ў пары»
Мал. 11. Знак «Праблема»
Мал. 60, 62—68. Прадметныя 
ма люн кі «Стул», «Малпа», 
«Лялька», «Банан», «Шыш-
ка», «Будзільнік», «Сняжын-
ка», «Снегавік»
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў)

2 Падрых-
тоў ка рукі 
да пісь ма. 
Раз віццё ка-
ардынацый-
ных рухаў, 
графічных 
на вы каў

Адукацыйныя: замаца-
ванне асноўных пра ві лаў 
пісь ма: захаванне пра віль-
най па сад кі, нахіленае раз-
мя шчэн не сшытка, уменне 
трымаць ручку; па няц цяў 
«рабочы радок» і «нерабо-
чы радок», арыентаванне 
на лісце ў лі ней ку; умення 
вызначаць узаемнае раз-
мяшчэнне прадметаў (зле-
ва, справа, за, перад, паміж, 
побач);
развіццёвыя :  раз віц цё 
дробнай маторыкі пальцаў, 
ка ар ды на цыі кісці рукі; 
умен ня карыстацца пісь мо-
вы мі пры ла да мі, выконваць 
пра ві лы гі гі е ны вучэбнай 
працы; сінтаксічнага ла-
ду маўлення: пабудова 
маўленчых канструкцый

Паў та рэн не пра ві лаў па сад-
кі пры пісь ме, раз мя шчэн ня 
сшытка на парце і пра віль нага 
трымання ручкі. 
Пальчыкавая гімнастыка «Яга-
ды». 
Замацаванне паняццяў «рабо-
чы радок» і «нерабочы радок».
Маляванне і пісь мо па кон-
туры на лісце з раз лі ноў кай 
у лінейку. 
Кантрольна-ацэначная дзей-
насць: самакантроль і самаацэн-
ка выкананай працы з фік са-
цы яй на лінейцы са ма ацэн кі. 
Абвядзенне па контуры.
Пашырэнне ўяўленняў вучняў 
пра расліны (ягады).
Вызначэнне ўзаемнага размяш-
чэння прадметаў.
Развіццё сінтаксічнага ладу 
маўлення. Пабудова сказаў з вы -

ВД, с. 60.
ВНД:
Мал. 6. Гульнявы персанаж 
вучэбнага да па мож ніка «Руч-
ка»
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 28. Плакат «Пра віль ная 
пасадка вучня за партай»
Мал. 29. Плакат «Пра віль на 
трымай ручку і размяшчай на 
парце сшытак» (для вуч няў, 
якія пішуць правай рукой)
Мал. 30. Плакат «Пра віль на 
трымай ручку і размяшчай на 
парце сшытак» (для вуч няў, 
якія пішуць левай рукой)
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў); калька (ва ўсіх вуч-
няў)
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з прыназоўнікамі «паміж», 
«справа», «злева», «перад» 
і інш.; набыццё вопыту 
кант роль на-ацэ нач най 
дзей нас ці ў працэсе ажыц-
цяў лен ня са ма ацэн кі; 
выхаваўчыя: выхаванне 
культуры пісь мо вай мовы

карыстаннем канструкцый 
са словамі «справа», «злева», 
«паміж», «перад», «за», «побач»

3 Мадэляван-
не колькас-
ных ад но сін

Адукацыйныя: асваенне  
прыёму мадэлявання коль-
касных ад но сін; экспе-
рыментаванне з захаван-
нем колькасці прад метаў 
лічэння, вад касці, рэчыва 
(пластыліну); усведам-
ленне неабходнасці матэ-
матычных ведаў у жыцці 
чалавека;
развіццёвыя :  раз віц цё 
ўмення назіраць, зрокава-
прасторавага ўспрымання 
і зрокава-маторнай каарды-
нацыі; умення працаваць 
у пары ў працэсе выканан-
ня вучэбнага задання; на-
быццё вопыту кант роль на-
ацэ нач най дзей нас ці ў пра-
цэсе са ма ацэн кі выкананага 
задання;
выхаваўчыя: выхаванне 
культуры зно сін у працэсе 
вучэбнага ўзае ма дзе ян ня

Лічэнне прад ме таў. Мадэляван-
не колькасных ад но сін. Прак-
тыкаванне «Столькі — колькі».
Задачы на трэніроўку ўвагі і ад-
вольнасці пераключэння.
Назіранне за захаваннем коль -
касці вадкасці. Фіксацыя роў-
нага аб’ёму вадкасці ў дзвюх 
аднолькавых пасудзінах. На-
зі ран не за эфектам зрока вага 
«змяншэння» вады. Назі-
ран не за эфектам зрокавага 
«павелічэння» вады.
Назіранне за захаваннем коль-
касці прадметаў лічэння.
Назіранне за захаваннем коль-
касці рэчыва. Праца з пласты-
лінам.
Выкарыстанне матэматычных 
ведаў у жыцці чалавека. Удзел 
у гутарцы аб значэнні матэма-
тычных ведаў. Слуханне казкі 
«Разумны мужык». Аналіз ма-
тэматычных дзе ян няў па сю-
жэце казкі «Разумны мужык»

ВД, с. 61.
ВНД:
Мал. 5, 6. Гульнявыя перса-
нажы вучэбнага да па мож ніка 
«Аловак», «Ручка»
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 8. Знак «Праца ў пары»
Мал. 11. Знак «Праблема»
Мал. 12. Знак «Пастка»
Мал. 102. Ілюстрацыі да каз-
кі «Разумны мужык»
Мал. 103. Праца з пласты-
лінам «Калабок», «Піца». 
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў); пластылін (ва ўсіх 
вуч няў); 4 пасудзіны (2 — ад-
нолькавай формы, 1 — шы-
рокая і нізкая, 1 — вузкая 
і вы сокая); вада, падфарба-
ваная жоўтай фарбай; вада, 
падфарбаваная чырвонай 
фарбай

Дваццаты вучэбны дзень

1 Правы 
і абавязкі 
вуч няў

Адукацыйныя: знаёмства 
з паняццем «права»; фар мі-
ра ван не першапачатковага 
ўяў лен ня аб правах дзіцяці; 
супастаў лен не па няц цяў 
«права» і «пра ві лы», паўтор 
школьных пра ві лаў па во-
дзін;
развіццёвыя: раз віц цё пра-
вавой свядомасці — усве-
дам ленне таго, што кожны
чалавек ад нараджэння на-
дзелены правамі (на жыц-
цё; на пражыванне ў сям’і; 
на абарону гонару і год-
нас ці; на медыцынскую 
дапамогу; на адукацыю; на 
адпачынак і інш.); умен ня 
суад но сіць правы дзі ця ці 
з рэаль ны мі жыц цё вы мі 
сі туа цыя мі і казач ны мі сю-
жэ тамі; ву чэб на-ка муні ка-
тыў ных умен няў, на вы каў 
навучальнага су пра цоў-
ніцтва — умен ня праца-
ваць у калектыве, у групах 
(парах), вес ці дыялог з ад-
на клас ні ка мі, пра віль на

Знаёмства з паняццем «права»: 
слуханне аповеду нас таў ні ка 
пра зараджэнне права, пра Усе-
агульную Дэкларацыю пра воў 
чалавека, Дэкларацыю пра воў 
дзіцяці і Канвенцыю аб правах 
дзіцяці. 
Знаёмства з асноўнымі правамі 
дзіцяці (на прыкладзе казач-
ных сюжэтаў):
права на жыццё;
права на адукацыю;
права на ахову i ўмацаванне 
зда роўя;
права на адпачынак;
права на пражыванне ў сям’і;
права на абарону гонару і год-
насці. 
Супастаў лен не па няц цяў «пра-
ва» і «пра ві лы». 
Паў та рэн не пра ві лаў па во дзін 
вуч няў у школе: на ўроку і пе-
рапынку.
Праца ў парах або групах: аб-
меркаванне ад но сін герояў 
вер шаў да сваіх цацак (вершы 
А. Барто «Мішка», «Зайка»).
Аргументацыя сваіх адказаў

ВД, с. 62.
ВНД:
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 8. Знак «Праца ў пары»
Мал. 9. Знак «Праца ў групе»
Мал. 10. Знак «Адказ хорам»
Плакат «Правілы нашага 
класа»; каляровыя алоўкі 
(ва ўсіх вуч няў); аўдыя за пісы 
песень: «Пе сен ка про куз не-
чи ка» з м/ф «При клю чения
Не знай ки» (сл. М. Носава, 
муз. У. Ша ін скага); «Че му 
учат в шко ле» (сл. М. Пляц-
коў ска га, муз. У. Ша ін скага); 
«На прививку! Первый 
класс…» (сл. С. Мі хал кова, 
муз. У. Сакалова); «Пе сен ка 
львен ка и ч ере па хи» з м/ф 
«Как льве нок и че ре па ха пе ли 
пес ню» (сл. С. Казлова, муз. 
Г. Гладкова); «Пе сен ка ма-
мон тен ка» з м/ф «Мама для 
мамонтенка» (сл. Д. Ня пом-
ня шча га, муз. У. Ша ін ска га); 
«Пес ня Че бу раш ки» з м/ф 
«Че бу раш ка» (сл. Э. Успен-
скага, муз. У. Ша ін ска га)
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Заканчэнне

1 2 3 4 5

выказваць сваю думку, 
даказваць свой пункт гле-
джан ня, слухаць ін шых;
выхаваўчыя: выхаванне 
гра мадзянскасці, свядомых 
ад но сін да сваіх правоў, па-
ва гі да правоў навакольных 
лю дзей; выхаванне мараль-
ных якасцей асобы, нор маў 
па во дзін

з выкарыстаннем атрыманых 
на ўро ку ве даў аб правах дзі-
ця ці.
Ка лек тыў ная праца: практыка-
ванне «Дакажы слоўца». 
Замацаванне пра ві лаў выкары-
стання знака «Адказ хорам»

2 Знаёмства 
з ву чэб ны мі 
прад ме та мі

Адукацыйныя: знаёмства  
з новымі ву чэб ны мі прад-
ме та мі; замацаванне школь-
ных пра ві лаў; 
развіццёвыя: раз віц цё па-
зна валь нага інтарэсу; звяз-
нага маў лен ня: складанне 
апавяданняў па сюжэтных 
малюнках, па зададзенай 
тэме, па апорных словах;
выхаваўчыя: асэнсаванне 
сацыяльнага статусу вучня 
(вучаніцы); выхаванне ста-
ноўчых ад но сін да школы, 
пачуцця гонару за званне 
«школьнік (вучань, ву ча-
ні ца)»; культуры зно сін 
у працэсе вучэбнага ўзае-
ма дзе ян ня

Стварэнне гульнявой сі туа цыі 
«Пісьмо ад Мудрай Савы». Чы-
танне пісь ма-віншавання.
Праходжанне гульнявых вы-
пра баванняў для сапраўд ных 
школьнікаў: адгадванне загадак 
аб школе, вучэбных прыладах, 
чытанне на памяць вер шаў, вы-
кананне песень, удзел у кон-
курсах і віктарынах. У якас ці 
ўзна гарод вучні атрым ліва юць 
медалі або пасведчанні «са-
праўд ных» школьнікаў.
Аповед нас таў ні ка аб вучэбных 
прадметах. 
Выкананне гульнявых за дан-
няў па вучэбных прадметах. 
Дыягностыка: вывучэнне ву-
чэбных пераваг вуч няў.
Знаёмства з падручнікамі: вуч-
ні атрымліваюць ад нас таў ні ка 
падручнікі і вучэбныя да па-
мож нікі па ўсіх вучэбных прад-
метах, разглядаюць іх

ВД, с. 63.
ВНД:
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 10. Знак «Адказ хорам»
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў); канверт ад казач-
нага персанажа з ву чэб ны мі 
за дан нямі; карта школьнай 
краі ны з выс па мі (на ву чаль-
ны мі прад ме та мі); пад руч-
ні кі і вучэбныя да па мож ні кі 
па ўсіх вучэбных прадметах; 
аўдыя за піс пес ні «Че му учат 
в шко ле» (сл. М. Пляц коў-
ска га, муз. У. Ша інскага)

3 Свята «Пасвячэнне ў вучні»
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Навучанне грамаце (навучанне чытанню)

Агульная колькасць гадзін — 90

Клышка, А. Буквар : падруч. для 1 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай навучання / А. Клышка. — 
Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2014.

№ 
урока 
і дата

Тэма вучэбнага 
занятку

Коль-
касць 
гадзін

Мэты і задачы вывучэння тэмы Характарыстыка ас ноў ных ві даў дзейнасці 
Ста-

ронкі 
б ук ва ра

1 2 3 4 5 6

Падрыхтоўчы (далі тарны) перыяд (6 г)

1 Буквар — 
першая ву-
чэбная кніга

1 Знаёмства з падручнікам «Бук-
вар», пашырэнне ўяў лен няў 
дзяцей аб мове як сродку зно сін 
па між людзьмі, аб кнізе — ас ноў-
ным да па мож ні ку вывучэння 
мовы, фар мі ра ван не маў лен чых 
умен няў вуч няў

Знаёмства з падручнікам «Буквар». Ад-
гадванне загадак (кніга, бусел, буквар). 
Аповед нас таў ні ка «Як да нас прыйшла 
кніга», якое значэнне мае яна ў жыц ці 
чалавека. Першасныя звесткі пра пер-
шадрукара Ф. Скарыну, яго дзейнасць. 
Маляванне на тэму «Родныя мясціны»

2—3

2 Сказ. Выдзя-
ленне ска заў 
з мовы

1 Даць уяў лен не пра сказ і яго 
функ цыі, вучыць выдзяляць 
сказ у моўнай плыні, за піс ваць 
і чытаць яго на аснове схем, ву-
чыць выдзяляць сказы з тэксту, 
складаць сказы па малюнках; 
фар мі ра ваць маў лен чыя здоль-
нас ці вуч няў

Увядзенне паняцця «сказ». Знаёмства 
з сэнсавай і ін та на цыйнай закончанас-
цю ска заў. Гульнявое прак ты ка ван не 
«Слухай уважліва» (нас таў нік вы маў-
ляе сказы, вучні кулачком ставяць кроп-
ку). Графічны запіс ска заў (схема сказа). 
Чытанне ска заў па схемах. Слоў нае ма-
ляванне па малюнку ў буквары, ка лек-
тыў нае са стаў лен не ска заў, аб’яд на ных 
тэмай «На лузе летам»

4—5

3 Сказ і слова.
Складанне 
ска заў па 
малюнках

1 Фар мі ра ван не ў вуч няў уяў-
лен ня пра слова, умення ад роз-
ні ваць слова і сказ, выдзяляць 
слова са сказа, мадэляваць сказ 
пры дапамозе палосак-слоў, 
складаць сказы з двух слоў па 
малюнках і суадносіць іх са схе-
ма мі, фар мі ра ван не маў лен чых 
здольнасцей вуч няў

Дыдактычная гульня «Пазнай прадмет» 
(нас таў нік называе слова — дзеці паказ-
ваюць прадмет). Дыдактычная гульня 
«Слова альбо не» з апорай на прадмет-
ныя малюнкі (певень, стул, шума, ліса, 
мод). Прыдумванне ска заў па малюнках 
з дадзенай колькасцю слоў, з апорай на 
схемы. Па дзел ска заў на словы. Чытанне 
ска заў па схемах. Складанне ска заў па 
малюнку. Графічны запіс ска заў. Кропка 
ў канцы сказа

6—7

4 Зычныя гукі 1 Фар мі ра ван не ўяў лен ня пра гукі 
мовы на падставе звычайных 
уяў лен няў дзяцей пра значэнне 
гэтага паняцця; навучанне вы-
дзя ленню зычных гукаў на па-
чатку слова, раз віц цё слыхавога 
ўспры ман ня і фанематычнага 
слыху на аснове выдзялення 
першага гука ў слове, фар мі ра-
ван не маў лен чых здольнасцей 
вуч няў

Асваенне прыёму інтанавання: праця-
глае вы маў лен не гукаў у слове для іх 
вы дзя лен ня; на зі ран не за вы маў лен нем 
гу каў у слове, за залежнасцю лек січ на га 
значэння слова ад яго гукавога складу. 
Гульнявое прак ты ка ван не «Пе ра клад-
чы кі» (сярод «іншамоў ных слоў» пачуць 
сапраўднае слова: сук-бар — бар-сук). 
Работа з прад мет ны мі ма люн ка мі, вы-
дзя лен не першага гука, увядзенне па-
няцця і схемы «зычны гук»

8

5 Цвёрдыя 
і мяк кія 
з ычныя гукі

1 Фар мі ра ван не ўмен ня выдзя-
ляць гукі ў слове, раз віц цё ўмен-
ня выдзяляць зычны гук у па-
чатку слова, ад роз ні ваць на слых 
і ў вы маў лен ні цвёрдыя і мяк кія 
зычныя гукі; раз віц цё слыхаво-
га ўспрымання і фанематычнага 
слыху, вуснага маў лен ня вуч няў

Засваенне прыёму інтанавання: праця-
глае вы маў лен не гукаў у слове для іх 
вы дзя лення; на зі ран не за вы маў лен нем 
гу каў у слове, за залежнасцю лек січ нага 
значэння слова ад яго гукавога складу. 
Работа з прад мет ны мі ма люн ка мі, вы-
дзя лен не першага гука, увядзенне па-
няцця і схемы «зычны гук», «мяк кі зыч-
ны гук», «цвёрды зычны гук». Гульнявыя 
прак ты ка ван ні: «Чуйныя вушкі» (па раў-

9
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Працяг

1 2 3 4 5 6

нан не вы маў лен ня зычных гукаў: лапа — 
ліпа, кот — кіт), «Наадваротка» (зубра-
ня — зебраня)

6 Зычныя гукі 
і іх лі та ры.
П азакласнае 
чытанне. 
Кніжкі-
маляванкі 
«Мая першая 
кніга»

1 Фар мі ра ван не фанематычна-
га слыху, раз віц цё ўмен ня вы-
лучаць зычны ў пачатку слова; 
раз віц цё ўмен ня ад роз ні ваць 
у вуснай мове цвёрдыя і мяк кія 
зычныя гукі, вучыць разумець іх 
сэн са адрознівальную ролю; раз-
віц цё ці каўнасці да кнігі, фар мі-
ра ван не ўмен ня арыентавацца 
ў кнізе (вокладка, назва кнігі)

Прак ты ка ван ні ў вылучэнні гукаў 
у слове, зычных гукаў, цвёрдых і мяк кіх 
зычных гукаў. Прак ты ка ван ні «Пазнач 
гук», «Вызнач першы гук», «Так ці не» 
(вызначэнне зычных гукаў), «Чытаем 
па малюнках» (па першых гуках выяў 
на прадметных малюнках угадаць слова. 
Напрыклад, мышка — апельсін — кні-
га, атрымаем слова МАК). Знаёмства 
з кніж ка мі-маляванкамі серыі «Мая пер-
шая кніжка», разгляд кніжак, чытанне 
вер шаў, адказы на пы тан ні па прачыта-
ным. Афармленне выставы кніг «Мая 
першая кніга»

10

Букварны (ас ноў ны) перыяд (70 г)

7 Гукі [с], [с’].
Літары С, с

1 Знаёмства вуч няў з гукамі [с], 
[с’] і лі та рай, якая іх абазна-
чае, са дзей ні чаць іх трываламу 
засваенню, раз віц цё фанема-
тычнага слыху, фар мі ра ван не 
ўмен ня выдзяляць гукі ў мове, 
узбагачэнне слоў ні ка ва га запасу 
вуч няў

Падрыхтоўка да дзялення слоў на скла-
ды: гульнявое прак ты ка ван не «Лясная 
школа» (Хто ў лесе жыве? Лі…(-са),  
во…(-жык). Адгадванне загадак. Вы-
лучэнне гукаў [с], [с’] у словах, гукавы 
аналіз слоў, работа са схе ма мі абазна-
чэння цвёрдага і мяккага зычнага гука. 
Знаёмства з лі та ра мі С, с. Адпрацоўка 
пра віль нага вы маў лен ня гукаў (дыдак-
тычная гульня «Помпа», паветра вы хо-
дзіць з помпы і свішча: с-с-с). Праца над 
скорагаворкамі, разгадванне рэбуса

11 

8 Гукі [п], [п’]. 
Лі та ры П, п

1 Знаёмства вуч няў з гукамі [п], 
[п’] і лі та рай, якая іх абазначае, 
раз віц цё ўмен ня ад роз ні ваць 
гукі [п], [п’] і лі та ры п, П ад 
іншых гукаў і  лі тар; са дзей ні-
чаць замацаванню гра фіч на га 
вобраза друкаванай лі та ры, уз-
багачэнню слоў ні ка ва га запасу, 
раз віц цю вуснага маў лен ня вуч-
няў

Выдзяленне гукаў [п], [п’] у словах, гу-
кавы аналіз слоў, гра фіч ны аналіз лі та-
ры П. Гульнявое прак ты ка ван не «Пачуй 
гук» (вылучэнне слоў з гукамі [п], [п’]). 
Ка лек тыў нае са стаў лен не апавядання 
па малюнку, адказы на пы тан ні, падбор 
загалоўка да тэксту

12 

9 Гукі [м], [м’]. 
Лі та ры М, м

1 Знаёмства вуч няў з гукамі [м], 
[м’] і лі та рай, якая іх абазначае, 
раз віц цё ўмен ня ад роз ні ваць 
гукі [м], [м’] і лі та ры м, М ад 
іншых гукаў і  лі тар; замацаван-
не вывучаных лі тар, раз віц цё 
маў лен ня вуч няў шляхам скла-
дання апавядання па сюжэтным 
малюнку, слыхавых успры ман-
няў, узбагачэнне слоў ні ка ва га 
запасу вуч няў па тэме «Транс-
парт»

Гульнявое прак ты ка ван не «Магазін» 
(пакупка пра дук таў, у словах-назвах 
якіх ёсць гукі [с], [с’], [п], [п’] з апорай 
на прадметныя малюнкі. Выдзяленне 
гу каў [м], [м’] у словах, гукавы ана ліз 
слоў, гра фіч ны аналіз лі та ры М. Рабо-
та па малюнку, адказы на пы тан ні па 
тэме «Транспарт. Яго віды». Гульнявое 
прак ты ка ван не «Я ў транспарце» (аб-
меркаванне з вучнямі правілаў па во дзін 
у транспарце)

13 

10 Гук [т].  
Лі та ры Т, т

1 Пазнаёміць вуч няў з гукам [т] 
і лі та ра мі Т, т, акцэнтаваць ува-
гу на тым, што гук [т] у словах 
ніколі не бывае мяк кім; са дзей-
ні чаць замацаванню гра фіч на га 
вобраза друкаванай лі та ры; раз-
ві ваць маў лен не вуч няў

Паўтарэнне: паказ лі тар, якімі абазна-
чаюцца гукі [с], [с’], [п], [п’], [м], [м’], 
завучванне скорагаворак. Прак ты ка-
ван ні ў вы маў лен ні гука [т], вы дзя лен ні 
яго ў словах, гукавы аналіз гука і слоў, 
гра фіч ны аналіз лі та ры Т. Ка лек тыў нае 
складанне тэксту па малюнку, падбор

14—15 
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загалоўка. Гульнявое прак ты ка ван не 
«Чуйныя вушкі» (знаходжанне слоў 
з за да дзеным гукам). Дыдактычная гуль-
ня «Хто першы?» (па ста віць цацкі так, 
каб патрэбны гук быў у пачатку слова, 
у канцы слова…). Разгадванне рэбуса 
(буквар, с. 15)

11 Гукі [л], [л’]. 
Лі та ры Л, л

1 Знаёмства з гукамі [л], [л’] і лі-
та рамі Л, л, раз віц цё ўмен ня 
ад роз ні ваць гукі [л], [л’] у сло-
вах; са дзей ні чаць замацаванню 
гра фіч на га вобраза друкаванай 
лі та ры л; раз ві ваць вуснае маў-
лен не вуч няў

Паўтарэнне: гульнявое прак ты ка ван-
не «Не памыліся» (адрозненне на слых 
і ў вы маў лен ні цвёрдых і мяк кіх зыч-
ных), чытанне слоў па схемах-палосках. 
Адгадванне загадак, вы дзя лен не гукаў 
[л], [л’] у словах, ад пра цоў ка вы маў лен-
ня гукаў, падбор слоў з дадзеным гукам, 
гра фіч ны аналіз лі та ры Л

16 

12 Гукі [н], [н’]. 
Лі та ры Н, н. 
П азакласнае 
чытанне. 
Прыказкі — 
моў ны скарб 
нашага 
н арода

1 Пазнаёміць з гукамі [н], [н’] 
і лі та рамі Н, н; са дзей ні чаць за-
мацаванню гра фіч на га вобраза 
друкаванай лі та ры Н, вучыць 
абагульняць і групаваць прадме-
ты па адметных прыметах, раз ві-
ваць ла гіч нае мысленне, вуснае 
маў лен не вуч няў

Адгадванне загадак, вы дзя лен не гукаў 
[н], [н’] у словах, ад пра цоў ка вы маў лен-
ня гукаў, падбор слоў з дадзеным гукам, 
гра фіч ны аналіз лі та ры Н. Групоўка 
прад ме таў па адметных прыметах. Ды-
дактычная гульня «У краме». У краме 
можна набыць толькі тыя рэчы, у якіх 
ёсць гукі [н], [н’]. Знаёмства з відам вус-
най народнай твор час ці — пры каз ка мі. 
Тлумачэнне прыказак. Гульнявое прак-
ты ка ван не «Збяры прыказку» (вучні 
знаходзяць працяг прыказкі, злучаюць 
яе пачатак і канцоўку, з атрыманы мі 
пры каз ка мі складаюць невялікія апа вя-
дан ні). Завучванне прыказак. Гру поў ка 
прыказак па тэмах «Сяброўства», «Ву-
чоба» і г. д.

17 

13 Гук [ш].  
Лі та ры Ш, ш

1 Пазнаёміць вуч няў з гукам [ш], 
лі та ра мі Ш, ш, звярнуць увагу на 
тое, што гук [ш] у словах ніколі 
не бывае мяк кім; са дзей ні чаць 
замацаванню гра фіч на га вобраза 
друкаванай лі та ры ш; раз ві ваць 
уменне класіфікаваць прадметы, 
вучыць разгадваць рэбусы, са-
дзей ні чаць замацаванню выву-
чаных лі тар праз чытанне пало-
сак слоў з пачатковымі лі та ра мі 
ў іх, раз віц цё маў лен ня вуч няў

Выдзяленне гука [ш] у словах, ад пра цоў-
ка вы маў лен ня гука [ш], дагаворванне 
чыстагаворак, развучванне скорагаво-
рак. Гульнявое прак ты ка ван не «Чуй-
ныя вушкі». Знаёмства з лі та ра мі Ш, ш. 
Кла сі фі ка цыя прад ме таў па адметных 
прыметах. Чытанне слоў па палосках-
схемах. Разгадванне рэбусаў. Дыдактыч-
ная гульня «Адзенне»: апрануць мож-
на толькі тыя рэчы, у якіх ёсць гук [ш] 
(шалік, шкарпэткі…)

18—19 

14 Гук [р].  
Лі та ры Р, р

1 Пазнаёміць вуч няў з гукам [р], 
звярнуць увагу на тое, што гук 
[р] у словах ніколі не бывае мяк-
кім; са дзей ні чаць замацаванню 
гра фіч на га вобраза друкаванай 
лі та ры р, ад пра цоў ваць уменне 
вылучаць першыя зычныя ў сло-
вах, са дзей ні чаць замацаванню 
вывучаных лі тар, раз віц цю маў-
лен ня вуч няў

Выдзяленне гука [р] у словах, ад пра цоў-
ка вы маў лен ня гука [р], дагаворванне 
чыстагаворак, развучванне скорагаво-
рак. Гульнявое прак ты ка ван не «Чуйныя 
вушкі». Дыдактычная гульня «Зямля — 
вада — паветра» (дзеці падбіраюць словы 
з гукам [р], у ходзе гульні «прысядаюць», 
«плывуць», «ляцяць» у залеж нас ці ад 
лек січ нага значэння слова. Напрыклад, 
рысь — рыба — арол). Знаёмства з лі та-
ра мі Р, р, гра фіч ны аналіз лі тар. Работа 
па малюнку, вуснае маляванне на тэму 
«На рыбалцы»

20 
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15 Гукі [к], [к’]. 
Лі та ры К, к

1 Пазнаёміць вуч няў з гукамі [к], 
[к’] і адпаведнай лі та рай; са дзей-
ні чаць замацаванню гра фіч на га 
вобраза друкаванай лі та ры к; 
раз ві ваць фанематычны слых, 
уда кладніць уяў лен не пра свой-
скіх жывёл, пашыраць слоў ні ка-
вы запас вуч няў

Выдзяленне гукаў [к], [к’] у словах, ад-
пра цоў ка вы маў лен ня гукаў, развучван-
не скорагаворак, вер шаў, адгадванне вер-
шаваных загадак. Знаёмства з лі та ра мі 
К, к. Гульнявое прак ты ка ван не «Чуйныя 
вушкі». Дыдактычная гульня «У краме». 
Разгадванне рэбусаў. Складанне не вя-
лі ка га апавядання па малюнку па тэме 
«Свойскія жывёлы»

21 

16 Гук [д].  
Лі та ры Д, д

1 Пазнаёміць з гукам [д] і адпавед-
най лі та рай, звярнуць увагу на 
тое, што гук [д] у словах ніко лі 
не бывае мяк кім; са дзей ні чаць 
замацаванню гра фіч на га вобраза 
друкаванай лі та ры д, замацаван-
ню вывучаных лі тар праз чытан-
не палосак слоў з пачатко вы мі 
лі та ра мі ў іх, узбагачэнню слоў-
ні ка ва га запасу вуч няў

Выдзяленне гука [д] у словах, ад пра цоў-
ка вы маў лен ня гука [д], дагаворванне 
чыстагаворак, развучванне скорагаво-
рак, гра фіч ны аналіз лі та ры Д. Скла-
данне ска заў па прадметных малюнках 
буквара. Гульнявое прак ты ка ван не 
«А ў нас на двары» (вучні называюць 
сло вы-наз вы з гукам [д]). Адгадванне 
рэбуса (драбіны). Чытанне слоў па лен-
тах-схемах. Гульнявое прак ты ка ван не 
«Пазнай лі та ру»

22—23 

17 Аналіз слоў 
па першым 
і апошнім 
гуках

1 Развіваць фанематычны слых, 
фар мі ра ваць уменне вызначаць 
па сля доў насць гукаў у слове, 
са дзей ні чаць замацаванню вы-
вучаных лі тар праз чытанне па-
лосак слоў з першай і апошняй 
лі та ра мі ў іх, раз віц цю маў лен-
чых здольнасцей вуч няў

Чытанне слоў па палосках, адгадванне 
загадак па прадметных малюнках у бук-
вары. Апісанне прад ме таў, разгадванне 
загадак. Гульнявыя прак ты ка ван ні «Хто 
першы?», «Не памыліся». Слоў нае маля-
ванне па прадметных малюнках

24—25 

18 Склад. Па-
дзел слоў 
на склады. 
П азакласнае 
чытанне. 
Загадкі 
з роднай 
хаткі

1 Адпрацоўваць уменне дзяліць 
словы на склады, вылучаць асоб-
на пэўны склад; узбагачаць лек-
сі ку вуч няў (свойская жывёла, 
птушаняты, свойскія птуш кі), 
знаёмства вуч няў з за гад ка мі, 
раз ві ваць мысленне, кем лі васць, 
уменне адгадваць загадкі, моў-
ныя здоль нас ці вуч няў

Гульнявое прак ты ка ван не «Чуйныя 
вуш кі» (вылучэнне гукаў, якімі ад роз ні-
ва юц ца словы). Падрыхтоўка да дзялен-
ня слоў на склады: гульнявыя прак ты ка-
ван ні «Птушкі» (бу…(-сел), сі-ні-…(-ца),  
«Хто ў лесе жыве?». Па дзел слоў на 
склады. Дыдактычная гульня «Знай-
дзі адгадку» (па прадметных малюнках 
у пад руч ніку). «Чытанне» слоў па схе-
мах пад ма люн ка мі. Складанне апавя-
дання па сюжэтным малюнку. Гульнявое 
прак ты ка ван не «Хто ў каго?» (словы — 
назвы маладых істот), па дзел на скла-
ды. Знаёмства з рознымі відамі загадак: 
за гад кі-пы тан ні, загадкі-рыфмаван кі, 
за гад кі-апі сан ні і іншыя. Спабор ніц тва 
па між вуч ня мі «Разгадай» (адгадванне 
загадак)

26—27 

19 Націск. 
Вызначэнне 
на ціскнога 
складу

1 Даць агульнае ўяў лен не пра на-
ціск у слове, фар мі ра ваць уменне 
вызначаць месца на ціску ў сло-
ве; паказаць значэнне на ціску 
для аб’яднання гукаў у слове, 
удасканальваць культуру маў-
лен ня: уменне пра віль на вы маў-
ляць словы, ставіць у іх на ціск

Знаёмства з на ціскам, з на ціскнымі скла-
да мі. Гульнявыя прак ты ка ван ні «У ле-
се» (паклічце тых, хто ў лесе), «Дары 
восені», адгадванне загадак, па дзел слоў 
на склады, па ста ноў ка на ціску. Слоў нае 
маляванне па тэме «Восеньскія дары», 
разгадванне загадак па тэме ўро ка

28 

20 Літары А, а 1 Паказаць функцыянальнае ад-
роз ненне зычных і галосных 
гу каў. Пазнаёміць з га лос ны мі 
лі та ра мі А, а, фар мі ра ваць на-
вык чытання адкрытага складу

Паўтарэнне: гульнявое прак ты ка ван не 
«Закончы слова» (ка-… ка-ша, ка-за). 
Выдзяленне гука [а] ў словах, ад пра цоў-
ка вы маў лен ня гука [а], дагаворванне 
чыстагаворак. Гульнявое прак ты ка ван не

29—30 
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з лі та рай а, двухскладовых слоў- 
імён, ад пра цоў ваць пытальную 
ін та на цыю: павышэнне голасу 
на першым на ціскным складзе, 
раз ві ваць маў лен не вуч няў

«Чуйныя вушкі». Знаёмства з лі та ра мі 
А, а, іх гра фіч ны аналіз. Увядзенне тэр-
мі на «галосны гук». Чытанне складоў 
і слоў з гукам [а], па дзел слоў на склады, 
чытанне слоў з «фіраначкай». Гульнявое 
прак ты ка ван не «Баскетбол» («ігра кі» 
за кідваюць мяч, г. зн. спалучаюць зыч-
ныя з галоснай а, вы маў ляюць склад, 
затым двухскладовыя словы)

21 Літары Я, я 1 Пазнаёміць з лі та рай я, якая аба-
зна чае мяк кі склад (у пачатку 
слова і пасля галоснага), раз ві-
ваць фанематычны слых; фар-
мі ра ваць навык чытання слоў, 
ска заў з вы ву ча ны мі лі та ра мі, 
са дзей ні чаць раз віц цю вуснага 
маў лен ня вуч няў праз работу 
з тэкстам

Знаёмства з лі та рай я, якая абазначае 
мяк кі склад (у пачатку слова і пас-
ля галоснага). Чытанне слоў і тэкс таў 
з вы ву ча ны мі лі та ра мі. Складан не ска-
заў. Гульнявое прак ты ка ван не «У кра-
ме» (набываем рэчы, якія пачынаюцца 
з «я»). Прак ты ка ван ні ў падзеле слоў 
на склады, пастаноўцы на ціску ў словах, 
падборы двух-, трохскладовых слоў

31 

22 Галосны 
гук [у], 
літары У, у

1 Пазнаёміць з галосным гукам [у], 
лі та ра мі У, у; са дзей ні чаць разу-
менню таго, што лі тара У можа 
быць і складам у слове і самім 
словам; ад пра цоў ваць нормы лі-
таратурнай мовы, за ма цоў ваць 
уменне даваць характарыстыкі 
вывучаным гукам, вылучаць па-
трэбны гук у слове; фар мі ра ваць 
уменне адказваць на пы тан ні да 
тэксту

Выдзяленне гука [у] ў словах, ад пра цоў-
ка вы маў лен ня гука [у], гукавы аналіз, 
дагаворванне чыстагаворак, адгадванне 
вершаваных загадак. Знаёмства з лі-
та ра мі У, у. Гульнявое прак ты ка ван не 
«Чуйныя вушкі». Работа па малюнку, 
гульнявое прак ты ка ван не «Што ў ка-
го?», «чытанне» ска заў, аналіз ска заў па 
коль кас ці слоў у іх. Гульнявое прак ты-
ка ван не «Паравоз», «чытанне» сказа пад 
малюнкам. «Чытанне» ска заў, тэксту

32—33 

23 Галосны 
гук [і].  
Лі та ры І, і

1 Пазнаёміць з галосным гукам [і], 
лі та ра мі І, і; са дзей ні чаць разу-
менню таго, што лі тара і можа 
быць і складам у слове і асобным 
словам, ад пра цоў ваць уменне 
чытаць сказы з вы ву ча ны мі лі-
та ра мі; раз ві ваць вуснае маў лен-
не вуч няў

Выдзяленне гука [і] ў словах, ад пра цоў-
ка вы маў лен ня гука [і], гукавы ана ліз, 
дагаворванне чыстагаворак, адгадванне 
вершаваных загадак. Знаёмства з лі та-
ра мі І, і. Падбор слоў з дадзеным гукам. 
Гульнявыя прак ты ка ван ні «Чуйныя 
вуш кі», «Следапыт» (адрозненне на 
слых галосных і зычных гукаў). Чытан-
не ска заў (і — склад слова, і — слова). 
Вусныя раз важанні на тэму «Мая сям’я», 
чытанне ска заў

34—36 

24 Гукі [х], [х’]. 
Лі та ры Х, х. 
П азакласнае 
чытанне. 
Ехалі з горкі 
скорагаворкі

1 Пазнаёміць вуч няў з гукамі [х], 
[х’] і лі та рамі Х, х; вучыць на 
слых ад роз ні ваць гу кі [х], [х’] 
у словах; практыкаваць у пад-
боры прымет да пэў на га прад-
мета; са дзей ні чаць вы пра цоў цы 
навыку чытання, пра віль на му 
вы маў лен ню гукаў беларускай 
мовы, раз віц цю вуснага маў лен-
ня вуч няў праз работу з тэкстам

Выдзяленне гукаў [х], [х’] у словах, ад-
пра цоў ка вы маў лен ня гукаў, развучван-
не скорагаворак, чыстагаворак, адгад-
ванне вершаваных загадак, падбор слоў 
з дадзеным гукам. Знаёмства з лі та ра-
мі Х, х. Чытанне складоў па складовай 
таб лі цы: «Цягнічок» (чытанне скла доў 
па га ры занталі), «Башня» (па вер ты ка-
лі), «З купіны на купіну». Адгадванне 
рэбуса. Прагаворванне скорагаворак. 
Гульнявыя прак ты ка ван ні «Хто хут-
чэй?» (ад пра цоў ка хуткага і пра віль нага 
вы маў лен ня скорагаворак), «Збяры ско-
ра га вор кі», «Пакажы тое, аб чым гаво-
рыш» (вучні паўтараюць скорагаворкі 
і імі ту юць рухі)

37 
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25 Гукі [б], [б’]. 
Лі та ры Б, б

1 Пазнаёміць з гукамі [б], [б’] і лі-
та рай, якая іх абазначае; вучыць 
на слых ад роз ні ваць гукі [б], 
[б’] у словах, ад пра цоў ваць на-
вык чытання трохлі тарных слоў, 
умення складаць сказы з пра чы-
та нымі словамі; пашыраць слоў-
ні ка вы запас вуч няў

Выдзяленне гукаў [б], [б’] у словах, ад-
пра цоў ка вы маў лен ня гукаў, развуч-
ванне скорагаворак, вер шаў, адгадванне 
вершаваных загадак, рэбусаў. Знаём-
ства з лі та ра мі К, к. Чытанне складоў, 
слоў, апавядання. Адказы на пы тан ні па 
прачытаным. Гульнявое прак ты ка ван не 
«За ся лі хатку». Аналіз і чытанне слоў, 
якія ад роз ні ва юц ца адным гукам

38—39 

26 Чытанне 
слоў з «фі-
ра начкай», 
скла доў з у, а 
ў зліцці

1 Фарміраваць навык чытання 
адкрытага складу з лі та ра мі а, 
у; ад пра цоў ваць лі тарны аналіз 
і сін тэз друкаванага слова, вы ка-
рыс тоў ва ючы прыём «фіранкі»; 
узбагачаць слоў ні ка вы запас 
вуч няў, ад пра цоў ваць навык 
чытання трохлі тарных слоў з а, 
у ў ся рэ дзі не, раз ві ваць вуснае 
маў лен не вуч няў 

Чытанне слоў у слупках, выбарачнае 
чытанне знаёмых слоў, па дзел слоў на 
склады. Гульнявое прак ты ка ван не «Бу-
даў нік» (прачытаць словы, якія склаў 
хлопчык), «Канструктары» (на набор-
ным палатне набраць новыя словы). 
Чытанне слоў з «фіраначкай», тэксту 
«Я дудар». Па дзел слоў на склады, вы-
значэнне на ціску ў словах

40—41 

27 Чытанне 
слоў тыпу 
«лук — сук», 
«каса — раса»

1 Фарміраваць навык чытання 
слоў тыпу «лук — сук», «каса — 
раса», ад пра цоў ваць уменне чы-
таць сказы з вы ву ча ны мі лі та-
ра мі; раз ві ваць вуснае маў лен не 
вуч няў

Гульнявое прак ты ка ван не «Канструк-
тары» (скласці словы адпаведна схеме 
лук — сук, каса — раса). Чытанне тэксту, 
адказы на пы тан ні па тэксце, разгадван-
не рэбусаў, слоў нае маляванне па прачы-
таным. Гульнявое прак ты ка ван не «Што 
лішняе?» (сарока, верабей, акунь, бусел)

42—43

28 Гукі [з], [з’]. 
Лі та ры З, з

1 Пазнаёміць з гукамі [з], [з’] і лі-
та рамі З, з; вучыць на слых ад-
роз ні ваць гукі [з], [з’] у словах; 
пашыраць уяў лен не вуч няў пра 
свойскіх і дзі кіх жывёл; узбага-
чаць слоў ні ка вы запас вуч няў

Выдзяленне гукаў [з], [з’] у словах, ад-
пра цоў ка вы маў лен ня гукаў, развучван-
не скорагаворак, чыстагаворак, адгад-
ванне вершаваных загадак, падбор слоў 
з дадзеным гукам. Знаёмства з лі та ра мі 
З, з. Чытанне складоў, слоў, ска заў. Ад-
казы на пы тан ні па тэксце. Гульнявое 
прак ты ка ван не «Слова заблудзі ла ся» 
(успрыманне на слых і групоўка слоў 
па пэўнай тэме)

44

29 Галосны  
гук [о]. 
Літары О, о

1 Пазнаёміць з галосным гукам 
[о], лі та ра мі О, о; ад пра цоў ваць 
навык беглага чытання складоў 
з о, слоў з вы ву ча ны мі лі та ра мі, 
пашыраць лексічны запас, раз ві-
ваць маў лен не вуч няў

Выдзяленне гука [о] ў словах, ад пра-
цоў ка вы маў лен ня гука, развучванне 
скорагаворак, чыстагаворак, адгадванне 
вершаваных загадак. Знаёмства з лі та ра-
мі О, о. Чытанне складоў, слоў з «фі ра-
нач кай». Адгадванне рэбуса. Гульнявое 
прак ты ка ван не «Так ці не?» (на падставе 
прадметных ма люн каў)

45—46

30 Чытанне 
складоў з о 
ў зліцці. 
П азакласнае 
чытанне. 
Калыханкі

1 Адпрацоўваць лі тарны аналіз 
і сінтэз друкаванага слова, вы-
ка рыс тоў ва ючы прыём «фі-
ран кі»; навык чытання тэкс таў 
з пра віль ным ін та на цыйным 
афармленнем ска заў; пазнаёміць 
з відам вуснай народнай твор-
час ці — калыханкамі, раз ві ваць 
маў лен не вуч няў

Гульнявое прак ты ка ван не «А ці О» (на-
зываюцца словы парамі, якія ад роз ні-
ва юц ца гукамі [а], [о]). Чытанне слоў 
з «фіраначкай», ска заў, тэкс таў. На зі ран-
не і чытанне слоў, якія ад роз ні ва юц ца 
толькі адной лі та рай. Чытанне вер шаў. 
Слоў нае маляванне па прачытаным. 
Складанне не вя лі ка га апавядання на 
тэму «Гуляем разам». Гульнявое прак-
ты ка ван не «Што пераблытаў мастак?». 
Развучванне калыханак. Дыдактычная 
гульня «Я ляльку спаць кладу». Пры-
думванне калыханак (Баю-баюшкі-баю, 
…на краю, …сядзяць, …маўчаць)

47—49 
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31 Гукі [в], [в’]. 
Лі та ры В, в

1 Фарміраваць уменне гукавога 
ана лі зу слоў, раз ві ваць фане-
матычны слых дзяцей, са дзей-
ні чаць засваенню лі тар В, в; 
ад пра цоў ваць навык чытання 
не вя лікіх тэкс таў, практыка-
ваць у вусным пераказе тэксту, 
са дзей ні чаць раз віц цю вуснага 
маў лен ня вуч няў праз работу 
з тэкстам

Выдзяленне гукаў [в], [в’] у словах, ад-
пра цоў ка вы маў лен ня гукаў, развучванне 
скорагаворак, чыстагаворак, адгадванне 
вершаваных загадак, падбор слоў з да-
дзе ным гукам. Знаёмства з лі та ра мі В, 
в. Чытанне складоў, слоў, ска заў, тэксту. 
Адказы на пы тан ні па тэксце з апорай 
на малюнак. Гульнявое прак ты ка ван не 
«У лесе» (знаходзім словы — назвы прад-
ме таў з гукамі [в], [в’] у пачатку слова)

50—51

32 Гукі [г], [г’]. 
Лі та ры Г, г

1 Пазнаёміць з гукамі [г], [г’] 
і лі та ра мі Г, г; раз ві ваць фане-
матычны слых: практыкаваць 
у склада -гукавым аналізе слоў, 
у вы лу чэнні ў словах гукаў, якія 
вывучаюцца, іх характарысты-
цы; вы пра цоў ваць аўтаматызм 
чытання трохлі тарных слоў; 
раз ві ваць маў лен не вуч няў праз 
складанне ска заў з прачытанымі 
сло ва мі і адказаў на пы тан ні па 
тэксце з апорай на малюнак

Гульнявое прак ты ка ван не «Адбівай 
мяч» (вы маў лен не парамі цвёрдых 
і мяк кіх зычных гукаў). Выдзяленне 
гукаў [г], [г’] у словах, ад пра цоў ка вы-
маў лен ня гукаў, падбор слоў з дадзеным 
гукам. Знаёмства з лі та ра мі Г, г. Чытанне 
складоў, слоў, ска заў, тэксту. Адказы на 
пы тан ні па прачытаных сказах, тэкстах. 
Гульнявое прак ты ка ван не «Словы згу-
бі лі ся» (вучням неабходна працягнуць 
сказ. У лесе растуць…)

52—54 

33 Гук [ч].  
Лі та ры Ч, ч

1 Пазнаёміць з гукам [ч], звярнуць 
увагу на тое, што гук [ч] у словах 
ніколі не бывае мяк кім; фар мі ра-
ваць навык пра віль нага вы маў-
лен ня гэтага гука ў словах; уда-
сканальваць навык чытання слоў 
з вы ву ча ны мі лі та ра мі, са дзей-
ні чаць свядомаму ўспрыманню 
прачытанага, раз ві ваць вуснае 
маў лен не вуч няў праз складан-
не ска заў па малюнку 

Выдзяленне гука [ч] у словах, ад пра цоў-
ка вы маў лен ня гука, падбор слоў з да-
дзеным гукам. Знаёмства з лі та ра мі Ч, ч. 
Чытанне складоў, слоў, ска заў, тэксту. 
Адказы на пы тан ні па прачытаных ска-
зах, тэкстах. Адгадванне рэбуса. Скла-
данне ска заў па малюнку, самастойнае 
прыдумванне падзей да адлюстраваных. 
Гульнявое прак ты ка ван не «Наадварот» 
(цёплы — халодны, блізкі…). Слоў нае 
маляванне «У каго якая хатка?»

55-56 

34 Літара ы 1 Пазнаёміць з галосным гукам 
[ы], лі та рай ы; даць першаснае 
ўяў лен не пра ўтварэнне множ-
нага лі ку (адзін прадмет — 
многа прад ме таў); дапамагчы 
адчуць артыкуляцыйнае і гука-
вое адрозненне пар слоў тыпу 
«шар — шары», удасканальваць 
хуткасць чытання трохлі тарных 
слоў па аналогіі; ад пра цоў ваць 
хуткасць успрымання адкрытых 
складоў; вы пра цоў ваць ін та на-
цыйна пра віль нае афармленне 
ска заў пры чытанні; раз ві ваць 
звязнае вуснае маў лен не пры 
складанні тэксту па сюжэтным 
малюнку

Выдзяленне гука [ы] ў словах, ад пра цоў-
ка вы маў лен ня гука, падбор слоў з да-
дзеным гукам. Гульнявыя прак ты ка ван ні 
«Рэха» (вылучэнне галосных са складоў), 
«Чуйныя вушкі» (вылучэнне гукаў, якімі 
ад роз ні ва юц ца словы). Знаёмства з лі та-
рай ы. Чытанне складоў, слоў, ска заў, тэк-
сту. Гульнявое прак ты ка ван не «Адзін — 
многа» (дом — дамы, дуб — …). Работа 
над ін та на цыйным афармленнем ска заў. 
Дакладнае вы маў лен не клічных ска заў. 
Адказы на пы тан ні па прачытаных ска-
зах, тэкстах. Адгадванне рэбуса. Гутарка 
па пра ві лах дарожнага руху «Як трэба 
пераходзіць ву лі цу?». Гульнявое прак-
ты ка ван не «Лато» — складанне слоў са 
складоў. Слоў нае маляванне

57—58 

35 Складанне 
апавядання 
па малюнку. 
Чытанне 
тэксту «Вада 
і вуда»

1 Вучыць складаць апавяданне па 
малюнку; вы пра цоў ваць навык 
чытання; раз ві ваць уменне вылу-
чаць на ціскныя склады ў слове; 
паказаць сэнсаадрознівальную 
ролю на ціску, раз ві ваць звязнае 
вуснае маў лен не пры складанні 
тэксту па сюжэтным малюнку

Гульнявыя прак ты ка ван ні «Птушкі», 
«Хто ў лесе жыве?» (па дзел слоў на 
склады, на ціск у словах). Знаёмства 
з апа вя дан ня мі. Чытанне, адказы на пы-
тан ні. Складанне апавядання па сюжэт-
ных малюнках на тэму «На рыбалцы». 
Самастойнае прыдумванне наступных 
па дзей да ўжо адлюстраваных. Гульня-
вое прак ты ка ван не «Што тут лішняе?» 
(гру поў ка слоў — назваў прад ме таў па 
тэме «Рыбы»)

59—60
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36 Чытанне  
тэксту 
«У шалашы». 
П азакласнае 
чытанне. 
Беларуская 
народная 
казка «Ка-
ток — залаты 
лабок»

1 Адпрацоўваць тэхніку чытан-
ня, вы пра цоў ваць ін та на цыйна 
пра віль нае афармленне ска заў 
пры чытанні; раз ві ваць уменне 
разумець прачытанае і адказваць 
на пы тан ні па змесце, узбагачаць 
слоў ні ка вы запас вуч няў, са дзей-
ні чаць раз віц цю вуснага маў лен-
ня вуч няў праз работу з тэкстам

Чытанне тэкс таў. Выбар моў ных сродкаў 
для перадачы сваіх па чуц цяў і эмоцый 
у ад па вед нас ці з маўленчай сі туа цыяй. 
Са стаў лен не апавядання па сюжэтных 
малюнках на тэму «У лесе». Гульнявое 
прак ты ка ван не «Лабірынт» (работа 
ў парах, складанне і чытанне слоў тыпу 
«дом — дым»). Гульнявое прак ты ка ван-
не «Словы за блу дзіліся» (тэма «Яга-
ды»), разгадванне загадак па дадзенай 
тэме. Абмеркаванне прачытанай казкі 
«Каток — залаты лабок», інсцэніроўка 
ўрыў каў казкі

61—62

37 Гук [ж].  
Літары Ж, ж

1 Пазнаёміць вуч няў з зычным 
гукам [ж], гра фіч ным вобразам 
лі тар Ж, ж; звярнуць увагу на 
тое, што гук [ж] у словах ніколі 
не бывае мяк кім; ад пра цоў ваць 
навык чытання слоў знаёмай 
скла дова-лі тарнай структуры, 
тэкс таў, уменне пра віль на інта-
на ваць сказы, адказваць на пы-
тан ні па змесце прачытанага; 
са дзей ні чаць раз віц цю вуснага 
маў лен ня вуч няў праз работу 
з тэкстам пры скла дан ні апавя-
дання па сюжэтным малюнку

Выдзяленне гука [ж] у словах, ад пра цоў-
ка вы маў лен ня гука, падбор слоў з да дзе-
ным гукам. Знаёмства з лі та ра мі Ж, ж. 
Чытанне складоў, слоў з «фіраначкай», 
тэксту. Праца над узнаўленнем зместу 
прачытанага: адказы на пы тан ні, пера-
каз. Чытанне па асобах. Адпрацоў ка 
выразнага чытання клічных ска заў. Па-
дзел слоў на склады. Гульнявое прак-
ты ка ван не «Так ці не?» (словы з гукам 
[ж]). Складанне не вя лі ка га апавядання 
па малюнку

63—64

38 Чытанне 
слоў з ы 
ў зліцці

1 Адпрацоўваць хуткасць успры-
мання адкрытых складоў; фар-
мі ра ваць уяў лен не аб тым, што 
ў мове ёсць словы з супрацьле-
глым значэннем; раз ві ваць маў-
лен не вуч няў

Выдзяленне гука [ы] ў словах, ад пра цоў-
ка вы маў лен ня гука. Гульнявое прак ты-
ка ван не «Чуйныя вушкі» (знаходжан-
не слоў з гукам [ы]. Чытанне адкрытых 
складоў, слоў. Дыдактычная гульня «На-
адварот» (падбор слоў з супрацьлеглым 
значэннем). Слоў нае маляванне па пра-
чытаным, адказы на пы тан ні

65—67

39 Гукі [ф], [ф’]. 
Літары Ф, ф

1 Пазнаёміць з зычнымі гукамі 
[ф], [ф’], лі та ра мі Ф, ф; раз ві-
ваць фанематычны слых: дыфе-
рэнцыраваць цвёрдыя і мяк кія 
гукі ў моў ным патоку; ад пра-
цоў ваць навык чытання, умен-
не абдумваць адказы на пы тан-
ні і дакладна фармуляваць іх, 
са дзей ні чаць раз віц цю вуснага 
маў лен ня вуч няў праз работу 
з тэкстам пры складанні апавя-
дання па сюжэтным малюнку

Выдзяленне гукаў [ф], [ф’] у словах, 
ад пра цоў ка вы маў лен ня гукаў, развуч-
ванне скорагаворак, чыстагаворак, ад-
гадванне вершаваных загадак, падбор 
слоў з дадзеным гукам, гра фіч ны ана-
ліз лі та ры Ф. Падбор і чытанне слоў 
з вывучаемымі гукамі. Работа над тэк-
стам: чытанне, праца над узнаўленнем 
зместу прачытанага: адказы на пы тан ні, 
пераказ. Складанне не вя лі ка га апавя-
дання па малюнку «У ката і мышку»

68—70

40 Чытанне 
слоў з і 
ў зліц ці. Глу-
хія і звон кія 
зычныя на 
канцы слова

1 Паказаць ролю лі та ры і ў скла-
дзе пасля зычнага; звярнуць 
увагу на сэнсаадрознівальнае 
значэнне слоў з гукамі [і], [ы] 
ў складзе; ад пра цоў ваць навык 
чытання; раз ві ваць вуснае маў-
лен не вуч няў; падвесці вуч няў 
да разумення таго, што ёсць гу-
кі, якія на канцы слова аглуша-
юцца; вучыць прыёму выбару 
патрэбнай лі та ры (шляхам пад-
ста ноўкі слова няма), раз ві ваць 
фанематычны слых, удасканаль-
ваць культуру маў лен ня вуч няў

Гульнявыя прак ты ка ван ні «Валейбол» 
(вы маў лен не слоў з мяк кімі і цвёрды мі 
зычнымі), «Хто больш?» (падбор слоў 
з гу ка мі [ф], [ф’]). Чытанне слоў, скла-
доў, на зі ран не за роляй лі та ры і ў скла дзе 
пасля зычнай, па раў нан не скла доў з ы 
і і. Аднаўленне слоў з пра пу шчанымі лі-
та ра мі на канцы, на зі ран не за сло ва мі, 
у якіх адбываецца аглушэнне зычнай 
(ду[п], зу[п]). Прак ты ка ван ні ў выбары 
патрэбнай лі та ры (шляхам пад ста ноў кі 
слова няма). Гульнявое прак ты ка ван не 
«Што ліш няе?» (тэма «Лясныя жыха-
ры»)

71—73
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41 Чытанне 
тэкс таў са 
словамі знаё-
май струк-
туры

1 Вучыць чытанню і на пі сан ню 
слоў са збегам зычных у канцы 
і пачатку слова; раз ві ваць маў-
лен не вуч няў праз адказы на 
пы тан ні да тэксту, уласныя вы-
каз ванні

Чытанне і аналіз слоў са збегам зычных 
у канцы і пачатку слова. Работа над 
тэкстам «Жмуркі»: чытанне, праца над 
узнаў леннем зместу прачытанага: адка-
зы на пы тан ні. Завучванне скорага вор кі. 
Дыдактычная гульня «Дзе РОГ?»

74—75

42 Галосны 
гук [э]. 
Літары Э, э. 
П азакласнае 
чытанне. 
Мы — сябры 
прыроды

1 Пазнаёміць з гукам [э] і лі та ра-
мі Э, э; раз ві ваць фанематычны 
слых, уменне чытаць словы з но-
вай лі та рай, раз ві ваць звязнае 
маў лен не вуч няў, ад пра цоў ваць 
навык чытання; раз ві ваць маў-
лен не вуч няў шляхам складання 
апавядання з апорай на малю-
нак; са дзей ні чаць удасканален-
ню дыкцыі і тэмпу маў лен ня

Гульнявое прак ты ка ван не «Знайдзі сло-
вы-хітруны» (знайсці ў слове схаванае 
слова — збор — бор). Выдзяленне гука 
[э] ў словах, ад пра цоў ка вы маў лен ня 
гука, падбор слоў з дадзеным гукам. 
Гульнявыя прак ты ка ван ні «Рэха» (вы-
лучэнне галосных са складоў), «Чуйныя 
вуш кі» (вылучэнне гукаў, якімі ад роз-
ні ва юц ца словы). Знаёмства з лі та рай 
э. Чытанне складоў, слоў, ска заў, тэксту. 
Адказы на пы тан ні па прачытаных ска-
зах, тэкстах. Чытанне па асобах. Абмер-
каванне падрыхтаваных і прачытаных 
тво раў па тэме пазакласнага чытання. 
Зачытванне, пераказ найбольш цікавых 
для вуч няў урыў каў апавяданняў, раз-
глядванне ілюст рацый

76—77

43 Тэкст 
«У хованкі». 
Чытанне, 
пераказ 
з апорай на 
малюнкі

1 Адпрацоўваць навык чытання; 
раз ві ваць маў лен не вуч няў шля-
хам складання апавядання з апо-
рай на малюнак; са дзей ні чаць 
удасканаленню дыкцыі і тэмпу 
маў лен ня; вучыць пераказу пра-
чытанага

Знаёмства з творам «У хованкі». Работа 
над узнаўленнем зместу прачытанага: 
адказы на пы тан ні нас таў ні ка, знахо-
джан не ў тэксце ска заў для адказу на 
пы тан ні. Пераказ тэксту з апорай на ма-
люн кі. Гульнявое прак ты ка ван не «Так 
ці не?»

78—79

44 Гук [й’]. 
Літара й

1 Пазнаёміць з зычным гукам [й’] 
і лі та рай й, ад пра цоў ваць навык 
цэласнага чытання слоў з й, і, 
уменне дыферэнцыраваць гукі 
[й’], [і] ў словах, уменне дзяліць 
словы з й на склады, са дзей ні-
чаць раз віц цю маў лен чых здоль-
насцей вуч няў

Выдзяленне гука [й’] у словах, ад пра цоў-
ка вы маў лен ня гука. Гульнявое прак ты-
ка ван не «Чуйныя вушкі» (знаходжанне 
слоў з гукам [й’]). Графічны аналіз слоў 
з гукам [й’]. Гульнявыя прак ты ка ван-
ні «Канструктар» (канструяванне слоў 
з лі тар і складоў, што змешчаны ў бук-
вары), «Чый гэта нос?», «Вароніны сло-
вы». Знаёмства з тэкстам «Рой». Работа 
над узнаў лен нем зместу прачытанага: 
адказы на пы тан ні нас таў ні ка, знахо-
джан не ў тэксце ска заў для адказу на 
пы тан ні. Разгадванне рэбуса

80—81

45 Ь — паказ-
чык мяк кас ці 
зычных

1 Пазнаёміць з лі та рай ь як па-
казчыкам мяк кас ці зычных; ву-
чыць чытаць словы з ь у канцы 
і сярэдзіне слова, фар мі ра ваць 
уменне адказваць на пы тан ні па 
змесце тэксту, раз ві ваць маў лен-
не вуч няў

Графічны аналіз лі та ры ь. Чытанне. На-
зі ран не за роляй лі та ры ь як паказчыка 
мяк кас ці зычнага гука. Чытанне за кліч-
кі, па ста ноў ка пытанняў да малюнка. 
Па раў нан не і пра віль нае вы маў лен не 
слоў-«братоў» («стол — столь»). Гуль-
нявое прак ты ка ван не «Так ці не?» (тэма 
«Лясныя жыхары»)

82—83

46 Літары Е, е 1 Пазнаёміць з лі та рай е, якая 
абазначае мяк кі склад (у пачат-
ку слова і пасля галоснага), ад-
пра цоў ваць навык чытання слоў 
з новай лі та рай, вучыць чытаць 
тэкст па асобах, фар мі ра ваць 
уменне адказваць на пы тан ні па 
змесце тэксту, удасканальваць 
культуру маў лен ня

Паўтарэнне: гульнявое прак ты ка ван не 
«Будаўнікі» (дапаўненне слоў скла да-
мі чай — чайка). Графічны аналіз лі та-
ры Е. Чытанне складоў, слоў з лі та рай е. 
Работа над тэкстам: чытанне, адказы на 
пы тан ні нас таў ні ка, чытанне па асобах

84—85
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47 Чытанне 
слоў з і, е 
ў зліцці

1 Садзейнічаць дыферэнцыяцыі 
гу каў [і], [э] ў мяк кіх складах 
слоў, ад пра цоў ваць навык цэ-
ласнага чытання шматскладо-
вых слоў; фар мі ра ваць уменне 
дакладна фармуляваць адказ на 
па стаў ленае пытанне нас таў ні ка, 
раз ві ваць маў лен чыя здоль нас ці 
вуч няў

Выпрацоўка навыку чытання слоў з га-
лос ны мі [і], [э]. Работа над тэкстам 
«Во сень скі букет». Чытанне, праца над 
узнаў леннем зместу прачытанага: адка-
зы на пы тан ні нас таў ні ка. Гульнявыя 
прак ты ка ван ні «Дрэва — лес», «Пра доў-
жы сказ» (У дуброве растуць…)

86

48 Гукі [ц], [ц’]. 
Літары Ц, ц. 
П азакласнае 
чытанне. 
Хвілінкі-
весялінкі 
(забаўлянкі, 
жарты, 
смяшынкі, 
гумарыстыч-
ныя творы)

1 Пазнаёміць з зычнымі гукамі 
[ц], [ц’] і лі та ра мі Ц, ц; працяг-
ваць работу па раз віц ці артыку-
ляцыйнага апарату і фанематыч-
нага слыху, вучыць чытаць сло-
вы з новай лі та рай, па зна ё міць 
вуч няў з жанрам за баў лян кі, 
жар тоўнымі творамі, вучыць іх 
ана лі за ваць, узбагачаць слоў ні-
ка вы запас, раз ві ваць маў лен не 
вуч няў

Выдзяленне гукаў [ц], [ц’] у словах, 
ад пра цоў ка вы маў лен ня гукаў, раз-
вучванне скорагаворак, чыстагаворак, 
адгадванне вершаваных загадак, пад-
бор слоў з дадзеным гукам. Знаёмства 
з лі та ра мі Ц, ц. Чытанне складоў, слоў, 
ска заў, тэксту. Адказы на пы тан ні па 
тэксце з апорай на малюнак. Гульнявое 
прак ты ка ван не «Якія ягады?». Работа 
па тэме пазакласнага чытання: знаём-
ства з жанрам за баў лянкі, жартоўнымі 
тво ра мі; развучванне пацешак, заклічак, 
чытанне і аналіз вер шаў-жартаў

87—88

49 Канструя-
ванне слоў, 
ска заў 

1 Садзейнічаць выпрацоўцы на-
выку чытання невялікіх тэкс-
таў з захаваннем паўз, ін та на-
цый, што адпавядаюць знакам 
прыпынку; раз ві ваць уменне 
складаць сказы і суадносіць іх 
са схе ма мі, раз ві ваць вуснае маў-
лен не вуч няў

Гульнявое прак ты ка ван не «Чараўнікі» 
(совы — словы). Складанне ска заў па 
дадзеных схемах. Адгадванне рэбусаў, 
складанне ска заў з атрыманымі словамі. 
На зі ран не за словамі тыпу «Піліп». Чы-
танне тэкс таў, адказы на пы тан ні, пера-
каз тэксту. Гульнявое прак ты ка ван не 
«Будаўнікі»

89—91

50 Гук [ў]. 
Літара ў

1 Пазнаёміць з зычным гукам [ў] 
і лі та рай ў, ад пра цоў ваць уменне 
дыферэнцыраваць гукі [ў], [у] 
ў словах; даваць характарысты-
ку вывучаным гукам; фар мі ра-
ваць навык цэласнага чытання 
слоў; раз ві ваць маў лен не вуч няў

Знаёмства з гукам [ў], лі та рай ў. Гукавы 
аналіз слоў. Гульнявое прак ты ка ван не па 
адпрацоўцы пра віль нага вы маў лен ня гу-
ка. На зі ран не за словамі-хітрунамі, хара-
вое чытанне. Знаёмства з тэкстам «Шко-
ла на лузе»: чытанне, адказы на пы тан ні, 
артыкуляцыйныя прак ты ка ван ні. Гуль-
нявое практыкаванне «Жабіны словы»

92—93

51 Чытанне 
слоў з й, у

1 Адпрацоўваць навык цэласнага 
чытання шматскладовых слоў, 
вучыць разуменню вобразных 
выразаў у мастацкім тэксце; 
дыферэнцыраваць гукі [ў], [й] 
у словах, раз ві ваць звязнае маў-
лен не вуч няў

Чытанне слоў, супа стаў лен не ў словах 
апошніх гукаў, іх характарыстыка. Раз-
вучванне скорагаворкі. Выпрацоўка на-
выку чытання слоў з лі та ра мі й, у. Зна-
ёмства з творамі Я. Коласа «Музыкі», 
А. Вя люгіна «Снегіры». Адказы на пы-
тан ні, слоў нае маляванне па прачыта-
ным. Адпрацоўка выразнага чытання 
вер шаў. Выбар моў ных сродкаў для пе-
радачы сваіх па чуц цяў і эмоцый у ад па-
вед нас ці з маўленчай сі туа цыяй. Дыдак-
тычная гульня «Закончы сказ»

94—95

52 Чытанне 
слоў са збе-
гам зычных 
у пачатку 
і ў канцы

1 Адпрацоўваць навык цэласнага 
чытання шматскладовых слоў, 
вучыць разуменню вобразных 
выразаў у мастацкім тэксце, раз-
ві ваць вуснае маў лен не, узбага-
чаць слоў ні ка вы запас вуч няў

Знаёмства з творам «Мы майструем». 
Чытанне, праца над узнаўленнем зместу 
прачытанага: адказы на пы тан ні нас таў-
ні ка. Слоў нае маляванне па прачыта-
ным. Падбор і чытанне прыказак па тэме 
«У майстэрні», разгадванне загадак

96
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53 Чытанне 
слоў знаёмай 
структуры. 
Словы-
«браты»

1 Адпрацоўваць навык чытання 
шматскладовых слоў; фар мі ра-
ваць у дзяцей уяў лен не аб тым, 
што ў мове ёсць словы з блізкім 
значэннем; ад пра цоў ваць навык 
пра віль нага і свядомага чытан-
ня, раз ві ваць звязнае маў лен не, 
узбагачаць слоў ні ка вы запас 
вуч няў

Чытанне, знаёмства з тэкстам «Друж-
ба кі», праца над узнаўленнем зместу 
прачытанага: адказы на пы тан ні нас-
таў ні ка. Знаёмства са словамі з блізкім 
значэннем. Гульнявое прак ты ка ван не 
«Знайдзі пару». Слоў нае маляванне па 
прачытаным. Прак ты ка ван не ў вусным 
пераказе тэксту
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54 Чытанне 
скла доў з а, я. 
Літара я — 
паказчык 
мяк кас ці 
зычных. 
П азакласнае 
чытанне. 
Вершы і тво-
ры на тэму 
«Маці»

1 Паказаць ролю лі та ры я ў скла-
дзе пасля зычнай; ад пра цоў ваць 
хуткасць успрымання адкрытых 
скла доў; навык чытання слоў 
з лі та рай я; узбагачаць слоў-
ні ка вы запас лек сі кай на тэму 
«Музычныя інст ру мен ты»; раз-
ві ваць звязнае маў лен не, узба-
гачаць слоў ні ка вы запас вуч няў

Чытанне, супа стаў лен не слоў. Гульнявое 
прак ты ка ван не «Хто скача “Лявоніху”, 
а хто круціць “Мяцеліцу”?». Па раў нан не 
вы маў лен ня цвёрдых і мяккіх скла доў. 
Абмеркаванне падрыхтаваных і пра-
чытаных твораў па тэме пазакласнага 
чытання. Работа па тэме пазакласнага 
чытання. Зачытванне, пераказ найбольш 
ці кавых для вуч няў урыў каў апа вя дан-
няў, чытанне вер шаў на памяць, раз гляд 
ілюстрацый

98—99

55 Літары і, е, 
я — паказ чы-
кі мяк кас ці 
зычных 

1 Развіваць уменне пра віль на ар-
тыкуляваць цвёрдыя і мяк кія 
склады ў словах, успрымаць іх 
на слых і аба зна чаць на пісь ме; 
узбагачаць слоў ні ка вы запас 
лек сі кай на тэму «Дзіцяняты 
свойскай жывёлы»; ад пра цоў-
ваць навык чытання, раз ві ваць 
звязнае маў лен не, пашырэнне 
слоў ні ка ва га запасу вуч няў

Выпрацоўка навыку чытання складоў 
і слоў з га лос ны мі лі та ра мі і, е, я. Рабо-
та над тэкстам «У каго хто?». Чытанне, 
праца над узнаўленнем зместу прачы-
танага: адказы на пы тан ні нас таў ні ка, 
пераказ тэксту. Па дзел слоў на склады, 
прак ты ка ван не ў пастаноўцы на ціску. 
Гульнявое прак ты ка ван не «У каго хто?»

100

56 Чытанне 
тэксту «Каго 
як завуць?»

1 Адпрацоўваць навык чытання 
тэксту з захаваннем паўз, ін та-
на цый, што адпавядаюць знакам 
прыпынку; вучыць чытаць тэкст 
па асобах, раз ві ваць маў лен не 
вуч няў; са дзей ні чаць удаскана-
ленню дыкцыі і тэмпу маў лен ня

Знаёмства з тэкстам «Каго як завуць?». 
Работа над узнаўленнем зместу прачы-
танага: адказы на пы тан ні нас таў ні ка, 
знаходжанне ў тэксце ска заў для адказу 
на пы тан ні. Чытанне тэксту па асобах. 
Слоў нае маляванне па прачытаным. 
Гульнявое прак ты ка ван не «Ці такія 
звяры ў нашых казках?» (па раў нан не: 
хітры, як ліс)

101

57 Беларуская 
народная 
казка «Воўк-
гультай»

1 Адпрацоўваць навык чытання 
тэксту з захаваннем паўз, ін та-
на цый, што адпавядаюць знакам 
прыпынку; вучыць падрабязна-
му пераказу па пытаннях нас таў-
ні ка, раз ві ваць маў лен не вуч няў 
шляхам складання апавядання 
з апорай на малюнак; са дзей-
ні чаць удасканаленню дыкцыі 
і тэмпу маў лен ня

Знаёмства з тэкстам «У хованкі». Работа 
над узнаўленнем зместу прачытанага: 
адказы на пы тан ні нас таў ні ка, знахо-
джанне ў тэксце ска заў для адказу на пы-
тан ні, падрабязны пераказ прачытанага

102

58 Гук [дз’]. 
Літары дз, 
Дз

1 Пазнаёміць з зычным гукам [дз’], 
лі та ра мі дз, Дз; раз ві ваць фане-
матычны слых, ад пра цоў ваць 
пра віль нае вы маў лен не гука 
[дз’] пры чытанні слоў, ад пра-
цоў ваць уменне ўважліва чытаць 
пытанне, абдумваць і дакладна 
фармуляваць адказ, раз ві ваць 
маў лен не вуч няў, са дзей ні чаць 
удасканаленню дыкцыі і тэмпу 
маў лен ня

Знаёмства з гукам [дз’] і лі та ра мі дз, 
Дз. Па раў нан не колькасці гукаў і лі тар 
у словах. Выпрацоўка пра віль най арты-
ку ля цыі гука [дз’]. Развучванне чыс-
та гаворак. Гульнявыя прак ты ка ван ні 
«Імя ні ны», «Дзе яны раслі?». Чытанне 
і тлумачэнне прыказкі. Узгадванне каз кі 
па малюнку, слоў нае маляванне

103—
104
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59 Чытан-
не тэксту 
«Зменлівы 
месяц»

1 Адпрацоўваць навык чытання 
тэксту з захаван нем паўз, ін та-
на цый, што адпавядаюць зна-
кам прыпынку; са дзей ні чаць 
разуменню прачытанага; раз ві-
ваць маў лен не вуч няў; знаёміць 
з нор ма мі лі таратурнай мовы

Знаёмства з тэкстам «Зменлівы месяц». 
Работа над узнаўленнем зместу прачы-
танага: адказы на пы тан ні нас таў ні ка, 
знаходжанне ў тэксце ска заў для адказу 
на пы тан ні, пераказ прачытанага

105

60 «Чаму месяц 
без вопраткі 
ходзіць?» 
П азакласнае 
чытанне. 
В. Хомчанка. 
«Ру ка вічка», 
«Яблык», 
«Гу зік» 
(па выбары)

1 Адпрацоўваць навык чытання 
тэксту з захаван нем паўз, ін та-
на цый, што адпавядаюць зна-
кам прыпынку; са дзей ні чаць 
разуменню прачытанага; раз ві-
ваць мову вуч няў; далучаць да 
нормаў лі таратурнай мовы

Знаёмства з тэкстам «Чаму месяц без 
воп раткі ходзіць?». Работа над узнаў-
лен нем зместу прачытанага: адказы на 
пы тан ні нас таў ні ка, знаходжанне ў тэк-
сце ска заў для адказу на пы тан ні, пера-
каз прачытанага. Знаёмства са сло ва мі-
«бра та мі». Са стаў лен не ска заў. Гульня-
вое прак ты ка ван не «Што тут ліш няе?»

106—
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61 Чаргаванне 
к — ц

1 Адпрацоўваць навык чытання 
тэксту з захаваннем паўз, ін та-
на цый, што адпавядаюць зна-
кам прыпынку; са дзей ні чаць 
разуменню прачытанага; раз ві-
ваць мову вуч няў; далучаць да 
нормаў лі таратурнай мовы

Разглядванне малюнка на старонках 
буквара. Вызначэнне, што ў ім незвы-
чайнага. Чытанне лічылкі «рэхам». Вы-
значэнне, наколькі загаловак адпавядае 
зместу. «Навядзенне парадку» ў вершы. 
Чытанне слоў у слупках, на зі ран не за 
чаргаваннем к — ц. Гульнявое прак ты-
ка ван не «Чараўнікі» — пераўтварэнне 
слоў, чаргаванне к — ц (дошка — на до-
шцы). Складанне ска заў з атрыманымі 
сло вамі

108—
109

62 Літары Ё, ё 
як асобны 
склад.
Літара ё 
ў складзе 
пасля зычнай

1 Пазнаёміць з галоснай лі та рай ё, 
якая абазначае мяк кі склад (у па-
чатку слова і пасля галоснага), 
ад пра цоў ваць навык чытання 
з вы ву ча ны мі лі та ра мі; фар-
мі ра ваць у дзяцей уяў лен не аб 
тым, што ў мове ёсць словы, 
якія гучаць аднолькава, але ма-
юць рознае значэнне; узбагачаць 
слоў ні ка вы запас лек сі кай на тэ-
му «Птуш кі», раз ві ваць вуснае 
маў лен не вуч няў

Знаёмства з лі та ра мі Ё, ё. На зі ран не за 
роляй лі та ры ё як паказчыка мяк кас ці 
зычнага гука. Чытанне складоў з лі та-
ра мі е, ё. Знаёмства з вершам «Нашы 
птуш кі» А. Гурло і апавяданнем «Чмелі-
кі». Работа над узнаўленнем зместу пра-
чытанага: адказы на пы тан ні нас таў ні ка, 
знаходжанне ў тэксце ска заў для адказу 
на пы тан ні, пераказ прачытанага. Моў-
ная хві лін ка «Насякомыя» (разгляд 
прадметных ма люн каў, апі сан не знеш ніх 
прымет, складанне ска заў, разгадванне 
загадак). Абмеркаванне ве даў вуч няў па 
тэме «Птуш кі нашага краю». Развучван-
не скорагаворак

110—
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63 Словы, су-
працьлеглыя 
па значэнні

1 Адпрацоўваць навык чытання, 
са дзей ні чаць разуменню вобраз-
ных выразаў у мастацкім тэксце; 
узбагачаць слоў ні ка вы запас 
вуч няў; удасканальваць навык 
пра віль нага гукавы маў лен ня, 
маў лен чых здольнасцей вуч няў

Знаёмства з вершам Г. Кляўко «Сця-
жынка». Работа над узнаўленнем зместу 
прачытанага: адказы на пы тан ні нас таў-
ні ка, знаходжанне ў тэксце ска заў для 
адказу на пы тан ні, пераказ прачытанага. 
Знаёмства са словамі з супрацьлеглым 
значэннем. Гульнявое прак ты ка ван не 
«Наадварот»

112

64 Літары Ю, 
ю як асобы 
склад

1 Пазнаёміць з лі та рай ю, якая 
абазначае мяк кі склад (у па-
чатку слова і пасля галоснага), 
фар мі ра ваць навык чытання 
з вы ву ча ны мі лі та ра мі, узбага-
чаць слоў ні ка вы запас вуч няў 
па тэме «Школьныя прылады», 
раз ві ваць маў лен чыя здоль нас ці 
вуч няў

Знаёмства з лі та ра мі Ю, ю, чытанне 
слоў знаёмай канструкцыі. Завучванне 
верша. Гульнявыя прак ты ка ван ні «Што 
ўмее аловак?», «Што тут лішняе?» (па 
тэме «Школьныя прылады»)
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65 Роля лі та-
ры ю ў скла-
дзе пасля 
зычнай

1 Паказаць ролю лі та ры ю ў скла-
дзе пасля зычнай; фар мі ра ваць 
уменне пра віль на артыкуляваць 
цвёрдыя і мяк кія склады ў сло-
вах, успрымаць іх на слых, раз-
ві ваць навык свядомага чытання 
твора, удасканальваць культуру 
маў лен ня вуч няў

На зі ран не за роляй лі та ры ю як паказ-
чыка мяк кас ці зычнага гука. Чытанне 
складоў і слоў з лі та ра мі ю, ё, е. Знаём-
ства з тэкстам «Пяро і аловак». Работа 
над узнаў леннем зместу прачытанага: 
адказы на пы тан ні нас таў ні ка, знахо-
джан не ў тэксце ска заў для адказу на 
пы тан ні, пераказ прачытанага

114

66 Чытанне вер-
ша Я. Коласа 
«На рэчцы 
зімою». 
П азакласнае 
чытанне. 
В. Вітка. 
«Азбука ад А 
да Я»

1 Развіваць навык свядомага чы-
тан ня твора; са дзей ні чаць ра зу-
мен ню вобразных выразаў у мас-
тац кім тэксце; даць першаснае 
ўяў лен не вучням аб твор час ці 
беларускага песняра Я. Коласа, 
прывіваць любоў і ці ка васць да 
твораў беларускіх пісь мен ні каў, 
раз ві ваць маў лен не вуч няў

Знаёмства з вершам Я. Коласа «На рэч-
цы зімою». Работа над узнаўленнем 
зместу прачытанага: адказы на пы тан ні 
нас таў ні ка, знаходжанне ў тэксце ска заў 
для адказу на пы тан ні. Выбар моў ных 
срод каў для перадачы сваіх па чуц цяў 
і эмоцый у ад па вед нас ці з маўленчай сі-
туа цыяй

115

67 Ветлівыя 
словы бела-
рускай мовы

1 Развіваць навык свядомага чы-
тання твора; актывізаваць у вус-
ным маў лен ні вуч няў словы ві-
тан ня, падзякі; вучыць вет лі вас-
ці, добрым ад но сі нам да родных, 
удасканальваць культуру вусна-
га маў лен ня

Чытанне і аналіз твораў, адказы на пы-
тан ні. Вуснае разважанне на тэму «Як 
добра быць ветлівым». Гульнявое прак-
ты ка ван не «Словы ветлівасці». Сама-
стойнае прыдумванне падзей з ужыван-
нем ветлівых слоў. Чытанне і знаёмства 
з ласкавымі словамі. Складанне з імі 
ска заў. Гульнявое прак ты ка ван не «За-
кончы сказ» (прак ты ка ван не ва ўжы-
ван ні ў мове ветлівых і ласкавых слоў)
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68 Чытанне 
тэксту 
Д. Бічэль. 
«Курапатка»

1 Адпрацоўваць навык чытан-
ня; са дзей ні чаць успрыманню 
і разуменню зместу прачытана-
га; пашыраць уяў лен ні вуч няў 
пра жыццё дзі кіх жывёл зі мой 
у лесе; узбагачаць слоў ні ка вы 
запас на тэму «Звяры і птушкі 
Бе ла ру сі»; працаваць над гука-
лі тарным разборам слоў, раз ві-
ваць звязнае маў лен не вуч няў

Знаёмства з тэкстам Д. Бічэль «Кура-
патка». Работа над узнаўленнем зместу 
прачытанага: адказы на пы тан ні нас таў-
ні ка, знаходжанне ў тэксце ска заў для 
адказу на пы тан ні, пераказ прачытанага. 
Выбар моў ных сродкаў для перадачы 
сваіх па чуц цяў і эмоцый у ад па вед нас ці 
з маў ленчай сі туа цыяй. Адгадванне за-
гадак. Складанне не вя лі ка га апавядання 
па тэме «Звяры і птушкі зі мой»
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69 Чытанне тэк-
сту «Паўлюк 
і Цюлік»

1 Адпрацоўваць навык свядомага 
чытання, са дзей ні чаць успры-
манню і разуменню зместу пра-
чытанага; працаваць над раз віц-
цём звязнага маў лен ня вуч няў, 
фар мі ра ваць уменне пераказ-
ваць прачытанае, выказваць сваё 
меркаванне 

Знаёмства з тэкстам «Паўлюк і Цюлік». 
Работа над узнаўленнем зместу прачы-
танага: адказы на пы тан ні нас таў ні ка, 
знаходжанне ў тэксце ска заў для ад-
казу на пы тан ні, пераказ прачытанага. 
Вуснае разважанне на тэму «Лепшыя 
сябры». Гульнявое прак ты ка ван не «Збя-
ры прыказкі» (падбор прыказак па тэме 
«Сяб роўства»)
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70 Замацаванне 
вывучанага. 
Складанне  
вуснага 
апавядання 
па сюжэтным 
малюнку

1 Адпрацоўваць навык чытан-
ня з захаваннем арфаэпічных 
нормаў беларускай лі таратурнай 
мовы; са дзей ні чаць разуменню 
зместу прачытанага, удаскана-
ленню дык цыі і тэмпу маў лен-
ня, раз ві ваць звязнае маў лен не 
вуч няў

Чытанне твораў, адказы на пы тан ні нас-
таў ні ка, знаходжанне ў тэксце ска заў 
для адказу на пытанні. Выбар моў ных 
срод каў для перадачы сваіх па чуц цяў 
і эмоцый у ад па вед нас ці з маўленчай сі-
туа цыяй. Складанне вуснага апавядання 
па сюжэтных малюнках. Чытанне і за-
вуч ванне скорагаворкі

119
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Працяг

1 2 3 4 5 6

71 Гук [дж]. 
Літары дж, 
Дж

1 Пазнаёміць з гукам [дж], лі та-
ра мі дж, Дж; раз ві ваць фанема-
тычны слых, ад пра цоў ваць пра-
віль нае вы маў лен не гука [дж] 
пры чытанні слоў, са дзей ні чаць 
раз віц цю вуснага маў лен ня вуч-
няў праз работу з тэкстам

Знаёмства з гукам [дж] і лі та ра мі дж, 
Дж. Па раў нан не коль кас ці гукаў і лі-
тар у словах. Выпрацоўка пра віль най 
артыкуляцыі гука [дж]. Развучванне чы-
стагаворак. Гульнявыя прак ты ка ван ні. 
Чытанне і тлумачэнне народнай прыме-
ты. Завучванне вер шаў

120

72 Адрозненне 
гукаў [дз’], 
[ч], [дж] 
і пра віль нае 
іх абазначэн-
не на пісь ме.
П азакласнае 
ч ытанне. 
Творы бе-
ла рускіх 
пісь мен ні каў 
Я. Коласа, 
Я. Купалы

1 Адпрацоўваць навык чытан-
ня з захаваннем арфаэпічных 
нормаў беларускай лі таратурнай 
мовы; са дзей ні чаць разуменню 
прачытанага; фар мі ра ваць умен-
не пераказваць прачытанае, вы-
казваць сваё меркаванне, раз ві-
ваць фанематычны слых, маў-
лен не вуч няў

Чытанне твораў, адказы на пы тан ні нас-
таў ні ка, знаходжанне ў тэксце ска заў 
для адказу на пытанні. Выбар моў ных 
сродкаў для перадачы сваіх па чуц цяў 
і эмоцый у ад па вед нас ці з маўленчай сі-
туа цыяй. Першаснае знаёмства вуч няў 
з творчасцю Я. Коласа і Я. Купалы. Вы-
става кніг пісь меннікаў. Чытанне най-
больш цікавых, па меркаванні вуч няў, 
урыў каў з твораў, пераказ прачытанага

121

73 Чытанне 
тэкс таў 
(Л. Рашкоў-
скі. «Поні», 
«Зебра»; 
А. Каско. 
«Жарт»)

1 Адпрацоўваць навык чытан-
ня з захаваннем арфаэпічных 
нормаў беларускай лі таратурнай 
мовы; раз ві ваць маў лен не вуч-
няў; фар мі ра ваць уяў лен не пра 
словы, якія аднолькава гучаць, 
але маюць рознае значэнне

Чытанне твораў, адказы на пы тан ні нас-
таў ні ка, знаходжанне ў тэксце ска заў 
для адказу на пытанні. Выбар моў ных 
сродкаў для перадачы сваіх па чуц цяў 
і эмоцый у ад па вед нас ці з маўленчай 
сі туа цыяй. На зі ран не за словамі, якія 
аднолькава гучаць, але маюць рознае 
значэнне

122

74 Надрадковы 
знак ’ (апо-
страф)

1 Пазнаёміць вуч няў з раздзя-
ляльным знакам апострафам; 
раз ві ваць фанематычны слых; 
вучыць чытаць і пісаць словы 
з апострафам; ад пра цоў ваць на-
вык чытання, са дзей ні чаць ра-
зуменню прачытанага, раз ві ваць 
маў лен не вуч няў

Знаёмства з надрадковым знакам — 
апострафам. Гульнявое прак ты ка ван не 
«Чуйныя вушкі». Чытанне слоў з апо-
страфам, ад пра цоў ка пра віль нага вы-
маў лен ня. Знаёмства з тэкстам «Як хто 
спіць?», адказы на пы тан ні нас таў ні ка, 
знаходжанне ў тэксце ска заў для адказу 
на пы тан ні (выбарачнае чытанне)

123

75 Замацаванне 
вывучанага 
па тэме «Гукі 
і лі та ры 
мовы»

1 Адпрацоўваць навык чытан-
ня з захаваннем арфаэпічных 
нормаў беларускай лі таратурнай 
мовы, са дзей ні чаць разуменню 
прачытанага; раз ві ваць мову, фа-
нематычны слых вуч няў

Знаёмства з тэкстам «Любіна пісь мо». 
Работа над узнаўленнем зместу прачы-
танага: адказы на пы тан ні нас таў ні ка, 
знаходжанне ў тэксце ска заў для адказу 
на пы тан ні, пераказ прачытанага. Знаём-
ства са сло вамі-«братамі» (мнагазнач ны-
мі сло ва мі), складанне ска заў

124

76 Алфавіт 1 Замацаваць веды пра вывучаныя 
гукі і лі та ры, пазнаёміць вуч няў 
з беларускім алфавітам, рас-
крыць яго значэнне, удасканаль-
ваць дыкцыю і тэмп маў лен ня

Знаёмства з беларускім алфавітам. Гуль-
нявыя прак ты ка ван ні «Знайдзі сваё 
месца», «Літарка згубілася», «Рас сялі 
жы ха роў». Складанне ска заў з пра па на-
ва ны мі словамі, па дзел слоў на склады, 
вы значэнне на ціскнога складу

125

Паслябукварны перыяд (14 г)

77 Беларусь — 
твая Радзіма.
Так нараджа-
лася Бела-
русь

1 Фарміраваць навык свядомага 
чытання тэкс таў, аднаўлення 
зместу прачытанага: зна хо дзіць 
у тэксце сказы для адказу на 
пы тан ні; пашыраць слоў ні ка вы 
запас на тэму «Родны край»; вы-
хоў ваць у вуч няў пачуццё лю бо-
ві і па ва гі да Беларусі

Чытанне і абмяркоўванне тэкстаў «Бе-
ларусь — твая Радзіма», «Так нараджа-
лася Беларусь». Вусныя выказван ні, 
разважанні на тэмы: «Родны край», «За 
што я люблю Беларусь», «Мой любі мы 
куток роднай старонкі» і г. д. Чытанне 
вер шаў, аналіз прачытанага, ад пра цоў ка 
вы раз насці чытання

126—
127
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Працяг

1 2 3 4 5 6

78 Нашы 
асветнікі. 
А вось што 
мы ўбачылі 
ў музеі.
П азакласнае 
чытанне. 
Сустрэча 
з казкай. 
Беларуская 
народная 
казка «Лёгкі 
хлеб»

1 Ажыццявіць першапачатковае 
азнаямленне вуч няў са сла ву-
тымі людзьмі Айчыны, пашы-
рыць уяў лен ні дзяцей пра мі ну-
лае нашай краіны; фар мі ра ваць 
уменне выказваць свае ўра жан ні 
ад прачытанага; вы хоў ваць ці ка-
васць да гісторыі сваёй краіны; 
нацыянальную свядомасць, ад-
пра цоў ваць навык свядомага чы-
тання, са дзей ні чаць пашырэнню 
ўяў лен няў дзяцей пра шмат лі-
касць моў на Зямлі, раз ві ваць 
звязнае маў лен не вуч няў

Паведамленне на тэму «Нашы асвет-
нікі». Чытанне тэкстаў падручніка, раз-
гляд ма люн каў, апі сан не. Работа па тэме 
пазакласнага чытання: знаёмства з каз-
кай, зачытванне і аналіз казкі, пераказ 
найбольш цікавых урыўкаў, тлумачэнне 
прыказак, прыдумванне казкі па ана ло гіі 
(работа ў групах)

128—
129

79 Мінск — 
сталіца на-
шай Радзімы. 
Твая мова

1 Пашыраць уяў лен не вуч няў пра 
сталіцу Рэспублі кі Беларусь — 
горад Мінск; ад пра цоў ваць на-
вык свядомага чытання, фар мі-
ра ваць уменне зна хо дзіць у тэк-
сце сказы для адказу на пы тан ні 
нас таў ні ка; вы хоў ваць пачуццё 
гонару за га лоў ны горад нашай 
Радзімы

Знаёмства з тэкстам «Мінск». Работа 
над узнаўленнем зместу прачытанага: 
адказы на пы тан ні нас таў ні ка, знахо-
джанне ў тэксце ска заў для адказу на пы-
тан ні. Выбар моў ных сродкаў для пера-
дачы сваіх па чуц цяў і эмоцый. Слоў нае 
маляванне па прачытаным. Выказванне 
ўлас ных меркаванняў па тэме «За што 
я люблю свой горад»

130—
131

80 Янка Купа-
ла — вялі кі 
беларускі 
паэт. Верш 
«Хлопчык 
і лётчык»

1 Даць першасныя звесткі пра бе-
ларускага песняра Янку Купа-
лу; раз ві ваць уменне ўспрымаць 
і асэнсоўваць вершаваныя тво-
ры; вы хоў ваць любоў да паэзіі

Паведамленне нас таў ні ка на тэму «Янка 
Купала — вялі кі беларускі паэт». Зна-
ёмства з вершам Янкі Купалы «Хлоп-
чык і лётчык». Работа над узнаўленнем 
зместу прачытанага: адказы на пы тан ні 
нас таў ні ка, знаходжанне ў тэксце ска заў 
для адказу на пы тан ні. Выбар моў ных 
сродкаў для перадачы сваіх па чуц цяў 
і эмоцый. Слоў нае маляванне па пра-
чытаным

132—
133

81 Якуб Ко-
лас — вялікі 
беларускі 
пісь меннік. 
Верш «Ка-
ток» 

1 Даць першасныя звесткі пра бе-
ларускага песняра Якуба Кола-
са; раз ві ваць уменне ўспрымаць 
і асэн соўваць вершаваныя вобра-
зы, даваць простую ацэнку пра-
чытанаму, са дзей ні чаць эмацыя-
нальнаму ўспрыманню і асэнса-
ванню зместу твора, вы пра цоў цы 
навыку чытання тэксту з заха-
ваннем паўз, ін та на цый, што 
адпавядаюць знакам прыпынку; 
раз ві ваць уменне ствараць ма-
люнак словамі, выказваць свае 
ад но сіны да героя твора

Паведамленне нас таў ні ка на тэму «Якуб 
Колас — вялі кі беларускі пісьменнік». 
Знаёмства з вершам Якуба Коласа «Ка-
ток». Работа над узнаўленнем зместу 
прачытанага: адказы на пы тан ні нас таў-
ні ка, знаходжанне ў тэксце ска заў для 
адказу на пы тан ні. Адказы на пы тан-
ні, слоў нае маляванне па прачытаным. 
Адпрацоўка выразнага чытання верша

134—
135

82 Вучымся 
ветлівасці 

1 Актывізацыя ў вусным маў лен-
ні вуч няў формулы маўленчага 
этыкету, ад пра цоў ка навыку чы-
тання тэксту з захаваннем паўз, 
ін та на цый, пашырэнне ўяў лен-
няў пра словы, якія аднолькава 
гучаць, але маюць розны сэнс

Сюжэтна-ролевая гульня «Ветлівыя 
словы» з наступнай гутаркай аб ужыван-
ні ў мове ветлівых слоў. Разыгрыванне 
жыццёвых сі туа цый

136—
137

83 Вусная на-
родная твор-
часць. Казка 
«Спрэчка»

1 Знаёмства з жанрам вуснай 
народнай твор час ці — казкай; 
раз віц цё ўмення чытаць тэкст 
па асобах, перадаваць сваё стаў-
лен не да прачытанага

Чытанне, аналіз прачытанага. Праца 
над узнаўленнем зместу прачытанага: 
адказы на пы тан ні, пераказ. Чытанне па 
асобах. Складанне ска заў на тэму «Як 
я дапамагаю дома». Дыдактычная гульня 
«Я буду… Я не буду…»

138—
139
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Заканчэнне

1 2 3 4 5 6

84 У свеце 
прыроды. 
Апавяданне 
«Ягадны 
каляндар»

1 Фар мі ра ван не навыку свядома-
га чытання цэлымі словамі, уда-
клад ненне, узбагачэнне і ак ты-
ві за цыя слоўніка дзяцей, ад пра-
цоў ка пра віль нага вы маў лен ня 
гукаў роднай мовы

Работа над узнаўленнем зместу прачы-
танага: адказы на пы тан ні нас таў ні ка, 
знаходжанне ў тэксце ска заў для адказу 
на пы тан ні. Завучванне на памяць вер-
шаў (на выбар)

140—
141

85 Сапраўдныя 
сябры пазна-
юцца ў бядзе. 
М. Танк. 
«Жук і слі-
мак»

1 Садзейнічаць успрыманню і асэн-
саванню зместу твора, ад пра цоў-
ваць навык чытання тэксту з за-
хаваннем паўз, ін та на цый, што 
адпавядаюць знакам прыпын-
ку; фар мі ра ваць уменне чытаць 
тэкст па асобах

Знаёмства з творам М. Танка «Жук і слі-
мак». Чытанне верша па асобах. Адгад-
ванне загадкі. Дыдактычная гульня «За-
кончы сказ»

142—
143

86 Нашы святы. 
Дзяды. 
Калядкі.
П азакласнае 
чытанне. Па 
старонках 
любімых 
часопісаў

1 Пашырыць уяў лен не вуч няў пра 
нашы святы, вучыць выказваць 
свае меркаванні, раз ві ваць на-
вык асэнсаванага чытання не-
вя лі кіх твораў (апавяданняў), 
фар мі ра ваць уменне пераказ-
ваць прачытанае, вы хоў ваць ці-
ка васць да культуры, традыцый 
беларускага народа

Гутарка на тэму «Нашы продкі. Нашы 
святы». Чытанне тэкс таў. Выбар моў ных 
сродкаў для перадачы сваіх па чуц цяў 
і эмоцый у ад па вед нас ці з маўленчай 
сі туа цыяй. Чытанне, аналіз прачытана-
га. Слоў нае маляванне па прачытаным. 
Складанне невялікіх апавяданняў па 
малюнках

144—
145

87 Нашы святы. 
Вялікдзень.
Дзень Неза-
лежнасці.
Купалле

1 Пашыраць уяў лен не вуч няў пра 
нашы святы, фар мі ра ваць на-
вык свядомага чытання цэ лы мі 
сло ва мі, раз ві ваць звязнае маў-
лен не, фар мі ра ваць маў лен чыя 
ўмен ні, актывізаваць і ўзба га-
чаць слоўнік вуч няў

Чытанне тэкс таў. Выбар моў ных сродкаў 
для перадачы сваіх па чуц цяў і эмоцый 
у ад па вед нас ці з маўленчай сі туа цыяй. 
Складанне апавядання па сюжэтных ма-
люнках на тэму «Нашы святы»

146—
147

88 Кантроль на-
выку чытан-
ня па тэксце 
А. Вольскага 
«Кропель-
ка»

1 Праверка сфарміраванасці да-
статковага ўзроўню пра віль нага, 
свядомага чытання і разумення 
прачытанага

89 Як да нас 
прыйшла  
кні га. 
Ф. Скары-
на — бела-
рус кі перша-
друкар

1 Пашырэнне ве даў вуч няў пра 
тое, як да нас прыйшла кніга, 
якое значэнне яна мае ў жыц ці 
чалавека; раз віц цё на вы каў асэн-
саванага, пра віль нага чытання, 
умення абдумваць і пра віль на 
фармуляваць адказы на пы тан ні

Паведамленне на тэму «Як да нас прый-
шла кніга». Чытанне тэкстаў. Адказы на 
пытанні па прачытаным. Гутарка «Бе-
ла рускі асвет нік Францыск Скарына», 
чытанне тэксту «Наш першадрукар», 
праца над пераказам прачытанага

148—
149

90 Кніга — леп-
шы сябар 
чалавека. 
Апавяданне 
«Свята»; 
верш В. Бе-
растава «Чы-
талачка»

1 Абагульненне і сіс тэ ма ты за цыя 
ве даў і ўмен няў, набытых вуч-
ня мі ў працэсе пад рых тоў чага 
і букварнага пе ры ядаў навучан-
ня грамаце, удасканаленне на-
выку чытання, раз віц цё творчых 
здольнасцей вуч няў

Чытанне апавядання «Свята», верша 
В. Берастава «Чыталачка». Тлумачэн-
не прыказак, адгадванне загадак. Раз-
ва жанні вуч няў па тэме «Мой сябар — 
кніга»

150—
151
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Навучанне грамаце (навучанне пісьму)

Агульная колькасць гадзін — 90

1. Клышка, А. Пропісь 1 : вучэб. дапам. для 1 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай навучання / А. Клыш-
ка. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2014.

2. Клышка, А. Пропісь 2 : вучэб. дапам. для 1 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай навучання / А. Клыш-
ка. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2014.

3. Клышка, А. Пісьмо : вучэб. дапам. для 1 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай навучання / А. Клыш-
ка. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2014.

№ 
урока 
і дата

Тэма ўро ка
Коль-
касць 
гадзін

Мэты і задачы вывучэння тэмы Характарыстыка ас ноў ных ві даў дзейнасці Ста рон кі 
бук ва ра

1 2 3 4 5 6

Падрыхтоўчы (далі тарны) перыяд (7 г)

1 Пропісь. 
Рабочы радок 
і міжрадкоўе. 
Кароткая пра-
мая лі нія

1 Пазнаёміць вуч няў з вучэбным 
да па мож нікам «Пропісь 1», ас-
ноў нымі пра ві ламі пісь ма: пра-
віль най пасадкай пры пісь ме, раз-
мя шчэн нем сшытка на парце; з ас-
ноў нымі эле мен та мі графічнай 
сіс тэмы (кароткая прамая лі нія), 
рабочы радок

Знаёмства з вучэбным да па мож нікам 
«Пропісь 1»: вокладка, старонкі. Зна-
ёмства з пра віль най пасадкай пры 
пісь ме, раз мя шчэн нем сшытка на пар-
це, пра ві ламі па ста ноў кі ручкі ў час 
пісь ма. Выкананне прак ты ка ван няў 
для засваення тэр мі наў «рабочы ра-
док», «верхняя» і «ніжняя лі нія» рабо-
чага радка, «кароткая прамая лі нія». 
Знаёмства з касымі лі ніямі на старон-
цы (прак ты ка ван не «Ідзе дождж» для 
адпрацоўкі ўмен ня пісаць з на хі лам 
элементы графічнай сістэмы). Маля-
ванне па ўзо ры і самастойна («Скача 
жабка», «Расцягні спружыну», «Раз-
матай клубок», «Танец мыш кі»). 
Прак ты ка ван ні «Забіваем цві кі», 
«Лес вічка» (ад пра цоў ка на пі сан ня 
кароткай на хіле най лі ніі)

1—5

2 Кароткая пра-
мая лі нія

1 Пазнаёміць вуч няў з ас ноў ным 
элементам графічнай сістэмы 
(кароткая прамая лі нія), асваенне 
ас ноў ных правілаў пісь ма: заха-
ванне пра віль най пасадкі, на хіле-
нае раз мя шчэн не сшытка, уменне 
трымаць ручку

Прак ты ка ван не «Лесвічка» (ад пра-
цоў ка на пі сан ня кароткай на хіле най 
лі ніі). Пісьмо кароткай прамой лі ніі

5—6

3 Доўгая пра-
мая лі нія

1 Пазнаёміць з ас ноў ным элемен-
там графічнай сістэмы (доў гая 
прамая лі нія) і ад пра цоў ваць іх 
на пі сан не, фар мі ра ваць пра віль-
ную паставу пры пісь ме і ўмен не 
пра віль на карыстацца ву чэб ны мі 
пры ла да мі

Маляванне па ўзо ры і самастойна. 
Пісь мо кароткай і доў гай на хіле ных 
лі ній па ўзо ры (абводка) і самастойна. 
Прак ты ка ван не «Ідзе дождж»

6

4 Кароткая 
прамая лі нія 
з закруглен-
нем унізе. 
Кароткая 
прамая лі нія 
з закруглен-
нем уверсе 
і ўнізе

1 Пазнаёміць з ас ноў нымі эле мен-
та мі графічнай сістэмы (карот-
кая лі нія з закругленнем уні зе, 
кароткая лі нія з закругленнем 
уверсе, кароткая прамая лі нія 
з закругленнем уверсе і ўнізе) 
і ад пра цоў ваць іх на пі сан не, вы-
пра цоў ваць пра віль ную паставу 
пры пісь ме, фар мі ра ваць умен не 
пра віль на карыстацца ву чэб ны мі 
пры ла да мі

Азнаямленне з памяткай «Правілы 
пісь ма». Маляванне па ўзо ры і сама-
стойна. Пісьмо кароткіх на хіле ных 
лі ній па ўзо ры (абводка) і самастойна

7
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5 Доўгая лі нія 
з закруглен-
нем унізе, 
доў гая лі нія 
з закруглен-
нем уверсе, 
доў гая лі нія 
з закруглен-
нем унізе 
і ўверсе

1 Пазнаёміць з ас ноў нымі эле мен-
та мі графічнай сістэмы (доў гая 
лі нія з закругленнем унізе, доў-
гая лі нія з закругленнем уверсе, 
доў гая лі нія з закругленнем унізе 
і ўверсе) і ад пра цоў ваць іх на пі-
сан не, вы пра цоў ваць пра віль ную 
паставу на пісь ме, фар мі ра ваць 
умен не пра віль на карыстацца ву-
чэб ны мі пры ла да мі

Пісьмо па ўзоры і самастойна. Пісьмо 
доў гай лі ніі з закругленнем унізе, доў-
гай лі ніі з закругленнем уверсе, доў-
гай лі ніі з закругленнем унізе і ўверсе

8

6 Доўгая 
прамая лі нія 
з пятлёю 
ўнізе і доў гая 
прамая лі нія 
з пятлёю 
ўверсе

1 Пазнаёміць з ас ноў нымі эле мен-
та мі графічнай сістэмы (доў гая 
прамая лі нія з пятлёю ўнізе і доў-
гая прамая лі нія з пятлёю ўвер се) 
і ад пра цоў ваць іх на пі сан не, вы-
пра цоў ваць пра віль ную паставу, 
фар мі ра ваць умен не пра віль на 
карыстацца ву чэб ны мі пры ла да мі

Пісьмо па ўзо ры і самастойна. Пісьмо 
доў гай прамой лі ніі з пятлёю ўнізе 
і доў гай прамой лі ніі з пятлёю ўверсе

9

7 Доўгія і ка-
рот кія на-
хіленыя лі ніі, 
якія пачына-
юцца закру-
гленнем унізе. 
Авалы

1 Пазнаёміць з ас ноў нымі эле мен-
та мі графічнай сістэмы (доўгія 
і кароткія нахіленыя лі ніі, якія 
пачынаюцца закругленнем унізе, 
авалы) і ад пра цоў ваць іх на пі-
сан не, вы пра цоў ваць пра віль ную 
паставу, фар мі ра ваць умен не 
пра віль на карыстацца ву чэб ны мі 
пры ла да мі

Пісьмо па ўзо ры і самастойна. Пісьмо 
доўгіх і кароткіх нахіленых лі ній, якія 
пачынаюцца закругленнем унізе, ава-
лаў

8—9

Букварны (ас ноў ны) перыяд (69 г)

8 Літара с 1 Навучыць пісаць малую лі та ру с; 
фар мі ра ваць уменне пра віль на ка-
рыстацца ву чэб ны мі пры ла да мі 
і захоўваць пра віль ную паставу 
пры пісь ме

Знаёмства з пісь мо вай малой лі та рай с, 
суаднясенне яе гра фіч на га пісь мо ва га 
вобраза з друкаваным. Тлу мачэнне 
на пі сан ня лі та ры, узор нас таў ні ка. 
Абвядзенне па контуры друкаванай 
і пісь мо вай малой лі та ры с. Напі сан не 
спа лу чэн няў дзвюх лі тар сс

10

9 Літара С 1 Навучыць пісаць вялікую лі та-
ру С; фар мі ра ваць уменне пра-
віль на карыстацца ву чэб ны мі 
пры ла да мі і захоўваць пра віль-
ную паставу пры пісь ме

Знаёмства з пісь мо вай вя лі кай лі-
та рай С, суаднясенне яе гра фіч на га 
пісь мо ва га вобраза з друкаваным. 
Тлумачэнне на пі сан ня лі та ры, узор 
нас таў ні ка. Абвядзенне па контуры 
пісь мо вай вя лі кай лі та ры С. Напі-
сан не спа лу чэн няў вя лі кай і малой 
лі тар С, с

10

10 Літара п 1 Навучыць пісаць малую лі та ру п, 
злучэнні пс, сп; вы пра цоў ваць 
уменне пра віль на размяшчаць 
сшытак на парце, карыстацца 
пісь мо вы мі пры ла да мі

Знаёмства з пісь мо вай малой лі та рай п, 
суаднясенне яе гра фіч на га пісь мо ва га 
вобраза з друкаваным. Тлу мачэнне 
на пі сан ня лі та ры, узор нас таў ні ка. 
Абвядзенне па контуры друкаванай 
і пісь мо вай малой лі та ры п. Напі сан не 
спа лу чэн няў дзвюх лі тар пс, сп (верх-
няе спалучэнне лі тар)

11

11 Літара П 1 Навучыць пісаць вялікую лі та-
ру П, злучэнні Пс, Сп; вы пра цоў-
ваць уменне пра віль на размяш-
чаць сшытак на парце, карыстац-
ца пісь мо вы мі пры ла да мі

Знаёмства з пісь мо вай вя лі кай лі-
та рай П, суаднясенне яе гра фіч на га 
пісь мо ва га вобраза з друкаваным. 
Тлумачэнне на пі сан ня лі та ры, узор 
нас таў ні ка. Абвядзенне па контуры 
пісь мо вай вя лі кай лі та ры П. Напі-
сан не спа лу чэн няў Пс, Сп (верхняе 
спалучэнне лі тар)

11
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12 Літара м 1 Навучыць пісаць малую лі та ру м, 
ад пра цоў ваць на пі сан не спа лу-
чэн няў тыпу см, сп, сачыць за 
паставай вуч няў, раз мя шчэн нем 
сшытка і ручкі пры пісь ме

Знаёмства з пісь мо вай малой лі та-
рай м, суаднясенне яе гра фіч на га 
пісь мо ва га вобраза з друкаваным. 
Тлумачэнне на пі сан ня лі та ры, узор 
нас таў ні ка. Абвядзенне па контуры 
друкаванай і пісь мо вай малой лі та-
ры м. Напі сан не спа лу чэн няў дзвюх 
лі тар см (ніж няе спалучэнне лі тар), 
сп (верхняе спалучэнне лі тар)

12

13 Літара М 1 Навучыць пісаць вялікую лі та-
ру М; сачыць за паставай вуч няў, 
раз мя шчэн нем сшытка і ручкі 
пры пісь ме

Знаёмства з пісь мо вай вя лі кай лі та-
рай М, суаднясенне яе гра фіч на га пісь-
мо ва га вобраза з друкаваным. Тлума-
чэнне на пі сан ня лі та ры, узор нас таў ні-
ка. Абвядзенне па контуры пісь мо вай 
вя лі кай лі та ры М. Самастойнае пісь-
мо лі та ры. Гульнявыя прак ты ка ван ні 
«Якую лі та ру згубіў сабачка?», «Якую 
лі та ру злізаў кот?» для ад пра цоўкі на-
пі сан ня вывучаных лі тар

13

14 Літара т 1 Навучыць пісаць малую лі та ру т, 
ад пра цоў ваць на пі сан не спа лу-
чэн няў тыпу ст, пт, сп, сачыць за 
паставай вуч няў, раз мя шчэн нем 
сшытка і ручкі пры пісь ме

Знаёмства з пісь мо вай малой лі та-
рай т, суаднясенне яе гра фіч на га пісь-
мо ва га вобраза з друкаваным. Тлума-
чэнне на пі сан ня лі та ры, узор нас таў-
ні ка. Абвядзенне па контуры друкава-
най і пісь мо вай малой лі та ры т. Пісь мо 
эле мен таў лі та ры, самастойнае пісь мо 
лі тар. Напі сан не спа лу чэн няў дзвюх 
лі тар ст, пт, сп (верхняе спалучэн-
не лі тар). Гульнявое прак ты ка ван не 
«Знай дзі пару» (суаднясенне і на пі-
сан не спа лу чэн няў з наз вамі прад ме-
таў, работа з прад мет ны мі ма люн ка мі)

14

15 Літара Т 1 Навучыць пісаць вялікую лі та-
ру Т; сачыць за паставай вуч няў, 
раз мя шчэн нем сшытка і ручкі 
пры пісь ме

Знаёмства з пісь мо вай вя лі кай лі-
та рай Т, суаднясенне яе гра фіч на га 
пісь мо ва га вобраза з друкаваным. 
Тлумачэнне на пі сан ня лі та ры, узор 
нас таў ні ка. Абвядзенне па контуры 
пісь мо вай вя лі кай лі та ры Т. Пісьмо 
эле мен таў лі та ры, самастойнае пісь мо 
лі тар. Адпрацоўка, па ўзо ры нас таў-
ніка, ніж ня га (см) і верхняга спа лу-
чэн няў лі тар (сп, пс, ст). Гульнявыя 
прак ты ка ван ні «Знай дзі пару» (су-
аднясенне друкаваных і пісь мо вых 
лі тар), «Пазнай лі та ру» (дапісванне 
лі тар)

15 — 
16

16 Літара л 1 Навучыць пісаць малую лі та ру л; 
за ма цоў ваць уменне пісаць раней 
вывучаныя ма лыя лі та ры і іх спа-
лу чэн ні; фар мі ра ваць уменне пра-
віль на размяшчаць сшытак, тры-
маць ручку, сачыць за пра віль най 
паставай вучняў пры пісь ме

Знаёмства з пісь мо вай малой лі та рай 
л, суаднясенне яе гра фіч на га пісь мо-
ва га вобраза з друкаваным. Тлумачэн-
не на пі сан ня лі та ры, узор нас таў ні ка. 
Абвядзенне па контуры друкаванай 
і пісь мо вай малой лі та ры л. Пісьмо 
эле мен таў лі та ры, самастойнае пісь-
мо лі тар. Напі сан не спа лу чэн няў 
дзвюх лі тар сл, пл (ніж няе спалучэн-
не лі тар). Гульнявыя прак ты ка ван ні 
«Знай дзі пару» (суаднясенне і на пі-
сан не спа лу чэн няў з наз ва мі прад ме-
таў, работа з прад мет ны мі ма люн ка-
мі), «Чараў нікі» (пера ўтва рэнне эле-
мен таў лі тар у лі та ры)

17
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17 Літара Л 1 Навучыць пісаць вялікую лі та ру 
Л; за ма цоў ваць уменне пісаць ра-
ней вывучаныя вялікія і ма лыя лі-
та ры і іх спа лу чэн ні; фар мі ра ваць 
уменне пра віль на размяшчаць 
сшытак, трымаць ручку, сачыць 
за пра віль най паставай вучняў 
пры пісь ме

Знаёмства з пісь мо вай вя лі кай лі-
та рай Л, суаднясенне яе гра фіч на га 
пісь мо ва га вобраза з друкаваным. 
Тлумачэнне на пі сан ня лі та ры, узор 
нас таў ні ка. Абвядзенне па контуры 
пісь мо вай вя лі кай лі та ры Л, пісь мо 
эле мен таў лі та ры, самастойнае пісь мо 
лі та ры. Адпрацоўка на пі сан ня выву-
чаных вялікіх лі тар, дапісванне лі тар. 
Гульнявыя прак ты ка ван ні «Аднаві па-
ру» (суаднясенне друкаваных і пісь-
мо вых лі тар), «Пазнай лі та ру» (да-
піс ванне лі тар)

18

18 Літары н, Н 1 Навучыць пісаць малую і вялікую 
лі та ры н, Н, вы пра цоў ваць уменне 
захоўваць інтэрвал пры на пі сан ні 
лі тар, фар мі ра ваць уменне пра-
віль на размяшчаць сшытак, тры-
маць ручку, сачыць за пра віль най 
паставай пры пісь ме

Знаёмства з пісь мо вы мі малой і вя-
лі кай лі та ра мі н, Н, суаднясенне іх 
гра фіч на га пісь мо ва га вобраза з дру-
каваным. Тлумачэнне на пі сан ня лі тар, 
узор нас таў ні ка. Абвядзенне па кон-
туры друкаванай і пісь мо вай малой 
і вя лі кай лі тар н, Н. Пісьмо эле мен таў 
лі тар, самастойнае пісь мо лі тар. Напі-
сан не спа лу чэн няў (ніжняе і верхняе 
спалучэнне лі тар)

11

19 Літары ш, Ш 1 Вучыць пісаць малую і вялікую 
лі тары ш, Ш і іх спа лу чэн ні, асаб-
лі вую ўвагу звярнуць на вышыню, 
паралельнасць усіх эле мен таў лі-
та ры Ш, фар мі ра ваць пра віль ную 
паставу пры пісь ме, культуру 
пісь ма 

Знаёмства з пісь мо вы мі малой і вя-
лі кай лі та ра мі ш, Ш, суаднясенне іх 
гра фіч на га пісь мо ва га вобраза з дру-
каваным. Тлумачэнне на пі сан ня лі тар, 
узор нас таў ні ка. Абвядзенне па конту-
ры друкаванай і пісь мо вай малой і вя-
лі кай лі тар ш, Ш. Пісь мо эле мен таў 
лі тар, самастойнае пісь мо лі тар. Напі-
сан не спа лу чэн няў (ніж няе і верхняе 
спалучэнне лі тар). Гульнявыя прак-
ты ка ван ні «Знайдзі пару», «Ча раў ні-
кі», «Пазнай лі та ру»

20—21

20 Літары р, Р 1 Фарміраваць навык пра віль нага 
на пі сан ня малой і вя лі кай лі та-
ры р і злучэння яе з іншымі лі та-
ра мі; фар мі ра ваць пра віль ную па-
ставу пры пісь ме, культуру пісь ма

Знаёмства з пісь мо вы мі малой і вя-
лі кай лі та ра мі р, Р, суаднясенне іх 
гра фіч на га пісь мо ва га вобраза з дру-
каваным. Тлумачэнне на пі сан ня лі тар, 
узор нас таў ні ка. Абвядзенне па кон-
туры друкаванай і пісь мо вай малой 
і вя лі кай лі тар ш, Ш. Пісьмо эле мен-
таў, самастойнае пісь мо лі тар. На пі-
сан не спа лу чэн няў з іншымі лі та ра мі. 
Гульнявое прак ты ка ван не «Да пі шы  
пару»

22

21 Літара к 1 Навучыць пісаць малую лі та ру к; 
за ма цоў ваць уменне пісаць раней 
вывучаныя ма лыя лі та ры і іх спа-
лу чэн ні; фар мі ра ваць уменне пра-
віль на размяшчаць сшытак, тры-
маць ручку, сачыць за пра віль най 
паставай пры пісь ме

Знаёмства з пісь мо вай малой лі та рай 
к, суаднясенне яе гра фіч на га пісь мо-
ва га вобраза з друкаваным. Тлумачэн-
не на пі сан ня лі та ры, узор нас таў ні ка. 
Абвядзенне па контуры друкаванай 
і пісь мо вай малой лі та ры л. Пісьмо 
эле мен таў лі та ры, самастойнае пісь мо 
лі тар. Напі сан не спа лу чэн няў. Гуль-
нявыя прак ты ка ван ні «Знайдзі пару» 
(суаднясенне і на пі сан не спа лу чэн няў 
з назвамі прад ме таў, работа з прад мет-
ны мі ма люн ка мі)

23
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22 Літара К 1 Навучыць пісаць вялікую лі та ру 
К; за ма цоў ваць уменне пісаць ра-
ней вывучаныя вялікія і ма лыя лі-
та ры і іх спа лу чэн ні; фар мі ра ваць 
уменне пра віль на размяшчаць 
сшытак, трымаць ручку, сачыць за 
пра віль най паставай пры пісь ме

Знаёмства з пісь мо вай вя лі кай лі-
та рай К, суаднясенне яе гра фіч на га 
пісь мо ва га вобраза з друкаваным. 
Тлумачэнне на пі сан ня лі та ры, узор 
нас таў ні ка. Абвядзенне па контуры 
пісь мо вай вя лі кай лі та ры К, пісь мо 
эле мен таў лі та ры, самастойнае пісь мо 
лі та ры. Адпрацоўка на пі сан ня выву-
чаных вялікіх і малых лі тар. Гульня-
выя прак ты ка ван ні «Знайдзі пару». 
Ана ліз эле мен таў лі тар, групоўка лі-
тар

24

23 Літара д 1 Вучыць пісаць малую лі та ру д; 
ад пра цоў ваць уменне захоўваць 
пра віль ны нахіл лі тар, аднолька-
вую адлегласць паміж лі та ра мі 
на рабочым радку; практыкаваць 
у на пі сан ні вывучаных лі тар, са-
чыць за пра віль най паставай пры 
пісь ме

Знаёмства з пісь мо вай малой лі-
та рай д, суаднясенне яе гра фіч на га 
пісь мо ва га вобраза з друкаваным. 
Тлумачэнне на пі сан ня лі та ры, узор 
нас таў ні ка. Абвядзенне па контуры 
друкаванай і пісь мо вай малой лі та-
ры д. Пісьмо эле мен таў лі та ры, сама-
стойнае пісь мо лі тар. Напі сан не спа-
лу чэн няў. Гульнявыя прак ты ка ван ні 
«Знай дзі пару». Разгадванне рэ бу саў, 
ана ліз слоў па першым гуку, вы дзя-
лен не зычнага гука ў пачатку слова, 
за піс спа лу чэн няў лі тар

25

24 Літара Д 1 Вучыць пісаць вялікую лі та ру Д, 
ад пра цоў ваць уменне пісаць вы-
вучаныя лі та ры, практыкаваць 
у на пі сан ні вывучаных лі тар, са-
чыць за пра віль най паставай пры 
пісь ме

Знаёмства з пісь мо вай вя лі кай лі-
та рай Д, суаднясенне яе гра фіч на га 
пісь мо ва га вобраза з друкаваным. 
Тлумачэнне на пі сан ня лі та ры, узор 
нас таў ні ка. Абвядзенне па контуры 
пісь мо вай вя лі кай лі та ры Д, пісь мо 
эле мен таў лі та ры, самастойнае пісь мо 
лі та ры. Адпрацоўка на пі сан ня выву-
чаных вялікіх і малых лі тар

26

25 Замацаванне 
вывучаных 
лі тар

1 Адпрацоўваць уменне захоўваць 
пра віль ны нахіл лі тар, аднолька-
вую адлегласць паміж лі та ра мі 
на рабочым радку; практыкаваць 
у на пі сан ні вывучаных лі тар

Пісьмо малых літар п, с, л, м, н, р, злу-
чэнне лі ніяй пар друкаваных і пісь-
мо вых лі тар. Гукавы аналіз слоў, вы-
лучэнне першага зычнага гука, запіс 
адпаведных лі тар. Работа з прад мет-
ны мі ма люн ка мі. Пісьмо пад дык тоў-
ку лі тар Д, К, д, к, п, П, С, Л, р, Ш, В 
і іх спа лу чэн няў

27—29

26 Літара а 1 Вучыць пісаць малую лі та ру а 
і склады з ёй, ад пра цоў ваць умен-
не пісаць вывучаныя лі та ры, са-
чыць за пра віль най па ставай пры 
пісь ме

Знаёмства з пісь мо вай малой лі-
та рай а, суаднясенне яе гра фіч на га 
пісь мо ва га вобраза з друкаваным. 
Тлумачэнне на пі сан ня лі та ры, узор 
нас таў ні ка. Абвядзенне па контуры, 
самастойнае пісь мо лі та ры і складоў. 
Утварэнне слоў-імёнаў

30

27 Літара А 1 Вучыць пісаць вялікую лі та ру 
А, ад пра цоў ваць уменне пісаць 
вывучаныя лі та ры, фар мі ра ваць 
уменне ад роз ні ваць уласныя імё-
ны ад іншых слоў і пісаць іх з вя-
лі кай лі та ры, сачыць за пра віль-
най паставай пры пісь ме

Знаёмства з пісь мо вай вя лі кай лі та-
рай А, суаднясенне яе гра фіч на га пісь-
мо ва га вобраза з друкаваным. Тлу-
мачэнне на пі сан ня лі та ры, узор нас-
таў ні ка. Абвядзенне па контуры пісь-
мо вай вя лі кай лі та ры А, самастойнае 
пісь мо лі тар, складоў, слоў-імёнаў. 
Дапісванне складоў у двухскладовых 
словах (Маша, Саша). Паведамленне

30
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аб на пі сан ні з вя лі кай лі та ры імёнаў 
лю дзей. Адпрацоўка на пі сан ня вы-
вучаных вялікіх і малых лі тар

28 Літары я, Я 1 Пазнаёміць з лі та рай я, якая аба-
значае мяк кі склад (у пачатку сло-
ва і пасля галоснага), фар мі ра ваць 
навык пра віль нага напісання лі-
тар я, Я, слоў з лі та рай я

Знаёмства з пісь мо вай вя лі кай і ма-
лой лі та ра мі Я, я, суаднясенне іх гра-
фіч на га пісь мо ва га вобраза з друка-
ваным. Тлумачэнне на пі сан ня лі тар, 
узор нас таў ні ка. Абвядзенне па кон-
туры, самастойнае пісь мо лі тар, слоў, 
імёнаў лю дзей, ска заў. Аналіз слоў, 
у якіх Я абазначае асобны склад. Па-
ста ноў ка на ціску ў словах. Спіс ван не 
з узору ска заў. Вызначэнне: вялікая 
лі тара ў пачатку сказа, кропка ў кан-
цы сказа

31

29 Літара у 1 Вучыць пра віль на пісаць малую 
лі та ру у; працаваць над рознымі 
тыпамі злу чэн няў у слове; фар мі-
ра ваць уменне спісваць напісаныя 
ад рукі сказы, пра віль на афармля-
ючы іх на пісь ме, знаёміць з кліч-
ным сказам, сачыць за пра віль най 
паставай пры пісь ме

Знаёмства з пісь мо вай вя лі кай і ма-
лой лі та ра мі У, у, суаднясенне іх гра-
фіч на га пісь мо ва га вобраза з друка-
ваным. Тлумачэнне на пі сан ня лі тар, 
узор нас таў ні ка. Абвядзенне па кон-
туры, дапісванне, самастойнае пісь-
мо лі тар, слоў, імёнаў лю дзей, ска заў. 
Знаёмства з кліч ным сказам

32

30 Літара У 1 Вучыць пра віль на пісаць вялікую 
лі та ру У, працаваць над рознымі 
тыпамі злу чэн няў у слове; фар мі-
ра ваць уменне спісваць напісаныя 
ад рукі сказы, пра віль на афармля-
ючы іх на пісь ме, знаёміць з кліч-
ным сказам, сачыць за пра віль най 
паставай пры пісь ме

Знаёмства з пісь мо вай вя лі кай лі-
та рай У, суаднясенне яе гра фіч на га 
пісь мо ва га вобраза з друкаваным. 
Тлумачэнне на пі сан ня лі та ры, узор 
нас таў ні ка. Абвядзенне па контуры, 
дапісванне, самастойнае пісь мо лі тар, 
слоў, імёнаў лю дзей, ска заў

32

31 Літары і, І 1 Вучыць пра віль на пісаць лі та ры 
і, І; працаваць над рознымі ты-
па мі злу чэн няў у слове; вучыць 
чытаць і спісваць сказы з ру ка піс-
на  га шрыфту, за ма цоў ваць навык 
на пі сан ня імёнаў лю дзей з вя лі-
кай лі та ры, сачыць за пра віль най 
паставай пры пісь ме

Знаёмства з пісь мо вай вя лі кай і малой 
лі та ра мі і, І, суаднясенне іх гра фіч на-
га пісь мо ва га вобраза з друкаваным. 
Тлумачэнне на пі сан ня лі тар, узор 
нас таў ні ка. Абвядзенне па контуры, 
дапісванне, самастойнае пісь мо лі тар, 
слоў, імёнаў лю дзей. Прак ты ка ван не 
ў складанні і на пі сан ні ска заў

33

32 Літара х 1 Вучыць пісаць лі та ру х, удаска-
нальваць уменне спісваць словы, 
напісаныя ад рукі, фар мі ра ваць 
уменне пра віль на размяшчаць 
сшытак, трымаць ручку, сачыць за 
пра віль най паставай пры пісь ме

Знаёмства з пісь мо вай малой лі-
та рай х, суаднясенне яе гра фіч на га 
пісь мо ва га вобраза з друкаваным. 
Тлумачэнне на пі сан ня лі та ры, узор 
нас таў ні ка. Абвядзенне па контуры 
пісь мо вай малой лі та ры х. Пісьмо 
эле мен таў лі та ры, самастойнае пісь-
мо лі тар, скла доў і слоў з вы ву ча ны мі 
лі та ра мі. На зі ран не за словамі, якія 
ад роз ні ва юц ца адной лі та рай

34

33 Літара Х 1 Вучыць пісаць вялікую лі та ру Х, 
практыкаваць у на пі сан ні вывуча-
ных лі тар, слоў і ска заў, за ма цоў-
ваць уменне пра віль на афармляць 
сказ на пісь ме, сачыць за пра віль-
най паставай пры пісь ме

Знаёмства з пісь мо вай вя лі кай лі-
та рай Х, суаднясенне яе гра фіч на га 
пісь мо ва га вобраза з друкаваным. 
Тлумачэнне на пі сан ня лі та ры, узор 
нас таў ні ка. Абвядзенне па контуры 
пісь мо вай вя лі кай лі та ры Х, сама-
стойнае пісь мо лі тар, ска заў

34
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34 Літара б 1 Вучыць пісаць лі та ру б і фар мі-
ра ваць уменне ў яе пра віль ным 
злучэнні з іншымі лі та ра мі ў сло-
вах, сачыць за пра віль най паста-
вай пры пісь ме

Знаёмства з пісь мо вай малой лі-
та рай б, суаднясенне яе гра фіч на га 
пісь мо ва га вобраза з друкаваным. 
Тлумачэнне на пі сан ня лі та ры, узор 
нас таў ні ка. Абвядзенне па контуры 
пісь мо вай малой лі та ры б, самастой-
нае пісь мо лі тар, ска заў. Прак ты ка-
ван не ў вы лу чэнні лі тар, якімі ад роз-
ні ва юц ца словы

35—37

35 Літара Б 1 Вучыць пісаць вялікую лі та ру Б, 
практыкаваць у на пі сан ні выву-
чаных лі тар, слоў і ска заў, вучыць 
на пі сан ню складоў, трохлі тарных 
слоў з вы ву ча ны мі лі та ра мі, фар-
мі ра ваць уменне дзяліць словы 
на склады; пра віль на афармляць 
сказ на пісь ме, спісваць друкава-
ныя сказы; сачыць за пра віль най 
паставай, раз мя шчэн нем сшытка 
пры пісь ме

Знаёмства з пісь мо вай вялікай лі-
та рай Б, суаднясенне яе гра фіч на га 
пісь мо ва га вобраза з друкаваным. 
Тлумачэнне на пі сан ня лі та ры, узор 
нас таў ні ка. Абвядзенне па контуры 
пісь мо вай вя лі кай лі та ры Б, сама-
стойнае пісь мо лі тар, сказа. Напі сан не 
скла доў, трох лі тарных слоў з вы ву ча-
ны мі лі та ра мі, па дзел слоў на скла-
ды. Гульнявое прак ты ка ван не «Засялі 
лі та ру» (са стаў лен не слоў са зменай 
галоснай лі та ры)

35—37

36 Літара з 1 Вучыць пісаць лі та ру з, ад пра цоў-
ваць розныя тыпы злу чэн няў; ву-
чыць пра віль на спісваць склады, 
словы, сказы, напісаныя ад рукі; 
сачыць за пра віль най паставай, 
раз мя шчэн нем сшытка пры пісь-
ме

Знаёмства з пісь мо вай малой лі та-
рай з, суаднясенне яе гра фіч на га 
пісь мо ва га вобраза з друкаваным. 
Тлумачэнне на пі сан ня лі та ры, узор 
нас таў ні ка. Абвядзенне па контуры 
пісь мо вай малой лі та ры з, самастой-
нае пісь мо лі тар, ска заў. Па дзел тэксту 
на сказы, ска заў на словы

38

37 Літара З 1 Вучыць пісаць лі та ру З, ад пра-
цоў ваць уменне чытаць і спісваць 
сказы, напісаныя ад рукі, фар мі-
ра ваць уменне ў яе пра віль ным 
на пі сан ні, ад пра цоў ваць пра віль-
нае злучэнне лі тар у складах, сло-
вах, сачыць за пра віль най паста-
вай пры пісь ме

Знаёмства з пісь мо вай вя лі кай лі-
та рай З, суаднясенне яе гра фіч на га 
пісь мо ва га вобраза з друкаваным. 
Тлумачэнне на пі сан ня лі та ры, узор 
нас таў ні ка. Абвядзенне па контуры 
пісь мо вай вя лі кай лі та ры З, самастой-
нае пісь мо лі тар, слоў, ска заў

38

38 Літары о, О 1 Навучыць пісаць лі та ры о, О, за-
піс ваць склады з о пад дык тоў-
ку; замацаваць пра ві ла на пі сан ня 
імёнаў з вя лі кай лі та ры, вучыць 
чытаць і спіс ваць сказы, на пі са-
ныя ад ру кі, фар мі ра ваць пра віль-
ную паставу пры пісь ме і ўмен не 
пра віль на карыстацца ву чэб ны мі 
пры ла да мі

Знаёмства з пісь мо вай вя лі кай і ма-
лой лі та ра мі О, о, суаднясенне іх гра-
фіч на га пісь мо ва га вобраза з друка-
ваным. Тлумачэнне на пі сан ня лі тар, 
узор нас таў ні ка. Абвядзенне па кон-
туры, дапісванне, самастойнае пісь мо 
лі тар, слоў, імёнаў лю дзей. Прак ты ка-
ван не ў складанні і на пі сан ні ска заў. 
Спіс ван не друкаваных слоў. На зі ран-
не за словамі, якія адрозніваюцца ад-
ной лі та рай

39—40

39 Літары в, В 1 Фарміраваць навык пра віль нага 
на пі сан ня малой і вя лі кай лі тар 
в, В і злучэння іх з іншымі лі та-
ра мі; фар мі ра ваць пра віль ную па-
ставу пры пісь ме, культуру пісь ма

Знаёмства з пісь мо вай вя лі кай і малой 
лі та ра мі В, в, суаднясенне іх гра фіч на-
га пісь мо ва га вобраза з друкаваным. 
Тлумачэнне на пі сан ня лі тар, узор 
нас таў ні ка. Абвядзенне па контуры, 
дапісванне, самастойнае пісь мо лі тар, 
слоў, імёнаў лю дзей. Прак ты ка ван не 
ў складанні і на пі сан ні ска заў, па дзел 
слоў на склады

1,
Про-
пісь 2
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40 Літары г, Г 1 Фарміраваць навык пра віль нага 
на пі сан ня малой і вя лі кай лі тар 
г, Г і злучэння іх з іншымі лі та ра-
мі; за ма цоў ваць навык на пі сан ня 
імёнаў лю дзей з вя лі кай лі та ры, 
культуру пісь ма; пашырыць веды 
вуч няў аб птушках, фар мі ра ваць 
пра віль ную паставу пры пісь ме

Знаёмства з пісь мо вай вя лі кай і малой 
лі та ра мі Г, г, суаднясенне іх гра фіч на-
га пісь мо ва га вобраза з друкаваным. 
Тлумачэнне на пі сан ня лі тар, узор 
нас таў ні ка. Абвядзенне па контуры, 
да піс ванне, самастойнае пісь мо лі тар, 
слоў, імё наў лю дзей. Прак ты ка ван не 
ў скла дан ні і на пі сан ні ска заў, па дзел 
слоў на склады. Гульнявое прак ты ка-
ван не «Хто ліш ні?» (вылучэнне наз-
ваў птушак сярод назваў іншых прад-
ме таў). Складанне ска заў пра пту шак

2

41 Пісьмо слоў 
з вы ву ча ны мі 
лі та ра мі

1 Адпрацоўваць пра віль нае злу-
чэнне лі тар у словах, уменне за-
хоў ваць пра віль ны нахіл лі тар, 
аднолькавую адлегласць паміж 
лі та ра мі на рабочым радку; прак-
тыкаваць у на пі сан ні вывучаных 
лі тар, слоў, ска заў, за ма цоў ваць 
навык на пі сан ня імёнаў лю дзей 
з вя лі кай лі та ры

Пісьмо слоў з вы ву ча ны мі лі та ра мі, 
ска заў, імёнаў лю дзей. Гукавы ана ліз 
слоў, па дзел слоў на склады. Гульня-
вое прак ты ка ван не «Аднаві словы». 
Чытанне, развучванне і пісь мо ско ра-
га вор кі. Пісьмо пад дыктоўку лі тар Б, 
б, Г, г, О, о, З, з, Я, я, В, в, аднаскла-
довых слоў тыпу «гул», «гол», «квас»

3

42 Літары ч, Ч 1 Пазнаёміць з пісь мо вы мі лі та ра-
мі ч, Ч, фар мі ра ваць уменне ў іх 
пра віль ным на пі сан ні, ад пра цоў-
ваць пра віль нае злучэнне лі тар 
у складах, словах, практыкаваць 
у гука -лі тарным аналізе слоў, па-
зна ё міць з на пі сан нем з вя лі кай 
лі та ры мянушак жывёл, фар мі-
ра ваць пра віль ную паставу пры 
пісь ме

Знаёмства з пісь мо вы мі лі та ра мі Ч, ч, 
суаднясенне іх гра фіч на га пісь мо ва-
га вобраза з друкаваным. Тлумачэн-
не на пі сан ня лі тар, узор нас таў ні ка. 
Абвядзенне па контуры, дапісванне, 
самастойнае пісь мо лі тар, слоў. Прак-
тыкаванне ў пра віль ным на пі сан ні 
мянушак жывёл з вя лі кай лі та ры, 
скла дан ні і на пі сан ні ска заў, спісванне 
ска заў

4

43 Літара ы 1 Вучыць пісаць лі та ру ы, зама-
цаваць першаснае ўяў лен не пра 
ўтва рэн не множнага лі ку (адзін 
прадмет — многа прад ме таў); на-
вучыць пра віль на пісаць лі та ру ы, 
склады з ёй, ад пра цоў ваць уменне 
чытаць і спіс ваць сказы, на пі са-
ныя ад рукі, сачыць за пра віль най 
паставай пры пісь ме

Знаёмства з пісь мо вай лі та рай ы, яе 
эле мен тамі, суаднясенне яе пісь мо ва-
га гра фіч на га вобраза з друкаваным. 
Пісьмо слоў, складоў (ты, мы). Гуль-
нявое прак ты ка ван не «Адзін — мно-
га» (для адпрацоўкі ўяў лен ня вуч няў 
пра ўтварэнне множнага ліку). Пісьмо 
і на зі ран не за словамі, якія розняцца 
адной лі та рай. Спіс ван не тэксту. За-
вуч ванне верша

5

44 Пісьмо лі тар 
о, а, ы

1 Адпрацоўваць навык на пі сан ня 
вывучаных лі тар, складоў і слоў 
з імі; уменне ставіць на ціск у сло-
вах, ад пра цоў ваць уменне за піс-
ваць пад дыктоўку вывучаныя 
лі та ры, склады, словы з трох-
чатырох лі тар, вы маў лен не якіх 
не ра зы хо дзіцца з на пі сан нем, ву-
чыць правяраць напісанае, фар мі-
ра ваць пра віль ную паставу пры 
пісь ме

Пісьмо слоў з вы ву ча ны мі лі та ра мі, 
ска заў. Гукавы аналіз слоў. Гульнявое 
прак ты ка ван не «Аднаві словы» (за піс 
слоў з лі та ра мі а, о, ы). Чытанне, раз-
вучванне і пісь мо вершаванкі. Пісьмо 
пад дыктоўку лі тар Ч, ч, ы, А, Л, Н, 
л, н, О, о, З, з, Я, я, В, в, слоў з ы, а, о 
(рак — рык, дом, дам, дым)

6—7

45 Літара ж 1 Пазнаёміць з пісь мо вай лі та рай ж, 
фар мі ра ваць уменне ў яе пра віль-
ным на пі сан ні, ад пра цоў ваць пра-
віль нае злучэнне лі тар у складах, 
словах, ад пра цоў ваць уменне чы-
таць і спісваць сказы, напісаныя

Знаёмства з пісь мо вай лі та ра й ж, су-
аднясенне яе гра фіч на га пісь мо ва га 
вобраза з друкаваным. Тлумачэнне на-
пі сан ня лі тар, узор нас таў ні ка. Абвя-
дзен не па контуры, дапісванне, сама-
стойнае пісь мо лі тар, слоў. Звярнуць

8

© НМУ «Нацыянальны інстытут адукацыі», 2017 
© ТДА «Аверсэв», афармленне, пераклад, 2017



52

Працяг

1 2 3 4 5 6

ад рукі, сачыць за пра віль най па-
ставай пры пісь ме

увагу на тое, што гук [ж] у словах 
ніколі не бывае мяк кім. Прак ты ка-
ван не «Адзін — многа» (запіс па ўзо-
ры слоў) для адпрацоўкі ўяў лен ня 
вуч няў пра ўтварэнне множнага ліку

46 Літара Ж 1 Вучыць пісаць вялікую лі та ру Ж, 
практыкаваць у на пі сан ні выву-
чаных лі тар, слоў і ска заў, за ма-
цоў ваць уменне пра віль на афарм-
ляць сказ на пісь ме, фар мі ра ваць 
навык на пі сан ня імёнаў лю дзей 
з вя лі кай лі та ры, сачыць за пра-
віль най паставай пры пісь ме

Знаёмства з пісь мо вай вя лі кай лі-
та рай Ж, суаднясенне яе гра фіч на-
га пісь мо ва га вобраза з друкаваным. 
Тлумачэнне на пі сан ня лі та ры, узор 
нас таў ні ка. Абвядзенне па контуры 
пісь мо вай вя лі кай лі та ры Ж, пісь мо 
эле мен таў лі та ры, самастойнае пісь-
мо лі та ры. Адпрацоўка на пі сан ня вы-
вучаных вялікіх і малых лі тар, слоў 
з вы ву ча ны мі лі та ра мі, ска заў, імёнаў 
лю дзей

9

47 Спіс ван не 
слоў, ска заў. 
Пісьмо імёнаў

1 Адпрацоўваць уменне вуч няў пі-
саць словы і сказы з вы ву ча ны мі 
лі та ра мі, спісваць з друкаванага 
і ру ка піс на га тэксту, за піс ваць лі-
та ры і склады пад дыктоўку нас-
таў ні ка, ад пра цоў ваць навык на-
пі сан ня імёнаў лю дзей з вя лі кай 
лі та ры

Пісьмо слоў з вы ву ча ны мі лі та ра мі, 
ска заў. Утварэнне слоў — імёнаў лю-
дзей са складоў. Гульнявое прак ты ка-
ван не «Аднаві словы». Аднаўленне 
і за піс слоў — імёнаў лю дзей. Пісьмо 
пад ды ктоўку вывучаных лі тар, скла-
доў, слоў

10

48 Літары ф, Ф 1 Пазнаёміць з пісь мо вы мі лі та ра-
мі ф, Ф, фар мі ра ваць уменне ў іх 
пра віль ным на пі сан ні, ад пра цоў-
ваць пра віль нае злучэнне лі тар 
у складах, словах, ад пра цоў ваць 
уменне спісваць з узо раў з арфа-
гра фіч ным прагаворваннем і пра-
вяраць напісанае, за ма цоў ваць 
навык на пі сан ня імёнаў лю дзей 
з вя лі кай лі та ры

Знаёмства з пісь мо вы мі лі та ра мі Ф, 
ф, суаднясенне іх гра фіч на га пісь мо-
ва га вобраза з друкаваным. Тлумачэн-
не на пі сан ня лі тар, узор нас таў ні ка. 
Абвядзенне па контуры, дапісванне, 
самастойнае пісь мо лі тар, слоў. Прак-
ты ка ван не ў пра віль ным на пі сан ні 
ска заў, імёнаў лю дзей з вя лі кай лі-
та ры. На зі ран не за па ста ноў кай ад-
паведнага знаку прыпынку ў канцы 
клічных ска заў. Запіс, прагаворванне 
і завучванне скорагаворкі

11

49 Пісьмо 
складоў з і, ы

1 Паказаць ролю лі та ры і ў скла-
дзе пасля зычнай; звярнуць увагу 
на сэнсаадрознівальнае значэнне 
слоў з гукамі і, ы ў складзе; ву-
чыць аба зна чаць мяккасць папя-
рэдняга зычнага на пісь ме лі та-
рай і, сачыць за пра віль най паста-
вай пры пісь ме

Прак ты ка ван не ў адпрацоўцы на пі-
сан ня лі та ры і, складоў і слоў з лі та-
рай і. Гука-лі тарны аналіз складоў ты-
пу «зы — зі». Тлумачэнне ролі лі та ры 
і ў словах пасля зычных як паказчыка 
мяк кас ці папярэдняга зычнага. Ад-
гадванне загадак, завучванне і запіс 
скорагаворак. Спіс ван не ска заў, на-
пі са ных ад рукі

12 —14

50 Пісьмо 
складоў з і, ы

1 Паказаць ролю лі та ры і ў скла-
дзе пасля зычнай; звярнуць увагу 
на сэнсаадрознівальнае значэнне 
слоў з гукамі і, ы ў складзе; ву-
чыць аба зна чаць мяккасць папя-
рэдняга зычнага на пісь ме лі та рай 
і, сачыць за пра віль най паставай 
пры пісь ме

Прак ты ка ван не ў адпрацоўцы на пі-
сан ня лі та ры і, складоў і слоў з лі та-
рай і. Завучванне і запіс скорагаворак. 
Спіс ван не ска заў, напісаных ад рукі. 
Гульнявое прак ты ка ван не «Хто на 
лыж ні?» (ад пра цоў ка ўмення скла-
даць словы са складоў, за піс ваць імё-
ны лю дзей з вя лі кай лі та ры)

51 Пісьмо слоў 
са збегам зыч-
ных у пачатку 
і ў канцы 

1 Вучыць на пі сан ню і чытанню слоў 
са збегам зычных у пачатку і кан-
цы слова, за ма цоў ваць уменне 
спіс ваць з ру ка піс на га тэксту, ад-
пра цоў ваць уменне калігра фіч на-
га спіс ван ня

Чытанне і запіс слоў са збегам зыч-
ных у пачатку і канцы слоў, пісь мо 
пад дыктоўку вывучаных лі тар, скла-
доў, слоў

14
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52 Пісьмо слоў 
з вы ву ча ны мі 
лі та ра мі

1 Замацоўваць уменне спісваць 
з друкаванага тэксту, вызначаць 
месца на ціску ў словах, вучыць 
рашаць лінгвістычныя задачы, 
за ма цоў ваць навык на пі сан ня 
імё наў лю дзей з вя лі кай лі та ры, 
ад пра цоў ваць навык калігра фіч-
на га пісь ма

Рашэнне лінгвістычных задач, запіс 
імёнаў лю дзей, спісванне друкаванага 
тэксту. Па ста ноў ка на ціску ў словах

15

53 Літара э 1 Вучыць пісаць малую лі та ру э, 
працаваць над рознымі тыпа мі 
злу чэн няў у слове, удасканаль-
ваць уменне спісваць з тэксту, 
на пі са нага ад рукі, ад пра цоў ваць 
на вы кі калігра фіч на га пісь ма, 
фар мі ра ваць уменне правяраць 
на пі санае

Знаёмства з пісь мо вай лі та рай э, су-
аднясенне яе гра фіч на га пісь мо ва га 
вобраза з друкаваным. Тлумачэнне 
на пі сан ня лі тары, узор нас таў ні ка. 
Абвядзенне па контуры, дапісван не, 
самастойнае пісь мо лі тар, слоў. Прак-
ты ка ван не ў пра віль ным на пі сан ні 
ска заў. Праверка напісанага

16

54 Літара Э 1 Вучыць пісаць лі та ру Э, праца-
ваць над рознымі тыпамі злу-
чэн няў у слове, удасканальваць 
уменне спіс ваць з тэксту, на пі са-
на га ад ру кі, ад пра цоў ваць навык 
на пі сан ня імёнаў лю дзей з вя лі-
кай лі та ры

Знаёмства з пісь мо вай лі та рай Э, су-
аднясенне яе гра фіч на га пісь мо ва га 
вобраза з друкаваным. Тлумачэнне 
на пі сан ня лі тары, узор нас таў ні ка. 
Абвядзенне па контуры, дапісванне, 
самастойнае пісь мо лі тар, слоў. Прак-
ты ка ван не ў пра віль ным на пі сан ні 
ска заў, імёнаў лю дзей з вя лі кай лі-
та ры. На зі ран не за па ста ноў кай ад-
паведнага знаку прыпынку ў канцы 
кліч ных ска заў

17

55 Літара й 1 Вучыць пра віль на пісаць лі та ру 
й і словы з ёй, удасканальваць 
уменне пісаць вывучаныя лі та ры, 
спісваць з друкаванага тэксту, ад-
пра цоў ваць уменне калігра фіч на-
га пісь ма

Знаёмства з пісь мо вай лі та рай й, су-
аднясенне яе гра фіч на га пісь мо ва га 
вобраза з друкаваным, па раў нан не яе 
з лі та ра мі ш, у. Тлумачэнне на пі сан ня 
лі та ры, узор нас таў ні ка. Абвядзенне 
па контуры пісь мо вай лі та ры й, пісь-
мо эле мен таў лі та ры, самастойнае 
пісь мо лі та ры. Адпрацоўка на пі сан ня 
слоў з вы ву ча ны мі лі та ра мі, клічных 
ска заў. Разважанні на тэму «Ветлівыя 
словы». Аналіз лі тар па падабенстве 
эле мен таў

18

56 Пісьмо слоў 
з й, і

1 Адпрацоўваць навык чытання 
і пісь ма слоў з й, і, раз віц цё ўмен-
ня дыферэнцыраваць гукі [й’], [і] 
у словах і адлюстроўваць гэта на 
пісь ме; даваць характарыстыку 
вывучаным гукам; фар мі ра ваць 
уменне спісваць з друкаванага 
тэксту

Пісьмо лі тар й, і, гукавы аналіз. Чы-
танне, аналіз вы маў лен ня і на пі сан ня 
пар слоў з й, і. Спіс ван не з друкава-
нага тэксту. Гульнявое прак ты ка ван-
не «Будаўнікі» (са стаў лен не і запіс 
двухскладовых слоў з й)

19

57 Пісьмо слоў 
з й, і

1 Адпрацоўваць навык чытання 
і пісь ма слоў з й, і, раз віц цё ўмен-
ня дыферэнцыраваць гукі [й’], 
[і] ў словах і адлюстроўваць гэта 
на пісь ме; даваць характарысты-
ку вывучаным гукам; фар мі ра-
ваць уменне дзяліць словы з й на 
склады, спісваць з друкаванага 
тэксту, вызначаць месца на ціску  
ў словах

Пісьмо лі тар й, і, гукавы аналіз. Чы-
танне, аналіз вы маў лен ня і на пі сан ня 
пар слоў з й, і. Спіс ван не з друкава-
нага тэксту. Гульнявое прак ты ка ван-
не «Будаўнікі» (са стаў лен не і запіс 
двухскладовых слоў з й). Вызначэнне 
на ціску ў словах

20
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58 Літара ь 1 Пазнаёміць з лі та рай ь, яе роляй 
у слове; вучыць чытаць і пісаць 
словы з ь у канцы, удасканальваць 
уменне пісаць вывучаныя лі та ры, 
спісваць з друкаванага тэксту, ад-
пра цоў ваць уменне калігра фіч на-
га пісь ма

Знаёмства з пісь мо вай лі та рай ь (мяк-
кі знак), суаднясенне яе гра фіч на га 
пісь мо ва га вобраза з друкаваным. 
Пісь мо лі та ры ь (мяк кі знак). Пісьмо 
слоў з лі та ра мі і, ь па ўзо ры. На зі ран-
не за слов амі-прад ме та мі, якія аба-
значаюць адзін або некалькі прад ме-
таў, выбар на пі сан ня ў іх лі тар і або ь. 
Гульнявое прак ты ка ван не «Знайдзі 
пару» (запіс адпаведных слоў пад 
прад мет ны мі ма люн ка мі). Складанне 
ска заў са словамі. Перавод друкавана-
га тэксту ў пісь мовы

21

59 Ь — паказчык 
мяк кас ці

1 Замацаваць веды пра ь як па-
казчык мяк кас ці зычных гукаў, 
вучыць чытаць словы з ь у ся рэ-
дзі не; спіс ваць з пісь мо ва га і дру-
каванага тэксту з арфагра фіч ным 
прагаворваннем, практыкаваць 
у спіс ван ні слоў з мяк кім знакам, 
пі саць па па мя ці, пашыраць уяў-
лен ні вуч няў пра рыб, асваенне 
прыё маў абагульнення, групоўкі, 
кла сі фі ка цыі прад ме таў

Чытанне слоў (рыс — рысь) парамі, 
вызначэнне лек січ нага значэння слоў, 
адрознення ў на пі сан ні. Гука -лі тарны 
аналіз слоў. Высвятленне значэння лі-
та ры ь — паказчык мяк кас ці папярэд-
няга зычнага гука. Пісьмо пар слоў. 
Гульнявыя прак ты ка ван ні «Вясёлыя 
пе ра ўтварэнні» (вугал — вугаль), 
«Хто тут ліш ні?» (групоўка прад ме-
таў па асобых прыметах). Спіс ван не 
з друкаванага тэксту. Прак ты ка ван не 
ў на пі сан ні слоў з ь у канцы і ся рэ дзі-
не слоў. Чытанне і пісь мо па па мя ці 
ско ра гаворкі

22—23

60 Літара е 1 Навучыць пісаць лі та ру е, словы, 
у якіх лі тара е — асобны склад, 
за піс ваць адказ на пытанне; ву-
чыць аба зна чаць мяккасць папя-
рэдняга зычнага на пісь ме лі та рай 
е, пісь мо ва адказваць на пы тан ні, 
пашырыць веды вуч няў па тэме 
«Свой скія жывёлы»

Знаёмства з пісь мо вай малой лі та-
рай е, суаднясенне яе гра фіч на га 
пісь мо ва га вобраза з друкаваным. 
Тлумачэнне на пі сан ня лі та ры, узор 
нас таў ні ка. Абвядзенне па контуры, 
дапісванне, самастойнае пісь мо лі та-
ры, слоў (тыпу «свае», «твае»). Раз-
глядванне прадметных ма люн каў, 
вусныя адказы вуч няў, вы каз ванні па 
тэме «Свой скія жывёлы», прак ты ка-
ван не ў падборы мянушак жывёлам, 
скла дан не ска заў. Пісьмовыя адказы 
на пы тан ні. На зі ран не, гука -лі тар ны 
ана ліз скла доў ве, бе. Вызначэнне 
ролі галоснай лі та ры е як паказчы-
ка мяк кас ці зычнага гука на пісь ме. 
Пісьмо слоў, скла доў з лі та ра мі і, е. 
Чытанне, завучванне, спісванне чыс-
та гаворкі

24—25

61 Літара Е 1 Вучыць пісаць вялікую лі та ру Е, 
замацаваць веды пра цвёрдыя 
і мяк кія гукі; ад пра цоў ваць умен-
не спісваць з друкаванага тэксту, 
асваенне прыёмаў групоўкі і кла-
сі фі ка цыі, за ма цоў ваць навык 
на пі сан ня імёнаў лю дзей з вя лі-
кай лі та ры, ад пра цоў ваць уменне 
калігра фіч на га пісь ма

Знаёмства з пісь мо вай вя лі кай лі та рай 
Е, суаднясенне яе гра фіч на га пісь мо-
ва га вобраза з друкаваным. Тлумачэн-
не на пі сан ня лі та ры, узор нас таў ні ка. 
Абвядзенне па контуры, да піс ванне, 
самастойнае пісь мо лі тар, слоў, імё наў 
лю дзей. Прак ты ка ван не ў гру поўцы 
і кла сі фі ка цыі прад ме таў па асобных 
прыметах. Спіс ван не друкаваных 
слоў. Па дзел слоў на склады

26

62 Літара ц 1 Вучыць пісаць малую лі та ру ц, 
ад пра цоў ваць пра віль нае злу-
чэнне лі тар у слове, ад пра цоў-
ваць уменне спісваць з друкава-
нага і ру ка піс на га тэксту, асваенне

Знаёмства з пісь мо вай малой лі та рай 
ц, суаднясенне яе гра фіч на га пісь мо-
ва га вобраза з друкаваным. Тлумачэн-
не на пі сан ня лі та ры, узор нас таў ні ка. 
Абвядзенне па контуры, дапісванне, 

27
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прыё маў групоўкі і кла сі фі ка цыі, 
фар мі ра ваць пра віль ную паставу 
пры пісь ме

самастойнае пісь мо лі та ры, слоў з ёй. 
На зі ран не за роднаснымі словамі, за-
піс па ўзо ры. Кла сі фі ка цыя і гру поў ка 
слоў — назваў ягад. Вылучэнне ў сло-
вах лі тар мяк кіх зычных гу каў. Спіс-
ван не з друкаванага тэксту, адрознен-
не пытальных і клічных ска заў

63 Літара Ц 1 Вучыць пісаць вялікую лі та ру Ц, 
ад пра цоў ваць тыпы злучэння 
ў працэсе спісвання з друкава-
нага і ру ка піс на га тэксту, ад пра-
цоў ваць навык на пі сан ня імё наў 
лю дзей і мянушак жывёл з вя лі-
кай лі та ры, асваенне прыёмаў гру-
поў кі і кла сі фі ка цыі, знаёмства са 
сло вамі-«сваякамі»

Знаёмства з пісь мо вай вя лі кай лі-
та рай Ц, суаднясенне яе гра фіч на га 
пісь мо ва га вобраза з друкаваным. 
Тлумачэнне на пі сан ня лі та ры, узор 
нас таў ні ка. Абвядзенне па контуры, 
дапісванне, самастойнае пісь мо лі-
тар, слоў. На пі сан не імёнаў лю дзей 
і мянушак жывёл з вя лі кай лі та ры. 
Прак ты ка ван не ў групоўцы і кла сі-
фі ка цыі прад ме таў па асобных пры-
метах: гульнявое прак ты ка ван не 
«Птушкі». Спіс ван не з друкаванага 
тэксту. Па дзел слоў на склады. На зі-
ран не за сло вамі-«сва якамі»

28—29

64 Літара ў 1 Вучыць пра віль на пісаць лі та-
ру ў і словы з ёй, ад пра цоў ваць 
навык чытання і спісвання слоў 
і ска заў, напісаных ад рукі

Знаёмства з на пі сан нем лі та ры ў, су-
аднясенне яе гра фіч на га пісь мо ва га 
вобраза з друкаваным. Тлумачэнне 
на пі сан ня лі та ры, узор нас таў ні ка. 
Абвядзенне па контуры, дапісванне, 
самастойнае пісь мо лі та ры, слоў. 
Спіс ван не з ру ка піс на га тэксту

30

65 Пісьмо слоў 
з й, у

1 Вучыць дыферэнцыраваць гукі 
[ў], [й] у словах і пра віль на аба-
зна чаць іх на пісь ме, ад пра цоў-
ваць навык спісвання, раз ві ваць 
ла гіч нае мысленне

Пісьмо літар й, у, пар слоў з гэтымі лі-
та ра мі. Прак ты ка ван не ў пра віль ным 
вы маў лен ні і абазначэнні літар й, у на 
пісь ме. Групоўка і кла сі фі ка цыя слоў-
прад ме таў. Спіс ван не з друкаванага 
і ру ка піс на га тэксту. На зі ран не і запіс 
слоў з супрацьлеглым значэннем

31—32

66 Літара я пас-
ля зычных

1 Паказаць ролю лі та ры я ў складзе 
пасля зычнай, вучыць аба зна чаць 
мяккасць папярэдняга зычнага на 
пісь ме ад па вед ны мі лі та ра мі, ад-
пра цоў ваць навык на пі сан ня імё-
наў лю дзей з вя лі кай лі та ры

Адпрацоўка пісь ма малой лі та ры я. 
Суаднясенне яе гра фіч на га пісь мо-
ва га вобраза з друкаваным. Тлума-
чэнне на пі сан ня лі та ры. Абвядзенне 
па контуры, самастойнае пісь мо лі-
та ры. Запіс слоў, аналіз на пі сан ня, 
знаходжанне лі тар, якімі розняцца 
пары слоў. На зі ран не за роляй лі та-
ры я ў слове як паказчыка мяк кас ці 
папярэдняга зычнага. Пісьмовы адказ 
на пытанне. Пісьмо складоў з а, я, е

33

67 Літара Я 1 Вучыць пісаць вялікую лі та ру Я, 
ад пра цоў ваць навык калігра фіч-
на га на пі сан ня вывучаных лі тар, 
практыкаваць у спісванні з друка-
ванага і пісь мо ва га тэксту, за ма-
цоў ваць уменне вызначаць месца 
на ціску ў словах, паказваць лі та-
ры мяк кіх зычных гукаў

Знаёмства з на пі сан нем вя лі кай лі-
та ры Я, суаднясенне яе гра фіч на га 
пісь мо ва га вобраза з друкаваным. 
Тлумачэнне на пі сан ня лі та ры, узор 
нас таў ні ка. Абвядзенне па контуры, 
да піс ванне, самастойнае пісь мо лі та-
ры, слоў — імёнаў лю дзей. Гульнявыя 
прак ты ка ван ні «Хто ў парку?» (са-
стаў лен не са складоў і запіс слоў — 
імё наў лю дзей), «Кветкі» (паказ лі тар 
мяк кіх зычных). Спіс ван не з друкава-
нага тэксту з папярэдняй групоўкай 
слоў. Адгадванне загадкі, па ста ноў ка 
на ціску ў словах

34
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68 Літары дз, Дз 1 Навучыць пісаць спалучэнне лі-
тар дз, Дз, якія абазначаюць адзін 
гук [дз’], замацаваць пра ві ла ўжы-
ван ня вя лі кай лі та ры на пісь ме, 
ад пра цоў ваць уменне спіс ваць 
з друкаванага тэксту

Знаёмства з на пі сан нем лі тар дз, Дз, 
суаднясенне іх гра фіч на га пісь мо ва га 
вобраза з друкаваным. Тлумачэнне 
на пі сан ня лі тар, узор нас таў ні ка. Са-
мастойнае пісь мо лі тар, слоў, слоў — 
імё наў лю дзей. Пісьмовы адказ на 
пытанне «Хто ў кіно?», далучэнне 
скла доў, утварэнне імёнаў. Спіс ван не 
з друкаванага тэксту

36—37

69 Літара ё 1 Пазнаёміць з лі та рай ё, якая аба-
зна чае мяк кі склад (у пачатку 
слова і пасля галоснага), вучыць 
пі саць малую лі та ру ё, ад пра цоў-
ваць пра віль нае злучэнне лі тар 
у слове, ад пра цоў ваць уменне 
спіс ваць з друкаванага і ру ка піс-
на  га тэксту, ад пра цоў ваць навык 
на пі сан ня назваў рэк з вя лі кай 
лі та ры

Знаёмства з на пі сан нем малой лі-
та ры ё, суаднясенне яе гра фіч на га 
пісь мо ва га вобраза з друкаваным. 
Тлумачэнне на пі сан ня лі та ры, узор 
нас таў ні ка. Абвядзенне па контуры, 
дапіс ван не, самастойнае пісь мо лі та-
ры, слоў — імё наў лю дзей. Складанне 
ска заў. Пісь мо складоў з ё, е, о

38

70 Літара Ё 1 Вучыць пісаць вялікую лі та ру Ё, 
ад пра цоў ваць тыпы злучэння 
ў працэсе спісвання з друкавана-
га і ру ка піс на га тэкс ту, ад пра цоў-
ваць навык на пі сан ня імёнаў лю-
дзей, назваў рэк з вя лі кай лі та ры, 
ад пра цоў ваць навык калігра фіч-
на га спіс вання

Знаёмства з на пі сан нем вя лі кай лі-
та ры Ё, суаднясенне яе гра фіч на га 
пісь мо ва га вобраза з друкаваным. 
Тлумачэнне на пі сан ня лі та ры, узор 
нас таў ні ка. Абвядзенне па контуры, 
самастойнае пісь мо лі та ры. Прак ты-
ка ван не ў вы зна чэн ні падабенства 
і адрознення на пі сан ня вялікіх лі тар 
Ё, Е, З. Складанне ска заў. Гульнявое 
прак ты ка ван не «Дзе чыё?»

39

71 Літара ю 1 Вучыць пісаць малую лі та ру ю 
і словы з ёй; фар мі ра ваць уменне 
пра віль на артыкуляваць цвёрдыя 
і мяк кія склады ў словах, успры-
маць іх на слых і аба зна чаць на 
пісь ме, практыкаваць у спісван ні 
слоў з прагаворваннем

Знаёмства з на пі сан нем малой лі-
та ры ю, суаднясенне яе гра фіч на га 
пісь мо ва га вобраза з друкаваным. 
Тлумачэнне на пі сан ня лі та ры, узор 
нас таў ні ка. Абвядзенне па контуры, 
самастойнае пісь мо лі та ры, слоў. 
Спіс ван не з друкаванага тэксту. Па-
ста ноў ка на ціску ў словах. Чытанне, 
завучванне і спісванне ско ра гаворкі. 
Пісь мо складоў з у, ю, ё

40—41

72 Літара Ю 1 Вучыць пісаць вялікую лі та ру 
Ю; ад пра цоў ваць яе пра віль нае 
злучэнне з раней вы ву ча ны мі лі-
та ра мі ў словах; замацаваць пра-
ві ла ўжы ван ня вя лі кай лі та ры на 
пісь ме, за ма цоў ваць уменне вы-
значаць месца на ціску ў словах

Знаёмства з на пі сан нем вя лі кай лі-
та ры Ю, суаднясенне яе гра фіч на га 
пісь мо ва га вобраза з друкаваным. 
Тлумачэнне на пі сан ня лі та ры, узор 
нас таў ні ка. Абвядзенне па контуры, 
самастойнае пісь мо лі та ры. Спіс ван-
не ска заў. Гульнявое прак ты ка ван не 
«Каму?» Па ста ноў ка на ціску ў словах

42—43

73 Літары дж, 
Дж

1 Пазнаёміць з лі та ра мі дж, Дж; 
раз ві ваць фанематычны слых, 
ад пра цоў ваць пра віль нае вы маў-
лен не гука [дж] пры чытанні слоў; 
навучыць пісаць спалучэнне лі тар 
дж, якія абазначаюць адзін гук 
[дж]; фар мі ра ваць уменне пра-
віль на пісаць словы з гукамі [дз’], 
[дж], спісваць тэкст, напісаны ад 
рукі

Знаёмства з на пі сан нем лі тар дж, Дж, 
суаднясенне іх гра фіч на га пісь мо ва-
га вобраза з друкаваным. Тлумачэн-
не на пі сан ня лі тар, узор нас таў ні ка. 
Абвядзенне па контуры, самастойнае 
пісь мо лі та ры. Прак ты ка ван не ў на-
пі сан ні слоў са спалучэннямі дж — 
дз, ч — дж. Спіс ван не з ру ка піс на га 
тэксту

44—45
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74 Апостраф 1 Пазнаёміць вуч няў з раздзяляль-
ным знакам апострафам; раз ві-
ваць фанематычны слых; вучыць 
чытаць і пісаць словы з апостра-
фам; ад пра цоў ваць навык калігра-
фіч на га пісь ма

Знаёмства з на пі сан нем у словах над-
радковага знака — апострафа. На зі-
ран не, запіс слоў парамі (еў — з’еў). 
Спіс ван не з друкаванага тэксту

46

75
76

Алфавіт 2 Замацаваць веды пра вывучаныя 
гукі і лі та ры, пазнаёміць вуч няў 
з беларускім алфавітам, раскрыць 
яго значэнне, ад пра цоў ваць ка лі-
гра фічнае на пі сан не лі тар белару-
скага алфавіта

Знаёмства з беларускім алфавітам. 
Гульнявое прак ты ка ван не «Упішы 
лі та ры». Запіс назваў дзі кіх жывёл 
у ал фа віт ным парадку

47—48

Паслябукварны перыяд (14 г)

77 Сказ. Слова 
і сказ

1 Адпрацоўваць каліграфічна пра-
віль нае на пі сан не лі тар з карот-
кай прамой лі ніяй з закруглен-
нем унізе; фар мі ра ваць уменне 
складаць сказ з прапанаваных 
слоў і пра віль на афармляць яго 
на пісь ме, спісваць словы, сказы 
з друкаванага і ру ка піс на га тэк-
сту з арфа гра фіч ным прагавор-
ваннем, вучыць дзяліць тэкст на 
сказы

Знаёмства з вучэбным да па мож ні-
кам «Пісьмо». Замацаванне навыку 
пісь ма лі тар з кароткай прамой лі ніяй 
з закругленнем унізе. Паўтарэнне 
пра ві лаў афармлення ска заў на пісь-
ме: словы ў сказе пішуцца асобна, 
у канцы ска заў ставіцца кропка, па-
чынаецца сказ з вя лі кай лі та ры. Вы-
кананне прак ты ка ван няў на спіс ван не 
ска заў. Складанне ска заў са слоў і іх 
запіс. Зна хо джанне ў словах лі та-
ры й. Спіс ван не з друкаванага тэксту, 
знахо джан не лі тар, якія абазначаюць 
мяк кія зычныя гукі. Гульнявое прак-
тыкаванне «Лясныя звяры»

1—3

78 Цвёрдыя 
і мяк кія 
зычныя гукі, 
іх абазначэн-
не на пісь ме. 
Словы-
«сваякі»

1 Адпрацоўваць каліграфічна пра-
віль нае на пі сан не лі тар з карот-
кай прамой лі ніяй з закругленнем 
уверсе і ўнізе; замацаваць пер-
шаснае ўяў лен не пра роднасныя 
словы без увядзення тэрміна; 
фар мі ра ваць уменне аба зна чаць 
мяккасць папярэдняга зычнага 
на пісь ме ад па вед ны мі лі та ра мі; 
удасканальваць уменне пра віль на 
спіс ваць словы і сказы, на пі са ныя 
ад ру кі, з арфа гра фіч ным прага-
ворваннем

Запіс лі тар з кароткай прамой лі ніяй 
з закругленнем уверсе і ўнізе і слоў, 
у склад якіх уваходзяць гэтыя лі та ры. 
Выбарачнае пісь мо: запіс слоў з мяк-
кімі зыч нымі. Складанне і за піс ска заў 
пра тое, як хто голас падае. Спіс ван-
не ска заў з друкаванага і ру ка піс на га 
тэксту. Разгляд і запіс слоў-«свая коў» 
(першасныя ўяў лен ні пра роднасныя 
словы)

4—7
(на 
выбар 
нас таў -
ні ка)

79 Спіс ван не 
з задачай (по-
ры года). Дні 
тыдня. Работа 
з дэфармава-
ным тэкстам

1 Адпрацоўваць графічна пра віль-
нае на пі сан не лі тар з аваламі да 
сярэдзіны радка і спосабы злу-
чэння іх у слове; вучыць зна хо-
дзіць у сказах спецыяльна за-
кладзеныя аўтарам сэнсавыя 
па мыл кі, выпраўляць іх, вучыць 
раз мя шчаць сказы ў пэўнай па-
сля доў насці; фар мі ра ваць уменне 
аба зна чаць мяккасць папярэдня-
га зычнага на пісь ме ад па вед ны мі 
лі та ра мі галосных гукаў і мяк кім 
знакам

Прак ты ка ван не ў на пі сан ні лі тар 
з ава ламі да сярэдзіны радка і іх злу-
чэн ні з іншымі літарамі ў словах. 
Практыкаваць у ана лі тычна-сінтэ-
тыч ным асэн соў ван ні слоў. Выбарач-
нае пісь мо: за піс па парадку назваў 
ме ся цаў, дзён тыдня з наступным аба-
зна чэннем у іх мяккага знака. Работа 
з дэфармаваным тэкстам, запіс ска-
заў у пэў най па сля доў насці, па дзел 
ска заў на словы. Гукавы аналіз слоў, 
за піс слоў па парадку ў залеж нас ці ад 
коль кас ці гукаў у іх

8—11

80 Словы- 
«сва які». 
Парныя п — б

1 Пашыраць уяў лен не пра роднас-
ныя словы без увядзення тэр мі-
ну, падвесці вуч няў да разумення 
таго, што ёсць гукі, якія на канцы 
слова вы маў ляюцца не так, як

Выбарачнае спісванне: запіс слоў-
«сваякоў». Гукавы аналіз слоў, на зі-
ран не за гукамі, якія на канцы слова 
аглушаюцца, прак ты ка ван не ў выба-
ры патрэбнай лі та ры пры на пі сан ні

12—16
(на 
выбар 
нас таў-
ні ка)
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аба значаюцца на пісьме; вучыць 
прыёму выбару патрэбнай лі та ры; 
ад пра цоў ваць навык спісвання 
слоў і ска заў, надрукаваных і на пі-
са ных ад рукі, ад пра цоў ваць гра-
фіч на пра віль нае на пі сан не лі тар 
з ава ламі

слоў. Спіс ван не слоў і ска заў, на пі са-
ных ад рукі і надрукаваных, з ар фа-
гра фіч ным прагаворваннем. Вуснае 
складанне апавядання з прад стаў ле-
нымі словамі. Прак ты ка ван не ў на пі-
сан ні лі тар з аваламі і слоў з імі. Гуль-
нявое прак ты ка ван не «Чараўнікі» 
(са стаў лен не слоў з часткай -вёз, 
пашырэнне ўяў лен няў вуч няў пра 
роднасныя словы). Прак ты ка ван не 
ў аб’яд нан ні і ад роз ніванні прад ме таў 
па істот ных прыметах «Хто тут ліш-
ні?». Вызначэнне ў словах лі тар, якія 
абазначаюць мяк кія зычныя гукі. Ад-
гадванне загадак, чытанне, завучванне 
і спіс ванне скорагаворак

81 Парныя т — д 1 Адпрацоўваць графічна пра віль-
нае на пі сан не лі тар з аваламі 
і паў ава ламі, вучыць прыёму 
выбару патрэбнай лі та ры для 
аба зна чэння парнага па глу хас-
ці-звон касці гука на канцы слова; 
ад пра цоў ваць уменне каліграфіч-
на пра віль на і без памылак спіс-
ваць з друкаванага тэксту

Напі сан не лі тар з аваламі і паўаваламі. 
Выбарачнае спісванне: запіс слоў-
«свая коў» (работа з роднаснымі сло-
ва мі); назваў агародніны (прак ты-
ка ван не ў аб’яднанні і адрозні ван ні 
прад ме таў па істотных прыметах). 
Прак ты ка ван не ў выбары патрэбнай 
лі та ры для абазначэння парнага па 
глу хас ці-звонкасці гука на канцы сло-
ва. Спіс ван не з друкаванага тэксту, 
адгадванне загадак

17—20

82 Парныя с — з. 
Парныя ш — ж

1 Адпрацоўваць графічна пра віль-
нае на пі сан не лі тар з паўаваламі, 
прыём выбару патрэбнай лі та ры 
для абазначэння парнага па глу-
хас ці-звонкасці гука на канцы 
слова, пра ві ла на пі сан ня, раз ві-
ваць фанематычны слых: дыфе-
рэнцыраваць у словах гукі [ч], 
[дж]; пашыраць слоў ні ка вы запас 
вуч няў

Напі сан не лі тар з паўаваламі і слоў 
з імі. Прак ты ка ван не ў выбары па-
трэбнай лі та ры для абазначэння пар-
нага па глу хас ці-звонкасці гука на 
канцы слова (с — з, ш — ж). Спіс ван-
не з друкаванага і напісанага ад рукі 
тэкс ту. Паўтарэнне пра ві ла на пі сан ня 
вя лі кай лі та ры ў імёнах лю дзей, за піс 
ска заў

20—23
(на 
выбар 
нас таў-
ні ка)

83 Імёны. Пра ві-
ла на пі сан ня 
імё наў з вя лі-
кай лі та ры

1 Замацоўваць графічна пра віль-
нае на пі сан не лі тар і спосабаў 
злучэння іх у слове; ад пра цоў ваць 
пра ві ла на пі сан ня вя лі кай лі та ры 
ў імёнах лю дзей; уменне спісваць 
з тэксту, напісанага ад рукі, пісаць 
пад дыктоўку нас таў ні ка; раз ві-
ваць маў лен не вуч няў

Адпрацоўка на пі сан ня лі тар л, м, я, 
Я, Ш, Ц. Развіццё маў лен ня: вуснае 
складанне ска заў са слоў. Спіс ван не 
тэкс таў, напісаных ад рукі. Прак ты-
ка ван не ў на пі сан ні імёнаў лю дзей 
з вя лі кай лі та ры. Самаправерка напі-
са нага

23—26
(на 
выбар 
нас таў-
ні ка)

84 Па дзел слоў 
на склады 
і для перено-
су. Галосныя 
для абазна-
чэння мяк кас-
ці папярэдніх 
зычных

1 Замацоўваць графічна пра віль нае 
на пі сан не лі тар У, Ч і іх злу чэн-
не ў слове; ад пра цоў ваць уменне 
дзя ліць словы на склады і для 
пераносу, уменне пра віль на аба-
зна чаць мяккасць папярэд ніх зыч-
ных на пісь ме; спісваць з друка-
ванага і напісанага ад ру кі тэксту 
з арфагра фіч ным прагаворван-
нем; практыкаваць у пры мя нен-
ні пра ві ла аб напісанні вя лі кай 
лі та ры ў імё нах лю дзей

Адпрацоўка на пі сан ня лі тар У — Ч, 
І — К, П — Т, аналіз іх падабенства 
і адрознення. Знаёмства з пра ві лам 
пераносу слоў з аднаго радка на дру-
гі. Прак ты ка ван не ў падзеле слоў на 
склады, для пераносу. Адпрацоўка на-
выку на пі сан ня вя лі кай лі та ры ў імё-
нах лю дзей (выбарачнае спіс ван не), 
вылучэнне лі тар галосных, якія паказ-
ваюць на мяккасць папярэдніх зыч-
ных. Спіс ван не з друкаванага тэксту

27—30
(на 
выбар 
нас таў-
ні ка)
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85 Націск у сло-
ве, перанос 
слоў

1 Пашырыць уяў лен не вуч няў аб 
ро лі на ціску ў слове: сэнса адроз-
ні ванне пэўных слоў; ад пра цоў-
ваць уменне пра віль на дзяліць 
словы для пераносу; пісаць вя-
лі кую лі та ру ў імёнах лю дзей, 
пі саць пад дыктоўку нас таў ні ка, 
спіс ваць з друкаванага тэксту 

Адпрацоўка на пі сан ня вялікіх лі тар 
з аваламі і паўаваламі. Прак ты ка ван-
не ў пастаноўцы на ціску ў словах. 
Па дзел слоў на склады. Выбарачнае 
спісванне: выбар двухскладовых слоў, 
слоў з лі та рай ь

31—33

86 Вялікая лі-
тара ў назвах 
гарадоў 

1 Замацоўваць графічна пра віль-
нае на пі сан не лі тар і спосабаў 
злучэння іх у слове; ад пра цоў ваць 
пра ві ла на пі сан ня вя лі кай лі та ры 
ў імёнах лю дзей, мянушках жы-
вёл, назвах гарадоў; фар мі ра ваць 
уменне дзяліць тэкст на сказы, 
пра віль на афармляць сказы на 
пісь ме

Адпрацоўка напісання лі тары Ф. 
Практыкаванне ў на пі сан ні з вя лі кай 
лі та ры імёнаў і прозвішчаў лю дзей, 
на зваў гарадоў. Па ста ноў ка на ціску 
ў словах. Спіс ван не з друкаванага 
тэксту

41—43 

87 Вялікая лі-
тара ў мянуш-
ках жывёл

1 Адпрацоўваць пра ві ла на пі сан ня 
вя лі кай лі та ры ў імёнах лю дзей, 
мянушках жывёл; раз ві ваць маў-
лен не вуч няў, за ма цоў ваць умен-
не пісаць пад дыктоўку словы, 
на пі сан не якіх не разыходзіцца 
з вы маў лен нем; раз ві ваць навык 
спіс ван ня з друкаванага тэксту

Прак ты ка ван не ў на пі сан ні з вя лі кай 
лі та ры мянушак жывёл, запіс іх у ал-
фа віт ным парадку. Спісванне з друка-
ваных тэкс таў. Вылучэнне лі тар, якія 
абазначаюць мяк кія зычныя гукі

44—46

88 Кантрольнае 
спісванне

1 Праверыць уменне пра віль на (без 
пропускаў, перастановак і ска-
жэн няў лі тар і складоў) спіс ваць 
друкаваны тэкст

89 Аналіз кант-
рольнага  
спісвання. 
Замацаванне 
вывучанага. 
Напі сан не 
слоў з вя лі кай 
лі та ры

1 Адпрацоўваць пра ві ла на пі сан ня 
вя лі кай лі та ры ў імёнах лю дзей, 
мянушках жывёл; за ма цоў ваць 
графічна пра віль нае на пі сан не 
лі тар і іх злучэнне ў слове; пісаць 
пад дыктоўку словы, на пі сан не 
якіх не разыходзіцца з вы маў-
лен нем

Аналіз памылак, работа над па мыл-
ка мі, якія былі дапушчаны ў кан-
трольным спісванні. Прак ты ка ван не 
ў на пі сан ні з вя лі кай лі та ры мянушак 
жывёл, імёнаў і прозвішчаў лю дзей. 
Па дзел слоў на склады, для пераносу

34—37 
40

90 Замацаван-
не вывуча-
нага. Націск, 
па дзел слоў 
на склады

1 Замацоўваць графічна пра віль-
нае на пі сан не лі тар і іх злучэнне  
ў слове, пра ві ла ўжы ван ня вя лі-
кай лі та ры на пісь ме, уменне вы-
значаць месца на ціску ў словах; 
раз ві ваць навык спісвання з дру-
каванага тэксту

Выбарачнае спісванне слоў-імёнаў, 
у якіх зычны на канцы вы маў ляецца 
мякка. Прак ты ка ван не ў на пі сан ні 
з вя лі кай лі та ры імёнаў, прозвішчаў 
лю дзей, мянушак жывёл. Спіс ван не 
з друкаванага тэксту

38—39 
47—48
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Русский язык (устный курс)

Общее количество часов — 30

1. Антипова, М. Б. Русский язык в 1 классе : учеб.-метод. пособие для учителей учреждений общ. сред. образования 
с белорус. яз. обучения / М. Б. Антипова, Е. С. Грабчикова. — Минск : Народная асвета, 2017. — 150 с. — (УМП).

2. Антипова, М. Б. Русский язык : учебное пособие для 1 кл. учреждений общ. сред. образования с белорус. яз.  
обучения / М. Б. Антипова, Е. С. Грабчикова. — Минск : Народная асвета, 2017. — 86 с. : ил. — (У).

3. Антипова, М. Б. Русский язык. 1 класс. Рабочая тетрадь : пособие для учащихся учреждений общ. сред. образо-
вания с белорус. яз. обучения / М. Б. Антипова, Е. С. Грабчикова. — 7-е изд., перераб. и доп. — Минск : Аверсэв, 
2017. — 48 с. : ил. — (Рабочие тетради). — (Т).

№ 
урока 
и дата

Тема Цель урока Изучаемый м атериал Виды и способы деятельности Лексика  
для усвоения

1 2 3 4 5 6

1 Мы 
изучаем 
русский 
язык

Познакомить уча-
щихся с новым 
учебным предметом 
«Русский язык» 
и учебным пособием 
«Русский язык»; 
формировать умение 
различать русскую 
и белорусскую уст-
ную речь; 
воспринимать на 
слух и понимать со-
держание текстов на 
русском языке;
обогащать словар-
ный запас учащихся 
лексикой на тему 
«Родной край, род-
ная природа»;
воспитывать любовь 
к родному краю 
и природе родного 
края 

1. УМП: Мы 
изу чаем русский 
язык; «Наша Ро-
дина — Беларусь»; 
«Весёлая радуга»; 
П. Воронько. «Жу-
равлик»; загадки.
2. У: с. 3—9, за-
дания 1—5.
3. Т: с. 3—5, зада-
ния 1—3

1. Вступительная беседа о Бела-
руси, её древней истории, красо-
те природы родного края, о но-
вом учебном предмете «Русский 
язык» и учебном пособии «Рус-
ский язык». 
2. Восприятие на слух текстов: 
«Лучше нет земли на свете...», 
«Наша Родина — Беларусь», «Ве-
сёлая радуга». Рассматривание 
иллюстраций в учебном пособии 
к прослушанным текстам.
3. Беседа по вопросам, направлен-
ным на проверку усвоения содер-
жания прослушанных текстов.
4. Заучивание наизусть стихотво-
рения «Журавлик».
5. Отгадывание загадок.
6. Рассматривание рисунка и на-
хождение в нём ошибок, которые 
сделал  художник. 
7. Раскрашивание в рабочей те-
тради рисунка Национальной 
библиотеки. 
8. Рисование в рабочей тетради 
своего дома

Родина, сто-
лица, дерев-
ня, русский 
язык, журав-
лик, радуга

2 Знаком-
ство

Формировать навык 
восприятия на слух 
и понимания со-
держания текстов на 
тему «Знакомство»; 
обогащать словар-
ный запас учащихся 
лексикой на тему 
«Школа, школьная 
жизнь»; 
познакомить с фор-
мулами речевого 
этикета; 
воспитывать культу-
ру речевого общения

1. УМП: «В шко-
ле»; В. Голявкин. 
«Как я боялся», 
«Имя»; Б. Жит-
ков. «Чудесное 
имя»; Л. Камин-
ский. «Потешка»; 
игра «Я знаю пять 
имён»; скорого-
ворка на [р’]—[р].
2. У: с. 10—12, за-
дания 1—5.
3. Т: с. 6—7, зада-
ния 1—2

1. Восприятие на слух текстов: 
«В школе», «Как я боялся», «Имя»; 
«Чудесное имя» — с одновремен-
ным рассматриванием иллюстра-
ций к каждому тексту. 
2. Беседа по вопросам, направлен-
ным на проверку усвоения содер-
жания прослушанных текстов. 
3. Разыгрывание ситуации «Зна-
комство».
4. Заучивание наизусть потешки 
и разыгрывание её по ролям.
5. Лексическая игра «Я знаю 
5 имён...». 
6. Заучивание скороговорки на 
отработку произношения [р’]—
[р].
7. Раскрашивание в рабочей те-
тради рисунка котёнка. 
8. Узнавание сказочных героев на 
рисунках в учебном пособии

Учительни-
ца, ученики, 
имя, фами-
лия, отчес-
тво, кличка, 
пожалуйста, 
спасибо
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3 Осень 
школьная 
пришла

Формировать навык 
восприятия на слух 
и понимания содер-
жания текстов;
формировать рече-
вые умения; 
воспитывать культу-
ру общения; 
обогащать словар-
ный запас лексикой 
на тему «Школьные 
принадлежности»

1. УМП: Г. Остер. 
«В дорогу, дев-
чонки! В дорогу, 
мальчишки!»; 
Л. Толстой. «Фи-
липок»; загадки на 
тему «Школьные 
принадлежности».
2. У: с. 13—15, за-
дания 1—3.
3. Т: с. 8—9, зада-
ния 1—2

1. Беседа об осени, изменениях 
в природе осенью. 
2. Восприятие на слух текста 
«Филипок» с одновременным 
рассматриванием иллюстраций 
к нему.
3. Беседа по вопросам, направлен-
ным на проверку усвоения содер-
жания прослушанного текста. 
4. Отгадывание загадок. 
5. Лексические игры на усвоение 
лексики, обозначающей школь-
ные принадлежности.
6. Заслушивание текста «В до-
рогу, девчонки! В дорогу, маль-
чишки!» с последующей работой 
по усвоению содержания текста 
стихотворения.
7. Определение из множества 
предметов тех предметов, кото-
рые нужны для рисования

Тетрадь, ка-
рандаш, нож-
ницы, мел, 
кисточка, 
рюкзак

4 Давайте 
дружить!

Формировать на-
вык восприятия на 
слух и понимания 
содержания сказки 
С. Козлова «Львёнок 
и Черепаха»; 
обогащать словар-
ный запас учащихся 
лексикой на тему 
«Дружба»; 
познакомить с рус-
скими пословицами 
о дружбе; 
учить дорожить 
дружбой

1. УМП: С. Коз-
лов. «Львёнок 
и Черепаха»; 
С. Маршак. «Ко-
тята»; пословицы 
о дружбе.
2. У: с. 16—17, за-
дания 1—2.
3. Т: с. 10—11, за-
дания 1—2

1. Рассматривание иллюстраций.
2. Беседа по вопросам, направлен-
ным на проверку усвоения содер-
жания прослушанных текстов. 
3. Заучивание наизусть песенки 
Львёнка и Большой Черепахи.
4. Рисование и раскрашивание 
иллюстраций к сказке «Львёнок 
и Черепаха».
5. Дидактическая игра на узнава-
ние пословиц о дружбе

Друг, друж-
ба, товарищ, 
ссора, доро-
жить друж-
бой, плохо 
без друзей

5 Моя 
семья

Формировать навык 
восприятия на слух 
и понимания содер-
жания  стихотвор-
ных и прозаических 
текстов на тему 
«Семья»; обогащать 
словарный запас 
лексикой на тему 
«Семья»; формиро-
вать навык произ-
ношения звуков [ч’], 
[г], [р’]; воспитывать 
уважение к членам 
своей семьи, к стар-
шим по возрасту

1. УМП: Я. Аким. 
«Кто кому кто?»; 
Е. Шварц. «Сказ-
ка о Василисе-ра-
ботнице».
2. У: с. 18—23, за-
дания 1—5.
3. Т: с. 12—13, за-
дания 1—2

1. Рассматривание иллюстраций. 
2. Беседа по вопросам, направлен-
ным на проверку усвоения содер-
жания прослушанных текстов.
3. Заучивание наизусть песенки 
бабушки Василисы.
4. Разыгрывание ситуаций «Вол-
шебное зеркало», «Медвежонок 
и лисёнок рассказывают о своих 
родителях». 
5. Дидактическая игра на озна-
комление с лексикой, обознача-
ющей названия детёнышей жи-
вотных.
6. Раскрашивание картинки.
7. Рисование в рабочей тетради 
своей семьи

Семья, род-
ственники, 
папа, бабуш-
ка, дедушка, 
дядя, внук
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6 Учимся 
вежли-
вости 
(І урок)

Формировать навык 
восприятия на слух 
и понимания со-
держания текстов 
на тему «Учимся 
вежливости»; 
познакомить с фор-
мулами речевого 
этикета — словами 
приветствия, проща-
ния, благодарности; 
учить употреблять 
их в собственной 
речи; 
формировать навыки 
культуры речевого 
поведения и обще-
ния

1. УМП: В. Масс, 
М. Червинский. 
«Как его зовут»; 
Н. Найдёнова. 
«Гости»; А. Барто. 
«Неверный от-
вет»; О. Григорьев. 
«Гостеприим-
ство»; В. Степа-
нов. «Ромашки».
2. У: с. 24—25, за-
дания 1—3.
3. Т: с. 14, зада-
ние 1

1. Рассматривание иллюстраций  
к прослушанным текстам.
2. Беседа по вопросам, направлен-
ным на проверку усвоения содер-
жания текстов.
3. Ознакомление с вежливыми 
словами для выражения привет-
ствия, прощания, благодарности.
4. Беседа о том, как ведут себя хо-
зяева, когда приглашают к себе 
домой гостей. 
5. Разыгрывание ситуации «При-
глашение на день рождения». 
6. Заучивание считалки на отра-
ботку звука [ч’].
7. Рисование в рабочей тетради 
подарка, который хотелось бы 
получить на свой день рождения

Здравствуй-
те, добрый 
день, доброе 
утро, до 
свидания, 
пожалуйста, 
спасибо

7 Учимся 
вежли- 
вости  
(ІІ урок)

Развивать навык 
восприятия на слух 
и понимания со-
держания текстов 
на тему «Учимся 
вежливости»; 
вводить в актив-
ную речь учащихся 
формулы речевого 
этикета; 
учить вежливости, 
культуре речевого 
общения и правилам 
поведения в обще-
ственных местах

1. УМП: И. Ки-
риллов. «Волшеб-
ство ласковых 
имён» или Н. Ар-
тюхова. «Са-
ша-дразнилка»; 
Н. Рыленков. «На 
доброе слово не 
надо скупиться…»; 
Г. Остер. «Вред-
ные советы».
2. У: с. 26, зада-
ние 4.
3. Т: с. 15, зада-
ние 2

1. Слуховое восприятие текстов 
с одновременным рассматривани-
ем иллюстраций к ним в учебном 
пособии. 
2. Беседа по вопросам, направлен-
ным на проверку усвоения содер-
жания прослушанных текстов. 
3. Разыгрывание ситуации «Рас-
колдуй своих друзей от Злодея-
Грубияна». 
4. Заучивание наизусть стихотво-
рения «На доброе слово не надо 
скупиться».
5. Разыгрывание ситуации «По-
проси вежливо понравившуюся 
тебе игрушку».
6. Рисование в рабочей тетради 
празднично оформленного стола

Спасибо, 
простите, 
извините, 
прошу про-
щения

8 Учимся 
вежли-
вости 
(III урок)

Развивать навык 
восприятия на слух 
и понимания со-
держания текстов 
на тему «Учимся 
вежливости»; 
вводить в актив-
ную речь учащихся 
формулы речевого 
этикета; 
учить вежливости, 
культуре речевого 
общения и правилам 
поведения в обще-
ственных местах

1. УМП: П. Во-
ронин. «Жако»; 
Л. Петрушевская. 
«Дай капустки»; 
С. Островский. 
«Подрались»; 
А. Яшин. «Доброе 
утро».
2. У: с. 29, зада-
ния 6—7.
3. Т: с. 16, зада-
ние 3

1. Слуховое восприятие текстов 
с одновременным рассматривани-
ем иллюстраций к ним в учебном 
пособии. 
2. Беседа по вопросам, направлен-
ным на проверку усвоения содер-
жания прослушанных текстов.
3. Разыгрывание по ролям сказки 
«Дай капустки».
4. Заучивание наизусть стихотво-
рения «Доброе утро».
5. Разыгрывание ситуаций «В ав-
тобусе», «Девочка и мальчик с со-
бакой»

Благодарю, 
будьте добры, 
не беспокой-
тесь, с удо-
вольствием, 
огромное 
спасибо

9 Учимся 
вежли-
вости 
(IV урок)

Развивать навык 
восприятия на слух 
и понимания со-
держания текстов 
на тему «Учимся 
вежливости»; 
вводить в актив-
ную речь учащихся 
формулы речевого 
этикета; 
формировать навыки

1. УМП: О. Козан. 
«С букварём 
шагает в школу…»; 
А. Толстой. «При-
ключения Бура-
тино»; В. Лунин. 
«Вежливый слон»; 
И. Токмакова. 
«Загадка».
2. У: с. 30, зада-
ние 9

1. Слуховое восприятие текстов 
с одновременным рассматривани-
ем иллюстраций к ним в учебном 
пособии. 
2. Беседа по вопросам, направлен-
ным на проверку усвоения содер-
жания прослушанного текста. 
3. Отгадывание загадки.
4. Раскрашивание рисунка в ра-
бочей тетради

Повторение 
и закрепле-
ние в речи 
учащихся 
формул 
речевого 
этикета — 
слов благо-
дарности, 
прощания, 
извинения
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культуры речевого 
общения и поведе-
ния в обществе

3. Т: с. 17, зада-
ние 4

10 Учимся 
вежли-
вости 
(V урок)

Развивать навык 
восприятия на слух 
и понимания со-
держания текстов 
на тему «Учимся 
вежливости»; 
вводить в актив-
ную речь учащихся 
формулы речевого 
этикета; 
формировать навыки 
культуры речевого 
общения и поведе-
ния;
формировать навык 
произношения 
звуков [г], [ч’], [р’]

1. УМП: Г. Остер. 
«Бабушка удава».
2. У: с. 26, зада-
ние 7.
3. Т: с. 18, зада-
ние 5

1. Беседа по вопросам, направ-
ленным на проверку усвоения со-
держания прослушанного текста 
«Бабушка удава».
2. Разыгрывание ситуации «При-
езд любимой бабушки».
3. Составление диалогов по мо-
тивам сказки «Бабушка удава» 
с употреблением формул речево-
го этикета.
4. Игра «Прохождение лабиринта»

Добро по-
жаловать, 
поздравляем 
с приездом, 
мы очень 
рады

11 Праздник 
чудный — 
Новый 
год!

Развивать навык 
восприятия на слух 
и понимания со-
держания текстов на 
тему «Новый год»; 
обогащать словар-
ный запас детей 
лексикой на ново-
годнюю тему; 
формирование на-
выка произношения 
звуков [г], [г’], [ч’], 
[р’]; 
воспитывать ува-
жение к народным 
традициям

1. УМП: Р. Ку-
дашева. «В лесу 
родилась ёлочка» 
или З. Алексан-
дрова. «Дед Мо-
роз»; С. Михал-
ков. «Новогодняя 
сказка»; загадки 
про зиму, снег.
2. У: с. 31—35, за-
дания 1—4.
3. Т: с. 19, зада-
ние 1; с. 20, зада-
ние 2;
с. 21, задание 3

1. Слуховое восприятие текстов 
с одновременным рассматривани-
ем иллюстраций к ним в учебном 
пособии. 
2. Беседа по вопросам, направлен-
ным на проверку усвоения содер-
жания прослушанного текста.
3. Отгадывание загадок.
4. Дидактические игры на усвое-
ние лексики, связанной с новогод-
ними игрушками и предметами, 
предназначенными для зимних 
забав.
5. Рисование новогодних игру-
шек, названия которых начина-
ются со звуков [г], [г’], рисование 
снежинок.
6. Составление высказывания 
с опорой на картинку «Новогод-
ний утренник»

Новый год, 
праздник, 
ёлочка, 
игрушки, 
медведь, 
хоровод,
подарки

12 Что такое 
хорошо 
и что та-
кое плохо 
(І урок)

Развивать навык 
восприятия на слух 
и понимания со-
держания текстов 
на тему «Что такое 
хорошо и что такое 
плохо»; 
обогащать словар-
ный запас учащихся 
лексикой на тему 
«Хорошие дела, по-
ступки»; 
воспитывать чувство 
ответственности, 
трудолюбие, при-
лежность

1. УМП: В. Мая-
ковский. «Что та-
кое хорошо и что 
такое плохо?»; 
К. Ушинский. 
«Кончил дело — 
гуляй смело».
2. У: с. 36—37, за-
дание 1

1. Слуховое восприятие текстов 
с одновременным рассматривани-
ем иллюстраций к ним в учебном 
пособии. 
2. Беседа по вопросам, направлен-
ным на проверку  усвоения содер-
жания прослушанных текстов.
3. Заучивание наизусть отрывка 
«Если мальчик любит труд...».
4. Составление связных выска-
зываний: оценивание учащимися 
поступков детей, изображенных 
на серии рисунков в учебном по-
собии (с. 36—37).
5. Лексическая игра «Хорошо — 
плохо»

Хорошо, пло-
хо, обижать, 
защищать, 
дела, хоро-
шие дела
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13 Что такое 
хорошо 
и что та-
кое плохо 
(ІІ урок)

Развивать навык 
восприятия на слух 
и понимания со-
держания текстов 
на тему «Что такое 
хорошо и что такое 
плохо»; 
обогащать словар-
ный запас учащихся 
лексикой на тему 
«Хорошие дела, по-
ступки»; 
воспитывать чувство 
ответственности 
за свои поступки, 
трудолюбие, при-
лежность

1. УМП: С. Баруз-
дин. «Когда люди 
радуются»;
И. Мельничук. 
«О добрых по-
ступках».
2. У. с. 38, зада-
ние 2

1. Беседа по вопросам, направлен-
ным на проверку усвоения содер-
жания прослушанных текстов.
2. Заучивание наизусть отрывка 
из стихотворения «О добрых по-
ступках» от слов «Силы богатыр-
ской вовсе и не надо...».
3. Раскрашивание рисунков, изо-
бражающих хорошие дела детей

Поступок, 
хорошие 
(плохие) по-
ступки, труд, 
трудиться, 
учиться

14 Что такое 
хорошо 
и что та-
кое плохо 
(ІІІ урок)

Развивать навык 
восприятия на слух 
и понимания со-
держания текстов 
на тему «Что такое 
хорошо и что такое 
плохо»; 
обогащать словар-
ный запас учащихся 
лексикой на тему 
«Хорошие дела, по-
ступки»; 
воспитывать чувство 
ответственности 
за свои поступки, 
трудолюбие, при-
лежность

1. УМП: Л. Ка-
минский. «Чья 
помощь лучше»;
В. Орлов. «Мои 
помощники»; 
Л. Толстой. «Два 
товарища»; по-
словица «Сам по-
гибай, а товарища 
выручай».
2. У: с. 39, зада-
ние 3.
3. Т: с. 22, задание 1; 
с. 23, задание 2;
с. 24, задание 3

1. Слуховое восприятие сказки 
с одновременным рассматривани-
ем иллюстраций к ней в учебном 
пособии. 
2. Беседа по вопросам, направлен-
ным на проверку усвоения содер-
жания сказки. 
3. Конструирование связных вы-
сказываний по вопросам на тему 
«Что умеют делать ваши помощ-
ники (пальцы)».
4. Работа по толкованию смысла 
пословицы «Сам погибай, а това-
рища выручай».
5. Составление из букв слов

Помощь, 
помощница, 
настоящая 
помощница, 
уборка, уби-
рать за собой

15 Солнце, 
воздух 
и вода — 
наши 
лучшие 
друзья  
(І урок)

Развивать навык 
восприятия на слух 
и понимания со-
держания текстов на 
тему «Солнце, воз-
дух и вода — наши 
лучшие друзья»; 
обогащать речь 
учащихся лексикой, 
связанной с личной 
гигиеной и здоро-
вьем; 
формировать навык 
произношения звука 
[ч’]; 
воспитывать акку-
ратность, чистоплот-
ность, опрятность

1. УМП: К. Чу-
ковский. «Мой-
додыр»; Э. Мош-
ковская. «Доктор, 
доктор, как нам 
быть?..».
2. У: с. 40—43, за-
дания 1—2.
3. Т: с. 25, зада-
ние 1

1. Слуховое восприятие сказки 
«Мойдодыр» с одновременным 
рассматриванием иллюстраций 
к сказке в учебном пособии. 
2. Беседа по вопросам, направлен-
ным на проверку  усвоения содер-
жания сказки.
3. Заучивание наизусть отрывка 
из сказки, начиная со слов «Моем, 
моем трубочиста...». 
4. Заслушивание шуточного сти-
хотворения Э. Мошковской и за-
учивание его наизусть.
5. Разыгрывание диалога с ис-
пользованием вопросов и отве-
тов из стихотворения «Доктор, 
доктор, как нам быть?..».
6. Конструирование связных вы-
сказываний по рисункам на тему 
«Что нужно делать и чего делать 
не нужно, чтобы быть здоровым».
7. Раскрашивание рисунков в ра-
бочей тетради в соответствии 
с данными к ним заданиями

Зарядка, 
умываться, 
чистота, здо-
ровье, режим 
дня
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16 Солнце, 
воздух 
и вода — 
наши 
лучшие 
друзья 
(ІІ урок)

Развивать навык 
восприятия на слух 
и понимания со-
держания текстов на 
тему «Солнце, воз-
дух и вода — наши 
лучшие друзья»; 
обогащать речь 
учащихся лексикой, 
связанной с личной 
гигиеной и здоро-
вьем;
воспитывать при-
лежность, дисци-
плинированность, 
аккуратность

1. УМП: В. Су-
хомлинский. 
«Лисёнок-перво-
классник»;
Г. Остер. «Вред-
ные советы»; 
скороговорка на 
[ч’], [щ’].
2. У: с. 44—45, за-
дания 3—4;
с. 46, задание 5.
3. Т: с. 26, зада-
ние 2;
с. 27, задание 3

1. Рассматривание иллюстраций с 
одновременным прослушиванием 
сказки «Лисёнок-первоклассник».
2. Беседа по вопросам, направлен-
ным на проверку усвоения содер-
жания сказки.
3. Пересказ сказки «Лисёнок-пер-
воклассник» с опорой на рисунки. 
4. Раскрашивание в рабочей те-
тради рисунков предметов, кото-
рые помогают соблюдать личную 
гигиену.
5. Лексическая игра: вычёркива-
ние повторяющихся букв и состав-
ление слова из оставшихся букв. 
6. Заучивание скороговорки. 
7. Составление связного высказы-
вания с опорой на рисунки о том, 
как лисёнок утром собирается 
в школу.
8. Составление связного вы-
сказывания по опорным словам 
и словосочетаниям на тему «Как 
я утром собираюсь в школу»

Утром про-
сыпаться, чи-
стить зубы, 
завтракать, 
испачкать, 
мою — мыть 
руки, шею

17 Добро не 
умрёт, 
а зло  
пропадёт

Развивать навык 
восприятия на слух 
и понимания содер-
жания русских на-
родных и авторских 
сказок; 
обогащать словар-
ный запас учащихся 
лексикой, связанной 
с понятиями добра 
и зла; 
формировать на-
вык произношения  
звуков [д’], [ч’]; 
воспитывать ува-
жение  к труду; 
учить заботиться 
о младших, помогать 
старшим

1. УМП: Ю. Мо-
риц. «Песенка про 
сказку»; русская 
народная сказка 
«Хаврошечка»; 
В. Сутеев. «Ябло-
ко».
2. У: с. 47, задания 
1—2; 
с. 48, задание 3;
с. 49, задание 4.
3. Т: с. 28, задание 1;
с. 29, задание 2

1. Беседа о сказках, в которых до-
бро всегда побеждает зло.
2. Заслушивание «Песенки про 
сказку» Ю. Мориц.
3. Заучивание наизусть отрывка 
из стихотворения «Песенка про 
сказку» путём хорового прогова-
ривания.
4. Слуховое восприятие сказки 
«Хаврошечка» с одновременным 
рассматриванием иллюстраций 
к ней в учебном пособии. 
5. Беседа по вопросам, направлен-
ным на проверку усвоения содер-
жания сказки.
6. Определение на рисунках геро-
ев известных сказок.
7. Чтение текста с заменой рисун-
ков нужными по смыслу словами.
8. Игровое задание, в котором  
учащимся предлагается помочь 
Пятачку прочитать слово.
9. Дописывание в словах пропу-
щенных слогов

Хороший,
плохой,
яблоко, дочь,
сестра,
Крошечка-
Хаврошечка

18 Мамин 
день

Развивать навык 
восприятия на слух 
и понимания со-
держания текстов на 
тему «Мамин день»; 
обогащать словар-
ный запас лексикой 
на тему «Отношение 
ребёнка к маме»; 
воспитывать уваже-
ние к женщине — ма-
тери, бабушке, сестре

1. УМП: А. Кон-
дратьев. «Рядом 
мама»; 
Л. Толстой. 
«Лучше всех»; 
К. Ушинский. 
«Поссорились два 
брата»; Ю. Ер-
молаев. «Умный 
попугай»; посло-
вицы про маму.
2. У: с. 50—51, за-
дания 1—3.
3. Т: с. 30, зада-
ние 1

1. Беседа о празднике, посвящён-
ном Дню женщин с последующим 
заслушиванием стихотворения 
«Рядом мама».
2. Слуховое восприятие текста 
«Лучше всех».
3. Развитие связной речи уча-
щихся: завершение предложения 
о маме. 
4. Заслушивание текста «Поссо-
рились два брата» с одновремен-
ным рассматриванием иллюстра-
ций к тексту.
5. Беседа по вопросам, направлен-
ным на проверку усвоения содер-
жания прослушанного текста. 

Мама, ласко-
вый, близ-
кий, родной, 
дорогой, 
заботливый, 
любимый 
человек
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6. Раскрашивание в рабочей те-
тради поздравительной открытки 
к 8 Марта.
7. Толкование смысла и заучива-
ние пословиц про маму. 
8. Вставка пропущенных в словах 
букв. 
9. Слуховое восприятие текста 
«Умный попугай» с последую-
щими ответами на вопросы по 
содержанию текста

19 Без труда 
не выло-
вишь 
и рыбку 
из пруда

Развивать навык 
восприятия на слух 
и понимания со-
держания текстов 
о труде, трудолюбии;
обогащать словарный 
запас учащихся лек-
сикой — названиями 
овощей и фруктов; 
формировать навык 
произношения зву-
ков [г], [г’], [ч’], [р’]; 
воспитывать поло-
жительное отноше-
ние к учёбе и труду 
и негативное — 
к лени, праздному 
образу жизни

1. УМП: Н. Носов. 
«Как Незнайка 
был художни-
ком»; А. Кушнер. 
«Что я узнал»; 
пословицы 
о труде; считалка; 
В. Левановский. 
«Считалка».
2. У: с. 52, зада-
ния 1—2;
с. 53, задание 3;
с. 54, задания 4—6.
3. Т: с. 31, зада-
ние 1

1. Слуховое восприятие сказки 
и стихотворения.
2. Беседа по вопросам, направлен-
ным на проверку усвоения содер-
жания прослушанных текстов.
3. Лексические игры на составле-
ние из данных букв слов, вставка 
в слова пропущенных букв.
4. Лексическая игра на усвоение 
названий овощей и фруктов. 
5. Чтение пословиц, в которых 
некоторые слова заменены ри-
сунками. 
6. Заучивание считалки. 
7. Рисование в рабочей тетради 
рыбки и раскрашивание её

Груша, огу-
рец, морковь, 
перец, тыква, 
овощи, фрук-
ты

20 Кем 
быть?

Развивать навык 
восприятия на 
слух и понимания 
текстов, рассказы-
вающих о разных 
профессиях; 
обогащать словар-
ный запас учащихся 
лексикой, связан-
ной с профессиями 
людей; 
расширять представ-
ление о том, кто чем 
занимается; воспи-
тывать уважительное 
отношение к труду 
и людям труда

1. УМП: И. Мель-
ничук. «Все люди 
заняты трудом…»; 
С. Баруздин. «Как 
Алёшке учиться 
надоело»; 
Ю. Тувим. «Всё 
для всех»; скоро-
говорка; послови-
цы о труде.
2. У: с. 55—57, за-
дания 1—2.
3. Т: с. 32, зада-
ние 1

1. Беседа по вопросам, направлен-
ным на проверку усвоения содер-
жания прослушанных текстов. 
2. Лексическая игра «Закончи 
предложение» на запоминание на-
званий разных профессий людей. 
3. Установление соответствия 
между профессией человека и ма-
шиной специального назначения. 
4. Рисование в рабочей тетради 
предметов, которые можно ку-
пить в овощном магазине, в уни-
вермаге, на почте.
5. Заучивание скороговорки на от-
работку произношения звука [р’]. 
6. Лексическая игра на узнавание 
пословиц о труде

Профессия, 
продавец, 
доктор, 
врач, биб-
лио текарь, 
пекарь, уни-
вермаг

21 В слова 
играем, 
друг 
друга 
понимаем 
(І урок)

Развивать навык 
восприятия на слух 
и понимания текстов 
юмористического 
характера; 
развивать языковое 
чутье, интерес к сло-
ву, его значению; 
учить находить 
в тексте специально 
заложенные автором 
смысловые ошибки;
воспитывать интерес 
к русскому языку, 
желание его изучать 

1. УМП: Дж. Ро-
дари. «Бриф! 
Бруф! Браф!» или 
Г. Остер. «Се-
кретный язык»; 
Б. Заходер. «Кот 
и Кит»; 
А. Шибаев. «Сти-
хи»; скороговорка.
2. У: с. 58—61, за-
дания 1—6.
3. Т: с. 33, зада-
ние 1

1. Беседа по вопросам, направлен-
ным на проверку усвоения содер-
жания прослушанных текстов.
2. Составление слов из данных 
в беспорядке букв. 
3. Составление слов из слогов.
4. Лексическая игра «Звук заблу-
дился». 
5. Лексическая игра «Буква за-
блудилась».
6. Заучивание скороговорки.
7. Лексическая игра «Лабиринт»

Секрет, 
секретный 
язык, пона-
рошку, пута-
ница, игра, 
выдумка, 
небылица
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22 В слова 
играем, 
друг друга 
понимаем 
(ІІ урок)

Развивать навык 
восприятия на слух 
и понимания текстов 
юмористического 
характера; 
развивать языковое 
чутьё, 
формировать навык 
произношения звука 
[р’]; 
обогащать словарь 
учащихся лексикой 
со звуком [р’]; 
воспитывать дру-
желюбие, привет-
ливость, желание 
помогать другим

1. УМП: Е. Чару-
шин. «Как Женя 
научился говорить 
“р”»; скороговор-
ки на [р’].
2. У: с. 61, зада-
ния 7—8.
3. Т: с. 34, зада-
ние 2

1. Беседа по вопросам, направлен-
ным на проверку усвоения содер-
жания прослушанного текста «Как 
Женя научился говорить “р”»; 
2. Рассматривание рисунков и на-
хождение предметов, названия 
которых начинаются со звука [р’].
3. Заучивание скороговорок на 
[р’]. 
4. Лексическая игра на вычёрки-
вание в данной строке повторя-
ющихся букв и составление из 
оставшихся букв слова кастрюля.
5. Лексическая игра на образова-
ние и чтение новых слов путём 
зачёркивания в данных словах 
буквы р.

Грядка, реп-
ка, крепко, 
кастрюля, 
карета, ков-
рижка

23 Сказка — 
в жизни 
подсказка 
(І урок)

Развивать навык 
восприятия на слух 
и понимания со-
держания текстов 
на тему «Сказка – 
в жизни подсказка»;
формировать уме-
ние воспроизводить 
готовые и строить 
собственные ситуа-
тивные диалоги; 
формировать навык 
произношения зву-
ков [ч’], [щ’], [д’]

1. УМП: загадка 
про Красную Ша-
почку;
Ш. Перро. «Крас-
ная Шапочка»; 
Дж. Ривз. «Шум-
ный Ба-бах»; 
скороговорка на 
отработку произ-
ношения звуков 
[ч’], [щ’], [д’].
2. У: с. 62, зада-
ние 1.
3. Т: с. 35—36, за-
дания 1—2.

1. Отгадывание загадки про Крас-
ную Шапочку.
2. Слуховое восприятие сказки 
с одновременным рассматрива-
нием иллюстраций к ней.
3. Беседа по вопросам, направлен-
ным на проверку усвоения содер-
жания прослушанной сказки.
4. Разыгрывание по ролям диа-
лога между Красной Шапочкой 
и волком (в доме бабушки). 
5. Раскрашивание в рабочей те-
тради рисунка, на котором изо-
бражён счастливый конец сказки. 
6. Заучивание скороговорки на 
отработку произношения звуков 
[ч’], [щ’], [д’].
7. Рисование в рабочей тетради 
одного из героев стихотворения 
«Шумный Ба-бах»

Красная Ша-
почка, волк, 
чаща, хищни-
ки, ночные

24 Сказка — 
в жизни 
подсказка 
(ІІ урок)

Развивать навык 
восприятия на слух 
и понимания содер-
жания сказки «Кры-
латый, мохнатый да 
масленый»;
обогащать словар-
ный запас учащихся 
лексикой, связанной 
с ведением домашне-
го хозяйства;
воспитывать уваже-
ние к труду; 
формировать чув-
ство товарищества, 
дружбы

1. УМП: О. Вы-
сотская. «В мире 
много сказок…»; 
сказка «Крыла-
тый, мохнатый да 
масленый»; счи-
талка на отработ-
ку произношения 
звуков [ч’], [р’].
2. У: с. 63, зада-
ние 2.
3. Т: с. 36, зада-
ние 2

1. Заучивание наизусть четверо-
стишия «В мире много сказок». 
2. Слуховое восприятие сказки 
с одновременным рассматрива-
нием иллюстраций к ней. 
3. Беседа по вопросам, направлен-
ным на проверку усвоения содер-
жания прослушанной сказки. 
4. Лексическая игра на проверку 
понимания значения конкретных 
слов из сказки.
5. Заучивание наизусть считалки 
на отработку произношения [ч’], 
[р’]. 
6. Рисование в рабочей тетради 
репки и раскрашивание рисунка 
к сказке «Репка»

Печь, дрова, 
щепки, щи, 
ключевая 
вода, горшок, 
пряник

25 Наши 
домашние 
любимцы

Развивать навык 
восприятия на слух 
и понимания содер-
жания стихотворных 
и прозаических тек-
стов о животных; 
обогащать словар-
ный запас учащихся 
лексикой на тему

1. УМП: загадки 
о животных;
Г. Остер. «Тень 
всё понимает»; 
И. Дамм. «Пропа-
ла собака»; Г. Сап-
гир. «Анд рюша».
2. У: с. 64—66, за-
дания 1—5.

1. Отгадывание загадок о домаш-
них животных. 
2. Рассматривание иллюстраций 
и беседа по вопросам, направлен-
ным на проверку усвоения содер-
жания прослушанных текстов. 
3. Лексическая игра на состав-
ление из букв разрезной азбуки 
слов — подписей к рисункам.

Утка, петух, 
курица, ще-
нок, телёнок
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

«Домашние живот-
ные»; 
учить находить 
в тексте специально 
заложенные автором 
смысловые ошибки; 
воспитывать любовь 
к домашним питом-
цам, ответственность 
за их судьбу

3. Т: с. 37, зада-
ние 1

4. Лексическая игра на тему «Кто 
как разговаривает».
5. Рассматривание рисунка, на ко-
тором изображены собаки разных 
пород. Нахождение среди них со-
баки той породы, о которой гово-
рится в стихотворении «Пропала 
собака». 
6. Чтение текста с заменой рисун-
ков словами.
7. Исправление ошибок худож-
ника

26 Земное 
чудо — 
лес

Формировать навык 
восприятия на слух 
и понимания со-
держания текстов на 
тему «Лес»; 
обогащать словар-
ный запас учащихся 
лексикой — на-
званиями деревьев, 
грибов; 
учить детей пони-
мать уникальность 
такого явления, как 
лес; 
воспитывать гу-
манное отношение 
к природе

1. УМП: загадки 
про лес; 
Г. Антипов. «Лес»; 
Ю. Дмитриев. 
«Что такое лес»; 
считалка про лес.
2. У: с. 67—69, за-
дания 1—2.
3. Т: с. 38—39, за-
дания 1—2

1. Отгадывание загадок про лес.
2. Беседа по вопросам, направлен-
ным на проверку усвоения содер-
жания прослушанных текстов про 
лес.
3. Лексическая игра на нахож-
дение съедобных и несъедобных 
грибов, изображённых на рисунке.
4. Чтение напечатанного в учеб-
ном пособии предложения о лесе.
5. Раскрашивание рисунков ли-
стьев разных деревьев.
6. Нахождение на рисунке «спря-
тавшихся» белки и зайца. Рас-
крашивание рисунка в рабочей 
тетради.
7. Заучивание наизусть считалки 
про грибы

Ель, черёму-
ха, рябина, 
берёза, мухо-
мор, сыроеж-
ка, боровик

27 С лю-
бовью 
к природе

Развивать навык 
восприятия на слух 
и понимания со-
держания текстов, 
рассказывающих 
о природе; 
обогащать словар-
ный запас учащихся 
названиями диких 
животных, птиц, 
грибов; 
воспитывать гу-
манное отношение 
к окружающему нас 
растительному и жи-
вотному миру
формировать по-
нимание необходи-
мости сохранения 
природы и заботы 
о ней

1. УМП: загадки 
о диких живот-
ных;
В. Бианки. 
«Миш ка-башка»; 
И. Мазнин «Счи-
талка про дождь».
2. У: с. 70—71, за-
дание 1;  
с. 72—73, зада-
ние 2.
3. Т: с. 40, зада-
ние 1

1. Отгадывание загадки.
2. Слуховое восприятие текста 
«Мишка-башка» с одновремен-
ным рассматриванием иллюстра-
ций к нему.
3. Беседа по вопросам, направлен-
ным на проверку усвоения содер-
жания прослушанного рассказа. 
4. Лексическая игра на определе-
ние диких и домашних животных.
5. Заучивание наизусть считалки 
про дождь. 
6. Лексическая игра «Лабиринт».
7. Различение по рисункам до-
машних и диких животных

Ласточка-
береговушка, 
волчата, сви-
нья, дождь, 
медвежонок

28 Учимся 
видеть 
пре-
красное 
(І урок)

Развивать навык 
восприятия на слух 
и понимания со-
держания текстов, 
рассказывающих 
о красоте окружаю-
щего нас мира; 
обогащать словар-
ный запас учащихся 
лексикой — названи-

1. УМП: Г. Цыфе-
ров. «Паровозик 
из Ромашково»; 
Е. Благинина. 
«Радуга»; скорого-
ворка на [ч’].
2. У: с. 74—78, за-
дания 1—2.
3. Т: с. 41, зада-
ние 1

1. Рассматривание иллюстраций 
к сказке «Паровозик из Ромашко-
во и беседа по вопросам, направ-
ленным на проверку усвоения со-
держания прослушанной сказки. 
2. Отгадывание загадок про со-
ловья, ландыши. 
3. Заучивание скороговорки на 
отработку произношения звука 
[ч’].

Роща, запах, 
цветы, пение, 
птицы, закат
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Окончание

1 2 3 4 5 6

ями животных, цве-
тов, птиц, растений; 
формировать умение 
видеть прекрасное 
в окружающей нас 
природе

4. Ознакомление с названия-
ми всех цветов, составляющих 
спектр радуги, и запоминание 
этих слов. 
5. Заучивание наизусть четырёх 
строчек из стихотворения «Раду-
га», в которых повторяется звук [г].
6. Раскрашивание мяча в разные 
цвета радуги

29 Учимся 
видеть 
пре-
красное 
(ІІ урок)

Развивать навык 
восприятия на слух 
и понимания со-
держания текстов, 
рассказывающих 
о красоте окружа-
ющего нас мира; 
обогащать словар-
ный запас учащихся 
лексикой — названи-
ями цветов; 
формировать чув-
ство прекрасного; 
воспитывать бе-
режное отношение 
к природе

1. УМП: Р. Хус-
нутдинова. «Кра-
пивная тётушка»; 
считалка про са-
довника и цветы; 
загадки про цветы.
2. У: с. 79—82, за-
дания 3—4.
3. Т: с. 41, зада-
ние 2

1. Рассматривание иллюстраций 
к тексту «Крапивная тётушка» 
и беседа по вопросам, направлен-
ным на проверку усвоения содер-
жания прослушанной сказки. 
2. Заучивание считалки про са-
довника и использование её 
в игре «Садовник». 
3. Отгадывание загадок про цветы. 
4. Узнавание на рисунках цветов, 
которые растут на лугу. 
5. Рисование вазы с цветами для 
самого дорогого человека

Ромашка, 
василёк, 
одуванчик, 
колокольчик

30 День за 
днём

Развивать навык 
восприятия на слух 
и понимания со-
держания текстов на 
тему «День за днём»; 
обогащать словар-
ный запас учащихся 
словами — названия-
ми дней недели

1. УМП: загадка 
про дни недели; 
Дж. Родари. «Ле-
жебока»; 
В. Голявкин. «По-
сле зимы будет 
лето»; 
загадки про поры 
года; пословица 
про день и ночь; 
скороговорка; 
шуточное стихо-
творение «Пред-
сказание».
2. У: с. 83—85, за-
дания 1—4.
3. Т: с. 42—43, за-
дания 1—2

1. Отгадывание загадок про дни 
недели, поры года. 
2. Слуховое восприятие текста 
«Лежебока».
3. Заучивание названия дней не-
дели, перечисленных в стихотво-
рении «Лежебока».
4. Толкование смысла пословицы 
«День и ночь — сутки прочь». 
5. Беседа по вопросам, направ-
ленным на проверку усвоения со-
держания прослушанного текста 
«После зимы будет лето». 
6. Дополнение предложений про-
пущенными словами, обозначаю-
щими дни недели.
7. Составление (с опорой на рису-
нок) высказывания про яблоньку, 
какой она бывает в разные поры 
года.
8. Лексическая игра на вставку 
пропущенных букв в слова.
9. Ознакомление с названиями 
видов транспорта. 
10. Определение, какие из пред-
ставленных на рисунках предме-
тов не относятся к видам транс-
порта. 
11. Раскрашивание рисунка с изо-
бражением того вида транспорта, 
на котором каждый хотел бы по-
кататься

Понедель-
ник, вторник, 
среда, чет-
верг, пятни-
ца, суббота, 
воскресенье, 
неделя
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Матэматыка

Агульная колькасць гадзін — 120

1. Мураўёва, Г. Л. Матэматыка : вучэб. дапам. для 1 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыi з беларус. мовай навучання : 
у 2 ч. / Г. Л. Мураўёва, М. А. Урбан. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2015.

2. Матэматыка. Рабочы сшытак : вучэб. дапам. для 1 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай навучання : 
у 2 ч. / Г. Л. Мураўёва [i iнш.]. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2016.

№ 
урока 
і дата 

правя-
дзення

Тэма ўро ка
Коль-
касць 
гадзін

Мэты вывучэння тэмы
Характарыстыка ас ноў ных ві даў  

і спосабаў дзейнасці (з рэкамендуемымі 
прак ты ка ван нямі)

1 2 3 4 5

1-я чвэрць (17 г)

Частка 1 (50 г)

Па раў нан не прад ме таў і мност ваў прад ме таў, прасторавыя і часавыя ўяў лен ні (8 г)

1 Колькаснае лі-
чэн не 1—20

1 Фарміраваць уменне вызначаць коль-
касць мност ваў, якія складаюцца 
з 1—20 эле мен таў;
вучыць зна хо дзіць падабенствы і ад-
роз нен ні прад ме таў на аснове ўяў лен-
няў, што маюцца ў дзяцей;
вучыць вызначаць заканамернасць 
у раз мя шчэн ні прад ме таў

Вызначэнне коль кас ці мност ваў 
Знаходжанне падабенства і ад роз нен
няў прад ме таў 
Уста наў лен не за ка на мер нас ці ў раз мя
шчэн ні прад ме таў 
[1] Ч. 1: урокі 1, 9 (с. 4—5, с. 20—21, 
№ 1—3, 5)
[2] Ч. 1: урокі 1, 9 (с. 3, 11)

2 Колер, форма, 
памер

1 Удакладніць уяў лен ні пра форму, ко-
лер і памер геаметрычных фі гур;
вучыць зна хо дзіць падабенствы і ад-
роз нен ні прад ме таў па форме, колеры, 
памеры;
вучыць класіфікаваць аб’екты па вы-
лучанай улас ці вас ці;
фар мі ра ваць уменне лічыць прадметы 
ў межах 20

Знаходжанне падабенства і ад роз нен
няў прад ме таў па форме, колеры і па
меры 
Кла сі фі ка цыя аб’ектаў па вылучанай 
уласцівасці
Вызначэнне коль кас ці мност ваў 
Уста наў лен не за ка на мер нас ці ў раз мя
шчэн ні прад ме таў 
[1] Ч. 1: урокі 2, 3, 4, 5 (с. 6—13)
[2] Ч. 1: урокі 2, 3, 4, 5 (с. 4—7) 

3 Прасторавыя ўяў-
лен ні

1 Удакладніць прасторавыя ўяў лен ні 
«вышэй», «ніжэй», «уверсе», «унізе», 
«злева», «справа», «налева», «направа»;
за ма цоў ваць уменне ад роз ні ваць геа-
метрычныя фі гуры па форме, колеры, 
памеры, класіфікаваць іх па вылуча-
най улас ці вас ці;
фар мі ра ваць уменне лічыць прадметы 
ў межах 20

Вызначэнне месцазнаходжання прад ме
таў у прасторы, напрамку руху
Знаходжанне падабенства і ад роз нен
няў прад ме таў па форме, колеры і па
меры 
Вызначэнне коль кас ці мност ваў
[1] Ч. 1: урок 6 (с. 14—15)
[2] Ч. 1: урок 6 (с. 8)

4 Часавыя ўяў лен ні 1 Удакладніць часавыя ўяў лен ні «ра-
ней», «пазней», «спачатку», «потым», 
«да», «пасля», пра часткі сутак і поры 
года;
вучыць класіфікаваць прадметы па 
адной і дзвюх улас ці вас цях;
фар мі ра ваць уменне лічыць прадметы 
ў межах 20

Уста наў лен не парадку руху падзей 
Кла сі фі ка цыя прад ме таў па адной 
і дзвюх улас ці вас цях 
Вызначэнне коль кас ці мност ваў 
[1] Ч. 1: урокі 7, 8 (с. 16—19)
[2] Ч. 1: урокі 7, 8 (с. 9—10)

5 Парадкавае лі-
чэн не

1 Вучыць вы ка рыс тоў ваць парадкавыя 
лічэбнікі ў працэсе лі чэн ня;
вучыць упарадкоўваць прадметы па 
памеры;
удакладняць прасторавыя і часавыя 
ўяў лен ні;
фар мі ра ваць уменне класіфікаваць 
прадметы па адной і дзвюх улас ці-
вас цях

Лічэнне з дапамогай парадкавых лі чэб
ні каў
Упарадкоўванне прад ме таў па памеры
Вызначэнне месцазнаходжання прад ме
таў у прасторы, напрамку руху
Кла сі фі ка цыя прад ме таў па адной 
і дзвюх улас ці вас цях
[1] Ч. 1: урокі 10—11 (с. 22—25)
[2] Ч. 1: урокі 10—11 (с. 12—13)
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Працяг

1 2 3 4 5

6 Столькі ж. 
Больш. Менш 

1 Вучыць уста наў лі ваць узаемна адна-
значную адпаведнасць паміж эле мен-
та мі двух мност ваў;
удакладняць прасторавыя ўяў лен ні;
фар мі ра ваць уменне весці лі чэн не 
коль кас ны мі і парадкавымі лі чэб ні-
ка мі;
фар мі ра ваць уменне класіфікаваць 
прадметы па адной і дзвюх улас ці-
вас цях 

Уста наў лен не ўзаемна адназначнай 
ад па вед нас ці паміж эле мен та мі двух 
мност ваў 
Лічэнне коль кас ны мі і парадкавымі лі
чэб ні ка мі
Кла сі фі ка цыя прад ме таў па адной 
і дзвюх улас ці вас цях
[1] Ч. 1: урок 12 (с. 26—27)
[2] Ч. 1: урок 12 (с. 14)

7 Больш на.  
Менш на 

1 Вучыць уста наў лі ваць ад но сіны 
«больш на», «менш на»;
вучыць ураўноўваць коль кас ці мност-
ваў рознымі спо са ба мі;
вучыць складаць апавяданне па сю-
жэтных малюнках з выкарыстаннем 
слоў «было», «стала» і колькасных 
даных;
фар мі ра ваць уменне лічыць прадметы 
ў межах 20

Уста наў лен не ўзаемна адназначнай 
ад па вед нас ці паміж эле мен та мі двух 
мност ваў 
Ураўноўванне колькасцей мност ваў 
рознымі спо са ба мі
Складанне апавядання па сюжэтных 
малюнках з выкарыстаннем слоў «бы
ло», «стала» і колькасных даных
Вызначэнне лі ку мност ваў 
[1] Ч. 1: урокі 13—14 (с. 28—31)
[2] Ч. 1: урокі 13—14 (с. 15—16)

8 Замацаванне 1 Замацоўваць уменне весці лі чэн не 
коль кас ны мі і парадкавымі лі чэб ні-
ка мі;
за ма цоў ваць уменне параўноўваць лі-
кі мност ваў;
за ма цоў ваць уменне класіфікаваць 
прадметы па адной і дзвюх улас ці-
вас цях; 
за ма цоў ваць прасторавыя і часавыя 
ўяў лен ні; 
вучыць складаць апавяданне па сю-
жэтных малюнках з выкарыстаннем 
слоў «было», «стала» і колькасных 
даных

Лічэнне прад ме таў з дапамогай коль
касных і парадкавых лі чэб ні каў 
Па раў нан не лі ку мност ваў 
Кла сі фі ка цыя геаметрычных фі гур па 
адной і дзвюх улас ці вас цях
Вызначэнне месцазнаходжання прад
ме таў у прасторы, напрамку руху, па
радку падзей
Складанне апавядання па сюжэтных 
малюнках з выкарыстаннем слоў «бы
ло», «стала» і колькасных даных
[1] Ч. 1: урокі 15—16 (с. 32—35)
[2] Ч. 1: урокі 15—16 (с. 17—18)

Адназначныя лі кі (42 г)

9 Многа. Адзін 1 Вучыць карыстацца паняццямі 
«адзін» і «многа» для характарыстыкі 
коль кас ці мност ваў, якія складаюцца 
з аднаго ці з некалькіх эле мен таў;
фар мі ра ваць уменне лічыць прадметы 
ў межах 20;
фар мі ра ваць уменне параўноўваць 
коль кас ці мност ваў

Характарыстыка коль кас ці мност ваў, 
якія складаюцца з аднаго ці з некалькіх 
эле мен таў
Лічэнне прад ме таў у межах 20
Па раў нан не коль кас ці мност ваў 
[1] Ч. 1: урок 17 (с. 36—37) 
[2] Ч. 1: урок 17 (с. 19)

10 Лік і лічба 1 1 Пазнаёміць з лі кам і лічбай 1;
фар мі ра ваць уменне лічыць прадметы 
ў межах 20;
вучыць складаць апавяданне па сю-
жэтных малюнках з выкарыстаннем 
слоў «было», «стала» і колькасных 
даных

Абазначэнне коль кас ці мноства, якое 
складаецца з аднаго элемента, лі кам 1
Лічэнне прад ме таў у межах 20
Складанне апавядання па сюжэтных 
малюнках з выкарыстаннем слоў «бы
ло», «стала» і колькасных даных
[1] Ч. 1: урок 18 (с. 38—39) 
[2] Ч. 1: урок 18 (с. 20)

11 Лік і лічба 2 1 Паказаць спосабы ўтва рэн ня лі каў 
1 і 2;
пазнаёміць з лі кам і лічбай 2;
фар мі ра ваць уменне лічыць прадметы 
ў межах 20;
вучыць складаць апавяданне па сю-
жэтных малюнках з коль кас ны мі да-
ны мі

Абазначэнне коль кас ці мноства, якое 
складаецца з двух эле мен таў, лі кам 2
Лічэнне прад ме таў у межах 20
Складанне апавядання па сюжэтных 
малюнках з коль кас ны мі да ны мі
[1] Ч. 1: урок 19 (с. 40—41) 
[2] Ч. 1: урок 19 (с. 21)

© НМУ «Нацыянальны інстытут адукацыі», 2017 
© ТДА «Аверсэв», афармленне, пераклад, 2017



72

Працяг

1 2 3 4 5

12 Знакі «+», «–», 
«=»

1 Пазнаёміць са зна ка мі «+», «–» і «=»;
вучыць чытаць і за піс ваць лі ка выя 
выразы і роў нас ці, якія адпавядаюць 
практычным дзеянням з наглядным 
матэрыялам;
фар мі ра ваць уменне лічыць прадметы 
ў межах 20;
вучыць складаць апавяданне па сю-
жэтных малюнках з коль кас ны мі да-
ны мі

Састаўленне і запіс лі ка вых выразаў 
і роў нас цей, якія адпавядаюць прак
тычным дзеянням з наглядным матэ
рыялам
Лічэнне прад ме таў у межах 20
Складанне апавядання па сюжэтных 
малюнках з коль кас ны мі да ны мі
[1] Ч. 1: урок 20 (с. 42—43)
[2] Ч. 1: урок 20 (с. 22)

13 Лік і лічба 3 1 Паказаць спосабы ўтва рэн ня лі каў 
3 і 2;
пазнаёміць з лі кам і лічбай 3;
вучыць чытаць і за піс ваць лі ка выя 
выразы і лі ка выя роў нас ці з лі камі 1, 
2 і 3;
пазнаёміць з паняццем «суседзі ліку»;
фар мі ра ваць уменне лічыць прадметы 
ў межах 20;
вучыць складаць апавяданне па сю-
жэтным малюнку з коль кас ны мі да-
ны мі 

Абазначэнне коль кас ці мноства, якое 
складаецца з трох эле мен таў, лі кам 3
Са стаў лен не і запіс лі ка вых выразаў 
і роў нас цей з лі камі 1, 2, 3
Вызначэнне су се дзяў лі ку 2 
Лічэнне прад ме таў у межах 20
Складанне апавядання па сюжэтных 
малюнках з коль кас ны мі да ны мі 
[1] Ч. 1: урок 21 (с. 44—45) 
[2] Ч. 1: урок 21 (с. 23)

14 Састаў лі ку 3. 
Складанне і ад ні-
ман не на прак-
тычнай аснове

1 Пазнаёміць з саставам лі ку 3;
практыкаваць у са стаў лен ні роў нас-
цей з лі камі 1, 2 і 3;
вучыць вы ка рыс тоў ваць схематыч-
ную нагляднасць для абгрунтавання 
выбару арыфметычнага дзеяння

Са стаў лен не схем і лі ка вых роў нас цей, 
якія ілюструюць са стаў лі ку 3 
Уста наў лен не ад па вед нас ці паміж схе
май, малюнкам і матэматычным за
пі сам
[1] Ч. 1: урок 22 (с. 46—47)
[2] Ч. 1: урок 22 (с. 24)

15 Лік і лічба 4 1 Паказаць спосабы ўтва рэн ня лі каў 
4 і 3;
пазнаёміць з лі кам і лічбай 4;
практыкаваць у са стаў лен ні лі ка вых 
роў нас цей з лі кам і лічбай 4;
вучыць вы ка рыс тоў ваць схематыч-
ную нагляднасць для абгрунтавання 
выбару арыфметычнага дзеяння

Абазначэнне коль кас ці мноства, якое 
складаецца з чатырох эле мен таў, лі
кам 4
Са стаў лен не і запіс лі ка вых выразаў 
і роў нас цей з лі камі 2, 3 і 4
Уста наў лен не ад па вед нас ці паміж схе
май, малюнкам і матэматычным за
пі сам
[1] Ч. 1: урок 23 (с. 48—49)
[2] Ч. 1: урок 23 (с. 25)

16 Састаў лі ку 4. 
Складанне і ад ні-
ман не на прак-
тычнай аснове

1 Пазнаёміць з саставам лі ку 4;
практыкаваць у са стаў лен ні роў нас-
цей з лі камі 1, 2, 3 і 4;
вучыць вы ка рыс тоў ваць схематыч-
ную нагляднасць для абгрунтавання 
выбару арыфметычнага дзеяння 

Са стаў лен не схем і лі ка вых роў нас цей, 
якія ілюструюць са стаў лі ку 4 
Уста наў лен не ад па вед нас ці паміж схе
май, малюнкам і матэматычным за
пі сам
[1] Ч. 1: урок 24 (с. 50—51)
[2] Ч. 1: урок 24 (с. 26)

17 Замацаванне 1 Замацоўваць:
уменне весці лі чэн не коль кас ны мі 
і парадкавымі лі чэб ні ка мі;
уменне са стаўляць і за піс ваць роў нас-
ці з лі камі 1, 2, 3 і 4; 
веданне саставу вывучаных лі каў;
уменне вы ка рыс тоў ваць схематыч-
ную нагляднасць для абгрунтавання 
выбару арыфметычнага дзеяння 

Характарыстыка коль кас ці мност ваў, 
якія складаюцца з аднаго ці з некалькіх 
эле мен таў 
Са стаў лен не і запіс лікавай роў нас ці
Уста наў лен не ад па вед нас ці паміж схе
май, малюнкам і матэматычным за
пі сам
Метадычныя рэкамендацыі да ўро ка 
прапануюцца ў вучэбна-метадычным 
да па мож ні ку для нас таў ні каў «Матэ-
матыка ў 1 класе» (2016 г.) 
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2-я чвэрць (33 г)

18 Знакі «<», «>» 1 Пазнаёміць з абазначэннем ад но сін 
«больш» і «менш» з дапамогай знакаў 
«>», «<»;
пазнаёміць з за пі самі, са стаўленымі 
з лі каў і знакаў «>», «<»;
практыкаваць за піс ваць роў нас ці з лі-
камі 1, 2, 3 і 4;
вучыць суадносіць малюнак, схему 
і матэматычны запіс

Па раў нан не лі каў на матэматычнай 
аснове
Са стаў лен не і запіс роў нас цей і ня роў
нас цей
Уста наў лен не ад па вед нас ці паміж схе
май, малюнкам і матэматычным за
пі сам
[1] Ч. 1: урок 25 (с. 52—53) 
[2] Ч. 1: урок 25 (с. 27)

19 Лік і лічба 5 1 Пазнаёміць з лі кам і лічбай 5;
практыкаваць у са стаў лен ні лі ка вых 
роў нас цей з лі кам 5;
вучыць ставіць у адпаведнасць сюжэт-
наму малюнку схему і матэматычны 
запіс

Абазначэнне коль кас ці мноства, якое 
складаецца з пяці эле мен таў, лі кам 5
Са стаў лен не і запіс лі ка вых выразаў 
і роў нас цей 
Уста наў лен не ад па вед нас ці паміж схе
май, малюнкам і матэматычным за
пі сам
[1] Ч. 1: урок 26 (с. 54—55)
[2] Ч. 1: урок 26 (с. 28)

20 Састаў лі ку 5 1 Пазнаёміць з саставам лі ку 5;
практыкаваць у па раў нан ні лі каў ад 1 
да 5 на практычнай аснове;
вучыць са стаўляць і за піс ваць лі ка-
выя роў нас ці і ня роў нас ці з лі камі 1, 
2, 3, 4 і 5;
вучыць уста наў лі ваць адпаведнасць 
паміж схемай і сюжэтным малюнкам

Са стаў лен не схем і лі ка вых роў нас цей, 
якія ілюструюць са стаў лі ку 5
Па раў нан не лі каў на практычнай ас
нове
Са стаў лен не лі ка вых роў нас цей і ня
роў нас цей
Уста наў лен не ад па вед нас ці паміж схе
май, малюнкам і матэматычным за
пі сам
[1] Ч. 1: урок 27 (с. 56—57)
[2] Ч. 1: урок 27 (с. 29)

21 Складанне і ад-
ні ман не ў межах 
пяці на практыч-
най аснове 

1 Вучыць выконваць складанне і ад ні-
ман не ў межах 5 на практычнай ас-
нове;
за ма цоў ваць веданне саставу лі ку 5;
практыкаваць у па раў нан ні лі каў ад 1 
да 5 на практычнай аснове; 
вучыць уста наў лі ваць адпаведнасць 
паміж схемай і сюжэтным малюнкам

Выкананне дзе ян няў складання і адні
мання на практычнай аснове
Са стаў лен не схем і лі ка вых роў нас цей, 
якія ілюструюць са стаў лі ку 5
Па раў нан не лі каў на практычнай асно
ве, са стаў лен не лі ка вых роў нас цей і ня
роў нас цей
Уста наў лен не ад па вед нас ці паміж схе
май, малюнкам і матэматычным за
пі сам
Метадычныя рэкамендацыі да ўро ка 
прапануюцца ў вучэбна-метадычным 
да па мож ні ку для нас таў ні каў «Матэ-
матыка ў 1 класе» (2016 г.)

22 Павялічыць на 1. 
Паменшыць на 1

1 Абагуліць пра ві ла ўтва рэн ня наступ-
нага лі ку шляхам павелі чэн ня на 1 
і папярэдняга лі ку шляхам памяншэн-
ня на 1;
удасканальваць уменне параўноўваць 
лі кі ад 1 да 5;
за ма цоў ваць веды саставу лі каў ад 2 
да 5

Павелі чэн не і памяншэнне лі каў на 1
Па раў нан не лі каў на практычнай асно
ве, са стаў лен не і запіс лі ка вых роў нас
цей і ня роў нас цей
Са стаў лен не і запіс лі ка вых роў нас цей, 
якія ілюструюць састаў вывучаных лі
каў
[1] Ч. 1: урок 28 (с. 58—59)
[2] Ч. 1: урок 28 (с. 30)

23 У парадку павелі-
чэн ня, у парадку 
памяншэння

1 Пазнаёміць з паняццямі «ў парадку 
па велі чэн ня», «у парадку памяншэн-
ня»;
практыкаваць ва ўпарадкаванні лі каў;
за ма цоў ваць веды саставу вывучаных 
лі каў; 

Упарадкаванне лі каў
Па раў нан не лі каў на аснове парадку 
следавання лі каў у натуральным радзе
Са стаў лен не і запіс лі ка вых роў нас цей, 
якія ілюструюць састаў вывучаных лі
каў
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Працяг

1 2 3 4 5

рыхтаваць да ўвядзення простай 
арыфметычнай задачы

Складанне апавядання па сюжэтных 
малюнках і апорных словах з выкары
станнем колькасных даных
Абгрунтаванне выбару арыфметычна
га дзеяння з дапамогай схематычнай 
на гляднасці 
[1] Ч. 1: урок 29 (с. 60—61)
[2] Ч. 1: урок 29 (с. 31)

24 Замацаванне 1 Замацоўваць уменне называць лі кі 
ў парадку павелі чэн ня і ў парадку 
памяншэння;
за ма цоў ваць веды саставу вывучаных 
лі каў;
за ма цоў ваць уменне параўноўваць лі-
кі ад 1 да 5, са стаўляць роў нас ці і ня-
роў нас ці з вы ву ча ны мі лі камі

Упарадкаванне лі каў
Па раў нан не лі каў на аснове парадку 
следавання лі каў у натуральным радзе
Са стаў лен не і запіс лі ка вых роў нас цей 
і ня роў нас цей
Уста наў лен не ад па вед нас ці паміж схе
май, малюнкам і матэматычным за
пі сам
Метадычныя рэкамендацыі да ўро ка 
прапануюцца ў вучэбна-метадычным 
да па мож ні ку для нас таў ні каў «Матэ-
матыка ў 1 класе» (2016 г.)

25 Лік і лічба 6 1 Пазнаёміць з лі кам і лічбай 6; 
практыкаваць у са стаў лен ні лі ка вых 
роў нас цей з лі кам 6;
за ма цоў ваць уменне называць лі кі 
ў парадку павелі чэн ня і ў парадку 
памяншэння;
рыхтаваць да ўвядзення простай 
арыфметычнай задачы

Абазначэнне коль кас ці мноства, якое 
складаецца з шасці эле мен таў, лі кам 6
Са стаў лен не і запіс лі ка вых роў нас цей 
з лі кам 6
Упарадкаванне лі каў
Складанне апавядання па сюжэтных 
малюнках і апорных словах з выкары
станнем колькасных даных
Абгрунтаванне выбару арыфметычна
га дзеяння з дапамогай схематычнай 
нагляднасці
[1] Ч. 1: урок 30 (с. 62—63)
[2] Ч. 1: урок 30 (с. 32) 

26 Састаў лі ку 6 1 Пазнаёміць з саставам лі ку 6;
практыкаваць у па раў нан ні лі каў ад 
1 да 6;
вучыць за піс ваць лі ка выя роў нас ці 
і ня роў нас ці з лі камі ад 1 да 6;
за ма цоў ваць уменне класіфікаваць 
прадметы па дзвюх улас ці вас цях

Са стаў лен не і запіс лі ка вых роў нас цей, 
якія ілюструюць са стаў лі ку 6
Па раў нан не лі каў на аснове парадку 
следавання лі каў у натуральным радзе
Кла сі фі ка цыя прад ме таў па дзвюх 
улас ці вас цях
[1] Ч. 1: урок 31 (с. 64—65)
[2] Ч. 1: урок 31 (с. 33)

27 Складанне і ад-
ні ман не ў межах 
шасці на прак-
тычнай аснове

1 Практыкаваць у выкананні складання 
і ад ні ман ня лі каў у межах шасці на 
практычнай аснове; 
за ма цоў ваць веды саставу вывучаных 
лі каў;
замацоўваць уменне называць лі кі 
ў парадку павелі чэн ня і ў парадку 
памяншэння;
рыхтаваць да ўвядзення простай 
арыфметычнай задачы

Выкананне дзе ян няў складання і ад ні
ман ня на практычнай аснове 
Са стаў лен не і запіс лі ка вых роў нас цей, 
якія ілюструюць са стаў вывучаных лі
каў
Упарадкаванне лі каў
Складанне апавядання па сюжэтных 
малюнках і апорных словах з выкары
станнем колькасных даных
[1] Ч. 1: урок 32 (с. 66—67)
[2] Ч. 1: урок 32 (с. 34)

28 Лік і лічба 7 1 Пазнаёміць з лі кам і лічбай 7;
практыкаваць у са стаў лен ні лі ка вых 
роў нас цей з лі кам 7;
замацоўваць уменне называць лі кі 
ў парадку павелі чэн ня і ў парадку 
памяншэння;
вучыць складаць апавяданне па сю-
жэтных малюнках і апорных словах 
з выкарыстаннем колькасных даных

Абазначэнне коль кас ці мноства, якое 
складаецца з сямі эле мен таў, лі кам 7
Са стаў лен не лі ка вых роў нас цей з вы
ву ча ны мі лі камі
Упарадкаванне лі каў
Складанне апавядання з выкарыстан
нем колькасных даных
[1] Ч. 1: урок 33 (с. 68—69)
[2] Ч. 1: урок 33 (с. 35)
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29 Састаў лі ку 7 1 Пазнаёміць з саставам лі ку 6;
практыкаваць у па раў нан ні лі каў ад 
1 да 7;
вучыць са стаўляць лі ка выя роў нас ці 
і ня роў нас ці з лі камі ад 1 да 7;
рыхтаваць да ўвядзення простай 
арыфметычнай задачы

Са стаў лен не і запіс лі ка вых роў нас цей, 
якія ілюструюць са стаў лі ку 7
Па раў нан не лі каў на практычнай ас
нове
Складанне апавядання па сюжэтных 
малюнках і апорных словах з выкары
станнем колькасных даных
Абгрунтаванне выбару арыфметычна
га дзеяння з дапамогай схематычнай 
нагляднасці
[1] Ч. 1: урок 34 (с. 70—71)
[2] Ч. 1: урок 34 (с. 36)

30 Складанне і ад-
ні ман не ў межах 
сямі на практыч-
най аснове

1 Практыкаваць у выкананні складан-
ня і ад ні ман ня лі каў у межах сямі на 
практычнай аснове;
практыкаваць у па раў нан ні лі каў ад 
1 да 7;
за ма цоў ваць веды саставу лі ку 7;
за ма цоў ваць уменне называць лі кі 
ў парадку павелі чэн ня і ў парадку 
памяншэння;
вучыць складаць апавяданне з коль-
кас ны мі да ны мі па прадметнай і схе-
матычнай ілюстрацыі 

Выкананне дзе ян няў складання і ад ні
ман ня на практычнай аснове
Са стаў лен не схем і лі ка вых роў нас цей, 
якія ілюструюць са стаў вывучаных лі
каў
Упарадкаванне лі каў
Складанне апавядання з выкарыстан
нем колькасных даных
[1] Ч. 1: урок 35 (с. 72—73)
[2] Ч. 1: урок 35 (с. 37)

31  
32

Замацаванне 2 За ма цоў ваць веды саставу вывучаных 
лі каў;
фар мі ра ваць уменне выконваць скла-
данне і ад ні ман не лі каў на практыч-
най аснове;
за ма цоў ваць уменне параўноўваць лі-
кі ад 1 да 7;
за ма цоў ваць уменне называць лі кі 
ў парадку павелі чэн ня і ў парадку 
памяншэння;
рыхтаваць да ўвядзення простай 
арыфметычнай задачы

Са стаў лен не і запіс лі ка вых роў нас цей, 
якія ілюструюць са стаў вывучаных лі
каў
Выкананне дзе ян няў складання і ад ні
ман ня на практычнай аснове
Па раў нан не лі каў на практычнай асно
ве, на аснове парадку следавання лі каў 
у натуральным радзе 
Упарадкаванне лі каў
Складанне апавядання па сюжэтных 
малюнках і апорных словах з выкары
станнем колькасных даных
Метадычныя рэкамендацыі да ўро ка 
прапануюцца ў вучэбна-метадычным 
да па мож ні ку для нас таў ні каў «Матэ-
матыка ў 1 класе» (2016 г.)

33 Структура за-
дачы. Задачы, 
якія раскрываюць 
сэнс дзеяння 
складання 

1 Пазнаёміць са структурай задачы 
(умова, пытанне, рашэнне, адказ);
фар мі ра ваць уменне рашаць задачы, 
якія раскрываюць сэнс аперацыі скла-
дання; 
за ма цоў ваць уменне павялічваць і па-
мяншаць лі кі на 1;
за ма цоў ваць уменне называць су се-
дзяў вывучаных лі каў 

Аналіз тэксту задачы
Абгрунтаванне выбару арыфметыч
нага дзеяння 
Выкананне дзе ян няў складання і ад ні
ман ня на аснове павелі чэн ня і памян
шэння лі каў на 1
Вывучэнне су се дзяў вывучаных лі каў
[1] Ч. 1: урок 36 (с. 74—75)
[2] Ч. 1: урок 36 (с. 38)

34 Задачы, якія рас-
крываюць сэнс 
дзеяння ад ні-
мання

1 Фарміраваць уменне рашаць задачы, 
якія раскрываюць сэнс дзеяння ад-
ні ман ня;
за ма цоў ваць уменне выдзяляць струк-
турныя кампаненты задачы;
за ма цоў ваць уменне параўноўваць лі-
кі ад 1 да 7;
фар мі ра ваць уменне выконваць скла-
данне і ад ні ман не лі каў на практыч-
най аснове 

Аналіз тэксту задачы
Абгрунтаванне выбару арыфметыч
нага дзеяння 
Па раў нан не лі каў на практычнай ас
нове 
Выкананне дзе ян няў складання і ад ні
ман ня на практычнай аснове 
[1] Ч. 1: урок 37 (с. 76—77)
[2] Ч. 1: урок 37 (с. 39)
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35 Лік і лічба 8 1 Пазнаёміць з лі кам і лічбай 8;
практыкаваць у са стаў лен ні лі ка вых 
роў нас цей з лі кам 8;
за ма цоў ваць уменне называць лі кі 
ў парадку павелі чэн ня і ў парадку 
памяншэння;
фар мі ра ваць уменне рашаць простыя 
задачы, якія раскрываюць сэнс дзе ян-
няў складання і ад ні ман ня

Абазначэнне коль кас ці мноства, якое 
складаецца з васьмі эле мен таў, лі кам 8
Са стаў лен не лі ка вых роў нас цей з вы
ву ча ны мі лі камі
Упарадкаванне лі каў
Рашэнне простых задач, якія раскры
ваюць сэнс дзе ян няў складання і ад ні
ман ня
[1] Ч. 1: урок 38 (с. 78—79)
[2] Ч. 1: урок 38 (с. 40)

36 Састаў лі ку 8 1 Пазнаёміць з саставам лі ку 8;
практыкаваць у па раў нан ні лі каў ад 
1 да 8;
вучыць за піс ваць лі ка выя роў нас ці 
і ня роў нас ці з лі камі ад 1 да 8;
за ма цоў ваць уменне рашаць задачы, 
якія раскрываюць сэнс дзе ян няў скла-
дання і ад ні ман ня

Са стаў лен не і запіс лі ка вых роў нас цей, 
якія ілюструюць са стаў лі ку 8
Па раў нан не лі каў на практычнай асно
ве і на аснове парадку следавання лі каў 
у натуральным радзе
Рашэнне простых задач, якія раскры
ваюць сэнс дзе ян няў складання і ад ні
ман ня
[1] Ч. 1: урок 39 (с. 80—81)
[2] Ч. 1: урок 39 (с. 41)

37 Складанне і ад-
ні ман не ў межах 
васьмі на прак-
тычнай аснове 

1 Практыкаваць у выкананні складання 
і ад ні ман ня на практычнай аснове; 
пазнаёміць з кароткім за пі сам задачы; 
фар мі ра ваць уменне рашаць простыя 
задачы, якія раскрываюць сэнс дзе ян-
няў складання і ад ні ман ня

Выкананне дзе ян няў складання і ад ні
ман ня на практычнай аснове і на аснове 
парадку следавання лі каў у натураль
ным радзе
Суаднясенне тэксту задачы і карот
кага запісу
Рашэнне простых задач, якія раскры
ваюць сэнс дзе ян няў складання і ад ні
ман ня 
[1] Ч. 1: урок 40 (с. 82—83)
[2] Ч. 1: урок 40 (с. 42)

38
39

Замацаванне 2 Замацоўваць веды саставу вывучаных 
лі каў;
фар мі ра ваць уменне выконваць скла-
данне і ад ні ман не лі каў на практыч-
най аснове;
за ма цоў ваць уменне называць лі кі ад 
1 да 8;
фар мі ра ваць уменне рашаць простыя 
задачы, якія раскрываюць сэнс дзе ян-
няў складання і ад ні ман ня

Са стаў лен не і запіс лі ка вых роў нас цей, 
якія ілюструюць са стаў вывучаных лі
каў
Выкананне дзе ян няў складання і ад ні
ман ня на практычнай аснове і на аснове 
парадку следавання лі каў у натураль
ным радзе
Па раў нан не лі каў на практычнай асно
ве і на аснове парадку следавання лі каў 
у натуральным радзе
Рашэнне простых задач, якія раскры
ваюць сэнс дзе ян няў складання і ад ні
ман ня
Метадычныя рэкамендацыі да ўро ка 
прапануюцца ў вучэбна-метадычным 
да па мож ні ку для нас таў ні каў «Матэ-
матыка ў 1 класе» (2016 г.)

40 Лік і лічба 9 1 Пазнаёміць з лі кам і лічбай 9; 
практыкаваць у са стаў лен ні лі ка вых 
роў нас цей з лі кам 9;
фар мі ра ваць уменне выконваць скла-
данне і ад ні ман не на практычнай ас-
нове і на аснове парадку следавання 
лі каў у натуральным радзе;
фар мі ра ваць уменне рашаць простыя 
задачы, якія раскрываюць сэнс дзе ян-
няў складання і ад ні ман ня

Абазначэнне коль кас ці мноства, якое 
складаецца з дзевяці эле мен таў, лі кам 9 
Выкананне дзе ян няў складання і ад ні
ман ня на практычнай аснове і на аснове 
парадку следавання лі каў у натураль
ным радзе
Рашэнне простых задач, якія раскры
ваюць сэнс дзе ян няў складання і ад ні
ман ня
[1] Ч. 1: урок 41 (с. 84—85)
[2] Ч. 1: урок 41 (с. 43)

© НМУ «Нацыянальны інстытут адукацыі», 2017 
© ТДА «Аверсэв», афармленне, пераклад, 2017



77

Працяг

1 2 3 4 5

41 Састаў лі ку 9 1 Пазнаёміць з саставам лі ку 9;
практыкаваць у па раў нан ні лі каў ад 1 
да 9 на прадметнай аснове і на аснове 
ве даў саставу лі каў;
вучыць за піс ваць лі ка выя роў нас ці 
і ня роў нас ці з лі камі ад 1 да 9;
фар мі ра ваць уменне рашаць простыя 
задачы, якія раскрываюць сэнс дзе ян-
няў складання і ад ні ман ня

Са стаў лен не схем і лі ка вых роў нас цей, 
якія ілюструюць са стаў лі ку 9
Параўнанне лі каў на прадметнай асно
ве і на аснове ве даў саставу лі каў
Рашэнне простых задач, якія раскры
ваюць сэнс дзе ян няў складання і ад ні
ман ня
[1] Ч. 1: урок 42 (с. 86—87)
[2] Ч. 1: урок 42 (с. 44)

42 Складанне і ад-
ні ман не ў межах 
дзевяці на прак-
тычнай аснове 

1 Практыкаваць у выкананні складан-
ня і ад ні ман ня лі каў на практычнай 
аснове; 
практыкаваць у па раў нан ні лі каў ад 
1 да 9;
фар мі ра ваць уменне рашаць простыя 
задачы, якія раскрываюць сэнс дзе ян-
няў складання і ад ні ман ня

Выкананне дзе ян няў складання і ад ні
ман ня на практычнай аснове і на аснове 
парадку следавання лі каў у натураль
ным радзе
Па раў нан не лі каў
Рашэнне простых задач, якія раскры
ваюць сэнс дзе ян няў складання і ад ні
ман ня
[1] Ч. 1: урок 43 (с. 88—89)
[2] Ч. 1: урок 43 (с. 45)

43 Задачы, якія рас-
крываюць сэнс 
дзеяння скла-
дання са словамі 
«столькі ж»

1 Фарміраваць уменне рашаць прос тыя 
задачы, якія раскрываюць сэнс дзеян-
ня складання, са словамі «столь кі ж»;
практыкаваць у выкананні складан-
ня і ад ні ман ня лі каў на практычнай 
аснове;
практыкаваць у па раў нан ні лі каў ад 
1 да 9

Рашэнне простых задач, якія раскрыва
юць сэнс дзеяння складання, са словамі 
«столькі ж»
Выкананне дзе ян няў складання і ад ні
ман ня на аснове парадку следавання 
лі каў у натуральным радзе
Па раў нан не лі каў і зна чэн няў выразаў
[1] Ч. 1: урок 44 (с. 90—91)
[2] Ч. 1: урок 44 (с. 46)

44 Замацаванне 1 Замацоўваць веды саставу вывучаных 
лі каў;
фар мі ра ваць уменне выконваць скла-
данне і ад ні ман не лі каў на практыч-
най аснове;
за ма цоў ваць уменне параўноўваць лі-
кі ад 1 да 9;
фар мі ра ваць уменне рашаць задачы 
вывучаных ві даў

Са стаў лен не і запіс лі ка вых роў нас цей, 
якія ілюструюць са стаў вывучаных лі
каў
Выкананне дзе ян няў складання і ад ні
ман ня на практычнай аснове 
Па раў нан не лі каў
Рашэнне простых задач вывучаных ві
даў
[1] Ч. 1: урок 45 (с. 92—93)
[2] Ч. 1: урок 45 (с. 47)

45 Лік і лічба 0 1 Пазнаёміць з лі кам і лічбай 0; 
вызначыць месца лі ку 0 у радзе цэлых 
неадмоў ных лі каў;
практыкаваць у па раў нан ні лі каў ад 
0 да 9;
фар мі ра ваць уменне рашаць задачы 
вывучаных ві даў 

Абазначэнне коль кас ці мноства, якое не 
ўтрымлівае ніводнага элемента, лі кам 0
Вызначэнне месца лі ку 0 у радзе лі каў
Па раў нан не вывучаных лі каў з лі кам 0 
Выкананне дзе ян няў складання і ад ні
ман ня на практычнай аснове 
Рашэнне простых задач вывучаных ві
даў
[1] Ч. 1: урок 46 (с. 94—95)
[2] Ч. 1: урок 46 (с. 48)

46 Складанне і ад-
ні ман не з нулём 
на практычнай 
аснове

1 Пазнаёміць з выпадкамі складання 
і ад ні ман ня з лі кам 0;
вучыць параўноўваць лі кі на аснове 
ве даў саставу лі ку; 
фар мі ра ваць уменне рашаць простыя 
задачы вывучаных ві даў

Выкананне дзе ян няў складання і ад ні
ман ня з лі кам 0 на практычнай аснове 
Па раў нан не лі каў на аснове ве даў са
ставу лі каў
Рашэнне простых задач вывучаных ві
даў
[1] Ч. 1: урок 47 (с. 96—97)
[2] Ч. 1: урок 47 (с. 49)
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47
48
49
50

Замацаванне 4 Абагуліць веды, атрыманыя пры вы-
ву чэн ні нумарацыі лі каў першага 
дзясятка;
за ма цоў ваць веды саставу вывучаных 
лі каў;
за ма цоў ваць уменне выконваць скла-
данне і ад ні ман не ў межах дзевяці на 
практычнай аснове;
за ма цоў ваць уменне параўноўваць 
вывучаныя лікі;
фар мі ра ваць уменне рашаць задачы 
вывучаных ві даў

Упарадкаванне лі каў, павелі чэн не і па
мяншэнне лі каў на 1
Па раў нан не лі каў на практычнай асно
ве, на аснове парадку следавання лі каў 
у натуральным радзе, саставу лі каў 
Выкананне дзе ян няў складання і ад ні
ман ня на практычнай аснове, на аснове 
парадку следавання лі каў у натураль
ным радзе
Рашэнне простых задач вывучаных ві
даў
[1] Ч. 1: урокі 48—50 (с. 98—103)
[2] Ч. 1: урокі 48—50 (с. 50—52)

3-я чвэрць (36 г)

Частка 2 (70 г)

Двухзначныя лі кі да 20 (60 г)

51 Лік 10 1 Пазнаёміць з утварэннем і абазначэн-
нем лі ку 10, паняццем «дзясятак»;
разгледзець разнастайныя выпадкі 
саставу лі ку 10;
вучыць за піс ваць лі ка выя роў нас ці 
і ня роў нас ці з лі кам 10;
за ма цоў ваць уменне рашаць простыя 
задачы вывучаных ві даў 

Абазначэнне коль кас ці мноства, якое 
складаецца з дзесяці эле мен таў, лі кам 
10
Са стаў лен не і запіс лі ка вых роў нас цей, 
якія ілюструюць са стаў лі ку 10
Па раў нан не лі каў і зна чэн няў лі ка вых 
выразаў
Рашэнне простых задач вывучаных ві
даў
[1] Ч. 2: урок 51 (с. 4—5)
[2] Ч. 2: урок 51 (с. 3)

52 Лік 11 1 Пазнаёміць з утварэннем, абазначэн-
нем і дзесятковым саставам лі ку 11;
вучыць складаць і аднімаць лі кі на 
аснове дзесятковага саставу;
вучыць за піс ваць лі ка выя роў нас ці 
і ня роў нас ці з лі кам 11;
за ма цоў ваць уменне рашаць простыя 
задачы вывучаных ві даў

Абазначэнне коль кас ці мноства, якое 
складаецца з адзінаццаці эле мен таў, 
лі кам11
Выкананне дзе ян няў складання і ад ні
ман ня на аснове дзесятковага саставу 
лі ку 11
Выкананне дзе ян няў складання і ад ні
ман ня на практычнай аснове і на аснове 
парадку следавання лі каў у натураль
ным радзе
Рашэнне простых задач вывучаных ві
даў
[1] Ч. 2: урок 52 (с. 6—7)
[2] Ч. 2: урок 52 (с. 4)

53 Лік 12 1 Пазнаёміць з утварэннем, абазначэн-
нем і дзесятковым саставам лі ку 12;
вучыць складаць і аднімаць лі кі на 
аснове дзесятковага саставу;
за ма цоў ваць уменне рашаць простыя 
задачы вывучаных ві даў

Абазначэнне коль кас ці мноства, якое 
складаецца з дванаццаці эле мен таў, лі
кам 12 
Выкананне дзе ян няў складання і ад ні
ман ня на аснове дзесятковага саставу 
лі ку 12
Рашэнне простых задач вывучаных ві
даў
[1] Ч. 2: урок 53 (с. 8—9)
[2] Ч. 2: урок 53 (с. 5)

54 Лік 13 1 Пазнаёміць з утварэннем, абазначэн-
нем і дзесятковым саставам лі ку 13;
вучыць складаць і аднімаць лі кі на 
аснове дзесятковага саставу;
за ма цоў ваць веды саставу лі ку 10;
за ма цоў ваць уменне рашаць простыя 
задачы вывучаных ві даў

Абазначэнне коль кас ці мноства, якое 
складаецца з трынаццаці эле мен таў, 
лі кам 13 
Выкананне дзе ян няў складання і ад ні
ман ня на аснове дзесятковага саставу 
лі ку 13
Запаўненне таб лі цы, якая ілюструе са
стаў лі ку 13 
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Рашэнне простых задач вывучаных ві
даў
[1] Ч. 2: урок 54 (с. 10—11)
[2] Ч. 2: урок 54 (с. 6)

55 Лік 14 1 Пазнаёміць з утварэннем, абазначэн-
нем і дзесятковым саставам лі ку 14;
вучыць складаць і аднімаць лі кі на 
аснове дзесятковага саставу;
за ма цоў ваць веды саставу вывучаных 
лі каў;
за ма цоў ваць уменне рашаць простыя 
задачы вывучаных ві даў

Абазначэнне коль кас ці мноства, якое 
складаецца з чатырнаццаці эле мен таў, 
лі кам 14 
Выкананне дзе ян няў складання і ад ні
ман ня на аснове дзесятковага саставу 
лі ку 14
Запаўненне схем, якія ілюструюць са
стаў вывучаных лі каў
Рашэнне простых задач вывучаных ві
даў
[1] Ч. 2: урок 55 (с. 12—13)
[2] Ч. 2: урок 55 (с. 7)

56 Лік 15 1 Пазнаёміць з утварэннем, абазначэн-
нем і дзесятковым саставам лі ку 15;
вучыць складаць і аднімаць лі кі на 
аснове дзесятковага саставу;
за ма цоў ваць веды саставу вывучаных 
лі каў;
за ма цоў ваць уменне рашаць простыя 
задачы вывучаных ві даў

Абазначэнне коль кас ці мноства, якое 
складаецца з пятнаццаці эле мен таў, 
лі кам 15 
Выкананне дзе ян няў складання і ад ні
ман ня на аснове дзесятковага саставу 
лі ку 15
Са стаў лен не роў нас цей, якія ілюс т
руюць са стаў вывучаных лі каў
Рашэнне простых задач вывучаных ві
даў
[1] Ч. 2: урок 56 (с. 14—15)
[2] Ч. 2: урок 56 (с. 8)

57 Замацаванне 1 Замацоўваць:
веды аб утварэнні, абазначэнні і дзе-
сятковым саставе лі каў ад 10 да 15;
веды саставу лі каў у межах 10;
уменне выконваць складанне і ад ні-
ман не, заснаванае на веданні дзесят-
ковага саставу лі каў;
уменне рашаць простыя задачы вы-
вучаных ві даў

Утварэнне, чытанне і запіс лі каў ад 10 
да 15
Вызначэнне дзесятковага саставу вы
вучаных двухзначных лі каў, саставу 
адназначных лі каў 
Выкананне дзе ян няў складання і ад ні
ман ня на аснове дзесятковага саставу 
лі каў
Рашэнне простых задач вывучаных ві
даў
[1] Ч. 2: урок 57 (с. 16—17)
[2] Ч. 2: урок 57 (с. 9)

58 Адзінка часу: 
гадзіна

1 Пазнаёміць з адзінкай вы мя рэн ня ча-
су — гадзінай;
вучыць вызначаць час з дакладнасцю 
да гадзіны;
за ма цоў ваць на вы кі вы лі чэн няў на 
практычнай аснове, на аснове ве даў 
дзесятковага саставу лі каў, на аснове 
парадку следавання лі каў у натураль-
ным радзе;
за ма цоў ваць уменне рашаць простыя 
задачы вывучаных ві даў

Вызначэнне часу па цыферблатным 
гадзінніку
Выкананне дзе ян няў складання і ад ні
ман ня на практычнай аснове, на аснове 
ве даў дзесятковага саставу лі каў, мес
ца лі ку ў радзе лі каў, парадку следаван
ня лі каў у натуральным радзе
Рашэнне простых задач вывучаных ві
даў
[1] Ч. 2: урок 58 (с. 18—19)
[2] Ч. 2: урок 58 (с. 10)

59 Лік 16 1 Пазнаёміць з утварэннем, абазначэн-
нем і дзесятковым саставам лі ку 16;
вучыць складаць і аднімаць лі кі на 
аснове дзесятковага саставу;
за ма цоў ваць уменне рашаць простыя 
задачы вывучаных ві даў

Абазначэнне коль кас ці мноства, якое 
складаецца з шаснаццаці эле мен таў, 
лі кам 16 
Выкананне дзе ян няў складання і ад ні
ман ня на аснове дзесятковага саставу 
лі ку 16
Рашэнне простых задач вывучаных ві
даў
[1] Ч. 2: урок 59 (с. 20—21)
[2] Ч. 2: урок 59 (с. 11)
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60 Лік 17 1 Пазнаёміць з утварэннем, абазначэн-
нем і дзесятковым саставам лі ку 17;
вучыць складаць і аднімаць лі кі на 
аснове дзесятковага саставу і парад-
ку следавання лі каў у натуральным 
радзе;
за ма цоў ваць уменне рашаць простыя 
задачы вывучаных ві даў

Абазначэнне коль кас ці мноства, якое 
складаецца з сямнаццаці эле мен таў, 
лі кам 17 
Выкананне дзе ян няў складання і ад ні
ман ня на аснове дзесятковага саставу 
вывучаных лі каў і на аснове парадку 
следавання лі каў у натуральным радзе
Рашэнне простых задач вывучаных ві
даў
[1] Ч. 2: урок 60 (с. 22—23)
[2] Ч. 2: урок 60 (с. 12)

61 Лік 18 1 Пазнаёміць з утварэннем, абазначэн-
нем і дзесятковым саставам лі ку 18;
вучыць складаць і аднімаць лі кі на 
аснове дзесятковага саставу і парад-
ку следавання лі каў у натуральным 
радзе;
за ма цоў ваць уменне рашаць простыя 
задачы вывучаных ві даў

Абазначэнне коль кас ці мноства, якое 
складаецца з васямнаццаці эле мен таў, 
лі кам 18 
Выкананне дзе ян няў складання і ад ні
ман ня на аснове дзесятковага саставу 
вывучаных лі каў і парадку следавання 
лі каў у натуральным радзе 
Рашэнне простых задач вывучаных ві даў
[1] Ч. 2: урок 61 (с. 24—25)
[2] Ч. 2: урок 61 (с. 13)

62 Задачы на павелі-
чэн не лі ку на 
некалькі адзі нак 
(з адным мно-
ствам прад ме таў)

1 Пазнаёміць з задачамі на павелі чэн не 
лі ку на некалькі адзі нак («стала на … 
больш»);
за ма цоў ваць веды дзесятковага саста-
ву вывучаных лі каў;
замацоўваць уменне параўноўваць, 
складаць і аднімаць лі кі на аснове 
дзесятковага саставу, парадку следа-
вання лі каў у натуральным радзе, на 
практычнай аснове

Абгрунтаванне выбару арыфметычна
га дзеяння да задачы
Выкананне дзе ян няў складання і ад
ні ман ня на аснове ве даў дзесятковага 
саставу лі каў, парадку следавання лі каў 
у натуральным радзе, на практычнай 
аснове
Па раў нан не лі каў і зна чэн няў выразаў 
[1] Ч. 2: урок 62 (с. 26—27)
[2] Ч. 2: урок 62 (с. 14)

63 Лік 19 1 Пазнаёміць з утварэннем, абазначэн-
нем і дзесятковым саставам лі ку 19;
вучыць складаць і аднімаць лі кі на 
аснове дзесятковага саставу і парад-
ку следавання лі каў у натуральным 
радзе;
за ма цоў ваць уменне рашаць простыя 
задачы вывучаных ві даў

Абазначэнне коль кас ці мноства, якое 
складаецца з дзевятнаццаці эле мен таў, 
лі кам 19 
Выкананне дзе ян няў складання і ад ні
ман ня на аснове дзесятковага саставу 
вывучаных лі каў і на аснове парадку 
следавання лі каў у натуральным радзе 
Рашэнне простых задач вывучаных ві даў
[1] Ч. 2: урок 63 (с. 28—29)
[2] Ч. 2: урок 63 (с. 15)

64 Лік 20 1 Пазнаёміць з утварэннем, абазначэн-
нем і дзесятковым саставам лі ку 20;
вучыць складаць і аднімаць лі кі на 
аснове дзесятковага саставу і парад-
ку следавання лі каў у натуральным 
радзе;
за ма цоў ваць уменне рашаць простыя 
задачы вывучаных ві даў

Абазначэнне коль кас ці мноства, якое 
складаецца з дваццаці эле мен таў, лі
кам 20 
Выкананне дзе ян няў складання і ад ні
ман ня на аснове дзесятковага саставу 
вывучаных лі каў і на аснове парадку 
следавання лі каў у натуральным радзе 
Рашэнне простых задач вывучаных ві даў
[1] Ч. 2: урок 64 (с. 30—31)
[2] Ч. 2: урок 64 (с. 16)

65 Задачы на памян-
шэнне лі ку на 
некалькі адзі нак 
(з адным мно-
ствам прад ме таў)

1 Пазнаёміць з задачамі на памяншэнне 
лі ку на некалькі адзі нак («засталося 
на … менш»);
фар мі ра ваць уменне выконваць скла-
данне і ад ні ман не, заснаванае на ведах 
дзесятковага саставу лі каў;
за ма цоў ваць уменне параўноўваць лі-
кі і значэнні выразаў

Абгрунтаванне выбару арыфметычна
га дзеяння да задачы
Выкананне дзе ян няў складання і ад ні
ман ня на аснове дзесятковага саставу 
лі ку 
Па раў нан не лі каў і зна чэн няў выразаў 
[1] Ч. 2: урок 65 (с. 32—33)
[2] Ч. 2: урок 65 (с. 17)

© НМУ «Нацыянальны інстытут адукацыі», 2017 
© ТДА «Аверсэв», афармленне, пераклад, 2017



81

Працяг

1 2 3 4 5

66
67

Замацаванне 2 Замацоўваць ве ды дзесятковага са-
ставу лі каў;
за ма цоў ваць уменне выконваць скла-
данне і ад ні ман не, заснаванае на ведах 
дзесятковага саставу лі каў;
за ма цоў ваць уменне параўноўваць лі-
кі і значэнні выразаў;
за ма цоў ваць уменне рашаць простыя 
задачы вывучаных ві даў;
за ма цоў ваць уменне вызначаць час 
з дакладнасцю да гадзіны 

Утварэнне, чытанне і запіс лі каў ад 10 
да 20
Выкананне дзе ян няў складання і ад
ні ман ня на аснове ве даў дзесятковага 
саставу лі каў 
Па раў нан не лі каў і зна чэн няў выразаў
Рашэнне задач вывучаных ві даў
Вызначэнне часу з дакладнасцю да га
дзі ны
[1] Ч. 2: урок 66 (с. 34—35)
[2] Ч. 2: урок 66 (с. 18)

68 Прамая лі нія. 
Крывая лі нія

1 Пазнаёміць з прамой і крывой лі ніямі;
за ма цоў ваць веды дзесятковага саста-
ву двухзначных лі каў да 20;
за ма цоў ваць уменне выконваць скла-
данне 

Распазнаванне і пабудова прамой і кры
вой лі ній
Выкананне дзе ян няў складання і ад ні
ман ня на аснове дзесятковага саставу 
лі ку і на практычнай аснове
Рашэнне задач вывучаных ві даў
[1] Ч. 2: урок 67 (с. 36—37)
[2] Ч. 2: урок 67 (с. 19)

69 Таблічнае скла-
данне і ад ні ман не 
з лі кам 1

1 Навучыць прылічваць па адзінцы без 
апоры на прадметную нагляднасць 
і састаўляць адпаведныя таб лі цы; 
за ма цоў ваць уменне рашаць задачы 
вывучаных ві даў; 
за ма цоў ваць уменне распазнаваць 
і будаваць прамую і крывую лі ніі

Выкананне дзе ян няў складання і ад
ні ман ня з выкарыстаннем прыёму 
прылічвання і адлічвання 1 
Рашэнне задач вывучаных ві даў
Пабудова прамой і крывой лі ній 
[1] Ч. 2: урок 68 (с. 38—39)
[2] Ч. 2: урок 68 (с. 20)

70 Прыём пры баў-
лен ня па частках

1 Разгледзець прыём пры баў лен ня лі ку 
па частках;
ад пра цоў ваць навык пры баў лен ня 
і ад ні ман ня адзінкі без апоры на прад-
метную нагляднасць;
за ма цоў ваць уменне рашаць простыя 
задачы вывучаных ві даў 

Выкананне дзе ян няў складання і ад ні
ман ня з выкарыстаннем прыёму пры
баў лен ня і ад ні ман ня па частках 
Рашэнне задач вывучаных ві даў
[1] Ч. 2: урок 69 (с. 40—41)
[2] Ч. 2: урок 69 (с. 21)

71 Таблічнае скла-
данне 
і ад ні ман не з лі-
кам 2

1 Фарміраваць уменне вы ка рыс тоў ваць 
пры выкананні вы лі чэн няў прыём 
пры баў лен ня і ад ні ман ня лі ку 2 па 
частках;
за ма цоў ваць веды таб ліч ных вы пад-
каў пры баў лен ня і ад ні ман ня адзінкі;
за ма цоў ваць веды саставу вывучаных 
адназначных лі каў;
за ма цоў ваць уменне рашаць простыя 
задачы вывучаных ві даў

Прыбаўленне і ад ні ман не лі ку 2 у ме
жах 10 
Са стаў лен не роў нас цей, якія ілюст
руюць са стаў вывучаных адназначных 
лі каў
Рашэнне задач вывучаных ві даў
[1] Ч. 2: урок 70 (с. 42—43)
[2] Ч. 2: урок 70 (с. 22)

72 Пазатаблічнае 
складанне і ад ні-
ман не
з лі кам 2

1 Фарміраваць уменне выконваць пры-
баў ленне і ад ні ман не лі ку 2 у межах 
20 без пераходу праз дзясятак;
замацоўваць веды вывучаных таб ліч-
ных вы пад каў складання і ад ні ман ня;
за ма цоў ваць уменне параўноўваць лі-
кі і значэнні выразаў;
практыкаваць у вы зна чэн ні часу па 
цыферблатным гадзінніку;
вучыць будаваць прамыя і крывыя 
лі ніі;
за ма цоў ваць уменне рашаць задачы 
вывучаных ві даў 

Прыбаўленне і ад ні ман не лі ку 2 у межах 
20 без пераходу праз дзясятак 
Прыбаўленне і ад ні ман не лі каў 1 і 2 
у межах 10
Па раў нан не лі каў і зна чэн няў выразаў 
Вызначэнне часу па цыферблатным 
гадзінніку 
Рашэнне задач вывучаных ві даў
Пабудова прамой і крывой лі ній
[1] Ч. 2: урок 71 (с. 44—45)
[2] Ч. 2: урок 71 (с. 23)
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73 Назвы кам па нен-
таў і выніку дзе-
яння складання 

1 Пазнаёміць з назвамі кам па нен таў 
і выніку дзеяння складання; 
за ма цоў ваць вывучаныя выпадкі таб-
ліч на га і пазатаб ліч на га складання 
і ад ні ман ня;
за ма цоў ваць уменне параўноўваць лі-
кі і значэнні выразаў;
за ма цоў ваць уменне рашаць простыя 
задачы вывучаных ві даў

Чытанне пры кла даў з выкарыстаннем 
назваў кам па нен таў і выніку дзеяння 
складання
Прыбаўленне і ад ні ман не лі каў 1 і 2 
у межах 10 і ў межах 20 без пераходу 
праз дзясятак
Па раў нан не лі каў і зна чэн няў выразаў
Рашэнне задач вывучаных ві даў
[1] Ч. 2: урок 72 (с. 46—47)
[2] Ч. 2: урок 72 (с. 24)

74 Назвы кам па нен-
таў і выніку дзе-
яння ад ні ман ня 

1 Пазнаёміць з назвамі кам па нен таў 
і выніку дзеяння ад ні ман ня;
працягнуць работу над замацаван-
нем вывучаных вы пад каў таб ліч на га 
і пазатаб ліч на га складання і ад ні ман-
ня;
фар мі ра ваць уменне рашаць задачы 
вывучаных ві даў

Чытанне пры кла даў з выкарыстаннем 
назваў кам па нен таў і выніку дзеяння 
ад ні ман ня
Прыбаўленне і ад ні ман не лі каў 1 і 2 
у межах 10 і ў межах 20 без пераходу 
праз дзясятак
Па раў нан не лі каў і зна чэн няў выразаў
Рашэнне задач вывучаных ві даў
[1] Ч. 2: урок 73 (с. 48—49)
[2] Ч. 2: урок 73 (с. 25)

75 Замацаванне 1 Замацоўваць веды вывучаных вы пад-
каў таб ліч на га і пазатаб ліч на га скла-
дання і ад ні ман ня;
за ма цоў ваць веды назваў кам па нен-
таў і вынікаў дзе ян няў складання і ад-
ні ман ня; 
за ма цоў ваць уменне рашаць простыя 
задачы вывучаных ві даў;
за ма цоў ваць уменне будаваць прамую 
і крывую лі ніі; 
за ма цоў ваць уменне вызначаць час 
з дакладнасцю да гадзіны

Прыбаўленне і ад ні ман не лі каў 1 і 2 
у межах 10 і ў межах 20 без пераходу 
праз дзясятак 
Чытанне пры кла даў з выкарыстаннем 
назваў кам па нен таў і выніку дзеяння 
ад ні ман ня 
Рашэнне задач вывучаных ві даў
Пабудова прамой і крывой лі ній
Вызначэнне часу па цыферблатным 
гадзінніку 
Метадычныя рэкамендацыі да ўро ка 
прапануюцца ў вучэбна-метадычным 
да па мож ні ку для нас таў ні каў «Матэ-
матыка ў 1 класе» (2016 г.)

76 Павялічыць 
на лік.
Паменшыць 
на лік

1 Пазнаёміць з павелі чэн нем лі ку на 
некалькі адзі нак;
за ма цоў ваць вывучаныя таб ліч ныя 
і пазатаб ліч ныя выпадкі складання 
і ад ні ман ня;
за ма цоў ваць уменне рашаць задачы 
вывучаных ві даў;
за ма цоў ваць уменне вызначаць час па 
цыферблатным гадзінніку

Павелі чэн не і памяншэнне лі каў на 1 і 2 
Прыбаўленне і ад ні ман не лі каў 1 і 2 
у межах 10 і ў межах 20 без пераходу 
праз дзясятак
Са стаў лен не і рашэнне задач вывуча
ных ві даў 
Вызначэнне часу па цыферблатным 
гадзінніку
[1] Ч. 2: урок 74 (с. 50—51)
[2] Ч. 2: урок 74 (с. 26)

77 Задачы на павелі-
чэн не лі ку на 
некалькі адзі-
нак (з двума 
мноствамі прад-
ме таў) 

1 Пазнаёміць з задачамі на павелі чэн не 
лі ку на некалькі адзі нак;
за ма цоў ваць вывучаныя таб ліч ныя 
і пазатаб ліч ныя выпадкі складання 
і ад ні ман ня;
за ма цоў ваць уменне параўноўваць лі-
кі і значэнні выразаў

Абгрунтаванне выбару арыфметычна
га дзеяння да задачы
Прыбаўленне і ад ні ман не лі каў 1 і 2 
у межах 10 і ў межах 20 без пераходу 
праз дзясятак
Па раў нан не лі каў і зна чэн няў выразаў
[1] Ч. 2: урок 75 (с. 52—53)
[2] Ч. 2: урок 75 (с. 27)

78 Задачы на па-
мяншэнне лі-
ку на некалькі 
адзі нак (з двума 
мноствамі прад-
ме таў) 

1 Пазнаёміць з задачамі на памяншэнне 
лі ку на некалькі адзі нак;
за ма цоў ваць вывучаныя таб ліч ныя 
і пазатаб ліч ныя выпадкі складання 
і ад ні ман ня;
фар мі ра ваць уменне рашаць задачы 
вывучаных ві даў

Абгрунтаванне выбару арыфметычна
га дзеяння да задачы
Прыбаўленне і ад ні ман не лі каў 1 і 2 
у межах 10 і ў межах 20 без пераходу 
праз дзясятак
Па раў нан не лі каў і зна чэн няў выразаў
Рашэнне задач вывучаных ві даў
[1] Ч. 2: урок 76 (с. 54—55)
[2] Ч. 2: урок 76 (с. 28)
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79 Таблічнае скла-
данне і адніманне 
з лі кам 3 

1 Пазнаёміць з пры ё ма мі пры баў лен ня 
і ад ні ман ня лі ку 3 па частках;
замацоўваць ве ды назваў кам па нен-
таў і вынікаў дзе ян няў складання і ад-
ні ман ня;
за ма цоў ваць уменне параўноўваць лі-
кі і значэнні выразаў;
фар мі ра ваць уменне рашаць задачы 
вывучаных ві даў 

Прыбаўленне і ад ні ман не па частках 
лі ку 3 у межах 10 
Па раў нан не лі каў і зна чэн няў выразаў
Рашэнне задач вывучаных ві даў
[1] Ч. 2: урок 77 (с. 56—57)
[2] Ч. 2: урок 77 (с. 29)

80 Пазатаблічнае 
складанне і ад ні-
ман не з лі кам 3

1 Фарміраваць уменне выконваць пры-
баў ленне і ад ні ман не лі ку 3 у межах 
20 без пераходу праз дзясятак;
за ма цоў ваць веды вывучаных таб ліч-
ных і пазатаб ліч ных вы пад каў скла-
дання і ад ні ман ня;
замацоўваць уменне вызначаць су се-
дзяў вывучаных лі каў;
вучыць уста наў лі ваць паказанні часу 
на цыферблаце;
за ма цоў ваць уменне рашаць задачы 
вывучаных ві даў

Прыбаўленне і ад ні ман не лі ку 3 у межах 
20 без пераходу праз дзясятак 
Прыбаўленне і ад ні ман не лі каў 1, 2 і 3 
у межах 10 
Вызначэнне су се дзяў ліку
Вызначэнне паказанняў часу
Рашэнне задач вывучаных ві даў
[1] Ч. 2: урок 78 (с. 58—59)
[2] Ч. 2: урок 78 (с. 30)

81 Пункт. Адрэзак 1 Пазнаёміць з паняццямі «пункт», 
«адрэзак»;
за ма цоў ваць веды вывучаных таб ліч-
ных і пазатаб ліч ных вы пад каў скла-
дання і ад ні ман ня;
за ма цоў ваць уменне параўноўваць лі-
кі і значэнні выразаў; 
за ма цоў ваць уменне рашаць задачы 
вывучаных ві даў

Распазнаванне пункта і адрэзка
Прыбаўленне і ад ні ман не лі каў 1, 2 і 3 
у межах 10 і ў межах 20 без пераходу 
праз дзясятак 
Па раў нан не лі каў і зна чэн няў выразаў
Рашэнне задач вывучаных ві даў
[1] Ч. 2: урок 79 (с. 60—61)
[2] Ч. 2: урок 79 (с. 31)

82 Таблічнае скла-
данне і ад ні ман не 
з лі кам 4

1 Пазнаёміць з прыёмам пры баў лен ня 
і ад ні ман ня лі ку 4 па частках;
за ма цоў ваць веды вывучаных вы пад-
каў складання і ад ні ман ня;
фар мі ра ваць уменне рашаць задачы 
вывучаных ві даў 

Прыбаўленне і ад ні ман не па частках 
лі ку 4 у межах 10
Прыбаўленне і ад ні ман не лі каў 1, 2 і 3 
у межах 10 і ў межах 20 без пераходу 
праз дзясятак
Рашэнне задач вывучаных ві даў
[1] Ч. 2: урок 80 (с. 62—63)
[2] Ч. 2: урок 80 (с. 32)

83 Пазатаблічнае 
складанне і ад ні-
ман не з лі кам 4

1 Фарміраваць уменне выконваць пры-
баўленне і ад ні ман не лі ку 4 у межах 
20 без пераходу праз дзясятак;
працягнуць работу над замацаваннем 
вывучаных таб ліч ных і пазатаб ліч ных 
вы пад каў складання і ад ні ман ня;
за ма цоў ваць уменне рашаць простыя 
задачы вывучаных ві даў; 
за ма цоў ваць уменне вызначаць час 
з дакладнасцю да гадзіны;
вучыць распазнаваць прамую, кры-
вую, пункт, адрэзак 

Прыбаўленне і ад ні ман не лі каў 2, 3, 4 
у межах 20 без пераходу праз дзясятак
Прыбаўленне і ад ні ман не лі каў 2, 3, 4 
у межах 10 
Рашэнне задач вывучаных ві даў
Вызначэнне часу па цыферблатным 
гадзінніку
Распазнаванне прамой, крывой, пункта, 
адрэзка
[1] Ч. 2: урок 81 (с. 64—65)
[2] Ч. 2: урок 81 (с. 33)

84
85
86

Замацаванне 3 Замацоўваць веды вывучаных таб ліч-
ных складання і ад ні ман ня;
за ма цоў ваць уменне параўноўваць лі-
кі і значэнні выразаў;
рыхтаваць да ўвядзення схематычнага 
чарцяжу для мадэлявання тэксту за-
дачы; 
за ма цоў ваць уменне рашаць задачы 
вывучаных ві даў 

Прыбаўленне і ад ні ман не лі каў 2, 3, 4 
у межах 10 і 20 без пераходу праз дзя
сятак 
Па раў нан не лі каў і зна чэн няў выразаў 
Рашэнне задач вывучаных ві даў
[1] Ч. 2: урок 82 (с. 66—67)
[2] Ч. 2: урок 82 (с. 34)
Дадатковыя метадычныя рэкамен да-
цыі да ўро ка прапануюцца ў вучэбна-
метадычным да па мож ні ку для нас таў-
ні каў «Матэматыка ў 1 класе» (2016 г.) 
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4-я чвэрць (34 г)

87 Перастаноўка 
складаемых. 
Таблічнае скла-
данне з лі кам 5 

1 Пазнаёміць з перамяшчальнай улас-
ці вас цю складання;
пазнаёміць з прыёмам пры баў лен-
ня лі ку 5 на аснове перамяшчальнай 
улас ці вас ці складання;
за ма цоў ваць веды вывучаных таб ліч-
ных і пазатаб ліч ных вы пад каў скла-
дання і ад ні ман ня;
вучыць працаваць са схематычным 
чарцяжом як сродкам мадэлявання 
тэксту задачы, рашаць задачы выву-
чаных ві даў

Прыбаўленне лі ку 5 з выкарыстаннем 
перамяшчальнай улас ці вас ці складання 
Прыбаўленне лі каў 2, 3, 4 у межах 10 
і 20
Па раў нан не зна чэн няў лі ка вых выразаў 
Рашэнне задач з апорай на схематычны 
чарцёж 
[1] Ч. 2: урокі 83—84 (с. 68—71)
[2] Ч. 2: урокі 83—84 (с. 35—36)

88 Таблічнае скла-
данне з лі камі 6, 7

1 Пазнаёміць з прыёмам пры баў лен ня 
лі каў 6 і 7 у межах 10; 
за ма цоў ваць веды вывучаных вы пад-
каў таб ліч на га і пазатаб ліч на га скла-
дання і ад ні ман ня;
за ма цоў ваць уменне рашаць простыя 
задачы вывучаных ві даў;
за ма цоў ваць уменне вызначаць час 
з дакладнасцю да гадзіны

Прыбаўленне лі каў 6 і 7 у межах 10
Прыбаўленне лі каў 2, 3, 4 у межах 10 
і 20
Рашэнне задач вывучаных ві даў
Вызначэнне часу па цыферблатным 
гадзінніку
[1] Ч. 2: урок 85 (с. 72—73)
[2] Ч. 2: урок 85 (с. 37)

89 Прыклады ў два 
дзе ян ні са зна ка-
мі «+» і «–» 

1 Пазнаёміць з рашэннем пры кла даў 
у два дзе ян ні са зна ка мі «+» і «–»;
за ма цоў ваць веды вывучаных таб ліч-
ных і пазатаб ліч ных вы пад каў скла-
дання і ад ні ман ня;
за ма цоў ваць уменне параўноўваць лі-
кі і значэнні выразаў;
за ма цоў ваць уменне рашаць простыя 
задачы вывучаных ві даў

Рашэнне пры кла даў у два дзе ян ні 
Прыбаўленне і ад ні ман не лі каў 2, 3, 4 
у межах 10 і 20, прыбаўленне лі каў 5, 
6, 7 у межах 10 
Па раў нан не лі каў і зна чэн няў выразаў
Рашэнне задач вывучаных ві даў 
[1] Ч. 2: урокі 86, 89 (с. 74—75; 80—81)
[2] Ч. 2: урокі 86, 89 (с. 38, 41) 

90 Таблічнае скла-
данне з лі камі 8, 9

1 Пазнаёміць з прыёмам пры баў лен ня 
лі каў 8 і 9 у межах 10;
за ма цоў ваць веды вывучаных таб ліч-
ных і пазатаб ліч ных вы пад каў скла-
дання і ад ні ман ня;
за ма цоў ваць уменне рашаць простыя 
задачы вывучаных ві даў

Прыбаўленне лі каў 8 і 9 у межах 10 
Прыбаўленне і ад ні ман не лі каў 2, 3, 4 
у межах 10 і 20, прыбаўленне лі каў 5, 
6, 7 у межах 10 
Рашэнне задач вывучаных ві даў 
[1] Ч. 2: урок 87 (с. 76—77)
[2] Ч. 2: урок 87 (с. 39)

91 Пазатаблічнае 
складанне з лі-
камі 5, 6, 7, 8, 9 

1 Пазнаёміць з прыбаўленнем лі каў 5, 6, 
7, 8 і 9 у межах 20 без пераходу праз 
дзясятак;
за ма цоў ваць вывучаныя выпадкі таб-
ліч на га і пазатаб ліч на га складання 
і ад ні ман ня; 
за ма цоў ваць уменне рашаць простыя 
задачы вывучаных ві даў 

Прыбаўленне лі каў 5, 6, 7, 8, 9 у межах 
20 без пераходу праз дзясятак
Прыбаўленне адназначных лі каў у ме
жах 10, прыбаўленне лі каў 2, 3, 4 у ме
жах 20 без пераходу праз дзясятак
Рашэнне задач вывучаных ві даў
[1] Ч. 2: урок 88 (с. 78—79)
[2] Ч. 2: урок 88 (с. 40)

92 Пазатаблічнае 
складанне з утва-
рэннем 20 

1 Пазнаёміць са складаннем з утварэн-
нем 20 без пераходу праз дзясятак;
за ма цоў ваць вывучаныя выпадкі таб-
ліч на га і пазатаб ліч на га складання 
і ад ні ман ня;
за ма цоў ваць уменне рашаць простыя 
задачы вывучаных ві даў;
за ма цоў ваць уменне вызначаць час 
з дакладнасцю да гадзіны 

Выкананне дзеяння складання з утва
рэннем лі ку 20 
Выкананне дзе ян няў складання і ад ні
ман ня ў межах 10 і 20 без пераходу праз 
дзясятак
Рашэнне задач вывучаных ві даў
Вызначэнне часу па цыферблатным 
гадзінніку
[1] Ч. 2: урок 90 (с. 82—83)
[2] Ч. 2: урок 90 (с. 42)
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93 Замацаванне 1 За ма цоў ваць вывучаныя выпадкі 
складання і ад ні ман ня; 
за ма цоў ваць уменне параўноўваць лі-
кі і значэнні выразаў;
за ма цоў ваць уменне рашаць простыя 
задачы вывучаных ві даў

Прыбаўленне і ад ні ман не лі каў 2, 3, 4 
у межах 10 і 20, прыбаўленне лі каў 5, 
6, 7, 8, 9 у межах 10 і 20
Па раў нан не лі каў і зна чэн няў выразаў
Рашэнне задач вывучаных ві даў
[1] Ч. 2: урок 91 (с. 84—85)
[2] Ч. 2: урок 91 (с. 43)

94 Сувязь 
паміж сумай 
і складаемымі. 
Таблічнае ад ні-
ман не з лі кам 5 

1 Пазнаёміць з сувяззю паміж сумай 
і складаемымі;
пазнаёміць з прыёмам ад ні ман ня лі ку 
5 у межах 10 на аснове ве даў су вя зі 
паміж сумай і складаемымі;
за ма цоў ваць вывучаныя таб ліч ныя 
і пазатаб ліч ныя выпадкі складання 
і ад ні ман ня; 
за ма цоў ваць уменне рашаць простыя 
задачы вывучаных ві даў; 
за ма цоў ваць уменне вызначаць час 
з дакладнасцю да гадзіны 

Са стаў лен не пры кла даў на аснове су
вя зі паміж сумай і складаемымі
Адніманне лі ку 5 на аснове су вя зі паміж 
сумай і складаемымі 
Прыбаўленне і ад ні ман не лі каў 2, 3, 4 
у межах 10 і 20, прыбаўленне лі каў 5, 
6, 7, 8, 9 у межах 10 і 20
Рашэнне задач вывучаных ві даў 
Аднаўленне паказанняў цыферблатна
га гадзінніка 
[1] Ч. 2: урокі 92—93 (с. 86—89)
[2] Ч. 2: урокі 92—93 (с. 44—45)

95 Таблічнае ад ні-
ман не з лі камі 6, 7

1 Пазнаёміць з прыёмам ад ні ман ня лі-
каў 6 і 7 у межах 10;
за ма цоў ваць веды назваў кам па нен-
таў і вынікаў дзе ян няў складання і ад-
ні ман ня;
за ма цоў ваць уменне рашаць простыя 
задачы вывучаных ві даў

Адніманне лі каў 6 і 7 на аснове су вя зі 
паміж сумай і складаемымі
Выкананне дзе ян няў складання і ад ні
ман ня вывучаных ві даў 
Рашэнне простых задач вывучаных ві
даў 
[1] Ч. 2: урок 94 (с. 90—91)
[2] Ч. 2: урок 94 (с. 46)

96 Таблічнае ад ні-
ман не з лі камі 8, 9

1 Пазнаёміць з прыёмам ад ні ман ня лі-
каў 8 і 9 у межах 10;
за ма цоў ваць уменне параўноўваць лі-
кі і значэнні выразаў;
за ма цоў ваць уменне рашаць і са-
стаўляць простыя задачы вывучаных 
ві даў

Адніманне лі каў 8 і 9 на аснове су вя зі 
паміж сумай і складаемымі
Выкананне дзе ян няў складання і ад ні
ман ня вывучаных ві даў 
Па раў нан не лі каў і лі ка вых выразаў
Са стаў лен не простых задач па ка рот
кім за пі се і схеме
Рашэнне простых задач вывучаных ві
даў 
[1] Ч. 2: урок 95 (с. 92—93)
[2] Ч. 2: урок 95 (с. 47)

97 Пазатаблічнае ад-
ні ман не з лі камі 
5, 6, 7, 8, 9

1 Пазнаёміць з ад ні ман нем віду 19 – 5 
у межах 20 без пераходу праз дзяся-
так;
пазнаёміць з ад ні ман нем віду 19 – 14 
на аснове су вя зі паміж сумай і скла-
даемымі;
замацоўваць уменне са стаўляць і ра-
шаць прыклады ў два дзе ян ні;
за ма цоў ваць уменне рашаць простыя 
задачы вывучаных ві даў

Адніманне лі каў 5, 6, 7, 8, 9 у межах 20 
без пераходу праз дзясятак
Выкананне ад ні ман ня віду 19 – 14 на 
аснове ўзаемасу вя зі паміж складаннем 
і ад ні ман нем 
Рашэнне пры кла даў у два дзе ян ні
Рашэнне простых задач вывучаных ві
даў
[1] Ч. 2: урок 96 (с. 94—95)
[2] Ч. 2: урок 96 (с. 48)

98 Задачы, якія 
раскрываюць 
сэнс дзеяння 
складання са 
словамі «столькі, 
колькі…»

1 Пазнаёміць з задачамі, якія раскры-
ваюць сэнс дзеяння складання са 
словамі «столькі, колькі…»;
вучыць працаваць са схематычным 
чарцяжом як сродкам мадэлявання 
тэксту задачы;
за ма цоў ваць вывучаныя таб ліч ныя 
і пазатаб ліч ныя выпадкі складання 
і ад ні ман ня;
за ма цоў ваць уменне рашаць прыкла-
ды ў два дзе ян ні 

Абгрунтаванне выбару арыфметычна
га дзеяння да задачы
Адніманне лі каў у межах 10 і ў межах 
20 без пераходу праз дзясятак
Адніманне віду 19 – 14 на аснове су вя зі 
паміж складаннем і ад ні ман нем 
Рашэнне пры кла даў у два дзе ян ні 
[1] Ч. 2: урок 97 (с. 96—97)
[2] Ч. 2: урок 97 (с. 49)

© НМУ «Нацыянальны інстытут адукацыі», 2017 
© ТДА «Аверсэв», афармленне, пераклад, 2017



86

Працяг

1 2 3 4 5

99 Пазатаблічнае 
ад ні ман не  
ад ліку 20

1 Пазнаёміць з ад ні ман нем ад лі ку 20 
без пераходу праз дзясятак;
за ма цоў ваць уменне са стаўляць і ра-
шаць прыклады ў два дзе ян ні;
за ма цоў ваць уменне рашаць простыя 
задачы вывучаных ві даў 

Адніманне адназначных лі каў ад лі ку 20 
Рашэнне пры кла даў у два дзе ян ні
Рашэнне простых задач вывучаных ві
даў
[1] Ч. 2: урок 99 (с. 100—101)
[2] Ч. 2: урок 99 (с. 51)

100 Замацаванне 1 За ма цоў ваць веды вывучаных вы пад-
каў таб ліч на га і пазатаб ліч на га скла-
дання і ад ні ман ня; 
за ма цоў ваць уменне рашаць прыкла-
ды ў два дзе ян ні;
за ма цоў ваць уменне рашаць простыя 
задачы вывучаных ві даў 

Складанне і ад ні ман не ў межах 20 без 
пераходу праз дзясятак
Адніманне віду 19 – 14 на аснове су вя зі 
паміж складаннем і ад ні ман нем 
Рашэнне пры кла даў у два дзе ян ні 
Рашэнне простых задач вывучаных ві
даў
[1] Ч. 2: урок 100 (с. 102—103)
[2] Ч. 2: урок 100 (с. 52)

101 Па раў нан не 
даў жынь прад-
ме таў на аснове 
пачуццёвага 
ўспрымання 
і з дапамогай 
умоўнай меркі 

1 Удакладніць уяў лен ні дзяцей пра 
спосабы па раў нан ня даў жынь прад-
ме таў (прыкладаннем, накладаннем, 
«на вока»);
пазнаёміць са спосабам вы мя рэн ня 
даў жынь з дапамогай умоўнай меркі;
за ма цоў ваць веды вывучаных вы пад-
каў таб ліч на га і пазатаб ліч на га скла-
дання і ад ні ман ня;
за ма цоў ваць уменне рашаць простыя 
задачы вывучаных ві даў

Па раў нан не даў жынь прад ме таў на 
аснове пачуццёвага ўспрымання і з да
памогай умоўнай меркі 
Складанне і ад ні ман не вывучаных ві даў 
Рашэнне простых задач вывучаных ві
даў 
[1] Ч. 2: урокі 98, 101 (с. 98—99; 104—
105)
[2] Ч. 2: урокі 98, 101 (с. 50, 53)

102 Адзінка даўжыні: 
сантыметр. 
Лінейка, вы мя-
рэн не даў жынь 
адрэзкаў 

1 Пазнаёміць з адзінкай даўжыні — сан-
тыметрам;
пазнаёміць з лі ней кай, вучыць кары-
стацца лі ней кай для вы мя рэн ня даў-
жынь адрэзкаў;
за ма цоў ваць веды вывучаных вы пад-
каў таб ліч на га і пазатаб ліч на га скла-
дання і ад ні ман ня;
за ма цоў ваць уменне рашаць простыя 
задачы вывучаных ві даў 

Па раў нан не даў жынь адрэзкаў з дапа
могай адзінкі даўжыні — сантыметра
Вымярэнне даў жынь адрэзкаў з дапа
могай лі ней кі
Складанне і ад ні ман не вывучаных ві даў 
Рашэнне простых задач вывучаных ві
даў 
[1] Ч. 2: урокі 102—103 (с. 106—109)
[2] Ч. 2: урокі 102—103 (с. 54—55)

103 Пабудова адрэзка 1 Пазнаёміць з пабудовай адрэзка, за да-
дзенай даўжыні з дапамогай лі ней кі;
за ма цоў ваць уменне карыстацца лі-
ней кай для вы мя рэн ня даў жынь ад-
рэз каў;
пазнаёміць з па раў нан нем лі ка вых 
зна чэн няў даўжыні;
за ма цоў ваць веды вывучаных вы пад-
каў таб ліч на га і пазатаб ліч на га скла-
дання і ад ні ман ня;
за ма цоў ваць уменне рашаць простыя 
задачы вывучаных ві даў 

Пабудова адрэзка зададзенай даўжыні 
Вымярэнне даўжыні адрэзка 
Па раў нан не лі ка вых зна чэн няў даўжыні 
Складанне і ад ні ман не вывучаных ві даў 
Рашэнне простых задач вывучаных ві
даў
[1] Ч. 2: урок 104 (с. 110—111)
[2] Ч. 2: урок 104 (с. 56)

104 Пабудова адрэз-
ка, даўжэйшага 
(карацейшага)  
за дадзены  
на … см

1 Вучыць будаваць адрэзак, даў жэй шы 
за дадзены на некалькі санты мет раў;
за ма цоў ваць уменне карыстацца лі-
ней кай для вы мя рэн ня даў жынь ад-
рэз каў;
пазнаёміць са складаннем і ад ні ман-
нем лікавых зна чэн няў даўжыні;
за ма цоў ваць веды вывучаных вы пад-
каў складання і ад ні ман ня;
за ма цоў ваць уменне рашаць простыя 
задачы вывучаных ві даў

Пабудова адрэзка, даўжэйшага (ка
рацейшага) за дадзены. Вымярэнне 
даўжыні адрэзка
Складанне і ад ні ман не лі ка вых зна чэн
няў даўжыні 
Складанне і ад ні ман не вывучаных ві даў 
Рашэнне простых задач вывучаных ві
даў
[1] Ч. 2: урокі 105—106 (с. 112—115)
[2] Ч. 2: урокі 105—106 (с. 57—58)
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105 Адзінка даўжыні: 
дэцыметр 

1 Пазнаёміць з адзінкай вы мя рэн ня 
даў жыні — дэцыметрам;
увесці ад но сіны паміж адзінкамі вы-
мя рэн ня даўжыні: 1 дм = 10 см;
за ма цоў ваць уменне рашаць прыкла-
ды і задачы вывучаных ві даў 

Вымярэнне даў жынь прад ме таў, 
выяўленне зна чэн няў даў жынь у дэцы
метрах 
Выкананне дзе ян няў складання і ад ні
ман ня вывучаных ві даў 
Рашэнне простых задач вывучаных ві
даў 
[1] Ч. 2: урок 107 (с. 116—117)
[2] Ч. 2: урок 107 (с. 59)

106 Адзінкі даўжыні: 
дэцыметр і сан-
тыметр 

1 Вучыць выражаць вынік вы мя рэн ня 
даўжыні ў дэцыметрах і сантыметрах;
вучыць параўноўваць лі ка выя зна чэн-
ні даўжыні, выражаныя ў дэцыметрах 
і сантыметрах;
за ма цоў ваць уменне карыстацца лі ней-
кай для вы мя рэн ня даў жынь ад рэз каў; 
за ма цоў ваць уменне рашаць простыя 
задачы вывучаных ві даў 

Вымярэнне даў жынь прад ме таў, 
выяўленне зна чэн няў даў жынь у дэцы
метрах і сантыметрах 
Выкананне дзе ян няў складання і ад ні
ман ня вывучаных ві даў 
Рашэнне простых задач вывучаных ві
даў 
[1] Ч. 2: урок 108 (с. 118—119)
[2] Ч. 2: урок 108 (с. 60)

107 Маса прад ме-
таў. Па раў нан не 
прад ме таў па 
масе з дапамогай 
рычажных вагаў 
і з дапамогай 
умоўнай меркі 

1 Пазнаёміць з тэр мі нам «маса»;
вучыць уста наў лі ваць ад но сіны «ця-
жэй», «лягчэй» пры па раў нан ні прад-
ме таў па масе з дапамогай рычажных 
вагаў;
пазнаёміць са спосабам па раў нан ня 
мас прад ме таў з дапамогай умоўнай 
меркі;
за ма цоў ваць уменне рашаць простыя 
задачы вывучаных ві даў 

Па раў нан не прад ме таў па масе з дапа
могай рычажных вагаў
Па раў нан не прад ме таў па масе з дапа
могай умоўнай меркі
Рашэнне пры кла даў і задач вывучаных 
ві даў
Метадычныя рэкамендацыі да ўро ка 
прапануюцца ў вучэбна-метадычным 
да па мож ні ку для нас таў ні каў «Матэ-
матыка ў 1 класе» (2016 г.) 

108 Адзінка масы: 
кілаграм

1 Пазнаёміць з адзінкай вы мя рэн ня ма-
сы — кілаграмам;
за ма цоў ваць уменне рашаць прыкла-
ды і задачы вывучаных ві даў 

Выкарыстанне адзінкі масы «кілаграм» 
для выражэння выніку вы мя рэн ня масы 
прадмета 
Рашэнне пры кла даў і задач вывучаных 
ві даў
Метадычныя рэкамендацыі да ўро ка 
прапануюцца ў вучэбна-метадычным 
да па мож ні ку для нас таў ні каў «Матэ-
матыка ў 1 класе» (2016 г.) 

109 Па раў нан не  
ёмістасцей 
сасудаў з дапа-
могай умоўнай 
меркі. Літр 

1 Паказаць спосаб па раў нан ня ёміс тас-
цей сасудаў з дапамогай вы мя рэн ня 
ўмоўнай меркай;
пазнаёміць з адзінкай ёмі с тасці сасу-
да — літрам;
за ма цоў ваць уменне рашаць прыкла-
ды і задачы вывучаных ві даў 

Па раў нан не сасудаў па ёмістасці з да
памогай умоўнай меркі 
Выкарыстанне адзінкі ёмістасці сасуда 
«літр» для выражэння выніку вы мя рэн
ня ёміс тасці сасуда 
Рашэнне пры кла даў і задач вывучаных 
ві даў
Метадычныя рэкамендацыі да ўро ка 
прапануюцца ў вучэбна-метадычным 
да па мож ні ку для нас таў ні каў «Матэ-
матыка ў 1 класе» (2016 г.)

110 Замацаванне 1 Замацоўваць веды вывучаных вы пад-
каў складання і ад ні ман ня ў межах 20;
за ма цоў ваць уменне рашаць прыкла-
ды і задачы вывучаных ві даў;
за ма цоў ваць вымяральныя на вы кі 

Выкананне складання і ад ні ман ня вы
вучаных ві даў 
Рашэнне простых задач вывучаных ві даў
Вымярэнне даўжыні адрэзка
Выражэнне масы прадмета ў кіла гра
мах і ёмістасці сасуда ў літрах 
[1] Ч. 2: урокі 109—110 (с. 120—123)
[2] Ч. 2: урокі 109—110 (с. 61—62)
Дадатковыя метадычныя рэкамен да-
цыі да ўро ка прапануюцца ў вучэбна-
метадычным да па мож ні ку для нас таў-
ні каў «Матэматыка ў 1 класе» (2016 г.) 
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Заканчэнне

1 2 3 4 5

Паўтарэнне за 1 клас (10 г)

111
112
113
114
115
116
117
118

Паўтарэнне 8 Замацоўваць веды нумарацыі лі каў 
у межах 20;
замацоўваць веды вы пад каў складан-
ня і ад ні ман ня;
замацоўваць уменне параўноўваць лі-
кі і значэнні выразаў;
за ма цоў ваць уменне рашаць задачы 
вывучаных ві даў;
за ма цоў ваць набытыя вымяральныя 
на вы кі 

Вызначэнне дзесятковага саставу вы
вучаных двухзначных лі каў, саставу 
адназначных лі каў 
Выкананне складання і ад ні ман ня вы
вучаных ві даў 
Па раў нан не лі каў і зна чэн няў выразаў
Рашэнне задач вывучаных ві даў
Вызначэнне часу па цыферблатным 
гадзінніку
Вымярэнне даўжыні адрэзка і пабудова 
адрэзка зададзенай даўжыні 
Выражэнне масы прадмета ў кіла гра
мах і ёмістасці сасуда ў літрах 
[1] Ч. 2: урокі 111—118 (с. 124—143)
[2] Ч. 2: урокі 111—118 (с. 63—70)

119 Кантрольнае 
вуснае лі чэн не 

1 Праверыць веды нумарацыі лі каў 
у межах 20; 
праверыць уменне выконваць вусныя 
вылічванні без пераходу праз дзяся-
так і на аснове дзесятковага саставу 
лі каў

Выкананне вусных вылічэнняў у межах 
10 і ў межах 20 без пераходу праз дзя
сятак 

120 Кантрольная 
работа

1 Праверыць веды вывучаных вы пад-
каў складання і ад ні ман ня;
праверыць уменне рашаць задачы вы-
вучаных ві даў;
праверыць уменне вымяраць даў жы-
ню адрэзка і будаваць адрэзак зада-
дзенай даў жыні 

Выкананне складання і ад ні ман ня ў ме
жах 10 і ў межах 20 без пераходу праз 
дзясятак 
Рашэнне задач вывучаных ві даў
Вымярэнне даўжыні адрэзка і пабудова 
даўжыні адрэзка зададзенай даў жыні 
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Матэматыка

Агульная колькасць гадзін — 120

Чабатарэўская, Т. М. Матэматыка : вучэб. дапам. для 1 кл. ус таноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мо вай навучання : 
у 2 ч. / Т. М. Чабатарэўская, В. В. Нікалаева. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2015.

№ 
урока 
і дата 

правя-
дзення

№ урока 
па ву-

чэбным 
да па-

мож ні ку 

Тэма ўро ка Мэты ўро ка

Характарыстыка ас ноў ных ві даў і спосабаў дзейнасці 
(з рэкамендацыямі за дан няў) 

Вучэбны да па мож нік, ч. 1 Рабочы сшытак, ч. 1

1 2 3 4 5а 5б

Па раў нан не прад ме таў і мноства прад ме таў, прасторавыя і часавыя ўяў лен ні (8 г)

1 1, 2 Круг, 
трохвугольнік

Вучыць распазнаваць 
кру гі/трохвугольнікі, 
ад роз ні ваць іх па колеры 
і па меры;
вучыць уста наў лі ваць 
за ка на мер нас ці ў раз мя-
шчэн ні і расфар боўванні 
кругоў і трохвугольнікаў;
рыхтаваць вуч няў да ра-
шэння простых задач

На зі ран не, распазнаванне кру-
гоў/трохвугольнікаў, уста наў-
лен не заканамернасцей у раз-
мя шчэн ні кругоў і трохву голь-
ні каў (с. 4, № 1, 2; с. 6, № 1—3).
Практычныя дзе ян ні з набо-
рам фі гур, якія раскрываюць 
сэнс дзе ян няў складання і ад-
ні ман ня (с. 5, № 5, 6), лі чэн не 
і пералічванне прад ме таў (с. 5, 
№ 8)

Фар мі ра ван не 
маторных на вы каў 
(с. 3, № 1, 3; с. 4, 
№ 1)

2 3, 4 Прамавуголь-
нік, квадрат 

Вучыць распазнаваць 
пра ма ву голь ні кі/ква-
драты, ад роз ні ваць іх па 
колеры і памеры;
вучыць вы ка рыс тоў ваць 
лагічны прыём па раў-
нан ня пры ўста наў лен ні 
падабенства і адрознення 
фі гур; 
рыхтаваць вуч няў да ра-
шэння простых задач

На зі ран не, распазнаванне пра-
ма ву голь нікаў/квадратаў, уста-
наў лен не падабенства і ад роз-
нення фі гур (с. 8, № 1, 2; с. 10, 
№ 1).
Гульня «Знайдзі заканамер-
насць» (с. 9, № 7). Гульня «Па-
знай сябра» (с. 10, № 2).
Практычныя дзе ян ні з наборам 
фі гур, якія раскрываюць сэнс 
дзе ян няў складання і ад ні ман ня 
(с. 5, № 7; с. 9, № 5)

Фар мі ра ван не 
маторных на вы каў 
(с. 5, № 1, 3).
Гульня «Знайдзі 
дарожку» (с. 4, № 2)

3 6 Кла сі фі ка цыя 
прад ме таў па 
адной улас ці-
вас ці (фор-
ме, колеры, 
памеры)

Вучыць праводзіць кла-
сіфікацыю прадметаў па 
адной уласцівасці (коле-
ры, памеры);
вучыць уста наў лі ваць за-
ка на мер нас ці

Уста наў лен не за ка на мер нас-
ці, варыяцыя адказаў (№ 1, 6). 
Устанаўленне парадку ў раз мя-
шчэн ні прад ме таў (№ 2, 3, 7). 
На зі ран не і лік (№ 4, 5)

Гульня «Пазнай 
сябра» (№ 1). 
Слоў нае апі сан не 
ры сун каў (№ 2). 
Уста наў лен не зака-
намернасцей і рыса-
ванне фі гур (№ 3)

4 7 Утварэнне 
мноства 
прад ме таў па 
адной улас ці-
вас ці 

Азнаёміць вуч няў з утва-
рэннем мноства прад ме-
таў па адной улас ці вас ці;
працягнуць падрыхтоўку 
да ўвядзення простых за-
дач 

Канструяванне мноства фі гур 
па адной улас ці вас ці (№ 1, 2). 
Гульня «Запоўні пустыя клет-
кі» (№ 3). 
Лічэнне прад ме таў (№ 4—7).
Па раў нан не фі гур і вызначэнне 
лішняй (№ 8)

Па раў нан не прад-
ме таў і ўтварэнне 
мноства прад ме таў 
па адной улас ці вас ці 
(№ 1). 
Гульня «Пазнай 
сябра» (№ 2).
Вырысоўванне па 
аналогіі ланцужкоў 
фі гур (№ 3)

5 9 Упарадкаван-
не прад ме таў 
у мностве 
рознымі спо-
са ба мі 

Азнаёміць вуч няў з уста-
наў лен нем парадку ў мно-
стве рознымі спо са ба мі;
працягнуць падрыхтоўку 
да ўвядзення простых за-
дач

Уста наў лен не парадку ў мност-
ве рознымі спо са ба мі (№ 1—3). 
Лічэнне і пералічванне прад ме-
таў (№ 4—6)

Гульня «Запоўні 
пустыя клеткі» 
(№ 1). Пошук 
за ка на мер нас ці 
і вырысоўванне фі-
гур (№ 2—3)

© НМУ «Нацыянальны інстытут адукацыі», 2017 
© ТДА «Аверсэв», афармленне, пераклад, 2017



90

Працяг

1 2 3 4 5а 5б

6 10 Прасторавыя 
ўяў лен ні 

Сістэматызаваць веды аб 
прасторавых ад но сі нах: 
«зверху», «знізу», «вы-
шэй», «ніжэй», «злева», 
«справа», «між», «ля-
вей», «правей», «побач», 
«перад», «за»;
вучыць уста наў лі ваць за-
ка на мер нас ці

Прывядзенне ў сістэму ве даў аб 
прасторавых ад но сі нах (№ 1—8, 
10, 11). 
Гульня «Запоўні пустыя клеткі» 
(№ 9)

Гульня «Вясёлы 
аловак» (№ 1). 
Развіццё маторыкі 
рук (№ 2—3)

7 12 Кла сі фі ка цыя 
прад ме таў па 
дзвюх улас ці-
вас цях 

Азнаёміць вуч няў з кла-
сі фі ка цыяй прад ме таў па 
дзвюх агульных улас ці-
вас цях;
працягнуць работу над 
раскрыццём сэнсу дзе-
ян няў складання і ад ні-
ман ня 

Кла сі фі ка цыя прад ме таў па 
дзвюх улас ці вас цях: гульня 
з двума абручамі (№ 1), гульня 
«Выгадуй дрэва» (№ 2).
Лічэнне прад ме таў (№ 4—5).
Слоў нае апі сан не ры сун ка 
(№ 6).
Параўнанне мностваў прад ме-
таў (№ 3)

Гульня з двума 
абручамі (№ 1). 
Уста наў лен не адпа-
вед нас ці паміж 
эле мен та мі двух 
мност ваў (№ 2).
Вырысоўванне фі-
гур па ўзо ры (№ 3)

8 14 Часавыя ўяў-
лен ні

Сістэматызаваць веды 
аб часавых ад но сі нах: 
«раней», «пазней», «да», 
«пасля», «спачатку», 
«потым»;
вучыць уста наў лі ваць 
парадак з дапамогай ча-
савых ад но сін 

Сістэматызацыя ве даў пра часа-
выя ад но сіны (№ 1—4). 
Лічэнне і пералічванне прад ме-
таў (№ 5—8)

Слоў нае апі сан не 
рысунка (№ 1).
Гульня «Вясёлы 
аловак» (№ 2—3)

Адназначныя лі кі (42 г)

9 17 Лік і лічба 1 Азнаёміць вуч няў з суп-
рацьпа стаў лен нем па-
няц цяў «адзін» і «мно-
га»;
вучыць пісаць лічбу 1 

Прак ты ка ван не ў фармуля ван-
ні сапраўдных выказванняў, па-
ста ноўцы пытанняў і пошуку 
ад ка заў на іх (№ 1—7)

Слоў нае апі сан не 
рысунка (№ 1).
Лічэнне прад ме таў 
(№ 2).
Прак ты ка ван не 
ў на пі сан ні лічбы 1 
(№ 3)

10 18 Лік і лічба 2 Азнаёміць вуч няў з пры-
ё ма мі ўтва рэн ня лі ку 2 
і яго саставам, увесці па-
няцце «пара»;
вучыць пісаць лічбу 2 

Аналіз ры сун каў, пошук пар 
прад ме таў, адзінкавых прад ме-
таў (№ 1—7).
Уста наў лен не ад па вед нас ці 
(№ 8)

Прак ты ка ван не ў лі-
чэн ні і выпісванні 
лічбы 2 (№ 1—3)

11 8 Па раў нан-
не мноства 
прад ме таў 
па коль кас-
ці: «столькі 
ж», «больш», 
«менш»

Паказаць розныя прыё-
мы па раў нан ня дзвюх 
груп прад ме таў;
працягнуць работу па 
фар мулёўцы простых 
су джэнняў па рысунках 

Абгрунтаванне выніку па раў-
нан ня мноства фі гур (№ 1—3, 
7, 8).
Лічэнне і пералічванне прад ме-
таў (№ 4—6)

Гульня з адным 
абручом (№ 3—4). 
Па раў нан не коль-
кас ці прад ме-
таў у мноствах 
(№ 1—2). Развіццё 
маторыкі рук (№ 5)

12 19 Адносіны 
«больш», 
«менш». 
Знакі «>», 
«<»

Вучыць праводзіць па-
раў нан не мност ваў па 
коль кас ці прад ме таў; 
азна ёміць вуч няў са зна-
ка мі «>», «<» і вучыць 
запісваць іх

Авалоданне знакавай сістэмай, 
па раў нан не мноства па коль кас-
ці (менш, больш) (№ 1—7).
Замацаванне ве даў аб напрамку 
руху (№ 8)

Па раў нан не коль-
кас ці мност ваў 
(№ 1—4).
Запіс па ўзо ры 
(№ 5)
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Працяг

1 2 3 4 5а 5б

13 20 Адносіны 
«роўна».
Знак «=»

Азнаёміць вуч няў з ад но-
сі намі «роўна»;
вучыць карыстацца зна-
кам «=» і запісваць яго

Авалоданне знакавай сістэмай, 
па раў нан не мноства па коль кас-
ці (роўна) (№ 1, 2, 4).
Замацаванне ве даў аб ад но сі нах 
«менш — больш» (№ 3).
Прак ты ка ван не ў раскрыцці 
сэнсу дзе ян няў складання і ад-
ні ман ня (№ 5, 6).
Гульня з адным абручом (№ 7)

Па раў нан не коль-
кас ці мност ваў 
(№ 1, 2).
Гульня «Вясёлы 
аловак» (№ 3).
Запіс па ўзо ры 
(№ 4) 

14 21 Знакі дзе ян-
няў складан-
ня «+» і ад ні-
ман ня «–»

Азнаёміць вуч няў са зна-
ка мі «+» і «–» і вучыць 
запісваць іх;
вучыць са стаўляць лі ка-
выя выразы для рашэння 
простых задач, якія рас-
крываюць сэнс дзеянняў 
складання і аднімання

Авалоданне знакавай сістэмай 
«+», «—» (№ 1—3).
Колькаснае па раў нан не мност-
ваў (№ 4).
Аналіз узаемнага раз мя шчэн ня 
эле мен таў у радзе (№ 5, 6)

Афармленне выніку 
дзейнасці з прад-
ме та мі ў знакавай 
форме (№ 1, 2).
Запіс выніку па раў-
нан ня мност ваў па 
коль кас ці (№ 3, 4).
Гульня «Вясёлы 
аловак» (№ 5).
Матэматычная 
пропісь (№ 6)

15 22 Лік і лічба 3 Азнаёміць вуч няў з пры-
ёмам утварэння лі ку 3;
вучыць пісаць лічбу 3

Пералічванне прад ме таў (№ 1).
Аналіз інфармацыі, прад стаў-
ле най у двух відах (рысункам 
і схемай) (№ 2).
Выказванне свайго пункту 
по гля ду і яго абгрунтаванне 
(№ 3—6)

Колькаснае па раў-
нан не мност ваў 
(№ 1).
Мадэляванне пры-
баў лен ня адзінкі 
з дапамогай «вы лі-
чаль най машыны» 
(№ 2).
Матэматычная 
пропісь (№ 3)

16 23 Па раў нан не 
лі ку 3 

Вучыць параўноўваць лі-
кі 1, 2, 3;
працягнуць па раў нан не 
мност ваў прад ме таў па 
коль кас ці 

Колькаснае па раў нан не мност-
ваў прад ме таў. 
Запіс выніку зна ка мі (№ 1—6)

Па раў нан не мност-
ваў прад ме таў па 
коль кас ці, запіс 
вынікаў у сім ва ліч-
най форме (№ 1, 2).
Матэматычная 
пропісь (№ 3)

17 24 Састаў ліку 3 Разгледзець са стаў лі-
ку 3;
рыхтаваць вучняў да ра-
шэння простых задач 

Чытанне і інтэрпрэтацыя сім ва-
ліч нага запісу (№ 1).
Запіс пра віль ных роў нас цей 
і абгрунтаванне іх з дапамогай 
ры сун каў (№ 2, 3).
Гульня «Прыкладаў многа. Ад-
каз адзін» (№ 4).
Лічэнне і пералічванне прад ме-
таў (№ 5, 7).
Гульня з адным абручом (№ 6)

Запіс па выніку 
аналізу ры сун-
каў пра віль-
ных роў нас цей 
агульнапрынятымі 
сімваламі (№ 1—4).
Матэматычная 
пропісь (№ 5)

18 25 Структура 
задачы

Азнаёміць вуч няў са 
структурай задачы;
вучыць прыёмам работы 
над задачай 

Структураванне задачы (умо-
ва, пытанне, рашэнне, адказ) 
(№ 1—6).
Гульня «Знайдзі заканамер-
насць» (№ 7)

Са стаў лен не задач 
па рысунках, запіс 
іх рашэнняў у агуль-
напрынятай форме 
(№ 1—3)
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19 Раскрыццё 
сэнсу дзе-
ян няў скла-
дання і ад ні-
мання 

Замацаваць веды аб 
структуры задачы; 
рыхтаваць да рашэння 
простых задач 

Структураванне задачы (умова, 
пытанне, рашэнне, адказ) (с. 4, 
№ 3; с. 5, № 4; с. 9, № 6).
Гульня «Знайдзі заканамер-
насць» (с. 9, № 8).
Гульня «Канструктар» (с. 7, 
№ 4)

Фар мі ра ван не 
маторных на вы каў 
(с. 3, № 2; с. 4, № 3; 
с. 5, № 2)

20 Раскрыццё 
сэнсу дзе-
ян няў скла-
дання і ад ні-
мання

Замацаваць веды аб 
структуры задачы; 
рыхтаваць да рашэння 
простых задач

Структураванне задачы (с. 11, 
№ 4, 5, 7).
На зі ран не, распазнаванне фі-
гур, па раў нан не іх па коль кас ці 
(с. 9, № 4).
Гульня «Канструктар» (с. 8, 
№ 3).
Лічэнне і пералічванне прад ме-
таў (с. 11, № 6, 8)

Фар мі ра ван не 
маторных на вы каў 
(с. 6, № 1, 3).
Гульня «Канструк-
тар» (с. 6, № 2)

21 26 Лік і лічба 4 Азнаёміць вуч няў з пры-
ё ма мі ўтва рэн ня лі ку 4;
вучыць пісаць лічбу 4

Лічэнне і пералічванне прад ме-
таў (№ 1).
Апісанне па рысунках працэсу 
ўтва рэн ня лі ку 4 (№ 2, 3).
Са стаў лен не па рысунках задач 
і запіс іх рашэнняў (№ 4, 5).
Гульня «Вы лі чаль ная машына» 
(№ 6)

Лічэнне 
і пералічванне прад-
ме таў (№ 1, 2).
Матэматычная 
пропісь (№ 3)

22 27 Па раў нан не 
лі ку 4

Вучыць параўноўваць лі-
кі 1, 2, 3, 4;
працягнуць па раў нан не 
мност ваў прад ме таў па 
коль кас ці 

Па раў нан не мност ваў прад ме-
таў па коль кас ці, запіс вынікаў 
у сім ва ліч най форме (№ 1—4).
Са стаў лен не па рысунках задач 
і іх рашэнне (№ 5, 6)

Па раў нан не 
мност ваў прад ме-
таў па коль кас ці, 
сімвалічны запіс 
вынікаў (№ 1—3)

23 28 Састаў ліку 4 Дапамагчы вучням ад-
крыць са стаў лі ку 4;
замацаваць веды аб па-
раў нан ні лі каў, структу-
ры задачы 

Чытанне і інтэрпрэтацыя пры-
ведзенага сім ва ліч нага запісу 
(№ 1).
Запіс пра віль ных роў нас цей і іх 
абгрунтаванне з дапамогай ры-
сун каў (№ 2, 3).
Гульня «Прыкладаў многа, ад-
каз адзін» (№ 4).
Са стаў лен не і рашэнне задачы 
(№ 5).
Лічэнне парамі (№ 6, 7)

Са стаў лен не па 
рысунках задач 
і запіс іх рашэнняў 
сімваламі (№ 1—3).
Па раў нан не лі каў 
(№ 4)

24 29 Лік і лічба 5 Азнаёміць вучняў з пры-
ёмам утварэння лі ку 5;
вучыць пісаць лічбу 5

Лічэнне і пералічванне прад ме-
таў (№ 1).
Апісанне па рысунках працэсу 
ўтва рэн ня лі ку 5 (№ 2, 3).
Чытанне сім ва ліч нага запісу 
і фармуляванне пра віль ных 
роў нас цей (№ 4).
Са стаў лен не па рысунках задач 
і запіс іх рашэнняў (№ 5, 6).
Гульня «Вы лі чаль ная машына» 
(№ 7)

Лічэнне прад ме таў 
(№ 1).
Аналіз працэсу 
ўтва рэн ня лі каў 
з дапамогай лікавага 
праменя (№ 2).
Матэматычная 
пропісь (№ 3)

25 30 Па раў нан не 
лі ку 5

Устанавіць ад но сіны 
«больш» і «менш» сярод 
лі каў 1, 2, 3, 4, 5;
замацаваць веды аб 
структуры задачы 

Па раў нан не мност ваў прад ме-
таў па коль кас ці, сім ва ліч ны 
запіс вынікаў (№ 1—3).
Са стаў лен не па рысунках задач 
і запіс іх рашэнняў (№ 4, 5).
Гульня «Знайдзі заканамер-
насць» (№ 6)

Па раў нан не лі каў 
і мност ваў прад ме-
таў (№ 1, 2, 4).
Гульня «Знайдзі 
заканамернасць» 
(№ 3)
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26 31 Састаў ліку 5 Адкрыць з вучнямі роз-
ныя кам бі на цыі саставу 
лі ку 5;
замацаваць веды аб стру-
туры задачы 

Чытанне і інтэрпрэтацыя пры-
ведзенага сім ва ліч нага запісу 
(№ 1).
Запіс пра віль ных роў нас цей і іх 
абгрунтаванне з дапамогай ры-
сун каў (№ 2—4).
Гульня «Прыкладаў многа, ад-
каз адзін» (№ 5).
Са стаў лен не і рашэнне задач па 
рысунках (№ 6—8)

Са стаў лен не і ра-
шэнне задач па ры-
сунках (№ 1, 3, 4).
Гульня «Прыкладаў 
многа, адказ адзін» 
(№ 2)

27 32 Лік і лічба 0 Азнаёміць вуч няў з пры-
ё ма мі ўтва рэн ня лі ку 0; 
вучыць пісаць лічбу 0 

Апісанне па рысунках працэсу 
ўтва рэн ня лі ку 0 (№ 1—4).
Уста наў лен не парадку ў лі ка-
вым радзе ад 0 да 5 (№ 5).
Па раў нан не мност ваў прад ме-
таў па коль кас ці (№ 6, 7)

Са стаў лен не, ра-
шэнне і запіс задач 
(№ 1, 3).
Гульня «Ланцужок» 
(№ 2).
Матэматычная 
пропісь (№ 4)

28 33 Па раў нан не 
з лі кам 0

Вучыць параўноўваць лі-
кі 1, 2, 3, 4, 5 з лі кам 0;
вучыць рашаць простыя 
задачы, якія раскрыва-
юць сэнс дзе ян няў скла-
дання і ад ні ман ня 

Уста наў лен не сувязей паміж 
атрыманымі ведамі і іх упарад-
каванне (№ 1, 2, 5).
Са стаў лен не па рысунках задач 
і іх рашэнне (№ 3, 4)

Пералічванне прад-
ме таў (№ 1).
Работа са схемай 
(№ 2).
Гульня «Вясёлы 
аловак» (№ 3).
Запіс рашэння задач 
у агульнапрынятым 
выглядзе (№ 4)

29 34 Дзеянні з лі-
кам 0

Паказаць прыёмы пры-
баў лен ня лі ку 0 і пры баў-
лен ня да лі ку 0;
вучыць рашаць простыя 
задачы, якія раскрыва-
юць сэнс складання і ад-
ні ман ня 

Чытанне і інтэрпрэтацыя пры-
ведзенага матэматычнага запісу 
(№ 1, 2).
Аналіз інфармацыі, прад стаў ле-
най схе ма мі (№ 3, 4).
Матэматызацыя сі туа цый, прад-
стаў ле ных на рысунках (№ 5, 6)

Гульня «Хто ў гэтым 
доміку жыве?» 
Гульня «Прыкладаў 
многа, адказ адзін» 
(№ 2).
Выкананне вы лі-
чаль най дзейнасці 
(№ 3)

30 35 Лікі ад 0 да 5 Замацаваць веды прыё-
маў рашэння простых за-
дач на раскрыццё сэнсу 
дзе ян няў складання і ад-
ні мання;
азнаёміць вуч няў з ка-
рот кім за пі сам умовы 
задачы 

Гульня «Ланцужок» (№ 1).
Гульня «Запоўні пустыя клеткі» 
(№ 7*).
Аналіз умовы задачы і прад-
стаў ле н не выніку ў выглядзе 
схемы (№ 2, 5).
Мадэляванне геаметрычных фі-
гур палачкамі (№ 3).
Уста наў лен не парадку ў мно-
стве (№ 4).
Правядзенне вы лі чэн няў (№ 5, 
6)

Гульня «Вясёлы 
аловак» (№ 1).
Запіс пра віль ных 
роў нас цей і іх аб-
грунтаванне з да-
памогай ры сун каў 
(№ 2).
Сімвалічны запіс 
лі ка вых роў нас цей 
(№ 3)

31 36 Лік і лічба 6 Паказаць прыём утва-
рэння лі ку 6 і яго месца 
ў радзе лі каў;
вучыць пісаць лічбу 6

Лічэнне і пералічванне прад ме-
таў (№ 1).
Апісанне па рысунку працэсу 
ўтва рэн ня лі ку 6 (№ 2, 3).
Вы лі чаль ная дзейнасць з апо-
рай на лі ка вы прамень (№ 4), 
рысунак (№ 5), схему (№ 6)

Колькаснае па раў-
нан не мност ваў 
(№ 1).
Гульня «Вясёлы 
аловак» (№ 2).
Вы лі чаль ная 
дзейнасць і запіс па 
ўзо ры (№ 3)
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32 37 Па раў нан-
не лі ку 6 
з папярэднімі 
лі камі 

Устанавіць ад но сіны 
«больш» і «менш» сярод 
лі каў 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6;
працягнуць ад пра цоў-
ваць прыёмы складання, 
ад ні ман ня і па раў нан ня 
лі каў 

Упарадкаванне атрыманых ве-
даў аб па раў нан ні лі каў (№ 1).
Па раў нан не лі каў і выразаў 
з апорай на рысункі (№ 2, 3).
Гульня «Вы лі чаль ная машына» 
(№ 4).
Матэматызацыя сі туа цый, прад-
стаў ле ных на рысунках (№ 5, 6)

Па раў нан не мност-
ваў прад ме таў 
і сім ва ліч ны запіс 
выніку (№ 1).
Гульня «Запоўні 
пустыя клеткі» 
(№ 2*).
Вы лі чаль ная дзей-
насць (№ 3)

33 38 Састаў ліку 6 Дапамагчы вучням ад-
крыць са стаў лі ку 6;
адпрацоўваць навык у ра-
шэн ні простых задач, якія 
раскрываюць сэнс дзе-
ян няў складання і ад ні-
мання 

Чытанне і інтэрпрэтацыя пры-
ведзенага матэматычнага запісу 
(№ 1—5).
Гульня «Прыкладаў многа, ад-
каз адзін» (№ 6).
Са стаў лен не і рашэнне задач 
(№ 7, 8)

Матэматызацыя 
сі туа цый, прад стаў-
ле ных на рысунках, 
сім ва ліч ны запіс 
пра віль ных роў нас-
цей (№ 1—5)

34 39 Лік і лічба 7 Азнаёміць вуч няў з пры-
ё ма мі ўтва рэн ня лі ку 7;
вучыць пісаць лічбу 7

Лічэнне і пералічванне прад ме-
таў (№ 1).
Апісанне па схемах працэсу 
ўтва рэн ня лі ку 7 (№ 2).
Вы лі чаль ная дзейнасць з апо-
рай на лі ка вы прамень (№ 3).
Са стаў лен не і рашэнне задач 
(№ 4, 5).
Выказванне свайго пункту по-
гляду і яго абгрунтаванне (№ 6)

Лічэнне 
і пералічванне прад-
ме таў (№ 1).
Запіс лі каў па 
ўзрастанні і па 
ўбыванні (№ 2).
Аналіз адлюстра-
ванай сі туа цыі і яе 
матэматызацыя 
(№ 3).
Запіс па ўзо ры 
(№ 4)

35 40 Па раў нан-
не лі ку 7 
з папярэднімі 
лі камі 

Устанавіць ад но сіны 
«больш» і «менш» сярод 
лі каў ад 0 да 7;
практыкаваць вучняў 
у па раў нан ні двух лі каў, 
лі каў і выразаў 

Сістэматызацыя ве даў аб па раў-
нан ні лі каў і выразаў (№ 1—4).
Матэматызацыя сі туа цый, прад-
стаў ле ных на рысунках (№ 5, 6).
Гульня «Хто ў гэтым доміку жы-
ве?» (№ 7*)

Матэматызацыя 
сі туа цый, прад стаў-
ле ных на рысунках 
(№ 1, 2).
Гульня «Канструк-
тар» (№ 3).
Вы лі чаль ная 
дзейнасць і запіс па 
ўзо ры (№ 4)

36 41 Састаў лі ку 7 Дапамагчы вучням ад-
крыць са стаў лі ку 7;
ад пра цоў ваць навык ра-
шэння простых задач, 
якія раскрываюць сэнс 
дзе ян няў складання і ад-
ні ман ня 

Апісанне з апорай на рысунак 
матэматычнай мадэлі рознымі 
спо са ба мі (№ 1).
Чытанне і інтэрпрэтацыя пры-
ведзенага сім ва ліч нага запісу 
(№ 2, 6).
Гульня «Прыкладаў многа, ад-
каз адзін» (№ 3).
Са стаў лен не і рашэнне задач 
(№ 4, 5).
Правядзенне вы лі чэн няў (№ 7)

Гульня «Прыкладаў 
многа, адказ адзін» 
(№ 1, 2).
Са стаў лен не і ра-
шэнне задачы (№ 3).
Вы лі чаль ная дзей-
насць (№ 4)

37 42 Лік і лічба 8 Азнаёміць вуч няў з утва-
рэн нем лі ку 8;
вучыць пісаць лічбу 8

Лічэнне і пералічванне прад ме-
таў (№ 1).
Апісанне па рысунку працэсу 
ўтва рэн ня лі ку 8 (№ 2).
Вы лі чаль ная дзейнасць з апо-
рай на лі ка вы прамень (№ 3).
Са стаў лен не і рашэнне задачы 
(№ 4).
Гульня «Вы лі чаль ная машына» 
(№ 5).
Вы лі чаль ная дзейнасць (№ 6)

Аналіз нарысаваных 
геаметрычных фі-
гур, падлік коль кас-
ці вяршынь (№ 1).
Матэматызацыя 
адлюстраваных сі-
туа цый (№ 2).
Запіс па ўзо ры 
(№ 3)
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38 43 Па раў нан не 
лі каў ад 0 да 8

Устанавіць ад но сіны 
«больш» і «менш» сярод 
лі каў ад 0 да 8;
практыкаваць вучняў 
у па раў нан ні двух лі каў, 
лі каў і вы ра заў 

Па раў нан не лі каў і выразаў 
з апорай на рысункі (№ 1—4).
Са стаў лен не і рашэнне задач 
(№ 5, 6).
Матэматызацыя паказаных на 
рысунку сі туа цый, запіс пра-
віль ных ня роў нас цей (№ 7)

Запіс лі каў па 
нарастанні і па 
спаданні (№ 1).
Гульня «Вы лі чаль-
ная машына» (№ 2).
Сімвалічны запіс 
лі ка вых роў нас цей 
і ня роў нас цей (№ 3)

39 44 Састаў лі ку 8 Азнаёміць вуч няў з са-
ставам лі ку 8;
працягнуць работу над 
прос ты мі задачамі на 
знаходжанне сумы і роз-
нас ці

Чытанне, інтэрпрэтацыя і аб-
грунтаванне прыведзенага сім-
ва ліч нага запісу (№ 1—4).
Гульня «Прыкладаў многа, ад-
каз адзін» (№ 5).
Са стаў лен не і рашэнне задач 
(№ 6, 8).
Гульня з адным абручом (№ 9)

Запіс пра віль ных 
роў нас цей з адпа-
ведным абгрунта-
ваннем (№ 1, 2).
Са стаў лен не і ра-
шэнне задач (№ 3, 
4).
Запіс рашэння задач 
у агульнапрынятым 
выглядзе (№ 5)

40 45 Лік і лічба 9 Азнаёміць вуч няў з са-
ставам лі ку 9;
вучыць пісаць лічбу 9

Лічэнне і пералічванне прад ме-
таў (№ 1).
Апісанне па рысунку працэсу 
ўтва рэн ня лі ку 9 (№ 2).
Вы лі чаль ная дзейнасць з апо-
рай на лі ка вы прамень (№ 3).
Матэматызацыя адлюстраванай 
сі туа цыі (№ 4).
Са стаў лен не і рашэнне задачы 
(№ 5).
Вы лі чаль ная дзейнасць (№ 6).
Гульня «Знайдзі заканамер-
насць» (№ 7)

Аналіз нарысава-
най геаметрычнай 
фі гуры, падлік 
коль кас ці вяршынь 
(№ 1).
Гульня «Ланцужок» 
(№ 2).
Запіс лі каў па 
нарастанні і па 
спаданні (№ 3).
Запіс па ўзо ры 
(№ 4)

41 46 Па раў нан не 
лі каў ад 0 да 9

Устанавіць ад но сіны 
«больш» і «менш» сярод 
лі каў ад 0 да 9;
працягнуць ад пра цоў-
ваць вы лі чаль ныя ўмен ні 

Прывядзенне ў сістэму ве даў аб 
па раў нан ні лі каў (№ 1—3).
Матэматызацыя адлюстраванай 
сі туа цыі (№ 4).
Са стаў лен не і рашэнне задачы 
(№ 5).
Гульня «Знайдзі заканамер-
насць» (№ 6)

Гульня «Хто ў гэ-
тым доміку жыве?» 
(№ 1).
Гульня «Вы лі чаль-
ная машына» (№ 2).
Сімвалічны запіс 
(№ 3)

42 47 Састаў лі ку 9 Азнаёміць вуч няў з са-
ставам лі ку 9; 
працягнуць ад пра цоў-
ваць на вы кі па раў нан ня 
лі каў 

Інтэрпрэтацыя прыведзеных 
сім ва ліч ных за пі саў, запіс пра-
віль ных роў нас цей з адпавед-
ным абгрунтаваннем (№ 1—3).
Гульня «Прыкладаў многа, ад-
каз адзін» (№ 4).
Матэматызацыя адлюстраванай 
сі туа цыі (№ 5).
Па раў нан не лі каў і выразаў 
з апорай на рысунак (№ 6)

Гульня «Хто ў гэ-
тым доміку жыве?» 
(№ 1).
Са стаў лен не і ра-
шэнне задачы (№ 2, 
3).
Сімвалічны запіс па 
ўстаноўленых пра ві-
лах (№ 4)

43 5 Замацаван-
не ўмен няў 
кла сі фі ка цыі 
прад ме таў па 
адной улас ці-
вас ці (паме-
ры, колеры)

Замацаваць уменні  пра-
водзіць кла сі фі ка цыю 
прад ме таў з выкарыстан-
нем адной улас ці вас ці;
ад пра цоўваць навыкі лі-
чэн ня і пералічвання 

Практычная работа па кла сі-
фі ка цыі фі гур па адной улас ці-
вас ці. Гульня з адным абручом 
(№ 1) і гульня «Пазнай сябра» 
(№ 3). 
Лічэнне і пералічванне прад ме-
таў (№ 2—6).
Састаўленне і рашэнне задач 
(№ 4, 5)

Развіццё маторыкі 
рук (№ 2).
Уста наў лен не за ка-
на мер нас ці. 
Уста наў лен не ад па-
вед нас ці.
Гульня «Хто ў гэ-
тым доміку жыве?» 
(№ 1)
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44 13 Замацаван-
не ўмен няў 
кла сі фі ка цыі 
прад ме таў па 
дзвюх улас ці-
вас цях 

Працягнуць прак ты ка-
ван не вуч няў у кла сі-
фі ка цыі прад ме таў па 
дзвюх улас ці вас цях; 
вучыць уста наў лі ваць за-
ка на мер нас ці 

Кла сі фі ка цыя геаметрычных 
фі гур па дзвюх улас ці вас цях: 
гульня з двума абручамі (№ 1).
Гульня «Запоўні пустыя клет кі» 
(№ 6). Састаўленне і рашэнне 
задач (№ 2).
Лічэнне і пералічванне прад ме-
таў (№ 3—5)

Гульня «Выгадуй 
дрэва» (№ 1).
Развіццё маторыкі 
рук (№ 2)

45 11 Напрамак 
р уху 

Сістэматызаваць ве ды 
вуч няў аб розных на-
прамках руху: у адзін бок, 
у розныя бакі, насустрач, 
улева, управа, уверх, уніз;
фарміраваць уменні ра-
шаць задачы на раскрыц-
цё сэнсу дзе ян няў скла-
дання і ад ні ман ня 

Сістэматызацыя ве даў аб на-
прамку руху (№ 1—6).
Матэматызацыя адлюстрава-
ных сі туа цый (с. 25, № 7; с. 7, 
№ 5, 7)

Слоў нае апі сан не 
ві да ры су (№ 1). 
Гульня «Знайдзі па-
трэбную дарожку» 
(№ 2). 
Гульня «Запоўні пу-
стыя клеткі» (№ 3)

46 48 Замацаван-
не ве даў аб 
фі гурах і іх 
кла сі фі ка цыя. 
Прасторавыя 
і часавыя 
ўяўленні 

Паўтараць кла сі фі ка цыю 
фі гур па адной улас ці вас-
ці;
паўтарыць веды аб пра-
сторавых і часавых ад но-
сі нах: «уверсе», «унізе», 
«насустрач», «раней», 
«пазней», «спачатку», 
«потым» і інш.

Гульня з адным абручом (№ 1, 
2).
Слоў нае апі сан не ры сун каў 
з апорай на свой вопыт і набы-
тыя веды (№ 3—5).
Матэматызацыя адлюстрава-
ных сі туа цый (№ 6, 7)

Гульня «Выгадуй 
дрэва» (№ 1).
Слоў нае апі сан не 
ві да ры саў, дама лёў-
ванне карцінак, якіх 
не хапае (№ 2).
Сімвалічны запіс па 
ўстаноўленых пра ві-
лах (№ 3)

47 15 Замацаван-
не ўмен няў 
лі чэн ня 
і пералічвання 
прад ме таў 

Адпрацоўваць навык лі-
чэн ня двойкамі, трой камі;
вучыць уста наў лі ваць за-
ка на мер нас ці 

Лічэнне прад ме таў у новай сі-
туа цыі (двойкамі, тройкамі) 
(№ 1—2).
Пералічванне прад ме таў (№ 3).
Гульня «Пераўтварэнне слоў» 
(№ 3). 
Матэматызацыя адлюстрава-
ных сі туа цый (с. 7, № 6, 8)

Гульня «Вясёлы 
аловак» (№ 1, 3).
Разбіванне мност-
ваў на класы (№ 2)

48 16 Замацаван-
не ве даў аб 
структуры за-
дачы і прыё-
мах работы 
з простай 
задачай 

Працягнуць работу над 
раскрыццём сэнсу дзе-
ян няў складання і ад ні-
ман ня; 
працягнуць работу па 
фар мі ра ван ні індук тыў-
ных прыёмаў мыслення 

Прак ты ка ван не ў раскрыцці 
сэнсу дзе ян няў складання і ад-
ні ман ня (№ 1—5).
Гульня «Цуд-мяшочак» (№ 6)

Гульня «Запоўні пу-
стыя клеткі» (№ 1).
Уста наў лен не ад-
па вед нас ці паміж 
двума мноствамі 
(№ 2).
Вырысоўванне ўзо-
раў па ўзо ры (№ 3)

49  
50

49, 50 Нумарацыя 
адназначных 
лі каў. Састаў 
лі каў

Замацаваць веды аб 
нумарацыі і па раў нан ні 
адназначных лі каў;
замацаваць веды аб са-
ставе лі каў 

Слоў нае апі сан не ві да ры су, 
фармуляванне пра віль ных 
сцвяр джэн няў, іх абгрунтаван-
не (№ 1, 4).
Сістэматызацыя ве даў аб саста-
ве лі каў (№ 2, 3).
Гульня з двума абручамі (№ 5)

Гульня «Вясёлы 
аловак» (№ 1).
Гульня «Знайдзі 
заканамернасць» 
(№ 2).
Сімвалічны запіс 
лі ка вых роў нас цей 
(№ 3)
Матэматызацыя 
адлюстраванай сі-
туа цыі (№ 1).
Гульня «Вясёлы 
аловак» (№ 2).
Запіс рашэнняў 
пры кла даў і задач 
(№ 3)

Лічэнне і пералічванне прад ме-
таў, па раў нан не лі каў (№ 1, 4).
Гульня «Прыкладаў многа, ад-
каз адзін» (№ 2).
Са стаў лен не пры кла даў па ўзо-
ры (№ 3).
Са стаў лен не і рашэнне задач 
(№ 5, 6).
Распазнаванне геаметрычных 
фі гур, па раў нан не іх улас ці вас-
цей (№ 7)
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Двухзначныя лі кі да 20 (60 г)

51 51 Утварэнне 
лі ку 10

Перанесці прыём утва-
рэння адназначных лікаў 
на ўтва рэнне лі ку 10;
працягнуць работу над 
прос тымі задачамі на 
знаходжанне сумы і роз-
нас ці 

Лічэнне прад ме таў (№ 1).
Аналіз па рысунку працэсу 
ўтва рэн ня лі ку 10 (№ 2).
Вы лі чаль ная дзейнасць з апо-
рай на лі ка вы прамень (№ 3).
Матэматызацыя адлюстрава-
ных сі туа цый (№ 4, 5).
Чытанне сім ва ліч нага запісу 
(№ 6).
Гульня «Знайдзі заканамер-
насць» (№ 7*)

Лічэнне і пера ліч-
ван не прад ме таў 
(№ 1, 2).
Гульня «Вясёлы 
аловак» (№ 3).
Запіс па ўзо ры, 
сім ва ліч ны запіс 
лі ка вых роў нас цей 
(№ 4)

52 52 Па раў нан-
не лі ку 10 
з адна знач ны-
мі лі камі 

Устанавіць ад но сіны 
«больш», «менш» у мно-
стве лі каў ад 0 да 10;
практыкаваць вучняў 
у па раў нан ні двух лі каў, 
лі каў і выразаў 

Сістэматызацыя ве даў аб па раў-
нан ні лі каў першага дзясятка 
(№ 1).
Па раў нан не лі каў і выразаў 
(№ 2, 3).
Матэматызацыя адлюстраваных 
сі туа цый, рашэнне задач (№ 4, 5).
Вы лі чаль ная дзейнасць (№ 6).
Гульня з адным абручом (№ 7*)

Сімвалічны запіс вы-
ні ку па раў нан ня лі-
каў і выразаў (№ 1).
Гульня «Прыкладаў 
многа, адказ адзін» 
(№ 2).
Сімвалічны запіс 
умовы задачы і яе 
рашэння (№ 3)

53 53 Састаў 
ліку 10

Адкрыць са стаў лі ку 10 
з двух і больш складае-
мых;
вучыць са стаўляць і ра-
шаць простыя задачы 

Чытанне і інтэрпрэтацыя пры-
ведзенага сім ва ліч нага запісу 
(№ 1—4).
Гульня «Прыкладаў многа, ад-
каз адзін» (№ 5).
Са стаў лен не і рашэнне задач 
(№ 6).
Лічэнне прад ме таў у нестан-
дарт най сі туа цыі (№ 7*)

Чытанне і запіс лі каў 
па ўзрастанні і ўбы- 
ванні (№ 1).
Матэматызацыя ад- 
люстраванай сі туа-
цыі, схематычны за- 
піс кароткай умовы 
задач і іх рашэнняў 
(№ 2, 3).
Запіс па ўзо ры (№ 4)

54 54 Утварэнне 
лі ку 11, яго 
дзесятковы 
са стаў

Азнаёміць вуч няў з дзе-
сятковым саставам лі ку 
11 і яго за пі сам;
устанавіць ад но сіны 
«больш», «менш» у мно-
стве лі каў ад 0 да 11 

Апісанне па ві да ры се працэсу 
ўтва рэн ня лі ку 11, чытанне сім-
ва ліч нага запісу (№ 1—3).
Матэматызацыя адлюстрава-
ных сі туа цый (№ 4, 7).
Аналіз новага спосабу прад’яў-
лен ня інфармацыі (таб лі цай) 
(№ 5).
Па раў нан не лі каў ад 1 да 11 з да-
памогай лікавага праменя (№ 6).
Гульня з двума абручамі (№ 7*)

Гульня «Вясёлы 
аловак» (№ 1, 4).
Авалоданне знака-
вай сістэмай (№ 2, 
3, 5)

55 55 Утварэнне 
лі ку 12, яго 
дзесятковы 
са стаў 

Азнаёміць вуч няў з дзе-
сятковым саставам лі ку 
12;
устанавіць ад но сіны 
«больш», «менш» у мно-
стве лі каў ад 0 да 12 

Аналіз ві да ры саў і апі сан не 
працэсу ўтва рэн ня лі ку 12, 
авало данне таб ліч ным споса-
бам прад’яў лен ня інфар ма цыі 
(№ 1—4).
Матэматызацыя адлюстрава-
ных сі туа цый (№ 5, 6).
Гульня «Хто ў гэтым доміку жы-
ве?» (№ 7*)

Распазнаванне знаё-
мых аб’ектаў (адна-
значных і двухзнач-
ных лі каў), іх запіс 
(№ 1).
Гульня «Вы лі чаль-
ная машына» (№ 2).
Запіс па ўзо ры (№ 3)

56 56 Утварэнне 
лі ку 13, яго 
дзесятковы 
са стаў

Выявіць дзесятковы са-
стаў лі ку 13;
устанавіць раз мя шчэн не 
лі ку 13 на лі ка вым пра-
мяні 

Азнаямленне з інфармацыяй, 
прад стаў ле най рознымі спо са ба-
мі: рысункам, схемай, таб лі цай, 
лі ка вым праменем (№ 1, 2, 6).
Чытанне і інтэрпрэтацыя пры-
ведзенага сім ва ліч нага запісу 
(№ 4).

Гульня «Вы лі чаль-
ная машына» (№ 2).
Вы лі чаль ная дзей-
насць з наступным 
сімвалічным за пі сам 
выніку (№ 1, 3)
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Матэматызацыя адлюстраванай 
сі туа цыі (№ 5).
Вы лі чаль ная дзейнасць (№ 7).
Пошук адказу на пытанне 
ў жыццёвай сі туа цыі (№ 8*)

57 57 Утварэнне 
лі ку 14, яго 
дзесятковы 
са стаў

Выявіць дзесятковы са-
стаў лі ку 14;
адкрыць новы прыём па-
раў нан ня двухзначных 
лі каў (па раў нан не адзі-
нак) 

Авалоданне інфармацыяй, 
прад стаў ле най рознымі спо са-
ба мі (№ 1—5).
Са стаў лен не і рашэнне задач 
(№ 6, 7).
Азнаямленне з за пі сам лі ка вых 
роў нас цей у нестандартнай, не-
знаёмай сістэме (№ 8*)

Гульня «Прыкладаў 
многа, адказ адзін» 
(№ 1).
Прак ты ка ван не 
ў сім ва ліч ным за пі-
се кароткай умовы 
задачы і яе рашэння, 
запіс па ўзо ры (№ 2)

58 58 Утварэнне 
лі ку 15, яго 
дзесятковы 
са стаў 

Выявіць дзесятковы са-
стаў лі ку 15;
ад пра цоў ваць на вы кі ра-
шэння простых задач

Матэматызацыя адлюстрава-
ных сі туа цый (выяўленне дзе-
сятковага саставу лі ку 15, вы-
кананне пры кла даў з апорай на 
лі ка вы прамень) (№ 1, 2).
Гульня «Прыкладаў многа, ад-
каз адзін» (№ 3).
Аналіз пар геаметрычных фі-
гур, выяўленне іх падабенства 
і адрознення (№ 4*).
Са стаў лен не і рашэнне задач 
(№ 5, 6).
Гульня «Вы лі чаль ная машына» 
(№ 7)

Гульня «Ланцужок» 
(№ 1).
Гульня «Знайдзі па-
трэбную дарожку» 
(№ 2).
Сімвалічны запіс 
пра віль ных лі ка вых 
роў нас цей (№ 3)

59 59 Утварэнне 
лі ку 16, яго 
дзесятковы 
са стаў

Выявіць дзесятковы са-
стаў лі ку 16;
працягнуць ад пра цоў-
ваць вы лі чаль ныя на вы кі 

Вы лі чаль ная дзейнасць у сі-
туа цыях, якія прад стаў ле ны 
па-рознаму: рысункам, лі ка вым 
праменем, таб лі цай (№ 1—4).
Са стаў лен не і рашэнне задачы 
(№ 5).
Чытанне сім ва ліч нага запісу, 
фармуляванне пра віль ных роў-
нас цей і ня роў нас цей і іх абгрун-
таванне (№ 6, 7*, 8)

Гульня «Хто ў гэ-
тым доміку жыве?» 
(№ 1).
Вы лі чаль ная дзей-
насць з апорай на лі-
ка вы прамень (№ 2).
Сімвалічны запіс 
пра віль ных лі ка вых 
роў нас цей і ня роў-
нас цей (№ 3)

60 60 Утварэнне 
лі ку 17, яго 
дзесятковы 
са стаў

Выявіць дзесятковы са-
стаў лі ку 17;
практыкаваць вучняў 
у па раў нан ні лі каў, лі каў 
і вы ра заў 

Уста наў лен не па аналогіі дзе-
сятковага саставу лі ку 17 (№ 1).
Вы лі чаль ная дзейнасць з апо-
рай на лі ка вы прамень (№ 2).
Гульня «Знайдзі заканамер-
насць» (№ 3*).
Па раў нан не лі каў і выразаў 
(№ 4).
Са стаў лен не і рашэнне задач 
(№ 5, 6)

Гульня «Вясёлы 
аловак» (№ 1, 3).
Запіс у агульна-
прынятай форме 
рашэнняў пры кла-
даў і задач (№ 2, 4)

61 61 Утварэнне 
лі ку 18, яго 
дзесятковы 
са стаў 

Выявіць дзесятковы са-
стаў лі ку 18;
працягнуць адпрацоўку 
вы лі чаль ных на вы каў 

Чытанне двух розных за пі саў 
дзесятковага саставу лі ку 18 
і іх супа стаў лен не з рысункам 
(№ 1).
Сістэматызацыя ве даў аб дзе-
сятковым саставе двухзначных 
лі каў, унясенне вынікаў у таб-
лі цу (№ 3).
Вы лі чаль ная дзейнасць з апорай 
на лі ка вы прамень (№ 2, 5, 7).
Рашэнне задачы (№ 4).
Пошук адказу на пытанне 
ў жыццёвай сі туа цыі (№ 6*)

Вы лі чаль ная дзей-
насць з апорай на 
схематычную ма-
дэль (№ 1), лі ка вы 
прамень (№ 2).
Запіс рашэння за-
дачы з вучэбнага 
да па мож ніка і пры-
кла даў (№ 3)
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62 62 Утварэнне 
лі ку 19, яго 
дзесятковы 
са стаў

Выявіць дзесятковы са-
стаў лі ку 19;
працягнуць фар міраванне 
ўмення па раўноўваць лікі

Уста наў лен не па аналогіі дзе-
сятковага саставу лі ку 19, чы-
танне двух розных сім ва ліч ных 
за пі саў (№ 1).
Вы лі чаль ная дзейнасць (№ 2, 6).
Са стаў лен не, чытанне і рашэн-
не задач (№ 5, 7).
Па раў нан не лі каў і выразаў 
(№ 3, 8).
Пошук адказу на пытанне 
ў жыццёвай сі туа цыі (№ 4*)

Гульня «Вясёлы 
аловак» (№ 1).
Запіс рашэння 
пры кла даў і задачы 
з вучэбнага да па-
мож ніка (№ 2, 3)

63 63 Утварэнне 
лі ку 20, яго 
дзесятковы 
са стаў

Паказаць спосаб утварэн-
ня лі ку 20 шляхам скла-
дання двух дзясяткаў;
замацоўваць уменні ра-
шаць задачы на знахо-
джанне сумы і рознасці 

Апісанне па рысунку працэсу 
ўтва рэн ня лі ку 20 (№ 1).
Уста наў лен не парадку ў лі ка-
вым мностве ад 0 да 20 уключ-
на (з апорай на лі ка вы прамень 
і схему) (№ 2, 3).
Аналіз ры сун каў, чытанне (№ 5), 
са стаў лен не (№ 6) і рашэнне за-
дач.
Вы лі чаль ная дзейнасць (№ 7).
Пошук адказу на пытанне 
ў жыццёвай сі туа цыі (№ 4*)

Гульня «Вылічаль-
ная машына» (№ 1).
Аналіз схем карот-
кага запісу ўмовы 
задач з вучэбнага 
да па мож ніка і запіс 
іх рашэнняў (№ 2)

64 64 Табліцы скла-
дання і ад ні-
ман ня віду
£ + 1; £ – 1 
у межах 20

Абагуліць прыёмы пры-
баў лення і ад ні ман ня лі-
ку 1;
ад пра цоў ваць навыкі 
рашэння простых задач, 
якія раскрываюць сэнс 
дзе ян няў складання і ад-
ні ман ня 

Абагульненне прыёмаў пры баў-
лен ня і ад ні ман ня лі ку 1 з апо-
рай на вы лі чаль ныя машыны 
і лі ка вы прамень, афармленне 
выніку ў выглядзе табліц (№ 1).
Аналіз ры сун каў, чытанне 
(№ 2), са стаў лен не (№ 3) і ра-
шэнне задач.
Вы лі чаль ная дзейнасць (№ 4).
Мадэляванне апісанай рысун-
кам сі туа цыі (№ 5*)

Гульня «Ланцужок» 
(№ 1).
Аналіз рысунка 
(№ 2), схематыч-
нага кароткага 
за пі су ўмовы за-
дачы (№ 3), запіс 
рашэнняў задач 
у агульнапрынятай 
форме. 
Відарыс ма дэлі 
(№ 4)

65 65 Складанне 
і ад ні ман не 
віду
£ + 2, £ – 2

Саставіць з вучнямі таб-
лі цы складання і ад ні-
ман ня лі ку 2;
працягваць рашаць за-
дачы, якія раскрываюць 
сэнс дзе ян няў складання 
і ад ні ман ня 

На аснове ана лі зу рысунка і лі-
ка вага праменя са стаў лен не 
таб ліц пры баў лен ня і ад ні ман-
ня лі ку 2 (№ 1).
Гульня «Вы лі чаль ная машына» 
(№ 2).
Апісанне сі туа цыі, адлюстрава-
най на рысунку; чытанне зада-
чы і яе рашэнне (№ 2).
Аналіз схемы, са стаў лен не і ра-
шэнне пры кла даў (№ 4).
Вы лі чаль ная дзейнасць (№ 4).
Гульня «Устанаві заканамер-
насць» (№ 6*)

Вы лі чаль ная дзей-
насць з апорай на 
схему (№ 1).
Аналіз схематычных 
кароткіх за пі саў 
умо вы задач, запіс іх 
ра шэн няў у агуль-
напрынятай форме 
(№ 2, 3)

66 66 Простыя за-
дачы з ад но сі-
намі «больш 
на 1», «больш 
на 2»

Раскрыць сэнс ад но сін 
«больш на…» пры ра шэн-
ні простых задач;
паў та рыць прыёмы па-
раў нан ня дзвюх груп 
прад ме таў 

Аналіз і матэматызацыя ві да ры-
су, са стаў лен не задачы (№ 1), 
апі сан не дзеяння «па вя лі чыць 
на 1» з дапамогай лі ка вага пра-
меня (№ 2).
Са стаў лен не і рашэнне задачы 
(№ 3).
Уста наў лен не парадку ў мно-
стве лі каў ад 1 да 20 на мадэлі 
жыццёвай сі туа цыі (№ 4).

Вы лі чаль ная 
дзейнасць з да ны-
мі, прад стаў ле нымі 
ў таб лі цах (№ 1) і на 
лі ка вым прамені 
(№ 4).
Запіс рашэнняў за-
дач у прапанаванай 
форме (№ 2, 3)
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Са стаў лен не, чытанне і абгрун-
таванне пра віль ных ня роў нас-
цей (№ 5).
Пошук адказу на пытанне 
ў жыццёвай сі туа цыі (№ 6*).
Вы лі чаль ная дзейнасць (№ 7)

67 67 Простыя за-
дачы з ад но-
сі намі «менш 
на 1», «менш 
на 2»

Раскрыць сэнс ад но сін 
«менш на…» пры ра шэн-
ні простых задач;
паўтарыць прыёмы па-
раў нан ня дзвюх груп 
прад ме таў 

Аналіз і матэматызацыя ві да ры-
су, са стаў лен не задачы (№ 1), 
апі сан не дзеяння «паменшыць 
на 1» з дапамогай лікавага пра-
меня (№ 2).
Са стаў лен не і рашэнне задачы 
(№ 3).
Вы лі чаль ная дзейнасць (№ 4).
Матэматызацыя жыццёвай сі-
туа цыі, прад стаў ле най на ры-
сунку (№ 5*).
Гульня «Вы лі чаль ная машына» 
(№ 6).
Па раў нан не лі каў і выразаў 
(№ 7)

Гульня «Вясёлы 
аловак» (№ 1).
Аналіз кароткіх 
за пі саў умовы за-
дач, прад стаў ле ных 
па-рознаму, запіс ра-
шэння задач у пра-
панаванай форме 
(№ 2, 3)

68 68 Прыём пры-
баў лен ня па 
частках лі ку 3 

Паказаць прыём пры баў-
лен ня лі ку 3; 
вучыць са стаўляць і ра-
шаць простыя задачы 

Адкрыццё прыёму пры баў лен-
ня па частках лі ку 3 з апорай на 
дзве раўназначныя вы лі чаль-
ныя машыны, са стаў лен не таб-
лі цы (№ 1).
Чытанне і інтэрпрэтацыя пры-
ведзеных лі ка вых роў нас цей 
(№ 2).
Пошук адказу на пытанне 
ў жыццёвай сі туа цыі (№ 3*).
Са стаў лен не па рысунку задач 
і іх рашэнне (№ 4, 5).
Чытанне выразаў, прад стаў ле-
ных схемай (№ 6)

Са стаў лен не па ры-
сунку задач і запіс іх 
рашэння (№ 1).
Гульня «Вясёлы 
аловак» (№ 2).
Запіс рашэння задач 
з вучэбнага да па-
мож ніка (№ 3)

69 69 Прыём ад-
ні ман ня па 
частках лі ку 3 

Паказаць прыём ад ні-
ман ня лі ку 3; 
ад пра цоў ваць навык ра-
шэння простых задач вы-
вучаных відаў

Адкрыццё прыёму ад ні ман ня па 
частках лі ку 3 з апорай на дзве 
раў на значныя вы лі чаль ныя 
машыны, са стаў лен не таб лі цы 
(№ 1).
Чытанне і інтэрпрэтацыя пры-
ведзеных лі ка вых роў нас цей 
(№ 2).
Са стаў лен не па рысунку задач 
і іх рашэнне (№ 3, 4).
Выказванне сцвяр джэн няў, 
уста наў лен не паміж імі ла гіч-
най су вя зі і абгрунтаванне свай-
го пункту гледжання (№ 5*).
Вы лі чаль ная дзейнасць (№ 6)

Гульня «Ланцужок» 
(№ 1).
Матэматызацыя 
адлюстраванай сі-
туа цыі (№ 2).
Аналіз і чытанне 
схематычнага карот-
кага запісу ўмовы 
задачы, запіс рашэн-
ня задачы з вучэб-
нага да па мож ніка 
(№ 3)

70 70 Табліца пры-
баў лен ня 
лі ку 4

Разглядзець прыёмы 
пры баў лен ня па частках 
лі ку 4; 
удасканальваць уменні 
рашаць простыя задачы 

Аналіз розных вы лі чаль ных ма-
шын і раз мя шчэн ня стрэлак на 
лі ка вым прамені для адкрыцця 
розных прыёмаў пры баў лен ня 
лі ку 4 (№ 1, 2). 
Са стаў лен не па рысунку задачы 
(№ 3), чытанне задачы (№ 4) 
і рашэнне задач. 
Вы лі чаль ная дзейнасць (№ 5). 

Аналіз і чытанне 
схематычнага карот-
кага запісу ўмовы 
задач з вучэбнага 
да па мож ніка, запіс 
іх рашэнняў (№ 1, 
2).
Запіс рашэнняў 
пры кла даў (№ 3)
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Уста наў лен не з апорай на лі ка-
вы прамень парадку ў мностве 
лі каў ад 0 да 20, чытанне лі каў 
па ўзрастанні і па ўбыванні, пра-
гаворванне прапушчаных лі каў 
(№ 6). 
Гульня «Устанаві заканамер-
насць» (№ 7 *)

71 71 Табліца ад ні-
ман ня лі ку 4

Паказаць прыёмы ад ні-
ман ня па частках лі ку 4; 
працягваць рашаць про-
стыя задачы вывучаных 
відаў

Гульня «Вы лі чаль ная машына», 
запіс выніку працы трох розных 
машын у адну таб лі цу (№ 1).
Чытанне розных лі ка вых вы-
ра заў і іх інтэрпрэтацыя (№ 2).
Лічэнне двойкамі і тройкамі 
ў нестандартнай сі туа цыі (№ 3*).
Са стаў лен не і рашэнне задач 
(№ 4, 5).
Вы лі чаль ная дзейнасць (№ 6)

Аднаўленне лі ку па 
зададзеным правіле 
(№ 1).
Са стаў лен не па ві-
да ры се трох розных 
узаемазвязаных 
задач і іх рашэнне 
(№ 2).
Гульня «Вясёлы 
аловак» (№ 3).
Аналіз кароткага 
запісу ўмовы задачы 
з вучэбнага да па-
мож ніка і запіс яе 
рашэння (№ 4)

72 72 Кампаненты 
дзеяння скла-
дання 

Азнаёміць вуч няў з тэр-
мі намі «складаемае» 
і «сума»;
замацаваць на вы кі скла-
дання і ад ні ман ня лікаў

Авалоданне матэматычнай тэр-
мі налогіяй (№ 1).
Чытанне і запіс па ўзо ры (№ 2), 
пошук невядомых складаемых 
(№ 5).
Са стаў лен не і рашэнне задач 
(№ 3).
Гульня «Ланцужок» (№ 4).
Праверка арыентацыі ў прасто-
ры (№ 6*).
Па раў нан не лі каў і выразаў 
(№ 7)

Тэставая праверка 
авалодання матэ-
матычнай тэр мі-
налогіяй (№ 1).
Са стаў лен не па ры-
сунках задач і запіс 
іх рашэння (№ 2, 3).
Вылі чэн ні і запіс па 
ўстаноўленых пра ві-
лах (№ 4, 5)

73 73 Перамяш-
чальны закон 
складання

Разгледзець перамяш-
чальны закон складання 
лі каў у межах 20;
паўтарыць веданне дзе-
сятковага са ставу лі каў

Адкрыццё перамяшчальнага за-
кона складання лі каў: чытанне 
выразаў, інтэрпрэтацыя іх з да-
памогай ры сун каў, вы лі чэн ня, 
параўнання вынікаў, абагуль-
ненне і фармуляванне вываду 
(№ 1).
Вы лі чаль ная дзейнасць (№ 2, 
6, 7).
Са стаў лен не пры кла даў з апо-
рай на лі ка вы прамень (№ 4).
Аналіз і рашэнне задач (№ 3, 5).
Лічэнне парамі ў нестандартнай 
сі туа цыі (№ 8*)

Вы лі чаль ная дзей-
насць пры нестан-
дартным (№ 1) 
і стандартным (№ 2) 
прад’яў лен ні пры-
кла даў.
Гульня «Знайдзі па-
трэбную дарожку» 
(№ 3).
Запіс рашэння задач 
з вучэбнага да па-
мож ніка ў агульна-
прынятым выглядзе 
(№ 4)

74 74 Замацаван-
не ўмен няў 
складання 
і ад ні ман ня 
лі каў у межах 
20

Адпрацоўваць прыёмы 
складання і ад ні ман ня 
лікаў;
рыхтаваць да ўста наў-
лен ня су вя зі дзеянняў 
складання і ад ні ман ня 

Інтэрпрэтацыя з апорай на 
рысунак прыведзеных лі ка-
вых роў нас цей, устанаўленне 
падабенства і адрознення ў за-
пі се роў нас цей, дзейнасць па 
аналогіі (№ 1).
Запіс і абгрунтаванне па рысун-
ку пра віль ных роў нас цей (№ 2).
Фар мі ра ван не варыятыўнасці 
мыслення (№ 3*).
Аналіз і рашэнне задачы (№ 4).
Вы лі чаль ная дзейнасць (№ 5—7)

Запіс рашэння 
пры кла даў (№ 1) 
і задачы (№ 3) па 
агульнапрынятых 
пра ві лах.
Гульня «Прыкладаў 
многа, адказ адзін» 
(№ 2)
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75 75 Сувязь скла-
дання і ад ні-
ман ня 

Разгледзець  сувязь 
дзеянняў складання і ад-
ні ман ня;
удасканальваць уменні 
рашаць простыя задачы 
вывучаных відаў

Уста наў лен не з апорай на схемы 
ўзаемасу вя зі складання і ад ні-
ман ня (№ 1).
Чытанне, са стаў лен не, аналіз 
і рашэнне задач (№ 2, 3, 5*).
Гульня «Ланцужок» (№ 4).
Па раў нан не лі каў, вы дзя лен не 
найбольшага і найменшага з іх 
(№ 6)

Са стаў лен не па ры- 
сунку ўзаемазварот- 
ных задач, запіс іх 
рашэнняў у прапа-
наванай форме (№ 1).
Аналіз кароткага за-
пі су задачы з вучэб-
нага да па мож ніка 
і за піс яе рашэння 
(№ 2).
Запіс пры кла даў 
з гульні «Ланцу-
жок» (№ 3)

76 76 Замацаванне 
ве даў пра 
сувязь скла-
дання і ад ні-
ман ня 

Замацаваць веды пра 
сувязь складання і ад ні-
ман ня;
удасканальваць уменні 
рашаць простыя задачы 
вывучаных відаў

Са стаў лен не ўзаемазваротных 
задач (№ 1) і пры кла даў (№ 2), 
рашэнне з абгрунтаваннем.
Чытанне, аналіз і рашэнне задач 
(№ 3, 5).
Пошук адказу на пытанне ў не-
стандартнай жыццёвай сі туа цыі 
(№ 4*).
Гульня «Вы лі чаль ная машына» 
(№ 6)

Са стаў лен не па ры-
сунку чатырох узае-
мазваротных задач, 
запіс іх рашэнняў 
у прапанаванай 
форме (№ 1, 2).
Запіс рашэння задач 
з вучэбнага да па-
мож ніка (№ 3, 4)

77 77 Складанне 
трох лі каў 

Паказаць спосабы скла-
дання трох лі каў;
удасканальваць на вы кі 
вы лі чэн ня 

З апорай на рысунак адкрыццё 
прыёму складання трох лі каў, 
чытанне і абгрунтаванне пры-
ведзеных за пі саў (№ 1).
Матэматызацыя ві да ры су (№ 2).
Вы лі чаль ная дзейнасць (№ 3, 
5, 7).
Чытанне, аналіз і рашэнне за-
дачы (№ 4).
Пошук адказу на пытанне 
ў жыц цёвай сі туа цыі (№ 6*)

Гульня «Ланцужок» 
(№ 1).
Са стаў лен не па 
рысунку задачы і яе 
рашэнне (№ 2).
Аналіз каротка-
га запісу задачы 
з вучэбнага да па-
мож ніка і запіс яе 
рашэння (№ 3)

78 78 Адніманне 
двух лі каў

Паказаць спосабы адні-
мання двух лі каў;
замацаваць уменні пры-
мяняць прыёмы скла-
дання і ад ні ман ня лі каў 
1, 2, 3

З апорай на рысунак адкрыццё 
прыёму ад ні ман ня двух лі каў, 
чытанне і абгрунтаванне пры-
ведзеных за пі саў (№ 1).
Гульня «Вы лі чаль ная машына» 
(№ 2).
Гульня «Прыкладаў многа, ад-
каз адзін» (№ 5).
Па раў нан не выразаў (№ 3).
Чытанне, аналіз і рашэнне за-
дачы (№ 4).
Аднаўленне пры кла даў з аб-
грун таваннямі (№ 6*)

Вы лі чаль ная 
дзейнасць пры не-
стандартным (№ 1) 
і стандартным (№ 2) 
прад’яўленні пры-
кла даў.
Гульня «Вясёлы 
аловак» (№ 3).
Аналіз кароткага 
запісу ўмовы задачы 
з вучэбнага да па-
мож ніка, запіс яе 
рашэння (№ 4)

79 79 Знаходжанне 
невядомых 
кам па нен-
таў дзеяння 
складання 

Выкарыстоўваць са стаў 
лі ку для знаходжання 
невядомых лі каў пры 
складанні;
ад пра цоў ваць прыёмы 
складання і ад ні ман ня 

Аргументаваны падбор невядо-
мых складаемых (№ 1, 2, 7).
Аналіз ры сун каў, чытанне 
(№ 3), са стаў лен не (№ 5) задач 
і іх рашэнне. 
Фармуляванне пра віль ных лі-
ка вых роў нас цей (№ 4, 6*) і іх 
абгрунтаванне 

Аналіз ры сун каў, 
апі сан не ві да ры саў, 
чытанне пра віль-
ных роў нас цей і іх 
абгрунтаванне (№ 1, 
2).
Гульня «Вясёлы 
аловак» (№ 3).
Аналіз кароткага 
запісу ўмовы задачы 
з вучэбнага да па-
мож ніка і запіс яе 
рашэння (№ 4)
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80 80 Прыбаўленне 
і ад ні ман не 
лі ку 5

Перанесці прыёмы скла-
дання і ад ні ман ня па 
частках і пера ста ноў кі 
складаемых на выпадкі 
віду £ ± 5;
удасканальваць на вы кі 
вы лі чэн ня 

Азнаямленне з апорай на ры-
сунак з пры ё ма мі пры баў лен ня 
і ад ні ман ня лі ку 5, са стаў лен не 
адпаведных табліц (№ 1—3).
Са стаў лен не і рашэнне задач 
(№ 4, 6).
Вы лі чаль ная дзейнасць (№ 5).
Лічэнне тройкамі ў нестандарт-
най сі туа цыі (№ 7*)

Запіс лі каў па іх 
дзесятковым скла-
дзе (№ 1).
Па раў нан не задач 
і кароткіх за пі саў іх 
умоў, указанне пада-
бенства і адрознен-
ня, запіс рашэнняў 
(№ 2, 3).
Запіс пра віль най лі- 
кавай роў нас ці (№ 4)

81 81 Кампаненты 
дзеяння ад ні-
ман ня 

Азнаёміць вуч няў з на-
звай выразу і назвамі лі-
каў пры ад ні ман ні;
працягнуць замацаванне 
на вы каў складання і ад-
ні ман ня лікаў

Авалоданне матэматычнай тэр-
мі налогіяй (№ 1).
Чытанне за пі саў па ўзо ры 
(№ 2).
Чытанне, са стаў лен не і рашэн-
не задач (№ 3, 4, 5, 7).
Вы лі чаль ная дзейнасць (№ 6).
Фармуляванне пра віль ных 
сцвяр джэн няў з часціцай «не» 
і іх абгрунтаванне (№ 8*)

Тэставая праверка 
авалодання матэма-
тычнай тэр мі на ло-
гіяй (№ 1).
Аналіз кароткіх 
умоў задач з вучэб-
нага да па мож ніка, 
запіс іх рашэнняў 
(№ 2—4)

82 82 Рашэнне пры-
кла даў віду: 
£ + 6, 7, 8, 9

Перанесці прыём пера-
ста ноў кі складаемых 
і пры баў лен ня па частках 
на прыклады ўказаных 
ві даў;
удасканальваць уменні 
рашаць простыя задачы 
вывучаных відаў

Перанос набытых ве даў (пры-
мяненне перамяшчальнага зако-
на складання, пры баў лен ня і ад-
ні ман ня па частках) у іншую сі-
туа цыю (на іншыя лікі) (№ 1, 2).
Са стаў лен не задач па рысунку 
і няпоўным тэксце і іх рашэнне 
(№ 3, 5).
Са стаў лен не ўзаемазваротных 
пры кла даў па схемах і іх рашэн-
не (№ 4).
Уста наў лен не ад па вед нас ці па-
між эле мен та мі двух мност ваў 
(№ 6*)

Вы лі чаль ная дзей-
насць (№ 1, 2).
Гульня «Вясёлы 
аловак» (№ 3).
Аналіз кароткай 
умовы задачы 
з вучэбнага да па-
мож ніка, запіс яе 
рашэння (№ 4)

83 83 Рашэнне пры-
кла даў віду 
£ – 6

Паказаць прыём ад ні-
ман ня лі ку 6, заснаваны 
на су вя зі складання і ад-
ні ман ня;
паўтарыць са стаў лі каў 

Перанос набытых ве даў (су вя зі 
складання і ад ні ман ня) у іншую 
сі туа цыю (ад ні ман не лі ку 6) 
(№ 1, 2).
Са стаў лен не задачы па рысунку 
і яе рашэнне (№ 3).
Пошук невядомых кам па нен таў 
(складаемага і памяншаемага) 
у прыкладах, за пі саных нестан-
дартна (№ 4).
Выдзяленне знаёмых вобразаў 
геаметрычных фі гур (№ 5*).
Гульня «Прыкладаў многа, ад-
каз адзін» (№ 6)

Вы лі чаль ная дзей-
насць (№ 1, 3).
Распазнаванне геа- 
метрычных фігур, 
пошук розных спо- 
сабаў падлі ку іх 
коль кас ці (№ 2).
Запіс рашэння за-
дачы з вучэбнага 
да па мож ніка (№ 4)

84 84 Рашэнне пры-
кла даў віду 
£ – 7

Паказаць прыём ад ні-
ман ня лі ку 7, заснаваны 
на су вя зі складання і ад-
ні ман ня;
удасканальваць уменні 
рашаць простыя задачы 
вывучаных відаў

Прымяненне набытых ве даў 
у новай сі туа цыі (ад ні ман не лі-
ку 7) (№ 1, 2).
Са стаў лен не задач па рысунку 
і іх рашэнне (№ 3, 4).
Азнаямленне з задачай з ліш-
німі да ны мі (№ 5*).
Па раў нан не лі каў і выразаў 
(№ 6).
Са стаў лен не пры кла даў па ўзо-
ры і іх рашэнне (№ 7)

Вы лі чаль ная дзей-
насць (№ 1).
Уста наў лен не парад- 
ку ў мностве з дапа- 
могай расфарбоў-
вання рознымі 
колерамі (№ 2).
Аналіз кароткага 
запісу ўмовы задачы 
з вучэбнага да па-
мож ніка, запіс яе 
рашэння (№ 3, 4)
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85 85 Рашэнне пры-
кла даў віду 
£ – 8, £ – 9

Адпрацоўваць прыёмы 
складання і ад ні ман ня; 
удасканальваць уменні 
рашаць простыя задачы 
вывучаных відаў

Прымяненне набытых ве даў 
у новай сі туа цыі (ад ні ман не лі-
каў 8 і 9) (№ 1).
Пошук адказу на пытанне 
ў жыццёвай сі туа цыі (№ 2*).
Вы лі чаль ная дзейнасць з да ны-
мі, прад стаў ле нымі ў таб лі цах 
(№ 3).
Аналіз ві да ры саў, чытанне 
(№ 4), са стаў лен не (№ 5) і ра-
шэнне задач
Гульні «Вы лі чаль ная машына» 
і «Ланцужок» (№ 7)

Гульня «Вясёлы 
аловак» (№ 1).
Аналіз кароткага 
запісу ўмовы задач 
з вучэбнага да па-
мож ніка, запіс іх 
рашэнняў (№ 2, 3), 
пошук падабенства 
і адрознення ў іх 

86 86 Знаходжанне 
невядомых 
кам па нен таў 
пры ад німанні 

Азнаёміць вуч няў з роз-
ны мі пры ё ма мі знахо-
джання невядомых кам-
па нен таў ад ні ман ня; 
удасканальваць уменні 
рашаць простыя задачы 
вывучаных відаў

Сістэматызацыя ве даў аб пры-
ёмах знаходжання невядомых 
кам па нен таў ад ні ман ня (№ 1).
Са стаў лен не па рысунках задач, 
іх рашэнне (№ 2, 4, 6).
Гульня з двума абручамі (№ 3*).
Вы лі чаль ная дзейнасць (№ 5)

Вылі чэн ні па ўзо ры 
з апорай на малюнкі 
(№ 1).
Запіс рашэння задач 
з вучэбнага да па-
мож ніка (№ 2—4)

87 87 Лінія. Прамая 
лі нія

Даць першапачатковае 
ўяў лен не аб прамых 
і крывых лі ніях;
працягнуць замацаванне 
прыёмаў вы лі чэн ня ў ме-
жах 20 

Зварот да набытага вопыту, рас-
пазнаванне на рысунку крывых 
і прамых лі ній (№ 1).
Пошук невядомых кам па нен таў 
дзе ян няў складання і ад ні ман ня 
рознымі пры ё ма мі (№ 2).
Пошук адказу на пытанне 
ў жыццёвай сі туа цыі (№ 3*, 7).
Аналіз відарысаў, чытанне 
(№ 4), са стаў лен не (№ 5) і ра-
шэнне задач.
Лічэнне і пералічванне прад ме-
таў (рознакаляровых квадра-
таў) (№ 6)

Практычная дзей-
насць (рысаван-
не прамых лі ній 
з дапамогай лі ней кі) 
(№ 1).
Запіс пры кла даў 
і задач з вучэбнага 
да па мож ніка (№ 2, 
3)

88 88 Прамая Замацаваць уяў лен ні аб 
прамых і крывых лі ніях;
ад пра цоў ваць на вы кі вы-
лі чэн ня;
вучыць рашаць простыя 
задачы

Пашырэнне і паглыбленне ве-
даў аб прамых лі ніях, фармуля-
ванне пра віль ных сцвяр джэн-
няў і іх абгрунтаванне з дапа-
могай вопыту (№ 1).
Вы лі чаль ная дзейнасць (№ 2, 
4, 6).
Аналіз відарыса, чытанне і ра-
шэнне задачы (№ 5).
Пошук адказу на практычнае 
пытанне (№ 3*)

Практычная работа 
(пад лі ней ку праз 
зададзеныя кропкі 
правесці ўсе пра-
мыя) (№ 1).
Запіс пры кла даў 
і задач з вучэбнага 
да па мож ніка (№ 2, 
3)

89 89 Адрэзак Практычна ўвесці паняц-
це «адрэзак»;
працягнуць ад пра цоў-
ваць на вы кі вылічэння 

Практычная дзейнасць па азна-
ям ленні з адрэзкам і яго ўлас ці-
вас цямі (№ 1).
Чытанне, аналіз і рашэнне задач 
(№ 2, 5).
Вы лі чаль ная дзейнасць (№ 6).
Гульня «Знайдзі заканамер-
насць» (з лі камі — № 3, з геа-
мет рычнымі фі гурамі — № 4*)

Са стаў лен не па ры-
сунку задачы і запіс 
яе рашэння ў пра-
панаванай форме 
(№ 1).
Гульня «Вясёлы 
аловак» (№ 2).
Запіс рашэння за-
дачы з вучэбнага 
да па мож ніка (№ 3)

90 90 Адрэзак Замацаваць уяў лен не 
пра адрэзак;
удасканальваць на вы кі 
вы лі чэн ня 

Пашырэнне і паглыбленне ве-
даў пра адрэзак, трохвугольнік, 
квадрат (№ 1, 6*).
Чытанне, аналіз і рашэнне за-
дачы (№ 2).

Практычная дзей-
насць (рысаванне 
з дапамогай лі ней кі 
ад рэзкаў) (№ 1), пра- 
 ма ву голь ніка (№ 3).
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Пошук невядомых кам па нен таў 
дзе ян няў складання і ад ні ман ня 
(№ 3).
Гульня «Запоўні пустыя клеткі» 
(№ 4) і «Ланцужок» (№ 5)

Запіс рашэння за-
дачы з вучэбнага 
да па мож ніка (№ 2).
Гульня «Вясёлы 
аловак» (№ 4)

91 91 Па раў нан-
не даў жынь 
прад ме таў 
«на вока» і з 
дапамогай 
разлі ноў кі 
ў клетку 

Азнаёміць вуч няў з па-
раў нан нем прад ме таў 
па даўжыні «на вока»,  
з дапамогай разлі ноў кі 
ў клетку;
вучыць уста наў лі ваць ад-
но сіны «больш», «менш», 
«роўна» ў мностве даў-
жынь прад ме таў 

Па раў нан не прад ме таў па даў-
жы ні «на вока», з дапамогай 
разлі ноў кі ў клетку (№ 1, 2).
Аналіз рысункаў, чытанне 
(№ 3), са стаў лен не (№ 5) і ра-
шэнне задач.
Вы лі чаль ная дзейнасць (№ 4).
Гульня «Знайдзі заканамер-
насць» (№ 6*)

Па раў нан не прад-
ме таў па даўжыні 
рознымі спосабамі 
(№ 1, 2).
Гульня «Вы лі чаль-
ная машына» (№ 3).
Запіс рашэння за-
дачы з вучэбнага 
да па мож ніка (№ 4)

92 92 Вымярэнне 
даўжыні 
прад ме таў 
умоў нымі 
меркамі 

Паказаць прыём вы мя-
рэн ня даўжыні з дапамо-
гай умоў ных мерак;
вучыць праводзіць па-
раў нан не даў жынь па-
лосак «на вока» і з дапа-
могай вы мя рэн ня адной 
і той жа меркай 

Практычная дзейнасць па вы-
мя рэн ні даўжыні прад ме таў 
(вы мя рэн не даўжыні палоскі 
ўмоўнай меркай) (№ 1), са стаў-
лен не алгарытму вы мя рэн ня. 
Рашэнне задач (№ 2, 5*).
Гульня «Знайдзі заканамер-
насць» (№ 3*) і гульня «Пры-
кла даў многа, адказ адзін» 
(№ 4).
Вы лі чаль ная дзейнасць (№ 6)

Вымярэнне і па раў- 
 нан не даўжыні прад- 
 ме таў (адрэз каў, ста- 
рон прамавугольных 
палосак) з дапамо- 
гай раз лі ноў кі 
ў клетку (№ 1).
Са стаў лен не па ры-
сунку задачы, аналіз 
кароткага запісу 
яе ўмовы, запіс яе 
рашэння (№ 2).
Запіс рашэння за-
дачы з вучэбнага 
да па мож ніка (№ 3)

93 93 Сантыметр Азнаёміць вуч няў з но-
вай адзінкай вы мя рэн ня 
даў жынь — сантыметрам, 
з яго абазначэннем;
паказаць прыём вы мя-
рэн ня даўжыні адрэзка 
з дапамогай маштабнай 
лі ней кі 

Практычная дзейнасць па вы-
мя рэн ні даўжыні прад ме таў 
новай меркай (сантыметрам) 
з новым сім ва ліч ным за пі сам 
(№ 1, 2).
Аналіз рысункаў, са стаў лен не 
па няпоўных даных задач і іх 
рашэнне (№ 3, 4).
Вы лі чаль ная дзейнасць (№ 5).
Пошук адказу на пытанне 
ў жыццёвай сі туа цыі (№ 6*)

Вымярэнне лі ней-
кай даўжыні пало-
сак, запіс выніку 
ў прапанаванай 
форме (№ 1).
Запіс рашэння за-
дачы з вучэбнага 
да па мож ніка (№ 2).
Запіс вы лі чэн няў па 
схеме, па раў нан не 
вы нікаў, фармуля-
ванне пра віль ных 
сцвяр джэн няў (№ 3)

94 94 Сантыметр Замацаваць уменне вы-
мяраць даўжыні прад ме-
таў маштабнай лі ней кай;
удасканальваць на вы кі 
вы лі чэн ня 

Прак ты ка ван ні, набыццё на-
вы каў па вы мя рэн ні даўжыні 
прад ме таў маштабнай лі ней-
кай (№ 1).
Чытанне (№ 5), са стаў лен не 
(№ 2) і рашэнне задач.
Вы лі чаль ная дзейнасць: пошук 
невядомых кам па нен таў (№ 3), 
па раў нан не выразаў (№ 4), 
гульня «Вы лі чаль ная машына» 
(№ 6), паслядоўнае выкананне 
вы лі чэн няў у нестандартнай сі-
туа цыі (№ 7*)

Вымярэнне лі ней-
кай даў жынь старон 
пра ма ву голь ніка, 
аналіз вынікаў 
і выказванне пра-
віль ных суджэнняў 
(№ 1).
Запіс рашэння за-
дачы з вучэбнага 
да па мож ніка (№ 2).
Гульня «Вясёлы 
аловак» (№ 3)

95 95 Па раў нан-
не даў жынь 
прад ме таў

Вучыць параўноўваць 
даўжыні прад ме таў пас-
ля вы мя рэн ня іх маштаб-
най лі ней кай; 

Практычная дзейнасць па вы-
мя рэн ні і па раў нан ні даў жынь 
прад ме таў (№ 1).
Чытанне, аналіз і рашэнне задач 
(№ 2, 7).

Вымярэнне лі ней-
кай, па раў нан не даў-
жынь адрэзкаў, запіс  
выніка ў прапанава- 
най форме (№ 1).
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удасканальваць на вы кі 
вы лі чэн ня

Пошук розных варыянтаў ад-
казу на пытанне ў жыццёвай 
сі туа цыі (№ 3*). Па раў нан не 
лі каў і выразаў (№ 4).
Распазнаванне знаёмых воб ра-
заў геаметрычных фі гур у су-
куп насці фі гур (№ 5*).
Вы лі чаль ная дзейнасць (№ 6)

Аналіз кароткіх за пі - 
саў умовы задачы 
з вучэбнага да па мож- 
 ніка і запіс яе рашэн-
ня (№ 2).
Гульня «Вясёлы ало- 
вак» (№ 3).
Запіс рашэння зада- 
чы з вучэбнага да па-
мож ніка ў прапана-
ванай форме (№ 4)

96 96 Па раў нан-
не даў жынь 
прад ме таў

Замацаваць уменні па-
раў ноўваць велічыні; 
удасканальваць на вы кі 
вымярэння 

Сістэматызацыя набытых ве даў 
аб вы мя рэн ні і па раў нан ні даў-
жынь прад ме таў (№ 1, 2).
Са стаў лен не па рысунку і ра-
шэнне задач (№ 3).
Вы лі чаль ная дзейнасць (№ 4).
Гульня «Прыкладаў многа, ад-
каз адзін» (№ 5).
Пошук адказу на пытанне 
ў жыццёвай сі туа цыі (№ 6*)

Вымярэнне лі ней-
кай, па раў нан не 
даў жынь адрэзкаў, 
запіс вынікаў у пра-
панаванай форме 
(№ 1).
Са стаў лен не па ры-
сунку задачы і запіс 
яе рашэння (№ 2).
Запіс пры кла даў 
з вучэбнага да па-
мож ніка (№ 3)

97 97 Дэцыметр Азнаёміць вуч няў з но-
вай адзінкай вы мя рэн ня 
даў жынь — дэцыметрам;
устанавіць суад но сіны 
1 дм = 10 см

Практычная дзейнасць па вы-
мя рэн ні даўжыні прад ме таў но-
вай меркай (дэцыметрам), уста-
наў лен не су вя зі паміж санты-
метрам і дэцыметрам (№ 1, 2).
Уста наў лен не парадку ў мно-
стве ад но сінамі «малодшы», 
паказ схемай (№ 3*).
Чытанне, аналіз і рашэнне задач 
(№ 4).
Вы лі чаль ная дзейнасць у сі туа-
цыі, прапанаванай стандартна 
(№ 5) і нестандартна (№ 6)

Вымярэнне лі ней-
кай даўжыні зада-
дзе най палоскі, 
рысаванне палоскі 
атрыманай даўжыні, 
па вя лічванне па лач-
кі і яе даўжыні на 
зададзены лік, сім-
ва ліч ны запіс (№ 1).
Са стаў лен не па ры-
сунку задачы і запіс 
яе рашэння.
Запіс рашэння зада-
чы (№ 2) і пры кла-
даў (№ 3) з вучэбна-
га да па мож ніка

98 98 Дэцыметр Замацаваць веды аб су-
вя зі дэцыметра і санты-
метра;
удасканальваць уменне 
вымяраць і будаваць ад-
рэзкі 

Прак ты ка ван не ў вы мя рэн ні 
даўжыні прад ме таў сантыме-
трам і дэцыметрам (№ 1).
Чытанне, аналіз і рашэнне задач 
(№ 2, 6).
Вы лі чаль ная дзейнасць (№ 3).
Аналіз рысункаў, іх матэматы-
зацыя, фармуляванне сцвяр-
джэн няў і іх абгрунтаванне 
(№ 4*).
Чытанне пра віль ных роў нас цей 
і іх абгрунтаванне (№ 5)

Вымярэнне лі ней-
кай даўжыні адрэз-
ка, запіс вынікаў 
у прапанаванай 
форме (№ 1).
Са стаў лен не па 
рысунку задачы, 
афармленне карот-
кага запісу яе ўмо вы, 
за піс рашэння (№ 2).
Запіс рашэння зада-
чы з вучэбнага да па-
мож ніка (№ 3, 4)

99 99 Па раў нан не 
велічынь

Увесці ад но сіны «больш», 
«менш», «роўна» ў мно-
стве даў жынь;
удасканальваць вымя-
ральныя на вы кі 

Уста наў лен не ад но сін «менш», 
«больш», «роўна» ў мностве 
даў жынь (№ 1, 2).
Са стаў лен не задач па кароткіх 
за пі сах і іх рашэнне (№ 3, 4).
Вы лі чаль ная дзейнасць (№ 5, 
6).
Гульня «Вясёлы аловак» (№ 7*)

Па раў нан не выразаў 
і даў жынь (№ 1).
Запіс рашэння зада-
чы (№ 2) і пры кла-
даў (№ 3) з вучэбна-
га да па мож ніка.
Вырысоўванне пало-
сак зададзенай даў- 
жыні, па раў нан не іх 
даў жынь папарна 
(№ 4)
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100 100 Складанне 
велічынь

Азнаёміць вуч няў з пры-
ё ма мі складання даў-
жынь;
працягваць фарміраваць 
уменне рашаць задачы 

Перанос ве даў аб складанні на 
складанне даў жынь (№ 1, 2).
Аналіз ві да ры саў, чытанне 
(№ 6), са стаў лен не (№ 3) і ра-
шэнне задач.
Тэставая праверка засваення дзе-
сятковага саставу лі каў (№ 4*).
Па раў нан не выразаў (№ 5)

Складанне лі каў і па 
аналогіі складанне 
даў жынь (№ 1).
Аналіз кароткіх 
запісаў умоў задач 
з вучэбнага да па-
мож ніка, запіс іх 
рашэнняў (№ 2, 3)

101 101 Адніманне 
велічынь

Азнаёміць вуч няў з пры-
ё ма мі ад ні ман ня даў-
жынь; 
удасканальваць на вы кі 
ў вы мя рэн ні і пабудове 
ад рэз каў 

Перанос ве даў аб ад ні ман ні на 
ад ні ман не даў жынь (№ 1, 2).
Пошук адказу на пытанне 
ў жыццёвай сі туа цыі (№ 3*).
Са стаў лен не задачы, аналіз, ра-
шэнне (№ 4).
Вы лі чаль ная дзейнасць (№ 5).
Вымярэнне лі ней кай даў жынь 
палосак, па раў нан не даўжыні 
«на вока» і па выніках вы мя рэн-
ня (№ 6)

Вымярэнне лі ней-
кай даўжыні зада- 
дзенай палоскі, ры- 
саванне палоскі 
атрыманай даўжыні, 
памяншэнне палоскі 
і яе даўжыні на за-
дадзены лік (№ 1).
Чытанне задачы, ана- 
ліз, са стаў лен не па 
рысунку, афармлен-
не кароткага запісу 
яе ўмовы, прад стаў- 
 ле най двума розны- 
мі спо са ба мі, запіс ра- 
шэння задачы (№ 2)

102 102 Вымярэнне 
часу з да-
кладнасцю да 
гадзіны

Вучыць вызначаць час 
з дакладнасцю да га дзі-
ны;
адпрацоўваць на вы кі 
вусных і пісь мо вых вы-
лі чэн няў 

Практычныя дзе ян ні з цыфер-
блатам гадзіннікаў, вызначэнне 
часу з дакладнасцю да гадзіны 
(№ 1).
Вы лі чаль ная дзейнасць (№ 2).
Па ста ноў ка пытання да задачы, 
яе рашэнне (№ 3).
Пошук магчымых пра віль ных 
адказаў на адно пытанне (№ 4*).
Гульня «Вы лі чаль ная машына» 
(№ 5)

Гульня «Вы лі чаль-
ная машына» (№ 1).
Вызначэнне часу па 
зададзеных рысунках 
цы фер бла таў, сім ва-
ліч ны запіс (№ 2).
Аналіз кароткага 
запісу ўмовы задачы 
з вучэбнага да па-
мож ніка, запіс яе 
рашэння (№ 3)

103 103 Вымярэнне 
часу 

Замацаваць уменне вы-
значаць час з дакладнас-
цю да гадзіны;
удасканальваць на вы кі 
вы лі чэн ня 

Прак ты ка ван не ў вы зна чэн ні 
часу па гадзінніках (№ 1).
Чытанне (№ 2), са стаў лен не 
(№ 5), аналіз задач і іх рашэнне.
Аналіз рысункаў, іх матэматы-
зацыя, фармуляванне сцвяр-
джэн няў і іх абгрунтаванне 
(№ 3, 7*).
Па раў нан не лі каў і выразаў 
(№ 4).
Адказ на пытанне прыкладной 
задачы (№ 6)

Гульня «Вясёлы 
аловак» (№ 1).
Аналіз кароткага 
запісу ўмовы задачы 
з вучэбнага да па-
мож ніка, запіс яе 
рашэння (№ 2, 3).
Запіс у сім ва ліч-
най форме адказу 
на пытанне задачы 
з вучэбнага да па-
мож ніка (№ 4)

104 104 Замацаванне 
ве даў аб вы-
мя рэн ні часу

Замацаваць на вы кі вы-
значэння часу па га дзін-
ніку;
практыкаваць вучняў 
у вы лі чэн нях і ра шэн ні 
простых задач 

Паглыбленне ве даў аб вы зна-
чэн ні часу па гадзінніку з да-
кладнасцю да гадзіны (№ 2).
Састаўленне па рысунку задач 
з зададзенымі рашэннямі (№ 2).
Мабілізацыя набытых ве даў 
аб дзесятковым саставе лі каў 
(№ 3).
Па раў нан не выразаў (№ 4).
Аналіз рысунка, мабілізацыя 
ве даў аб вы мя рэн ні даўжыні 
прадмета (№ 5).
Пошук адказу на пытанне 
ў жыццёвай сі туа цыі (№ 6*)

Адказ на пы тан ні з ву- 
чэбнага да па мож ніка 
ў выглядзе рысунка 
стрэлак на рысунках 
цыферблатаў і запісу 
часу ў клетачкі (№ 1).
Гульня «Ланцужок» 
(№ 2).
Запіс рашэння за-
дачы з вучэбнага 
да па мож ніка (№ 3).
Запіс выніку вы-
мя рэн ня даўжыні 
алоўка (№ 4)
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105 105 Замацаванне 
ве даў аб вы-
мя рэн ні часу 

Замацаваць на вы кі рабо-
ты з гадзіннікам;
паўтарыць знаходжанне 
невядомых кам па нен таў 
пры складанні і ад ні манні 

Сістэматызацыя ве даў аб вы-
зна чэн ні часу па гадзінніку 
з дакладнасцю да гадзіны (№ 1).
Пошук невядомых кам па нен таў 
дзе ян няў складання і ад ні ман ня 
(№ 2, 7).
Па ста ноў ка пытання да задачы 
і яе рашэнне (№ 3).
Па раў нан не «на вока» і вы мя-
рэн нем лі ней кай даў жынь ад-
рэз каў (№ 4).
Па раў нан не даў жынь (№ 5).
Пошук адказу на пытанне ў жыц-
цёвай сі туа цыі (№ 6*)

Гульня «Вясёлы 
аловак» (№ 1).
Аналіз кароткага 
запісу ўмовы задачы 
з вучэбнага да па-
мож ніка, запіс яе 
рашэння (№ 2).
Сімвалічны запіс 
даўжыні адрэзкаў, 
прапанаваных у ву-
чэбным да па мож ні-
ку (№ 3).
Вы лі чаль ная дзей-
насць на аснове 
ўстаноўленай за ка-
на мер нас ці (№ 4)

106 106 Кілаграм Азнаёміць вуч няў з адзін-
кай масы — кіла гра мам 
і абазначэннем гэтай 
адзінкі;
разгледзець прыёмы 
ўзваж вання на шалях

Зварот да вопыту вуч няў, апі-
сан не дзейнасці па ўзважванні 
прад ме таў, вызначэнне іх масы 
з дапамогай вагаў і гір, азнаям-
ленне з адзінкай вы мя рэн ня 
«кілаграм» (№ 1).
Аналіз ві да ры саў, са стаў лен не 
задач, іх рашэнне (№ 2, 3).
Вы лі чаль ная дзейнасць (№ 4).
Практычная дзейнасць для по-
шуку адказаў на пы тан ні (№ 6*)

Запіс адказу на 
пытанне пра масу 
кавуна (№ 1).
Гульня «Вясёлы 
аловак» (№ 2).
Аналіз кароткіх за-
пі саў умовы задач 
з вучэбнага да па-
мож ніка, запіс іх 
рашэнняў (№ 3, 4)

107 107 Кілаграм Замацаваць веды аб кіла-
граме;
замацаваць на вы кі выка-
нання дзе ян няў з даўжы-
нямі 

Паглыбленне ве даў аб вы мя-
рэн ні масы прад ме таў з дапа-
могай вагаў і гір (№ 1).
Гульня «Прыкладаў многа, ад-
каз адзін» (№ 2).
Чытанне (№ 3), са стаў лен не 
(№ 6), аналіз і рашэнне задач.
Вымярэнне лі ней кай і параў-
нанне даў жынь адрэзкаў (№ 4).
Выкананне складання і ад ні-
ман ня даў жынь (№ 5).
Пошук адказу на пытанне 
ў жыццёвай сі туа цыі (№ 7*)

Запіс адказу на 
пытанне пра масу 
шчаняці (№ 1).
Аналіз кароткага 
запісу ўмовы задачы 
з вучэбнага да па-
мож ніка, запіс яе 
рашэння (№ 2).
Запіс вынікаў вы лі-
чаль най (№ 3) і вы-
мяральнай (№ 4) 
дзейнасці 

108 108 Кілаграм Замацаваць веды аб уз-
важ ванні на рычажных 
вагах;
ад пра цоў ваць на вы кі вы-
лі чэн ня 

Сістэматызацыя ве даў аб вы мя-
рэн ні масы прад ме таў з дапамо-
гай вагаў і гір (№ 1, 4).
Па раў нан не лі каў і выразаў 
(№ 2).
Са стаў лен не па рысунку задач 
з зададзенымі рашэннямі (№ 3).
Пошук складаемых, якіх не ха-
пае (№ 5).
Гульня «Знайдзі заканамер-
насць» (№ 6*)

Запіс адказу на 
пытанне пра масу 
жывёл (№ 1). 
Гульня «Вы лі чаль-
ная машына» (№ 2).
Аналіз кароткага 
запісу ўмовы задачы 
з вучэбнага да па-
мож ніка, запіс яе 
рашэння (№ 3)

109 109 Літр Азнаёміць вуч няў з адзін-
кай вы мя рэн ня ёмістас ці 
сасудаў — літрам;
паўтарыць знаходжанне 
невядомых кам па нен таў 
складання і ад ні ман ня 

Зварот да вопыту вуч няў, апі-
сан не дзейнасці па вы зна чэн ні 
ёмістасці сасуда, азнаямленне 
з адзінкай вы мя рэн ня «літр» 
(№ 1, 2).
Камбінаваная дзейнасць (чы-
танне, аналіз, са стаў лен не ўмо-
вы, фар мі ра ван не пытання,  
рашэнне) пры рабоце з задачай 
(№ 3, 4).

Са стаў лен не па ры-
сунку задачы (№ 2).
Запіс рашэння зада-
чы з вучэбнага да па-
мож ніка (№ 1, 3).
Запіс пры кла даў 
з вучэбнага да па-
мож ніка (№ 4)
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Знаходжанне невядомых кам-
па нен таў дзе ян няў складання 
і ад ні ман ня, аргументаванне 
(№ 5).
Пошук адказу на пытанне 
ў жыццёвай сі туа цыі (№ 6*).
Распазнаванне адрэзкаў, зна-
ходжанне іх даў жынь і па раў-
нан не (№ 7)

110 110 Літр Замацаваць веды аб літ ры;
замацаваць уменні пра-
цаваць з лі ней кай 

Паглыбленне ве даў аб вы мя-
рэн ні ёмістасці сасудаў (№ 1).
Камбінаваная дзейнасць пры 
рабоце з задачай (№ 3, 4).
Гульня «Прыкладаў многа, ад-
каз адзін» (№ 2).
Знаходжанне невядомых кам-
па нен таў дзе ян няў складання 
і ад ні ман ня (№ 5).
Пошук адказу на пытанне ў жыц-
цёвай сі туа цыі (№ 6*).
Выяўленчая, вымяральная і вы-
лі чаль ная дзейнасць (№ 7)

Запіс рашэння за-
дачы з вучэбнага 
да па мож ніка (№ 1).
Запіс пры кла даў і іх 
рашэнне (№ 2).
Са стаў лен не і ра-
шэнне пры кла даў па 
схемах (№ 3).
Вырысоўванне пад 
лі ней ку адрэзка за-
дадзенай даўжыні, 
вы дзя лен не на ім 
адрэзка меншай 
даўжыні (№ 4)

Паўтарэнне вывучанага ў 1 класе (10 г)

111 Кантрольная 
работа

Устанавіць узровень за-
сваення вучнямі прыёмаў 
складання і ад ні ман ня лі-
каў у межах 20 без пера-
ходу праз разрад; 
праверыць уменні ра-
шаць простыя задачы 
вывучаных ві даў 

112 111 Складанне 
і ад ні ман не 
лі каў у межах 
10

Замацаваць веданне пры-
ёмаў складання і ад ні-
ман ня лі каў у межах 10;
рашаць задачы

Мабілізацыя ве даў для трыва-
лага засваення вы лі чаль ных 
пры ёмаў у межах дзясятка 
(№ 1, 6), дзейнасці па ра шэн ні 
задач (№ 2, 3, 5).
Распазнаванне вобраза трох ву-
гольніка ў сукупнасці геамет-
рыч ных фі гур (№ 4*)

Гульня «Ланцужок» 
(№ 1).
Аналіз кароткага 
запісу ўмовы задачы 
з вучэбнага да па-
мож ніка, запіс яе 
рашэння (№ 2).
Аналіз рысунка, 
матэматызацыя сі-
туа цыі (№ 3)

113 112 Лікі да 20. 
Нумарацыя

Паўтарыць па сля доў-
насць лі каў першых двух 
дзя сяткаў, аднаўляць яе 
як у прамым, так і ў зва-
ротным парадку;
паўтарыць дзесятковы 
са стаў лі каў 

Лічэнне і па раў нан не лі каў 
у межах 10 (№ 1).
Мабілізацыя ве даў для трыва-
лага засваення нумарацыі лі каў 
у межах 20 (№ 2, 3, 4), дзейнасці 
па ра шэн ні задач (№ 6).
Вы лі чаль ная дзейнасць у межах 
10 (№ 5).
Гульня «Запоўні пустыя клеткі» 
(№ 7*)

Гульня «Вясёлы 
аловак» (№ 1).
Аналіз кароткага 
запісу ўмовы задачы 
з вучэбнага да па-
мож ніка, запіс яе 
рашэння (№ 2).
Са стаў лен не пры-
кла даў па схемах, 
упісванне адказаў 
у схемы (№ 4)

114 113 Прамая. 
Адрэзак. 
Вымярэнні

Паўтарыць геаметрыч-
ныя фі гуры: прамая, 
адрэзак;
замацоўваць уменні вы-
мяраць і параўноўваць 
даўжыні адрэзкаў

Мабілізацыя ве даў для трыва-
лага засваення вобразаў геаме-
трычных фі гур (прамая, адрэ-
зак), вы мя рэн не і па раў нан не 
даў жынь адрэзкаў (№ 1—4), 
дзесятковага саставу лі каў (№ 6) 
і рашэння задач (№ 5)

Вымярэнне лі ней кай 
даў жынь зада дзе ных 
адрэзкаў (№ 1).
Аналіз кароткага 
запісу ўмовы задачы 
з вучэбнага да па-
мож ніка, запіс яе
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рашэння (№ 2).
Вылі чэн ні з апорай 
на лі ка вы прамень 
(№ 3)

115 114 Кла сі фі ка цыя 
фі гур

Паўтарыць геаметрыч-
ныя фі гуры;
паўтарыць кла сі фі ка цыю 
прад ме таў па адной, па 
дзвюх улас ці вас цях 

Кла сі фі ка цыя геаметрычных 
фі гур (круг, трохвугольнік, ква-
драт, пра ма ву голь нік) па дзвюх 
улас ці вас цях (быць трох вуголь-
нікам, быць чырвоным) (№ 1).
Па раў нан не лі каў у межах 20 
(№ 2).
Рашэнне задач (№ 3, 4).
Вылі чэн ні ў межах 20 (№ 5)

Гульня «Выгадуй 
дрэва» (№ 1).
Аналіз кароткага 
запісу ўмовы задачы 
з вучэбнага да па-
мож ніка, запіс яе 
рашэння (№ 2).
Вырысоўванне пад 
лі ней ку адрэзкаў 
зададзенай даўжыні 
(№ 3)

116 115 Вымярэнне 
часу 

Замацоўваць уменні вы-
мя раць час з дакладнас-
цю да гадзіны;
замацоўваць уменні ра-
шаць простыя задачы вы-
вучаных відаў

Мабілізацыя ве даў для трыва-
лага засваення ўмен ня вызна-
чэння часу па гадзінніку (№ 1), 
матэматызацыі сі туа цый, па-
казаных на рысунках (№ 2, 3), 
прыёмаў вы лі чэн ня (№ 4, 5)

Гульня «Вясёлы 
аловак» (№ 1).
Запіс рашэння за-
дачы з вучэбнага 
да па мож ніка (№ 2).
Са стаў лен не  
пры кла даў па 
схемах, упісванне 
адказаў у схемы 
(№ 3)

117 116 Рашэнне за-
дач

Паўтарыць рашэнне про-
стых задач на павелі чэн-
не і памяншэнне лі каў на 
некалькі адзі нак;
паўтарыць рашэнне за-
дач на знаходжанне роз-
нас ці і сумы 

Мабілізацыя ве даў для паспя-
ховага рашэння задач розных 
тыпаў (№ 1, 2, 3, 6).
Вы лі чаль ная дзейнасць (№ 4, 5)

Запіс рашэння задач 
з вучэбнага да па-
мож ніка (№ 1, 2, 3).
Уста наў лен не парад-
ку ў мностве лі каў 
да 20, запіс лі каў, 
якіх не хапае (№ 4)

118 117 Рашэнне за-
дач 

Замацоўваць на вы кі ра-
шэння простых задач;
замацоўваць на вы кі вы-
лі чэн ня 

Камбінаваная дзейнасць пры 
ра шэн ні задач (№ 1, 2, 4).
Вымярэнне і па раў нан не даў-
жынь адрэзкаў (№ 3).
Гульня «Вы лі чаль ная машына» 
(№ 5).
Пошук адказу на пытанне 
ў жыццёвай сі туа цыі (№ 6)

Запіс рашэння задач 
з вучэбнага да па-
мож ніка (№ 1, 2, 3).
Запіс і па раў нан не 
даў жынь адрэзкаў 
(№ 4)

119 118 Паўтарэнне 
і замацаванне 
вы лі чаль ных 
прыёмаў 

Замацоўваць веды аб 
прыёмах складання і ад-
ні ман ня лі каў у межах 20;
паўтарыць прыёмы па-
раў нан ня лі каў 

Вы лі чаль ная дзейнасць у вы-
падку прад стаў ле н ня пры кла-
даў схе ма мі (№ 1).
Са стаў лен не пры кла даў з апо-
рай на мадэлі (№ 2, 5).
Рашэнне задач (№ 3).
Па раў нан не лі каў у межах 20 
(№ 4)

Са стаў лен не пры-
кла даў з апорай на 
мадэль (вагі) (№ 1).
Гульня «Прыкладаў 
многа, адказ адзін» 
(№ 2).
Запіс рашэння за-
дачы з вучэбнага 
да па мож ніка (№ 3).
Гульня «Ланцужок» 
(№ 4)

120 119 Паўтарэнне 
лі каў, фі гур, 
велічынь 

Паўтарыць па раў нан не 
лі каў і велічынь;
распазнаваць геаметрыч-
ныя фі гуры;
рашаць задачы

Абагульненне ве даў аб ліках 
(па раў нан не, складанне, ад ні-
ман не) (№ 2, 5), аб фі гурах (рас-
пазнаванне адрэзкаў, прамых) 
(№ 6), аб ве лічынях (па раў нан-
не даў жынь) (№ 1), аб задачах 
і іх ра шэн ні (№ 3, 4)

Па раў нан не даў-
жынь (№ 1).
Гульня «Знайдзі 
заканамернасць» 
(№ 2).
Запіс рашэння задач 
і пры кла даў з вучэб-
нага да па мож ніка 
(№ 3)
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Чалавек і свет

Агульная колькасць гадзін — 30 

1. Трафімава, Г. В. Чалавек і свет : вучэб. дапам. для 1 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай навучан-
ня / Г. В. Трафімава, С. А. Трафімаў. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2017.

2. Трафимова, Г. В. Человек и мир. 1 класс. Книга для чтения : пособие для учителей учреждений общ. сред. образо-
вания с белорус. и рус. яз. обучения / Г. В. Трафимова, С. А. Трафимов. — Минск : Нац. ин-т образования, 2017.

3. Трафимова, Г. В. Человек и мир. 1 класс : рабочая тетрадь / Г. В. Трафимова, С. А. Трафимов. — Минск : Аверсэв, 
2017.

4. Трафимова, Г. В. Учебный предмет «Человек и мир» в 1 классе : учеб.-метод. пособие для учителей учреждений 
общ. сред. образования с рус. и белорус. яз. обучения / Г. В. Трафимова, С. А. Трафимов. — Минск : Нац. ин-т об-
разования, 2017. 

№ 
урока Тэма ўрока Мэты ўрока Асноўныя віды дзейнасці

1 2 3 4

1 Наша Радзіма — 
Беларусь

Фарміраваць уяўленні пра нашу 
Радзіму — Беларусь, яе сталіцу, 
Дзяржаўны герб і Дзяржаўны сцяг 
Рэспублікі Беларусь.
Садзейнічаць выхаванню любові 
да сваёй Радзімы, пачуцця гона-
ру і захаплення сваёй краінай, яе 
прыродай.
Садзейнічаць развіццю пазна-
вальнай цікавасці да вывучэння 
навакольнага свету

Азнаямленне з вучэбным дапаможнікам «Чала-
век і свет» (ВД) і правіламі работы з ім.
Выказванні навучэнцаў, пра што яны хацелі б да-
ведацца на ўроках «Чалавек і свет».
Вызначэнне тэмы ўрока.
Актуалізацыя ведаў пра сваю краіну: разгляд-
ванне фатаграфій і адказы на пытанні на с. 4 ВД; 
засваенне ў ходзе гутаркі паняццяў «Радзіма», 
«сталіца».
Удзел у гутарцы па пытаннях: «Чаму Беларусь 
называюць краем блакітных рэк і азёр, зялёных 
лясоў?», «Чаму нашу Разіму называюць Бела-
русь?». Слуханне апавядання з кнігі для чытан-
ня «Ключи из прошлого» (с. 8—9), абмеркаванне 
прачытанага.
Разглядванне Дзяржаўнага герба Рэспублікі Бе-
ларусь на с. 4 ВД, адказы на пытанні, чытанне 
настаўнікам апавядання «Наш герб» (кніга для 
чытання, с. 9—10).
Удзел у гульні «Так — воплеск, не — маўчок» 
па пытаннях пра Дзяржаўны герб Рэспублікі 
Беларусь.
Разглядванне выявы Дзяржаўнага сцяга Рэс-
публікі Беларусь на с. 4 ВД, слуханне апавядан-
ня настаўніка «Наш сцяг».
Выказванні навучэнцаў пра тое, дзе яны бачылі 
Дзяржаўны герб і Дзяржаўны сцяг Рэспублікі 
Беларусь. Дэманстрацыя настаўнікам дакументаў 
з выявай Дзяржаўнага герба Рэспублікі Беларусь.
Разглядванне дзяржаўных сімвалаў некалькіх 
дзяржаў, знаходжанне дзяржаўнай сімволікі 
Рэспублікі Беларусь.
Работа ў групах: разглядванне фатаграфій на 
с. 5 ВД, складанне апавядання пра сталіцу на-
шай Радзімы.
Удзел у гутарцы пра свой населены пункт, адрас 
сваёй школы, хатні адрас навучэнцаў

2 Што такое прыро-
да. Жывая і нежы-
вая прырода

Фарміраваць уяўленні пра аб’екты 
прыроды і аб’екты працы чалаве-
ка, пра адрозненні аб’ектаў жывой 
і нежывой прыроды, вучыць іх ад-
розніваць.
Садзейнічаць развіццю ўвагі, мы-
слення, маўлення

Удзел у дыдактычнай гульні на канцэнтрацыю 
ўвагі.
Знаёмства з тэмай урока.
Работа ў парах: разглядванне малюнкаў на 
с. 6 ВД, адказы на пытанні, азнаямленне з па-
няццямі «аб’екты прыроды», «аб’екты працы 
чалавека — вырабы».
Удзел у гутарцы: называнне навучэнцамі аб’ектаў 
прыроды і вырабаў, выказванні, што першакла-
снікі могуць самі зрабіць з аркуша паперы або 
кавалка пластыліну.
Выкананне заданняў на замацаванне ўменняў 
класіфікаваць аб’екты навакольнага свету на аб’-
екты прыроды і аб’екты працы чалавека (с. 7 ВД).
Разглядванне ў парах малюнкаў на с. 8 ВД, ад-
казы на пытанні.
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Удзел у гутарцы пра агульныя прыметы раслін 
і жывёл, слуханне апавядання настаўніка пра 
адметныя прыметы жывых арганізмаў.
Выкананне задання на с. 9 ВД: вызначэнне аб’-
ектаў прыроды па сілуэтах.
Абмеркаванне ў групах прыкладаў аб’ектаў жы-
вой прыроды.
Азнаямленне з паняццем «нежывая прырода»: 
разглядванне малюнкаў на с. 9 ВД і адказы на 
пытанні да іх.
Слуханне тэксту пра адметныя прыметы аб’ектаў 
нежывой прыроды.
Выкананне заданняў на замацаванне ўменняў гру-
паваць аб’екты навакольнага свету па ўказаных 
прыметах: «Парныя карцінкі» (аб’екты прыроды 
і аб’екты працы чалавека), «Так — воплеск, не — 
маўчок» (аб’екты жывой і нежывой прыроды).
Удзел у выніковай гутарцы па вывучанай тэме

3 Змены ў нежывой 
прыродзе восенню. 
Мэтавая прагулка 
«Залатая восень 
у пры родзе»

Фарміраваць уяўленні пра змены 
ў нежывой прыродзе восенню і іх 
прычыны.
Ствараць умовы для замацавання 
паняццяў «жывая прырода», «не-
жывая прырода».
Садзейнічаць развіццю пазнава-
льнай цікавасці да навакольнага 
свету.
Садзейнічаць развіццю ўменняў 
параўноўваць аб’екты, вызна-
чаць прычынна-выніковыя сувязі 
ў прыродзе

Правядзенне мэтавай прагулкі «Залатая восень 
у прыродзе»: назіранне за аб’ектамі прыроды на 
школьным двары, паўтарэнне прымет жывой 
і нежывой прыроды, высвятленне восеньскіх 
змяненняў у нежывой прыродзе (назіранні за 
вышынёй Сонца над зямлёй, пахаладаннем паве-
тра ў параўнанні з летам), назіранні за зменамі 
ў жыцці раслін восенню.
Актуалізацыя пачуццяў захапення восеньскай 
прыродай, разважанні навучэнцаў «Чаму гэты 
перыяд восені называюць залатым?».
Удзел у гутарцы ў класе пра восеньскія месяцы 
года па пытаннях на с. 10 ВД.
Разглядванне сюжэтных малюнкаў на с. 10 ВД, 
удзел у гутарцы па змесце малюнкаў.
Складанне ў групах апавядання на тэму «Што 
змяняецца ў нежывой прыродзе з прыходам во-
сені?». Заслухоўванне адказаў груп.
Чытанне настаўнікам тэксту пра змены ў нежы-
вой прыродзе на с. 10 ВД.
Удзел у гульні-пантаміме пра восеньскія прыме-
ты ў нежывой прыродзе.
Выкананне заданняў на замацаванне ведаў: раз-
глядванне малюнкаў, вызначэнне выяў з восень-
скім надвор’ем; разглядванне схематычнай 
выявы Сонца на небе, працягласці дня і ночы, 
выбар малюнкаў з прыметамі восені.
Разглядванне малюнкаў і выкананне задання 
для парнай работы на с. 11 ВД.
Слуханне апавядання настаўніка «Чаму ідзе 
дождж?» (з выкарыстаннем тэксту ў кнізе для 
чытання на с. 22).
Гутарка пра туманы з апорай на жыццёвы вопыт 
навучэнцаў, малюнак на с. 11 ВД, апавяданне 
ў кнізе для чытання на с. 23—24.
Удзел у гутарцы пра прыметы замаразкаў восе-
нню (з’яўленне лёду на лужынах, інею на траве) 
па пытаннях на с. 11 ВД.
Разглядванне малюнкаў і выбар выяў ападкаў, 
якія бываюць восенню.
Выкананне пісьмовага задання «Так — Не» (ад-
казы з дапамогай кругоў чырвонага і зялёнага 
колеру на пытанні па вывучанай тэме). Праверка 
самастойнай работы — зверка з узорам.
Інфармацыя настаўніка пра падрыхтоўку да 
наступнага ўрока-экскурсіі
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4 Экскурсія «Змены 
ў нежывой прыро-
дзе і жыцці раслін 
восенню»

Пазнаёміць навучэнцаў з правіла-
мі паводзін на экскурсіі.
Працягваць фарміраваць уяўлен-
ні пра змены ў прыродзе восенню, 
узаемасувязь змяненняў у жывой 
і нежывой прыродзе.
Стварыць умовы для засваення во-
пыту назірання, вучыць пазнаваць 
расліны па лісці і пладах, вызна-
чаць прычынна-выніковыя сувязі 
ў прыродзе.
Працягваць развіваць назіраль-
насць, уменні аналізаваць, абагуль-
няць назіранні ў прыродзе.
Садзейнічаць выхаванню экала-
гічна правільных паводзін у пры-
родзе

Азнаямленне з правіламі паводзін на экскурсіі 
з апорай на малюнкі першага форзаца ВД.
Знаёмства з тэмай і задачамі экскурсіі.
Прыпынак 1: назіранні і ўдзел у гутарцы пра 
змены ў нежывой прыродзе восенню.
Прыпынак 2: выяўленне восеньскіх змен у жыц-
ці раслін (назіранні за завяданнем травяністых 
раслін, за зменай афарбоўкі лісця дрэў і кустоў, 
збор пладоў дрэў і кустоў, аналіз вынікаў назі-
ранняў).
Удзел у гутарцы пра змены ў жыцці раслін восен-
ню, слуханне тлумачэнняў настаўніка па пытан-
нях: «З-за чаго восенню лісце жоўкне?», «Чаму 
восенню з’яўляецца чырвонае і фіялетавае лі-
сце?», «Чаму восенню лісце бэзу, алешыны, нека-
торых яблынь не змяняе зялёную афарбоўку?»
Прыпынак 3: назіранне за лістападам і высвятле-
нне яго прычын, удзел у гутарцы па пытаннях: 
«Чаму восенню ападае лісце з галінак?», «Ці ёсць 
ранкі ад апалага лісця на галінках?», «Навошта 
дрэвы ўвосень скідаюць лісце?»
Падвядзенне вынікаў экускурсіі: пра што новае 
даведаліся, чаму навучыліся

5 Расліны — частка 
жывой прыроды. 
Жыццё раслін во-
сенню.

Працягнуць фарміраваць уяўле-
нні пра расліны як частку жывой 
прыроды, пра іх разнастайнасць 
(дрэвы, кусты, травяністыя раслі-
ны), пра восеньскія змены ў жыцці 
раслін.
Пазнаёміць з асаблівасцямі рас-
паўсюджвання пладоў і насення 
ў прыродзе.
Працягнуць выхоўваць цікавасць 
да назіранняў за прыроднымі 
з’явамі.
Ствараць умовы для развіцця ўме-
ння параўноўваць аб’екты, ўста-
наўліваць прычынна-выніковыя 
сувязі

Выкананне практыкавання «Закончыце сказ» 
для актуалізацыі ведаў пра змены ў нежывой 
прыродзе восенню.
Вызначэнне тэмы ўрока, удзел у гутарцы па пы-
таннях: «Чаму расліны адносяць да жывой пры-
роды?», «Ці могуць яны пражыць без нежывой 
прыроды?», «Чаму?».
Выкананне задання для работы ў парах: раз-
глядванне малюнкаў на с. 12 ВД, адказ на пы-
танне, удзел у гутарцы з класам, заслухоўванне 
тэксту на с. 12 ВД.
Актуалізацыя ведаў пра расліны, якія растуць 
у двары школы, на падставе назіранняў навучэ-
нцаў: указанне назваў дрэў, кустоў, травяністых 
раслін, у якіх з іх восенню можна бачыць плады.
Гутарка пра распаўсюджванне пладоў і насен-
ня ў прыродзе з апорай на малюнкі на с. 13 ВД 
і жыццёвы вопыт навучэнцаў.
Выкананне задання ў групах: разглядванне са-
браных на экскурсіі пладоў раслін, выяўленне 
пладоў, якія рассяляюцца па паветры.
Слуханне апавядання настаўніка пра распаў-
сюджванне пладоў раслін з выкарыстаннем апа-
вяданняў у кнізе для чытання на с. 24—27.
Разглядванне малюнкаў на с. 14 ВД, адказы на 
пытанні па змесце малюнкаў, заслухоўванне тэ-
ксту на с. 14 і апавядання настаўніка пра хваёвыя 
дрэвы з выкарыстаннем інфармацыі ў кнізе для 
чытання на с. 35—36.
Выкананне ў парах задання на с. 15 ВД: раз-
глядванне малюнкаў галінкі лістоўніцы, разва-
жанні навучэнцаў па пытанні «Чаму гэта хваёвае 
дрэва так назвалі?».
Замацаванне і кантроль ведаў: адказы на пытанні 
і заданні па вывучанай тэме

6 Жывёлы — частка 
жывой прыроды. 
Жыццё жывёл во-
сенню

Фарміраваць ўяўленні пра дзікіх 
і свойскіх жывёл, пра змены ў жы-
цці дзікіх жывёл восенню.
Вучыць вызначаць прычыны восень-
скіх змен у жыцці дзікіх жывёл.

Выкананне задання «Скажыце адным словам» 
для замацавання ведаў навучэнцаў пра аб’екты 
прыроды, восеньскія змены ў прыродзе.
Вызначэнне тэмы ўрока, гутарка пра разнастай-
насць жывёл з апорай на веды навучэнцаў.
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Развіваць уменне аналізаваць ды-
дактычны малюнак, садзейнічаць 
фарміраванню лагічнага мыслення 
(аперацый сінтэзу, аналізу, абагу-
льнення, класіфікацыі).
Спрыяць развіццю пазнавальнай 
цікавасці да пазнання наваколь-
нага свету

Разглядванне сюжэтнага малюнка на с. 16 ВД, 
удзел у гутарцы па змесце малюнка (Якія жывё-
лы намаляваныя? Хто схаваўся за плотам? Што 
агульнага ва ўсіх жывёл?).
Выкананне задання «Парныя карцінкі», скіра-
ванага на замацаванне ведаў аб прыметах, агу-
льных для ўсіх жывёл (навучэнцы знаходзяць 
пары малюнкаў, на якіх паказана адна і тая ж 
прымета жывых арганізмаў).
Работа ў парах: разглядванне малюнка на с. 16 
ВД, класіфікацыя аб’ектаў прыроды па прыметах 
(свойскія — дзікія жывёлы).
Удзел у гутарцы пра адметныя прыметы дзікіх 
і свойскіх жывёл.
Дыдактычная гульня «Так — воплеск, не — маў-
чок» на замацаванне паняццяў «свойскія жывё-
лы», «дзікія жывёлы».
Разглядванне ў групах сюжэтнага малюнка на 
с. 17 ВД, пошук адказу на пытанне, як увосень 
дзікія жывёлы (насякомыя, птушкі, звяры) ры-
хтуюцца да зімы.
Гутарка пра восеньскія змены ў жыцці дзікіх 
жывёл з апорай на веды навучэнцаў і апавяданні 
ў кнізе для чытання (с. 36—40, 42), вызначэнне  
прычынна-выніковых сувязяў у прыродзе.
Слуханне тэксту на с. 17 ВД, падрыхтоўка адка-
заў на пытанні пасля чытання.
Выкананне заданняў на замацаванне вывучанага 
матэрыялу

7 Змены ў жыцці 
свой скіх жывёл во-
сенню. Праца лю-
дзей восенню

Працягнуць фарміраваць ўяўленні 
пра свойскіх жывёл, іх значэнне ў 
жыцці чалавека, пра асаблівасці 
догляду свойскіх жывёл.
Стварыць умовы для ўсведамлен-
ня навучэнцамі змен у жыцці свой-
скіх жывёл восенню і іх прычын.
Пашырыць уяўленні навучэнцаў 
пра віды і значэнне працы людзей 
восенню на палях, у агародах, са-
дах, на вуліцах.
Садзейнічаць выхаванню жадання 
аказваць дапамогу дарослым у се-
зонных працах

Удзел у гульні «Займі сваё месца» (дзяленне 
навучэнцаў па колеры картак на дзве групы, назы-
ванне прадстаўнікоў дзікіх і свойскіх жывёл).
Удзел у гутарцы па пытаннях: «Чаму адны жывё-
лы называюцца “свойскія”, а другія — “дзікія”?», 
«Чым яны адрозніваюцца адно ад аднаго?», «Ці 
можна ўсіх жывёл, якія жывуць побач з чалаве-
кам, назваць свойскімі?».
Разглядванне ў парах каляровых малюнкаў на 
с. 18 ВД, адказы на пытанні: «Якія жывёлы нама-
ляваныя?», «Чаму людзі разводзяць свойскіх 
жывёл і клапоцяцца пра іх?».
Аналіз чорна-белых малюнкаў на с. 18, выказва-
нні навучэнцаў па пытанні «Якіх жывёл можна 
яшчэ намаляваць?».
Слуханне паведамлення настаўніка пра значэн-
не свойскіх жывёл з выкарыстаннем нагляднага 
матэрыялу, вызначэнне навучэнцамі прадуктаў, 
прадстаўленых на выставе.
Удзел у дыдактычнай гульні «Сігнальшчыкі» 
з выкарыстаннем чырвоных і зялёных картак 
(актуалізацыя ведаў вучняў пра восеньскія зме-
ны ў жыцці дзікіх жывёл).
Развагі навучэнцаў на тэму «Ці змяняецца жыц-
цё свойскіх жывёл з надыходам восені?».
Выкананне задання для групавой работы на 
с. 19 ВД: разглядванне трох малюнкаў, адказы 
на пытанні, слуханне апавядання настаўніка пра 
змены ў жыцці свойскіх жывёл восенню.
Складанне апавядання пра віды працы людзей 
увосень з выкарыстаннем малюнкаў на с. 19 ВД. 
Выказванні навучэнцаў, як яны дапамагалі даро-
слым у восеньскіх работах.
Замацаванне і кантроль вывучанага на ўроку: 
адказы на пытанні, выкананне заданняў
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8 Уплыў змяненняў у 
прыродзе на жыццё 
чалавека восенню.
Мэтавая прагулка 
«Позняя восень»

Фарміраваць уяўленні пра змены 
ў нежывой і жывой прыродзе по-
зняй восенню, уплыў восеньскіх 
змяненняў на здароўе людзей, пра 
карысць гульняў і прагулак на све-
жым паветры восенню, загартоў-
ваючыя працэдуры.
Вучыць правільна апранацца адпа-
ведна ўмовам надвор’я.
Ствараць умовы для выхавання 
пачуцця калектывізму пры рабо-
це ў групах.
Садзейнічаць развіццю назіраль-
насці, мыслення

Правядзенне мэтавай прагулкі «Позняя восень»: 
назіранне за аб’ектамі прыроды, вызначэнне 
змяненняў у нежывой прыродзе позняй восен-
ню (паніжэнне вышыні Сонца над зямлёй, па-
халаданне паветра, астуджэнне глебы, змяненне 
стану неба), назіранні за зменамі ў жыцці раслін 
і жывёл позняй восенню, удзел у гутарцы на тэму 
«Як змены ў нежывой прыродзе позняй восенню 
ўплываюць на здароўе людзей?».
Выкананне ў класе задання «Збяры слова», аз-
наямленне з тэмай урока.
Разглядванне малюнкаў на с. 20 ВД, удзел у гу-
тарцы па змесце малюнкаў (Што аб’ядноўвае 
малюнкі? Чым яны адрозніваюцца? Якая па-
ра года намалявана на кожным малюнку? Як 
пазналі лета? Па якіх прыметах пазналі восень? 
Чым карысныя прагулкі на свежым паветры во-
сенню?).
Выкананне задання для групавой работы на с. 20 
ВД, заслухоўванне адказаў, як змяняецца адзенне 
і абутак людзей для прагулак у восеньскую пару.
Удзел у гульні «Воплескі» (навучэнцы пля-
скаюць у ладкі пры адказе «так» на пытанні 
пра надвор’е рубрыкі «Назіранні» на с. 20 ВД, 
пантамімай паказваюць асаблівасці надвор’я 
ў гэты дзень).
Абмеркаванне ў парах пытанняў: «Якое адзенне 
і абутак выбралі сёння? Чаму?», заслухоўванне 
адказаў.
Аналіз зместу малюнкаў на с. 21 ВД, адказы на 
пытанні: «Як дзеці загартоўвалі свой арганізм 
летам?», «Што робяць дзеці для загартоўвання 
восенню?», «Што робіце вы?».
Дэманстрацыя настаўнікам на ляльцы правіль-
насці рухаў пры абціранні цела.
Адказы на пытанні па вывучанай тэме, выканан-
не задання «Так — Не»

 9 Восеньскія плады 
і насенне — крыніца 
здароўя чалавека

Фарміраваць у навучэнцаў уяўленні 
пра плады і насенне, іх значэнне для 
здароўя чалавека.
Пазнаёміць з правіламі гігіены пры 
ўжыванні гародніны і садавіны, 
спрыяць фарміраванню навыкаў 
здаровага харчавання.
Ствараць умовы для развіцця на-
глядна-вобразнага і лагічнага мыс-
лення

Удзел у дыдактычнай гульні «Чароўны мяшэ-
чак» (распазнаванне з дапамогай органаў пачу-
ццяў пладоў раслін або іх муляжоў).
Азнаямленне з тэмай урока.
Разглядванне малюнкаў пладоў гарбуза, фасолі, 
сланечніка на с. 22 ВД, пошук адказу на пытанне 
«Што агульнае ў пладоў раслін?».
Разглядванне нагляднага матэрыялу (клубня 
бульбы, караняплодаў морквы і буракоў), вы-
святленне, чаму яны не з’яўляюцца пладамі.
Разглядванне малюнкаў качана капусты і цыбу-
ліны рэпчатай цыбулі на с. 22, адказы на пытанні: 
«Ці гэта плады? Чаму?». 
Выкананне задання для групавой работы: раз-
глядванне сюжэтнага малюнка на с. 22—23 ВД, 
падрыхтоўка адказаў на пытанні: «У якіх раслін 
да восені спеюць ядомыя плады?», «Якія яшчэ 
расліны людзі вырошчваюць для выкарыстання 
ў ежу?».
Фарміраванне ўяўленняў пра гародніну і сада-
віну на падставе выканання задання для парнай 
работы на с. 23 ВД.
Удзел у гульні «Зоркае вока» з выкарыстаннем 
нагляднага матэрыялу: класіфікацыя аб’ектаў на 
групы «гародніна — садавіна», вылучэнне гаро-
дніны і садавіны, якія вырошчваюць у Беларусі.
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Разважанні навучэнцаў па пытанні «Чым кары-
сныя садавіна і гародніна?».
Слуханне апавядання настаўніка пра значэн-
не гародніны і садавіны для здароўя чалавека 
з выкарыстаннем апавяданняў у кнізе для чы-
тання на с. 27—29.
Гутарка аб правілах ужывання гародніны і сада-
віны з апорай на малюнкі (с. 23 ВД).
Выкананне задання «Маё меркаванне», выка-
званні навучэнцаў пра тое, што даведаліся і чаму 
навучыліся на ўроку

10 Восеньскія з’явы 
ў прыродзе (аба-
гульняльны ўрок)

Стварыць умовы для абагульне-
ння і сістэматызацыі ўяўленняў 
навучэнцаў пра восеньскія змены 
ў нежывой і жывой прыродзе, іх 
прычыны.
Фарміраваць уменні тлумачыць 
прычынна-выніковыя сувязі 
ў пры родзе.
Развіваць уменні аналізаваць, 
параўноўваць аб’екты.
Садзейнічаць выхаванню пачуцця 
калектывізму і адказнасці

Выкананне задання «Калі гэта бывае?», скіра-
ванага на актуалізацыю ўвагі і праверку ведаў 
навучэнцаў пра поры і месяцы года (адгадванне 
загадак, тлумачэнне, што здагадка правільная).
Выкананне задання па шэрагах: разглядванне 
малюнкаў на с. 24 ВД, вызначэнне на іх перыядаў 
восені (ранняй, залатой, позняй), вылучэнне ха-
рактэрных прымет кожнага з перыядаў.
Удзел у гутарцы на тэму «Якія яшчэ змены ў не-
жывой і жывой прыродзе адбываюцца ў розныя 
перыяды восені?».
Выкананне задання «Так — не» (навучэнцы ка-
ляровымі кружкамі адзначаюць адказы на пыта-
нні: «так» — зялёны, «не» — чырвоны).
Праверка самастойнай работы — зверка з узорам.
Разглядванне малюнкаў на с. 25 ВД, гутарка на 
тэму «Як жывёлы восенню рыхтуюцца да зімы?» 
з апорай на веды навучэнцаў.
Слуханне апавядання настаўніка пра падры-
хтоўку дзікіх жывёл да зімы з выкарыстаннем 
апавяданняў у кнізе для чытання: «Кто к зиме 
переодевается?», «Что запасает на зиму ме-
дведь?», «Загадка ореховки».
Выкананне задання для работы ў парах: раз-
глядванне малюнкаў птушак на с. 25 ВД, адказы 
на пытанні, апавяданне настаўніка пра пералёты 
птушак, залежнасць тэрмінаў адлёту ад наяўна-
сці корму.
Кантроль ведаў: выкананне заданняў па тэме 
ўрока

11 Змены ў нежывой 
прыродзе зімой. Як 
зімуюць расліны

Фарміраваць уяўленні пра змены 
ў нежывой прыродзе і жыцці рас-
лін зімой.
Вучыць выяўляць прычынна-вы-
ніковыя сувязі змен у прыродзе.
Садзейнічаць развіццю ўмення 
аналізаваць і абагульняць назіра-
нні.
Спрыяць развіццю пазнавальнай 
цікавасці да вывучэння прыроды

Выкананне гульнявога задання «Літара за літа-
рай», азнаямленне з тэмай урока.
Разглядванне малюнкаў на с. 26 ВД, удзел у гута-
рцы пра зімовыя месяцы, пра змены ў нежывой 
прыродзе з прыходам зімы (змяненне вышыні 
Сонца над зямлёй, змены паветра і вады ў зімо-
вы перыяд, прамярзанне глебы, змяненне віду 
ападкаў).
Разважанні навучэнцаў на тэму «Чаму зімой 
халадней, чым восенню?», удакладненне настаў-
нікам адказаў навучэнцаў з выкарыстаннем тэ-
ксту на с. 26 ВД і апавядання ў кнізе для чыта-
ння «Почему Солнце зимой не припекает?» на 
с. 46—47.
Выкананне заданняў, скіраваных на замацаванне 
ведаў (разглядванне схематычных малюнкаў 
становішча Сонца на небе, працягласці дня і но-
чы, малюнкаў з’яў у нежывой прыродзе, выбар 
малюнкаў з прыметамі зімы).
Разглядванне малюнкаў сняжынак на с. 27 ВД, 
адказы на пытанні. Паведамленне настаўніка 
«Чаму зімой выпадае снег?» з выкарыстаннем 
апавядання ў кнізе для чытання на с. 47—48.
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Вопыт практычнай дзейнасці: азнаямленне 
з правіламі паводзін пры правядзенні вопы-
таў з выкарыстаннем малюнкаў на форзацы 
ВД, вызначэнне з дапамогай вопытаў, што снег 
і лёд — гэта замерзлая вада, высвятленне, ці чы-
сты белы снег.
Разглядванне малюнка на с. 28 ВД, удзел у гу-
тарцы пра адрозненне лісцевых і хваёвых дрэў 
узімку, пра прыметы, па якіх можна адрозніць 
зімой розныя дрэвы адно ад аднаго (па сілуэце, 
колеры кары, сухім лісці і пладах на галінках).
Выкананне задання для работы ў парах на 
с. 29 ВД, адказы на пытанні.
Разглядванне малюнка травяністых раслін, якія 
зімуюць з зялёным лісцем (с. 29 ВД).
Адказы на пытанні па вывучанай тэме

12 Экскурсія «Змены 
ў нежывой пры-
родзе зімой. Як 
зімуюць расліны»

Стварыць умовы для атрымання 
навучэнцамі вопыту назіранняў за 
зімовымі зменамі ў нежывой пры-
родзе і жыцці раслін.
Вучыць адрозніваць у зімовы час 
дрэвы і кусты, вылучаць істотныя 
прыметы.
Спрыяць развіццю назіральнасці 
і эмацыйнага ўспрымання пры-
роды, фарміраванню пачуцця за-
хаплення прыгажосцю зімовай 
прыроды

Актуалізацыя ведаў навучэнцаў, гутарка аб 
правілах паводзінаў на экскурсіі.
Прыпынак 1. Назіранні за аб’ектамі прыроды, 
актуалізацыя пачуцця захаплення прыгажосцю 
зімовай прыроды, арганізацыя работы па ўспры-
манні фарбаў, гукаў, пахаў зімы.
Назіранні: дзе сняжынкі растаюць хутчэй: на 
руцэ ці паліто? У якое надвор’е снег рыпіць пад 
нагамі? У марознае надвор’е ці ў адлігу лёгка 
зляпіць сняжок? Апавяданне настаўніка «Чаму 
рыпіць снег пад нагамі?».
Прыпынак 2. Вызначэнне змен у жыцці раслін 
зімой на падставе актуалізацыі назіранняў наву-
чэнцаў, гутарка на тэму «Як жыве дрэва зімой?».
Вопыт практычнай дзейнасці: пазнаванне дрэў 
і кустоў бліжэйшага наваколля ў зімовы час па 
форме кроны, колеры ствала, галінках, пладах, 
лістах, што засталіся.
Прыпынак 3: назіранні за травяністымі раслі-
намі, якія зімуюць на клумбах пад снегам, удзел 
у гутарцы па пытаннях: «Хто пад снегам з зялё-
ным лісцем хаваецца?», «Чаму зялёныя лісткі 
травы не гінуць у зімовую сцюжу?».
Выніковая гутарка па выніках назіранняў

13 Змены ў жыцці 
дзікіх жывёл зімой

Фарміраваць уяўленні пра зме-
ны ў жыцці дзікіх жывёл зімой, іх 
прыстасаванасць да сезонных умоў 
жыцця (пахаладання, змяншэння 
або знікнення корму).
Спрыяць усведамленню неабхо-
днасці аказання дапамогі дзікім 
жывёлам зімой.
Садзейнічаць развіццю пазнаваў-
чых працэсаў (увагі, мыслення, 
памяці)

Удзел у гутарцы па актуалізацыі ведаў пра змены 
ў нежывой прыродзе і пра жыццё раслін зімой.
Азнаямленне з тэмай урока.
Навучальны дыялог на тэму «Якія жывёлы не 
бачаць снег у нашым краі? Чаму?» (пра птушак 
і матылькоў, якія адляцелі на зіму ў вырай, пра 
жывёл, якія ўпадаюць на зіму ў спячку).
Разглядванне сюжэтнага малюнка на с. 30—31 
ВД, удзел у гутарцы па змесце малюнка пра 
жыццё дзікіх жывёл зімой у нашых лясах (Хто 
схаваўся ў «спаленьку» і чаму? Дзе знаходзяцца 
«спаленькі»? Хто са звяроў у лесе ўзімку вядзе 
актыўны лад жыцця? Чым харчуюцца зімой 
вавёркі, зайцы, лісіцы, ласі, мышы? Як людзі 
дапамагаюць дзікім жывёлам зімой?).
Удзел у гульні «Следапыты»: разглядванне ма-
люнкаў на с. 30 ВД і вызначэнне, якія жывёлы 
пакінулі сляды на снезе (лось, вавёрка, заяц, 
лясная мыш).
Чытанне настаўнікам апавядання ў кнізе для чы-
тання «Почему заяц в снег не проваливается?», 
Абмеркаванне прачытанага.
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Выкананне задання для групавой работы на 
с. 30 ВД (разглядванне малюнка на с. 31, адка-
зы на пытанні).
Слуханне апавядання настаўніка пра зімоўку 
жывёл з выкарыстаннем апавяданняў у кнізе для 
чытання «Есть ли жизнь в воде подо льдом?», 
«Где зимуют раки?».
Выкананне задання, скіраванага на паўтарэнне 
і кантроль вывучанай тэмы: слуханне апавяда-
ння-загадкі і вызначэнне, пра якіх зімуючых 
жывёл у ім ідзе гаворка

14 Жыццё птушак зі-
мой (мэтавая пра-  
гулка)

Фарміраваць уяўленні пра жыццё 
зімуючых птушак, вучыць распа-
знаваць іх, назіраць за іх паводзі-
намі.
Выхоўваць адказнае стаўленне да 
прыроды на прыкладзе пасільнай 
дапамогі зімуючым птушкам.
Садзейнічаць развіццю назіраль-
насці, мыслення

Выкананне пісьмовага задання «Крыжыкі-ну-
лікі» па актуалізацыі ведаў пра зімоўку дзікіх 
жывёл (адказы на пытанні з дапамогай знакаў: 
«крыжык» — так або «нулік» — не), праверка 
самастойнай работы — зверка адказу з узорам. 
Паведамленне тэмы ўрока.
Вучэбны дыялог па тэме «Якія птушкі і чаму 
восенню адляцелі ў вырай?».
Разглядванне малюнкаў зімуючых птушак на 
с. 32 ВД, параўнанне іх знешняга выгляду, вы-
святленне адметных прымет, удзел у гутарцы па 
пытаннях: «Чаму гэтыя птушкі не адляцелі ад 
нас восенню?», «Чым яны харчуюцца зімой?», 
«Чаму птушкі зімой у чародкі збіраюцца?».
Удзел у гульні «Адлятаюць — не адлятаюць» на 
замацаванне ведаў пра пералётных і зімуючых 
птушак.
Гутарка пра неабходнасць дапамогі людзей зі-
муючым птушкам з апорай на веды навучэнцаў.
Выкананне задання для групавой работы: раз-
глядванне малюнка птушак ля кармушкі на с. 33 
ВД, адказы на пытанні.
Выкананне задання на замацаванне ведаў: дэ-
манстрацыя малюнкаў птушак пад нумарамі, 
навучэнцы з дапамогай лічбаў адказваюць на 
пытанні пра зімуючых птушак і птушак, якія 
прылятаюць да нас на зімоўку.
Удзел у гутарцы на тэму «Птушыны ласунак» 
(пра тое, які корм трэба пакласці для розных 
птушак у кармушку).
Азнаямленне з малюнкамі кармушак для пту-
шак, якія можна зрабіць з дапамогай дарослых.
Правядзенне мэтавай прагулкі на прыроду «Жы-
ццё птушак зімой»: назіранні за птушкамі зімой, 
іх знешнім выглядам, асаблівасцямі перамяшчэ-
ння, харчавання; развешванне кармушак і пад-
кормка птушак

15 Змены ў жыцці 
свойскіх жывёл зі-
мой. Праца лю дзей 
зімой

Фарміраваць уяўленні пра змены 
ў жыцці свойскіх жывёл зімой, аб 
працы людзей у зімовы перыяд і яе 
значэнні.
Садзейнічаць выхаванню павагі да 
працы, беражлівага і клапатліва-
га стаўлення да жывёл, жадання 
ўдзельнічаць у зімовых працоўных 
клопатах дарослых.
Спрыяць развіццю мыслення і маў-
лення навучэнцаў, умення вызна-
чаць прычынна-выніковыя сувязі

Удзел у гутарцы па актуалізацыі ведаў навучэн-
цаў пра жыццё птушак зімой: заслухоўванне апа-
вяданняў навучэнцаў пра назіранні за птушкамі 
за мінулы тыдзень.
Чытанне настаўнікам апавядання-загадкі з выка-
рыстаннем малюнкаў, вызначэнне птушак, пра 
якіх ідзе гаворка. 
Паведамленне настаўнікам тэмы ўрока.
Разглядванне малюнкаў свойскіх жывёл на с. 34, 
удзел у гутарцы па пытаннях: «Як змяняецца 
жыццё свойскіх жывёл зімой?», «Як людзі пра 
іх клапоцяцца ў гэтую пару года?».
Работа ў парах: разглядванне малюнкаў на с. 34—
35 ВД, падрыхтоўка адказаў на пытанні «Якімі 
відамі працы занятыя людзі зімой?», «Чаму яны 
гэта робяць?».
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Гутарка пра віды працы людзей зімой з апорай 
на веды навучэнцаў, малюнкі ў ВД, апавяданне 
ў кнізе для чытання «Зачем люди зимой на по-
лях снег пашут?» (с. 73—74). 
Гульня-пантаміма пра віды працы людзей зімой.
Чытанне настаўнікам тэксту на с. 35 ВД, адказы 
навучэнцаў на пытанні. 
Выніковая гутарка, выкананне заданняў па 
праверцы ведаў пра зімовыя працы людзей на 
палях, у садах, на жывёлагадоўчых фермах, на 
вуліцах гарадоў і вёсак

16 Клопат чалавека 
пра сваё здароўе 
зімой

Фарміраваць уяўленні пра тое, як 
клапаціцца пра сваё здароўе зімой.
Вучыць правільна выбіраць адзен-
не  і абутак для гульняў і прагулак 
у зімовы час.
Садзейнічаць усведамленню зна-
чэння правілаў бяспекі пры ка-
танні на лыжах, санках, каньках, 
гульнях у двары.
Папярэджваць прастудныя за-
хворванні, выпадкі абмаражэння, 
няшчасныя выпадкі пры пераходзе 
слізкай дарогі.
Спрыяць развіццю назіральнасці, 
мыслення, маўлення навучэнцаў

Выкананне задання «Плюс-мінус» (адказы на 
пытанні пра змены ў жыцці свойскіх жывёл зі-
мой, працу людзей у зімовы перыяд), праверка 
самастойнай работы — зверка адказаў з узорам.
Азнаямленне з тэмай урока, удзел у гутарцы пра 
зімовае надвор’е, яго ўплыў на настрой і здароўе 
чалавека, пра тое, як трэба клапаціцца пра сваё 
здароўе зімой, выбіраць адзенне і абутак для 
гульняў і прагулак.
Выкананне задання «Зрабі правільны выбар»: 
разглядванне малюнкаў, выбар зімовага адзення 
і абутку.
Гульня-пантаміма пра заняткі дзяцей на свежым 
паветры ў зімовы час.
Гутарка пра зімовыя гульні і забавы, іх карысць 
для здароўя з апорай на веды навучэнцаў і тэкст 
у кнізе для чытання «Почему полезно гулять 
зимой на улице».
Заданне «Мастак»: навучэнцы з дапамогай ма-
люнкаў-падказак адказваюць на пытанне пра 
свае любімыя заняткі зімой на свежым паветры.
Выкананне задання для групавой работы: раз-
глядванне малюнкаў на с. 36—37 ВД, адказы на 
пытанні: «Ці заўсёды бяспечныя зімовыя гуль-
ні?», «Хто з дзяцей на малюнках падвяргае не-
бяспецы сваё здароўе?», фармуляванне правілаў 
бяспечных паводзін падчас зімовых гульняў.
Азнаямленне з правіламі пераходу вуліцы пад-
час снегападу з апорай на малюнак на с. 37 ВД.
Разглядванне малюнкаў вопыту на с. 37, адказы 
на пытанні: «Чым небяспечны лёд?», «Ці можна 
гуляць на лёдзе вадаёмаў?».
Удзел у гульні «Воплескі» на замацаванне выву-
чанай тэмы

17 Зімовыя з’явы  
ў пры родзе (аба-
гульняльны ўрок)

Стварыць умовы для абагульнен-
ня і сістэматызацыі ведаў навучэ-
нцаў пра зімовыя змены ў нежы-
вой і жывой прыродзе.
Спрыяць выхаванню назіральна-
сці.
Садзейнічаць развіццю цікавасці 
да пазнання прыроды

Выкананне задання «Зімовыя словы»: падбор 
навучэнцамі слоў на зімовую тэматыку.
Чытанне прыказак: «Ноябрь ледяные мосты мо-
стит, а декабрь гвоздит», «В феврале два друга: 
метель да вьюга», «В январе растет день — рас-
тёт и холод», падкрэсліванне назвы зімовых 
месяцаў, нумарацыя прыказак у парадку змены 
месяцаў у годзе.
Разглядванне трох малюнкаў зімовага пейзажу 
на с. 38 ВД, удзел у гутарцы пра змены ў нежы-
вой прыродзе ў зімовыя месяцы.
Дынамічная гульня на ўвагу «Тры рухі». 
Гутарка пра значэнне снегавога покрыва для рас-
лін і жывёл з апорай на веды навучэнцаў і ма-
люнкі на с. 38 ВД.
Чытанне настаўнікам апавядання ў кнізе для 
чытання «О чём может рассказать снежный су-
гроб?», разглядванне малюнка сумёта на с. 38 
ВД, адказы на пытанні па змесце малюнка.
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Выкананне задання для работы ў парах на с. 39 
ВД, азнаямленне з інфармацыяй пра рабіны 
і елкі з выкарыстаннем апавяданняў у кнізе для 
чытання на с. 62—64, 66—67.
Выкананне ў групах задання «Даследчыкі»: раз-
глядванне і параўнанне малюнкаў шышак на 
с. 39 ВД, высвятленне, як па шышках даведацца, 
якія жывёлы харчаваліся насеннем.
Разглядванне малюнкаў мядзведзя, крыжадзюба 
і ментуза на с. 39 ВД, адказы на пытанні да іх, 
удзел у гутарцы пра зімоўку дзікіх жывёл з выка-
рыстаннем апавяданняў у кнізе для чытання 
«Почему у большой медведицы рождаются ма-
ленькие медвежата?» і «Почему клесты зимой 
птенцов выводят?».
Выкананне гульнявога задання «Так — не» (ад-
казы на пытанні пра зімовыя з’явы ў прыродзе 
з дапамогай кругоў зялёнага і чырвонага колеру)

18 Мой горад (вёска). 
Экскурсія па насе-
леным пункце

Фарміраваць уяўленні пра свой 
населены пункт, яго славутасці.
Пашырыць веды навучэнцаў пра 
віды транспарту, яго значэнне, аб 
правілах бяспекі пешахода на ву-
ліцы.
Садзейнічаць развіццю цікавасці 
да гісторыі свайго населенага пу-
нкта.
Спрыяць развіццю ўвагі, памяці, 
мыслення

Разглядванне малюнкаў на с. 40 ВД, высвятлен-
не падабенства і адрознення горада і вёскі.
Чытанне настаўнікам апавядання «Какие бы-
вают улицы?», абмеркаванне прачытанага па 
пытаннях на с. 16 кнігі для чытання.
Выкананне задання «Чацвёрты лішні» на зама-
цаванне ведаў пра аб’екты ў населеных пунктах.
Гутарка пра свой населены пункт па пытаннях на 
с. 40 ВД з апорай на веды навучэнцаў.
Удзел у гульні «Назаві прафесію» па праверцы 
ведаў навучэнцаў аб прафесіях, гульня-панта-
міма (навучэнцы жэстамі паказваюць прафесію 
сваіх бацькоў).
Выкананне задання для групавой работы на с. 41 
ВД: разглядванне малюнкаў, адказы на пытанні.
Удзел у гутарцы аб правілах бяспечных паводзін 
на вуліцах з апорай на жыццёвы вопыт навучэ-
нцаў, малюнкі на с. 41 ВД, апавяданне ў кнізе 
для чытання «Умеешь ли ты ходить по улице?».
Разглядванне малюнкаў месцаў адпачынку на 
с. 41 ВД, гутарка пра месцы адпачынку ў сваім 
населеным пункце.
Экскурсія па населеным пункце: знаёмства з ку-
льтурна-асветніцкімі ўстановамі, прамысловымі 
і сельскагаспадарчымі прадпрыемствамі свайго 
населенага пункта, з галоўнымі яго славутас-
цямі, з цікавымі фактамі з гісторыі

19 Я і мая сям’я Фарміраваць уяўленне пра сям’ю 
як групу блізкіх сваякоў, якія жы-
вуць разам, аб правах і абавязках 
членаў сям’і.
Садзейнічаць выхаванню пава-
жлівага і клапатлівага стаўлення 
дзяцей да членаў іх сямей

Удзел у гутарцы па праверцы ведаў навучэнцаў 
па тэме «Мой горад (вёска)».
Азнаямленне з паняццем «сям’я» ў працэсе гу-
таркі з апорай на веды навучэнцаў.
Чытанне прыказак пра сям’ю на с. 42 ВД, тлу-
мачэнне іх сэнсу.
Удзел у гутарцы пра значэнне сям’і ў жыцці 
чалавека, пра важнасць добрых адносін паміж 
членамі сям’і.
Апавяданні навучэнцаў пра свае сем’і, пра тое, 
як бацькі клапоцяцца пра дзяцей і як дзеці да-
памагаюць дарослым. 
Удзел у гульні «Воплескі» (адказы на пытанні 
пра стаўленне дзяцей да іншых членаў сваёй 
сям’і).
Разглядванне малюнкаў на с. 42 ВД, гутарка 
пра хатнія справы, якія могуць выконваць дзеці 
ў сям’і, з апорай на веды навучэнцаў.
Гульня-пантаміма «Што я раблю дома».
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Інсцэніроўка або чытанне апавядання А. Буценя 
«Мамины помощницы», гутарка па яго змесце.
Гутарка пра асаблівую дапамогу пажылым чле-
нам сям’і.
Выніковая гутарка: адказы на пытанні і заданні 
па вывучанай тэме

20 Небяспечныя сітуа - 
цыі ў доме

Фарміраваць уяўленні пра не-
бяспечныя сітуацыі дома, іх пры-
чыны, аб правілах бяспечных паво-
дзін дома.
Вучыць прымаць правільныя ра-
шэнні пры небяспечных сітуацы-
ях, умець выклікаць дапамогу па 
нумарах тэлефонаў экстраных 
службаў.
Спрыяць выхаванню адказнасці за 
свае паводзіны.
Садзейнічаць развіццю пазнава-
льных працэсаў (увагі, мыслення, 
памяці)

Вызначэнне тэмы і задач урока.
Разглядванне ў групах малюнкаў на с. 43 ВД, 
удзел у гутарцы аб прадметах, якiя ўяўляюць 
небяспеку ў побыце, правілах бяспечных паво-
дзінаў дома.
Выкананне задання на замацаванне ведаў: раз-
глядванне малюнкаў прадметаў побыту, падзел 
іх на групы (якія могуць быць крыніцамі не-
бяспекі, якія дапамагаюць пазбягаць небяспекі 
ў побыце).
Азнаямленне з тэлефонамі экстраных службаў, 
па якіх можна выклікаць дапамогу пры небяспе-
чных сітуацыях дома, з апорай на малюнак на 
с. 43 ВД.
Вопыт практычнай дзейнасці: выкананне ў парах 
задання «Звярніся па дапамогу», адпрацоўка 
дзеянняў пры выкліку экстраных службаў па 
тэлефоне.
Паведамленне настаўніка пра недапушчаль-
насць падманных выклікаў па тэлефоне экстра-
ных службаў.
Выкананне задання на замацаванне вывучана-
га (гульня «Так — не» аб правілах бяспечных 
паводзінаў дома).
Гульня «10 секунд» (навучэнцы заканчваюць 
сказ «Я заўсёды буду асцярожны. Я буду...»)

21 Змены ў нежывой 
прыродзе вясной

Фарміраваць уяўленні пра змены 
ў нежывой прыродзе вясной.
Вучыць параўноўваць, вылучаць 
істотныя прыметы.
Садзейнічаць выхаванню цікава-
сці да назіранняў за прыроднымі 
з’явамі.
Спрыяць развіццю мыслення і маў-
лення навучэнцаў

Актуалізацыя ведаў навучэнцаў пра зімовыя 
змены ў прыродзе: выкананне задання «Веер 
пытанняў» (навучэнцы вучацца фармуляваць 
пытанні па зададзенай тэме з дапамогай слоў- 
падказак: што? хто? дзе? чаму?) або выкананне 
задання «Знайдзіце лішняе слова».
Азнаямленне з тэмай урока.
Чытанне вучнямі прыказкі на с. 44 ВД, адказы 
на пытанні да яе.
Разглядванне малюнкаў на с. 44, пошук адказу 
на пытанне «Што змяняецца ў нежывой пры-
родзе з надыходам вясны?», дапаўненне тэксту 
апавядання на с. 44 ВД.
Удзел у дыдактычнай гульні «Воплескі» (наву-
чэнцы пляскаюць у далоні, калі называюцца 
вясновыя з’явы ў нежывой прыродзе).
Удзел у гутарцы пра з’яўленне праталін і ле-
дзяшоў з апорай на жыццёвы вопыт навучэнцаў, 
малюнкі на с. 45 ВД, апавяданне ў кнізе для чы-
тання «Отчего растут сосульки?».
Выкананне задання для групавой работы на с. 45 
ВД: разглядванне малюнкаў, адказы на пытанні 
пра паводку і крыгаход.
Замацаванне і кантроль па вывучанай тэме: ад-
казы на пытанні, выкананне заданняў пра зме-
ны ў нежывой прыродзе вясной (намаляваць 
на схеме становішча Сонца на небе днём зімой 
і вясной; разгледзець малюнкі, вызначыць нама-
ляваныя вясновыя з’явы ў прыродзе, перанума-
раваць іх паводле спіса)

22 Вясна і здароўе ча-
лавека

Фарміраваць уяўленні пра ўплыў 
вясновых змен у прыродзе на зда-
роўе чалавека.

Актуалізацыя ведаў пра змены ў нежывой пры-
родзе вясной: выкананне задання «Схаваныя 
словы» на развіццё вобразнай памяці навучэн-
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Вучыць апранацца ў адпаведнасці 
з ўмовамі надвор’я, папярэджваць 
прастудныя захворванні, небяспе-
чныя сітуацыі падчас крыгаходу, 
паводкі, падзення ледзяшоў. 
Спрыяць выхаванню адказнага 
стаўлення да свайго здароўя, умен-
ня прымаць правільнае рашэнне 
падчас выбару месцаў для гульняў 
і прагулак.
Садзейнічаць развіццю ўяўлення, 
вобразнай памяці

цаў, складанне сказаў з «вясновымі словамі». 
Апавяданні навучэнцаў пра назіранні за зменамі 
ў прыродзе вясной.
Гутарка пра карысць вясновых прагулак на све-
жым паветры з апорай на веды дзяцей.
Разглядванне малюнкаў на с. 46 ВД, адказы на 
пытанні: «Ці можна вясной застудзіцца? Ча-
му?», «Як зберагчы сябе ад прастуды?».
Выкананне задання «Абяры адзенне і абутак для 
прагулак вясной» з выкарыстаннем малюнкаў.
Аналіз малюнкаў з выявай ледзяшоў на с. 46 ВД, 
удзел у гутарцы пра ўтварэнне ледзяшоў.
Правядзенне вопыту па вызначэнні, ці чысты 
лёд у ледзяшы.
Развагі навучэнцаў па пытаннях: «Чаму нельга 
аблізваць ледзяшы?», «Чаму ледзяшы збіваюць 
з дахаў?».
Выкананне задання для групавой работы на с. 47 
ВД: абмеркаванне, у якія гульні можна гуляць 
вясной з апорай на малюнкі на с. 47 ВД, як трэба 
быць апранутым.
Удзел у гульні-пантаміме (з дапамогай рухаў 
паказаць аднакласнікам, у якія гульні можна 
гуляць вясной у двары).
Выкананне задання «Мастак» (з дапамогай ма-
люнкаў-падказак адлюстраваць, чым навучэнцы 
любяць займацца на свежым паветры вясной).
Развагі навучэнцаў, чаму кажуць: «Гульня — 
няхітрая штука, ды ў кожнай гульні навука».
Выкананне задання «Зрабі правільны выбар»: 
разглядванне малюнкаў, вызначэнне месцаў, дзе 
дзецям гуляць небяспечна.
Разглядванне ў парах малюнкаў на с. 47 і абме-
ркаванне правілаў бяспечных паводзін ля вадаё-
маў вясной.
Удзел у дыдактычнай гульні з выкарыстаннем 
чырвоных і зялёных картак «Сігнальшчыкі» на 
замацаванне ведаў аб правілах захавання і ўма-
цавання здароўя вясной

23 Вясна — час абу-
джэння раслін (мэ-
тавая прагулка)

Фарміраваць уяўленні пра вясно-
выя змены ў жыцці раслін.
Вучыць адрозніваць па пупышках 
і кветках галінкі розных дрэў і ку-
стоў вясной, пазнаваць раннеквіт-
неючыя травяністыя расліны.
Спрыяць выхаванню беражлівага 
стаўлення і любові да прыроды.
Садзейнічаць развіццю назіраль-
насці і мыслення

Правядзенне мэтавай прагулкі на прыроду: назі-
ранні за зменамі ў нежывой прыродзе вясной 
(зменамі ў параўнанні з зімой становішча Сонца 
над зямлёй, колеру неба, паветра, вады, глебы), 
назіранні за зменамі ў жыцці раслін (пачаткам 
руху соку ў дрэў, набуханнем пупышак на дрэвах 
і кустах, з’яўленнем першых квітнеючых раслін).
Разглядванне ў класе малюнкаў на с. 48 ВД, 
высвятленне прымет адрознення галінак з пу-
пышкамі розных дрэў.
Выкананне задання «Парныя малюнкі»: гру-
поўка па парах малюнкаў з выявай пупышак 
і лісткоў адной і той жа расліны.
Разглядванне з дапамогай лупы пупышак на га-
лінках дрэў або кустоў, удзел у гутарцы «Што 
адбываецца вясной з пупышкамі дрэў і кустоў?» 
з апорай на малюнкі на с. 48 ВД, чытанне тэксту 
на с. 48 ВД. 
Слуханне апавядання настаўніка «Дзе вясной 
шукаць першыя кветкі?» з выкарыстаннем тэ-
ксту ў кнізе для чытання на с. 84—85, разглядва-
нне малюнкаў квітнеючых галінак дрэў і ляшчы-
ны на с. 49 ВД.
Выкананне задання «Зоркае вока»: вызначэнне 
на малюнках квітнеючых галінак асіны, вольхі, 
ляшчыны, вярбы, злучэнне іх стрэлкамі з адпа-
веднымі назвамі раслін.
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Выкананне задання для групавой работы: раз-
глядванне малюнкаў раннеквітнеючых травяні-
стых раслін на с. 49 ВД, адказы на пытанні. 
Гутарка пра раннеквітнеючыя расліны і беражлі-
вае стаўленне да іх з апорай на веды навучэнцаў 
і апавяданні ў кнізе для чытання на с. 85—89.
Адказы на пытанні па вывучанай тэме, выкана-
нне задання на праверку ведаў аб раннеквітнею-
чых травяністых раслінах

24 Змены ў жыцці дзі-
кіх жывёл вясной

Фарміраваць уяўленні пра вясно-
выя змены ў жыцці дзікіх жывёл, 
пра ўзаемасувязі ў прыродзе.
Вучыць адрозніваць некалькі відаў 
пералётных птушак.
Садзейнічаць ўсведамленню ва-
жнасці перыяду гнездавання ў жы-
цці птушак.
Спрыяць выхаванню беражлівага 
і клапатлівага стаўлення да жывёл.
Ствараць умовы для развіцця 
пазнавальных працэсаў (увагі, па-
мяці, мыслення)

Удзел у гутарцы па актуалізацыі ведання наву-
чэн цамі назваў вясновых месяцаў, вясновых 
змяненняў у нежывой прыродзе і ў жыцці раслін.
Азнаямленне з тэмай урока.
Вучэбны дыялог «Якіх насякомых і дзе можна 
пабачыць на пачатку вясны? Чым яны харчу-
юцца?» з апорай на жыццёвы вопыт навучэнцаў 
і малюнкі на с. 50 ВД.
Слуханне апавядання настаўніка пра матылькоў 
і чмялёў з выкарыстаннем тэксту ў кнізе для 
чытання на с. 90—93.
Разглядванне сюжэтнага малюнка на с. 50 ВД, 
складанне апавядання пра вясновыя змены 
ў жыцці дзікіх жывёл (жабы, яшчаркі, змяі, ва-
вёркі, вожыка, зайца).
Удзел у гульні «Воплескі» на праверку ведаў пра 
пералётных і зімуючых птушак.
Разглядванне малюнкаў дзікай качкі, ластаўкі, 
грака, гутарка пра пералётных птушак, тэрмінах 
іх прылётаў з апорай на веды навучэнцаў і апа-
вяданні ў кнізе для чытання «Какие птицы в наш 
край первыми возвращаются?», «Почему птицы 
весной поют?».
Выкананне задання для групавой работы: раз-
глядванне малюнкаў птушак (каралька, шпака, 
зязюлі, берасцянкі, жаўрука) на с. 51 ВД, удзел 
у гутарцы пра змест малюнка (пра турботы пту-
шак вясной).
Чытанне настаўнікам апавядання ў кнізе для 
чытання «Почему кукушка в чужие гнёзда яйца 
подбрасывает», паведамленне пра беражлівае 
стаўленне да птушак у вясновы перыяд.
Выкананне задання «Знайдзіце памылку», адка-
зы на пытанні па вывучанай тэме

25 Змены ў жыцці свой-
с кіх жы вёл вяс ной. 
Праца лю дзей вяс-
ной

Фарміраваць уяўленні пра змены 
ў жыцці свойскіх жывёл вясной, 
пра вясновую працу людзей, яе 
важнасць.
Садзейнічаць выхаванню жадання 
ўдзельнічаць у вясновых працоў-
ных клопатах дарослых.
Садзейнічаць развіццю ўмення 
параўноўваць, вылучаць істотныя 
прыметы.
Ствараць умовы для развіцця ўме-
ння працаваць разам, размаўляць 
адно з адным

Выкананне задання «Сігнальшчыкі» з выкары-
станнем чырвоных і зялёных картак для акту-
алізацыі ведаў пра жыццё дзікіх жывёл вясной.
Разглядванне малюнкаў свойскіх жывёл на с. 52 
ВД, адказы на пытанні: «Як змяняецца жыццё 
свойскіх жывёл з прыходам вясны?», «Як людзі 
клапоцяцца пра іх у гэтую пару года?».
Разважанні навучэнцаў па пытанні «Навошта 
вясной шпакі і галкі «катаюцца вершкі» на каро-
вах і конях?», чытанне настаўнікам апавядання 
«Корова и галка», абмеркаванне прачытанага.
Выкананне задання «Зоркае вока»: разглядванне 
малюнкаў сілуэтаў свойскіх жывёл і іх пато-
мства, высвятленне, дзіцяняці якой жывёлы 
няма на малюнку; высвятленне ведання наву-
чэнцамі назваў дзіцянят свойскіх жывёл.
Выкананне задання для групавой работы: раз-
глядванне малюнкаў на с. 53 ВД, складанне апа-
вяданняў, чым занятыя вясной людзі на палях, 
у садах, на вуліцах гарадоў і вёсак.
Удзел у гутарцы аб працы людзей увесну, важнас-
ці вясновай працы.
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Выкананне задання для работы ў парах на с. 53, 
абмеркаванне пытання «Чаму вясной людзі 
спяшаюцца своечасова пасеяць і высадзіць у гле-
бу расліны?».
Апавяданні навучэнцаў, у якіх вясновых працах 
дзеці могуць дапамагчы дарослым.
Выніковая гутарка па вывучанай тэме, выканан-
не задання на замацаванне ведаў (выбар у спісе 
відаў працы, што выконваюцца людзьмі вясной)

26 Вясновыя з’явы 
ў прыродзе (абагу-
льняльны ўрок)

Стварыць умовы для абагульне-
ння і сістэматызацыі ведаў пра 
вясновыя змены ў нежывой пры-
родзе, жыццё раслін і жывёл.
Садзейнічаць выхаванню экалагі-
чна правільных паводзін на пры-
родзе.
Спрыяць развіццю ўвагі навучэ-
нцаў, умення працаваць з тэкстам, 
умення аналізаваць дыдактычны 
малюнак

Выкананне практыкавання «Паўтарыце за 
мной» (чытанне скорагаворак на вясновую тэ-
матыку) для актывізацыі ўвагі навучэнцаў.
Гутарка пра вясновыя месяцы года, іх паслядоў-
насць у годзе.
Выкананне задання ў парах: чытанне тэксту на 
с. 54 ВД, вызначэнне па прыметах вясновых ме-
сяцаў, складанне апавядання пра іншыя прыме-
ты вясны ў прыродзе.
Выкананне задання «Што такое?»: разглядван-
не малюнкаў і вызначэнне назваў намаляваных 
вясновых з’яў у прыродзе, іх групоўка (вясно-
выя з’явы ў нежывой прыродзе і вясновыя з’явы 
ў жывой прыродзе).
Разглядванне малюнкаў аб’ектаў прыроды на 
с. 54 ВД, гутарка пра змены, якія адбываюцца 
з імі вясной з апорай на веды навучэнцаў.
Пазнаванне па сілуэтах жывёл, удзел у гутарцы 
пра змены ў жыцці жывёл вясной.
Групавая праца: чытанне па ланцужку і дапаў-
ненне апавядання на с. 55 ВД, заслухоўванне 
адказаў груп.
Гутарка пра жыццё дзікіх звяроў вясной з апорай 
на веды навучэнцаў, малюнкі на с. 55 ВД, апа-
вяданне ў кнізе для чытання «Плохая ли мать 
зайчиха?».
Абмеркаванне пытанняў: «У каго яшчэ вясной 
з’яўляецца патомства?», «Як дарослыя клапо-
цяцца пра сваё патомства?» з выкарыстаннем 
апавяданняў у кнізе для чытання «У какой пти-
цы яйца... худеют?», «Легко ли птицам кор мить 
птенцов?».
Кантроль ведаў: выкананне задання «Так — не» 
пра змены ў нежывой і жывой прыродзе вясной

27 Змены ў нежывой 
прыродзе і жыцці 
раслін летам

Фарміраваць уяўленні пра змены 
ў нежывой прыродзе і жыцці рас-
лін летам.
Навучыць адрозніваць некаторыя 
расліны, якія квітнеюць летам, 
адрозніваць ядомыя і неядомыя 
ягады.
Вучыць правілам засцярогі падчас 
навальніцы, пры зборы ягад.
Спрыяць развіццю ўвагі, мысле-
ння

Удзел у гульні «Калі гэта бывае?» на праверку 
ведаў пра змены ў розныя сезоны года (наву-
чэнцы па варыянтах пляскаюць у далоні, калі 
чуюць у пераліку восеньскія (1), зімовыя (2), 
вясновыя (3) змены ў прыродзе).
Азнаямленне з тэмай урока.
Выкананне задання на праверку ведання назваў 
летніх месяцаў, іх паслядоўнасці ў годзе.
Выкананне задання для групавой работы: раз-
глядванне малюнкаў на с. 56 ВД, складанне апа-
вядання пра змены ў нежывой прыродзе летам.
Азнаямленне з інфармацыяй пра гром і маланку 
з апорай на апавяданні ў кнізе для чытання на 
с. 126—127.
Выкананне задання «Так — не» на праверку ве-
даў пра змены ў нежывой прыродзе летам.
Разглядванне малюнкаў раслін на с. 56 ВД, 
гутар ка пра квітнеючыя летам травяністыя рас-
ліны з апорай на веды навучэнцаў і апавяданне 
ў кнізе для чытання «Какие тайны скрывают 
названия растений?»
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Выкананне задання на замацаванне ведаў 
(пазнаванне травяністых раслін на малюнках).
Гутарка пра беражлівае стаўленне да квітнеючых 
раслін з апорай на веды навучэнцаў і з выкары-
станнем апавядання ў кнізе для чытання «Секрет 
полевых цветов».
Абмеркаванне пытання «Якое дрэва ў нашым 
краі квітнее летам», азнаямленне з інфармацыяй 
пра ліпу.
Выкананне задання для работы ў парах: раз-
глядванне малюнкаў на с. 57, удзел у гутарцы 
пра ядомыя і неядомыя ягады з апорай на жыц-
цёвы вопыт навучэнцаў, апавяданні ў кнізе для 
чытання на с. 113—117, фармуляванне правілаў 
бяспечных паводзін на прыродзе.
Выкананне задання «Закончы сказ» (навучэ-
нцы заканчваюць сказы «На ўроку я даведаўся 
(даведалася)...», «Я навучыўся (навучылася)...»

28 Жыццё дзікіх і свой-
скіх жывёл летам

Фарміраваць уяўленні пра жыццё 
свойскіх жывёл летам.
Садзейнічаць выхаванню беражлі-
вага стаўлення да жывёл, экалагіч-
на граматных паводзін на прыро-
дзе.
Спрыяць развіццю цікавасці да 
чытання дадатковай літаратуры 
пра жывёл

Складанне навучэнцамі апавядання пра змены 
ў нежывой прыродзе па словах-падказках.
Выкананне лічбавай дыктоўкі па праверцы ведаў 
пра жыццё раслін летам. Праверка самастойнай 
работы — зверка адказаў з узорам.
Азнаямленне з тэмай урока.
Разглядванне малюнкаў дзікіх жывёл на с. 58 
ВД, удзел у гутарцы па змесце малюнкаў (як 
дарослыя клапоцяцца пра птушанят і зверанят).
Слуханне апавядання настаўніка пра жыццё 
дзікіх звяроў і птушак летам з выкарыстаннем 
апавяданняў у кнізе для чытання на с. 118—123.
Удзел у дынамічнай гульні (класіфікацыя аб’-
ектаў прыроды на групы — птушаняты і звера-
няты).
Выкананне задання ў групах: разглядванне ма-
люнкаў свойскіх жывёл на с. 59, адказы на пы-
танні: «Як людзі клапоцяцца пра свойскіх жы-
вёл летам?», «Якую дапамогу дарослым могуць 
аказаць дзеці?».
Удзел у дыдактычнай гульні «Воплескі» на 
праверку ведаў пра змены ў жыцці дзікіх і свой-
скіх жывёл летам.
Гутарка аб правілах паводзінаў на прыродзе 
з апорай на веды навучэнцаў, малюнкі на с. 59 
ВД і на другім форзацы ВД, апавяданне ў кнізе 
для чытання «Беспокойство».
Выкананне задання «Можна — нельга»: раз-
глядванне малюнкаў, адказы на пытанне «Хто 
з дзяцей робіць правільна?», чытанне правілаў 
паводзін на прыродзе, вызначэнне, што можна 
рабіць, а што — нельга.
Выніковая гутарка: апавяданне па ланцужку пра 
тое, што новага даведаліся на ўроку

29 Лета і здароўе ча-
лавека

Фарміраваць уяўленні пра ўплыў 
прыродных з’яў на здароўе ча-
лавека, пра аздараўленчы і зага-
ртоўваючы эфект знаходжання на 
свежым паветры, сонечных ваннаў, 
водных працэдур.
Садзейнічаць выхаванню бяспе-
чных паводзін на прыродзе.
Вучыць правілам бяспечных паво-
дзін у лесе, на лузе, у час навальні-
цы, пры сустрэчы з жывёламі.

Выкананне задання «Крыжыкі-нулікі» на праве-
рку ведаў пра змены ў нежывой прыродзе, жыц-
цё раслін і жывёл летам.
Вызначэнне тэмы ўрока.
Выказванні навучэнцаў на тэму «Чаму яны лю-
бяць лета?».
Разглядванне ў парах сюжэтнага малюнка на 
с. 60 ВД, падрыхтоўка адказаў на пытанні: «Што 
летам робяць дзеці для загартоўвання арганіз-
ма?», «Якія правілы бяспечных паводзін пару-
шаюць некаторыя з іх?»

© НМУ «Нацыянальны інстытут адукацыі», 2017 
© ТДА «Аверсэв», афармленне, пераклад, 2017



126

Заканчэнне

1 2 3 4

Спрыяць развіццю ўмення параў-
ноўваць, аналізаваць, рабіць 
высновы

Чытанне навучэнцамі па варыянтах апавяданняў 
у кнізе для чытання «Умеешь ли ты загорать?», 
«Как научиться дружить с водой?».
Удзел у гутарцы аб правілах бяспекі жыццядзей-
насці падчас прыняцця сонечных ваннаў і пры 
купанні.
Выкананне задання для групавой работы: раз-
глядванне малюнкаў на с. 61 ВД, складанне 
правілаў бяспечных паводзін на прыродзе летам 
у лесе, на лузе, каля вадаёма, падчас навальніцы.
Выкананне заданняў па вывучанай тэме: раз-
глядванне малюнкаў і выбар адзення і абутку 
для адпачынку летам каля ракі, прагулкі ў лес; 
разглядванне малюнкаў і выбар жывёл, сустрэча 
з якімі небяспечная для чалавека; разглядванне 
малюнкаў аб правілах паводзінаў на прыродзе 
і выбар «Можна — нельга».
Заданне «Па коле»: навучэнцы заканчваюць сказ 
«Летам я буду памятаць...»

30 Змены ў прыродзе 
і працоў най дзей-
насці людзей у роз-
ныя поры года. Экс-
курсія «Пер шыя 
прыметы лета ў не-
жывой прыродзе 
і ў жыцці раслін»

Абагульніць, сістэматызаваць і за-
мацаваць веды пра змены ў пры-
родзе і працы чалавека ў розныя 
поры года.
Арганізаваць назіранні за прыме-
тамі надыходзячага лета ў нежы-
вой прыродзе і жыцці раслін.
Садзейнічаць выхаванню экалагіч-
на правільных і бяспечных паво-
дзін на прыродзе ў летні перыяд.
Спрыяць развіццю назіральнасці, 
умення параўноўваць, абагуль-
няць

Выкананне гульнявога задання «Літара за лі-
тарай» (знайсці ў табліцы літар назвы чатырох 
пор года).
Выкананне задання «Якая пара года?» (вызна-
чэнне пор года на малюнках, нумарацыя месяцаў 
года па парадку).
Дыдактычная гульня «Калі гэта бывае?» 
(пазнаць па пералічаных прыметах пару года).
Разглядванне малюнкаў на с. 62 ВД, удзел у гу-
тарцы, як людзі даглядаюць расліны ў розныя 
поры года.
Выкананне задання для працы ў парах на с. 62 
ВД, заслухоўванне адказаў.
Разглядванне ў групах малюнкаў на с. 63 ВД, 
адказы на пытанні аб працы чалавека ў розныя 
поры года.
Правядзенне экскурсіі на прыроду: назіранні 
за прыметамі надыходзячага лета ў нежывой 
прыродзе, жыцці раслін (квітнеючых кустоў 
і травяністых раслін), жыцці жывёл (насяко-
мых і птушак), удзел у гутарцы пра ўплыў летніх 
змен у прыродзе на настрой і здароўе чалавека, 
захаванне правілаў бяспечных паводзін на пры-
родзе падчас летніх канікул
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Працоўнае навучанне 

Агульная колькасць гадзін — 30 

1. Юрчанка, Н. А. Працоўнае навучанне : падруч. для 1 кл. агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучан-
ня / Н. А. Юрчанка, А. Ф. Журба. — 3-е выд., выпр. і дап. — Мiнск : Адукацыя і выхаванне, 2017. 

2. Журба, А. Ф. Чудо-мастерская. Альбом по трудовому обучению. 1 класс / А. Ф. Журба, Н. А. Юрченко. — Минск, 
2016. 

3. Журба, А. Ф. Трудовое обучение в 1 классе : учеб.-метод. пособие для учителей общеобразовательных учрежде-
ний с белорус. и рус. яз. обучения / А. Ф. Журба, Н. А. Юрченко — Минск : Нац. ин-т образования, 2010. 

4. Журба, А. Ф. Трудовое обучение. 1 класс. Тетрадь самооценки : пособие для учителей общеобразоват. учрежде-
ний с белорус. и рус. яз. обучения / А. Ф. Журба. — Минск : Нац. ин-т образования, 2014. 

Умоў ныя абазначэнні:
& — падручнік
1 — альбом па працоўным навучанні
1 — матэрыялы
 — інст ру мен ты і прыстасаванні 
4 — вучэбна-метадычны да па мож нік для нас таў ні ка 
۞ — сшытак самаацэнкі

№ 
урока, 
дата

Тэма ўро ка Мэта ўро ка Характарыстыка ас ноў ных ві даў і спосабаў 
дзейнасці вуч няў 

ВМК, матэрыялы,  
інст ру мен ты 

і прыстасаванні 

1 2 3 4 5

Тэхналогія і грамадства

1 Свет 
тэхналогій

Даць уяў лен не пра свет тэх-
на логій і свет прафесій, аб 
прыгажосці і карысці на-
вакольных рэчаў, пра змест 
навучання ў першым класе, 
аба гуль ніць вопыт па зна-
валь на-пра цоў най дзей-
нас ці

Расказваюць аб прафесіях сваіх бацькоў, 
родных, знаёмых; тлумачаць, чаму сучас-
ны свет называюць светам тэхналогій, 
чаму трэба асвойваць азбуку ручной пра-
цы; расказваюць пра тое, як дапамагаюць 
бацькам. Расказваюць аб сваім вопыце 
ў вырабе карысных і прыгожых вырабаў 

& — с. 4—5
4 — с. 20—26
۞ — с. 7

2 Арганізацыя 
рабочага 
месца 

Пазнаёміць з ма тэ рыя ла мі 
і інст ру мен та мі, неаб ход-
нымі для работы, пра ві ла мі 
бяс пекі работы; стварыць 
умовы для фар мі ра ван ня 
на вы каў арганізацыі рабо-
чага месца

Тлумачаць, што значыць беражліва ста-
віц ца да прыроды і навакольных рэчаў. 
Знаёмяцца з ма тэ рыя ла мі і інст ру мен та-
мі, якія яны будуць вы ка рыс тоў ваць на 
ўро ках; размяшчаюць на рабочым месцы 
інструменты і матэрыялы, неабходныя 
для работы з паперай; расказваюць пра ві-
лы бяспекі працы, тлумачаць, чаму іх не-
абходна выконваць; расказваюць і паказ-
ваюць, што ўмеюць рабіць сваімі рукамі. 
Вырабляюць падстаўку пад памазок для 
клею

& — с. 6—7, 
форзацы 1, 2
1 — папера
 — наж ні цы, 
гладзілка, пад-
кладная дошка
4 — с. 26—29, 
122—123
۞ — с. 7

Тэхналогія народных рамёстваў

Фларыстыка

3 Узор з засу-
шанага лісця 
ў паласе

Пазнаёміць з відамі прырод-
нага матэрыялу, іх улас ці-
вас цямі; з пры ё ма мі на рых-
тоўкі, апрацоўкі і за хоў ван-
ня лісця; кам па зі цый ны мі 
за ка на мер нас ця мі пабудовы 
арнаменту ў паласе; вучыць 
выконваць аплі ка цыю з за-
сушанага лісця

Расказваюць, якое лісце сабралі, як за суш-
валі; параўноўваюць улас ці вас ці свежага 
і засушанага лісця. Ана лі зу юць гатовыя 
работы, якія дэманструюцца. Арга ні зоў-
ва юць рабочае месца. Выразаюць па на-
несенай разметцы аснову для кам па зі цыі 
(з альбома), падбіраюць невя лі кае па па-
меры лісце, складаюць арнамент у паласе, 
наклейваюць лісце на аснову. Выконва-
юць пра ві лы работы з клеем

& — с. 46—47, 
форзацы 1, 2
1 — ліст 2а
1 — засушанае 
лісце, клей
 — падклад-
ная дошка, наж-
ні цы, памазок 
для клею 
4 — с. 83—89
۞ — с. 30—31
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Працяг
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4 Узор з засу-
шанага лісця 
ў квадраце

Пазнаёміць з кам па зі цый-
нымі за ка на мер нас ця мі 
пабудовы ўзору, арнамен-
ту ў квадраце; прадоўжыць 
фар мі ра ван не на вы каў вы-
канання аплі ка цыі з засу-
шанага лісця

Параўноўваюць улас ці вас ці засушанага 
лісця і паперы. Ана лі зу юць гатовыя ра-
боты, якія дэманструюцца. Арга ні зу юць 
рабочае месца. Выразаюць па нанесенай 
разметцы аснову для кам па зі цыі (з аль-
бома), пад біраюць невялікае па памеры 
ліс це, складаюць узор у квадраце, наклей-
ваюць лісце на аснову. Выконваюць пра-
ві лы работы з клеем. Падчас працы пад-
трым лі ва юць парадак на рабочым месцы 

& — с. 48—49
1 — ліст 1а
1 — засушанае 
лісце, клей
 — падклад-
ная дошка, наж-
ні цы, памазок 
для клею
с. 89—91
۞ — с. 30—31

5 Сюжэтная 
кам па зі цыя 
з засушанага 
лісця

Працягнуць фар мі ра ван не 
на вы каў выканання аплі-
ка цыі з засушаных рас лін; 
спрыяць фар мі ра ван ню 
творчых ад но сін да працы

Арга ні зу юць рабочае месца. Прыдум-
ляюць сюжэт кам па зі цыі, складаюць 
па сля доў насць вырабу кам па зі цыі, пад-
бі раюць ліст тоўстай каляровай паперы 
для асновы (з альбома) і неабходнае за-
сушанае лісце, складаюць кам па зі цыю, 
прыклейваюць лісце на аснову, ана лі зу-
юць ход работы 

& — с. 50—51
1 — ліст 
тоўстай каляро-
вай паперы
1 — засушанае 
лісце, клей
 — падкладная 
дошка, памазок 
для клею
4 — с. 91—93
۞ — с. 30—31

Тэхналогія апрацоўкі матэрыялаў 

Выкананне вырабаў з прыродных ма тэ ры я лаў

6 Мадэляванне 
з гатовых 
фор маў 
прыроднага 
матэрыялу

Пашырыць уяў лен ні аб 
раз на стайнасці прыродных 
ма тэ ры я лаў; фар мі ра ваць 
на вы кі ана лі зу гатовых 
вы ра баў з прыроднага ма-
тэрыялу, вырабу фі гурак; 
са дзей ні чаць фар мі ра ван-
ню бе раж лі вых ад но сін да 
прыроды

Удзельнічаюць у гутарцы, расказваюць, 
як трэба паводзіць сябе ў лесе, полі. На-
зываюць знаёмыя прыродныя матэрыялы 
(шыш кі, каштаны, жалуды і інш.), расказ-
ваюць, на якіх дрэвах яны растуць. Ана-
лі зу юць гатовы выраб з пазіцыі выбару 
адпаведных ма тэ ры я лаў. Прыводзяць пры-
клады замены выкарыстаных у вырабе ма-
тэ ры я лаў на іншыя. Арга ні зу юць рабочае 
месца. Выбіраюць вобраз фі гур кі, пад бі-
ра юць з дапамогай нас таў ні ка неабходныя 
матэрыялы для яе вырабу, вырабляюць фі-
гур ку, злучаюць дэталі плас тылінам 

& — с. 34—35, 
форзац 2
1 — прырод-
ныя матэрыялы 
(шышкі, каш-
таны, жалуды, 
па лач кі і інш.), 
пластылін
 —падкладная 
дошка, стэкі
4 — с. 66—71
۞ — с. 22—23 

7 Мадэляванне 
з гатовых 
фор маў 
прыроднага 
матэрыялу

Фарміраваць на вы кі ана лі-
зу гатовых вырабаў з пры-
роднага матэрыялу, мадэ-
лявання і вырабу фі гурак

Называюць ас ноў ныя прыродныя матэ-
рыялы, якія вы ка рыс тоў ваюцца, расказ-
ваюць, якімі ўлас ці вас цямі яны валода-
юць (форма, колер). Ана лі зу юць гатовы 
выраб з пазіцыі выбару адпаведных ма-
тэ ры я лаў і спосабаў мацавання. Арга ні-
зу юць рабочае месца. Выбіраюць вобраз 
фі гуркі, падбіраюць з дапамогай нас таў-
ні ка неабходныя матэрыялы для яе выра-
бу, вырабляюць фі гурку, злучаюць дэ та лі 
пластылінам. Расказваюць і выконваюць 
пра ві лы работы з пласты лі нам

& — с. 36
1 — прырод-
ныя матэрыялы 
(шышкі, каш-
таны, жалуды, 
па лач кі і інш.), 
пластылін
 — падклад-
ная дошка, стэкі
4 — с. 71
۞ — с. 22—23

8 Мадэляванне 
з прыроднага 
матэрыялу па 
задуме вуч-
няў

Пашырыць уяў лен ні аб 
узае ма су вя зі, прапар цыя-
наль насці і сураз мернасці 
частак вырабу, прадоўжыць 
фар мі ра ван не на вы каў ана-
лі зу вырабаў, мадэлявання 
і вырабу фі гурак з прырод-
нага матэрыялу

Арга ні зу юць рабочае месца. Ана лі зу юць 
існуючы прыродны матэрыял, выбі раюць 
неабходны для стварэння вырабу. Выра-
бляюць інды ві ду аль ныя фі гуркі і сумес-
ныя (групай вуч няў) шмат фі гурныя кам-
па зі цыі. Падчас працы пад трым лі ва юць 
парадак на рабочым месцы. Расказваюць 
пра ўласную задуму, пра тое, чым задаво-
леныя і што не атрымалася 

& — с. 37
1 — прырод-
ныя матэрыялы 
(шышкі, каш-
таны, жалуды, 
па лач кі і інш.), 
пластылін
 — падклад-
ная дошка, стэкі
4 — с. 72—74
۞ — с. 22—23
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Выкананне вырабаў з паперы і кардону

9 Аплікацыя 
з камячкоў 
паперы

Пазнаёміць з відамі па-
перы, іх уласцівасцямі; 
прафесійнай дзейнасцю 
людзей па вырабе папе-
ры; навучыць выконваць 
аплікацыю з камячкоў па-
перы

Арганізуюць рабочае месца. Праводзяць 
доследы з узорамі паперы: разгляда-
юць, абмацваюць, робяць вывады — рас-
казваюць пра назіраемыя ўласцівасці 
розных відаў паперы. Расказваюць 
пра рэчы, зробленыя з паперы. Тлума-
чаць, чаму трэба беражліва ставіцца да 
падручнікаў, кніг, часопісаў і інш. Рас-
казваюць паслядоўнасць выканання 
аплікацыі з камячкоў паперы і выконва-
юць яе. Сурвэткі разрываюць на невялікія 
кавалачкі. Кожны кавалачак змінаюць 
і надаюць яму форму шарыка. Наклей-
ваюць папяровыя шарыкі на аснову. Вы-
конваюць правілы работы з клеем

& — с. 10—11, 
форзацы 1, 2
1 — ліст 
тоўстай каляро-
вай паперы
1 — клей, папя-
ровыя сурвэткі
 — падклад-
ная дошка, па-
мазок для клею
4 — с. 29—33
۞— с. 8—9

10 Абрыўная 
аплікацыя

Пазнаёміць з кампазі-
цыйнымі зака намернасцямі 
размяшчэння ліста паперы 
(асновы); навучыць выкон-
ваць абрыўную аплікацыю

Арганізуюць рабочае месца. Праводзяць 
доследы з узорамі каляровай паперы: раз-
рываюць іх у розных напрамках. Разгля-
даюць надарваныя краі, робяць вывады – 
расказваюць пра адрозненні надарванага 
краю. Расказваюць паслядоўнасць выка-
нання абрыўной аплікацыі і выконваюць 
яе. З лістоў альбома вырабляюць дэталі 
аплікацыі і кампануюць іх. Вызначаюць 
правільнае становішча асновы. Наклей-
ваюць дэталі аплікацыі на аснову. Выкон-
ваюць правілы работы з клеем

& — с. 10—11, 
форзацы 1, 2
1 — ліст 3, 4, 
ліст тоўстай ка-
ляровай паперы
1 —клей
 — падклад-
ная дошка, наж-
ні цы, памазок 
для клею
4 — с. 29—33, 
36—40
۞ — с. 8—9

Тэхналогія народных рамёстваў

Выцінанка

11 Мастацтва 
выцінанкі. 
Выразанне 
сіметрычнай 
і рапортнай 
выцінанкі

Пазнаёміць з беларускім 
мастацтвам выцінанкі, ма-
тэ рыя ла мі і тэхналогіяй 
вырабу, сфар мі ра ваць пер-
шапачатковае ўяў лен не аб 
сі мет рыі, прадоўжыць фар-
мі ра ван не на вы каў склад-
вання паперы, навучыць 
выразаць сіметрычныя 
і рапортныя ўзо ры

Арга ні зу юць рабочае месца. Прыво-
дзяць прыклады сіметрычных і рапорт-
ных узораў (карагодаў). З выкарыстан-
нем загатовак з альбома выконваюць 
прак ты ка ван ні па складванні загатоў кі 
і вы разанні сіметрычных і рапортных 
узо раў па гатовай разметцы. Вырабля-
юць сіметрычныя і рапортныя выцінан кі 
разам з нас таў ні кам, па ўласнай задуме. 
Падчас працы пад трым лі ва юць парадак 
на рабочым месцы і выконваюць пра ві-
лы бяспекі працы пры карыстанні наж-
ні цамі

& — с. 42—43, 
форзацы 1, 3
1 — ліст 7
 — падклад-
ная дошка, наж-
ні цы
4 — с. 77—81
۞ — с. 27, 28

12 Выразанне 
разеткавай 
выцінанкі

Развіваць уменне ана лі за-
ваць узаемасувязь формы 
выразаных частак і формы, 
атрыманай на вырабе, пра-
доўжыць фар мі ра ван не на-
вы каў складвання паперы, 
навучыць выразаць про-
стыя разеткавыя ўзо ры

Арга ні зу юць рабочае месца. З выкары-
станнем загатовак з альбома (маленькіх 
квадратаў) выконваюць прак ты ка ван ні 
па выразанні геаметрычных эле мен таў 
простых выцінанак, ана лі зу юць розныя 
варыянты выразак на паперы, складзенай 
у два, чатыры пласты. Выразаюць ра зет-
ка вую выцінанку па гатовай разметцы. 
Выконваюць разеткавыя выцінанкі па 
ўлас най задуме, ствараюць калектыўную 
кам па зі цыю «Сняжынкі-цуд»

& — с. 44—45, 
форзац 3
1 — ліст 8
 — падклад-
ная дошка, наж-
ні цы
4 — с. 81—83
۞ — с. 27, 29
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Тэхналогія апрацоўкі матэрыялаў 

Выкананне вырабаў з паперы і кардону 

13 Мадэляванне 
з палосак 
паперы

Сфар мі ра ваць паняцце 
аб здоль нас ці паперы да 
скручвання; са дзей ні чаць 
фар мі ра ван ню ўмен няў 
ана лі зу канструкцыі выра-
баў з палосак паперы, за-
мацаваць уменне разраз-
аць паперу па прамой лі ніі, 
навучыць выконваць выраб 
з палосак паперы склейван-
нем

Арга ні зу юць рабочае месца. Ана лі зу юць 
вырабы з палосак паперы. Расказваюць 
пра ві лы разрэзвання паперы па прамых 
лі ніях і бяспекі працы пры ка рыс танні 
нажніцамі; пра ві лы склейвання паласы 
ў аб’ёмную дэталь і дэталей па між сабой. 
На лісце альбома выконваюць прак ты ка-
ван ні па разразанні паперы па прамых лі-
ніях з захаваннем пра ві лаў бяс пе кі працы. 
Мадэлююць і выконваюць вырабы з вы-
разаных палосак паперы. З двухколерных 
палосак пад кіраўніцтвам нас таў ні ка вы-
рабляюць петлі Мёбіуса

& — с. 12—13, 
форзацы 1, 2, 3
1 — ліст 5 (без 
нумара)
1 —клей
 — падклад-
ная дошка, наж-
ні цы, памазок 
для клею
4 — с. 40—42
۞ — с. 8, 10

14 Арнамент 
з геаметрыч-
ных фі гур 
у паласе

Замацаваць паняцце аб ге-
аметрычных фі гурах, пра-
цягнуць знаёмства з кам па-
зі цый нымі за ка на мер нас-
ця мі складання арнаменту 
ў паласе (рытм фор маў, па-
ме раў, колеру), замацаваць 
уменне выразаць акруглыя 
формы, наклейваць папя-
ровыя дэталі на аснову

Арга ні зу юць рабочае месца. Называюць 
геаметрычныя фі гуры і іх характэрныя 
прыкметы. Выразаюць з альбома аснову 
для кам па зі цыі. Ліст альбома з раз ме ча-
нымі геаметрычнымі фі гурамі разразаюць 
на палосы, а затым палосы на асобныя фі-
гуры. Складаюць і выконваюць арнаменты 
з геаметрычных фі гур у паласе. Выконва-
юць пра ві лы работы наж ні ца мі, з клеем. 
Тлумачаць і паказваюць на сваіх вырабах, 
што такое рытм фор маў, па ме раў і колеру 
эле мен таў. Падчас працы пад трым лі ва юць 
парадак на рабочым месцы 

& — с. 12—14
1 — ліст 1б, 6
1 — клей
 — падклад-
ная дошка, наж-
ні цы, памазок 
для клею
4 — с. 33—34, 
42—44
۞ — с. 8, 11

15 Мадэляванне 
з геаметрыч-
ных фі гур

Навучыць складаць з ге-
аметрычных фі гур больш 
складаныя формы; замаца-
ваць уменне размячаць дэ-
та лі пры дапамозе трафа-
рэта, шаблона; выразаць па 
прамой, па крузе, наклей-
ваць папяровыя дэталі на 
аснову

Арга ні зу юць рабочае месца. Размяча-
юць геаметрычныя фі гуры па трафарэце 
і шаблоне на адваротным баку каляровай 
паперы. Выразаюць дэталі па гатовай і вы-
кананай разметцы. Складаюць з геаме-
трычных фі гур кам па зі цыю, наклейваюць 
дэталі на аснову. Выконваюць пра ві лы ра-
боты нажніцамі, з клеем. Тлумачаць і па-
казваюць на сваіх вырабах, як пра віль на 
выбраць ста но ві шча асновы

& — с. 12, 13, 15
1 — ліст 6, 
лісты каляровай 
паперы 
1 — клей
 — падклад-
ная дошка, наж-
ні цы, памазок 
для клею 
4 — с. 44—45
۞ — с. 8, 12

16 Сюжэтная 
аплі ка цыя

Пазнаёміць з сюжэтнай 
аплі ка цыяй, кам па зі цый-
най пабудовай сюжэтнай 
аплі ка цыі, навучыць вы-
конваць сюжэтную аплі ка-
цыю з каляровай паперы, 
пра доў жыць фар мі ра ван-
не паняцця аб прыгажосці 
і ка рыс ці рэчаў

Расказваюць пра сюжэтную аплі ка цыю 
і яе месца ў інтэр’еры пакоя або класа. 
Арга ні зу юць рабочае месца. Выразаюць 
дэталі аплі ка цыі з ліста альбома. Пры-
дум ляюць сюжэт, складаюць кам па зі цыю 
на аснове (з альбома), выконваюць аплі-
ка цыю і ана лі зу юць ход работы. Падчас 
працы выконваюць пра ві лы бяспе кі і пад-
трым лі ва юць парадак на рабочым месцы

& — с. 18—19
1 — ліст 12, 13 
(без нумара), 
лісты каляровай 
паперы
1 — клей 
 — падклад-
ная дошка, наж-
ні цы, памазок 
для клею 
4 — с. 30—33, 
47—48
۞ — с. 8, 13

17 Мадэляванне 
ў тэхніцы 
арыгамі (ба-
завая форма 
«трохву голь-
нік»)

Замацаваць веды аб улас-
ці вас ці паперы (згінанне), 
пазнаёміць з інст ру мен та-
мі (гладзілкай); замацаваць 
уменні згінаць паперу наў-
скос, апрацоўваць згін гла-
дзіл кай, вырабляць фі гур- 

Арга ні зу юць рабочае месца. Выразаюць 
квадраты для вырабу фі гурак з аль бома. 
Выконваюць прак ты ка ван ні па згі нан-
ні паперы, называюць ас ноў ныя пра ві-
лы згінання. Ана лі зу юць якасць згі ну да 
і пасля выкарыстання гладзілкі. Вы раб-
ляюць фі гуркі разам з нас таў ні кам і па

& — с. 20—23, 
форзац 4
1 — ліст 16, 17, 
18 (брашура для 
арыгамі)
1 — клей
 — падкладная
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кі спосабам шматразовага 
згі нання

схеме, афармляюць фі гуркі пры дапамозе 
каляровай паперы, каляровых алоў каў, 
фла ма стараў

дошка, наж ні-
цы, памазок для 
клею
4 — с. 34—36, 
48—53
۞ — с. 8, 14

18 Мадэляванне 
ў тэхніцы 
арыгамі (ба-
завая форма 
«дзверы»)

Навучыць размячаць ква-
драт згінаннем, замацаваць 
уменні згінаць паперу на-
палову, да лі ніі папярэдня-
га згіну, працягваць вучыць 
вырабляць фі гуркі споса-
бам шматразовага згінання

Арга ні зу юць рабочае месца. На лісце 
альбома размячаюць квадрат згінаннем 
на вугал. Адразаюць размечаную дэталь. 
Выконваюць прак ты ка ван ні па згінан ні 
паперы напалову, да лі ніі папярэдняга згі-
ну, згінаюць з квадрата базавую форму 
«дзверы» і на яе аснове разам з нас таў ні-
кам складваюць скрыначку. Затым афарм-
ляюць яе. Вучні, якія раней за іншых 
спра віліся з заданнем, могуць самастойна 
склас ці фі гуркі «свінка» або «мышка»

& — с. 24—25, 
форзац 4
1 — ліст 21, 22 
(брашура для 
арыгамі)
 — падклад-
ная дошка, наж-
ні цы, гладзілка
4 — с. 54—57
۞ — с. 8, 16

19 Сюжэтная 
кам па зі цыя 
(спалучэн-
не розных 
тэхнік)

Працягнуць фар мі ра ван не 
на вы каў пабудовы кам па-
зі цыі з выкарыстаннем вя-
домых пра ві лаў, фар мі ра-
ваць паняцце аб спа лу чэн ні 
розных тэхнік у вырабе, на-
вучыць выконваць кам бі-
на ва ныя вырабы, фар мі ра-
ваць на вы кі ка лек тыў най 
работы

Арга ні зу юць рабочае месца. Расказваюць 
аб кам па зі цый ных пра ві лах (вы ка рыс тоў-
ва ючы прыклады), аб пра ві лах бяспекі 
працы, пра ві лах выканання аплі ка цыі 
і складвання фі гурак арыгамі. З ліс тоў 
альбома вырабляюць фі гуркі і сумесна 
з аднакласнікамі складаюць сюжэтную 
кам па зі цыю. Падчас работы захоў ваюць 
пра ві лы бяспекі і пад трым лі ва юць пара-
дак на рабочым месцы 

& — с. 26—27
1 — ліст 23 
(брашура для 
арыгамі), лісты 
каляровай па-
перы
1 — клей, ліст 
паперы вя лі ка га 
фармату
 — падклад-
ная дошка, наж-
ні цы, гладзілка, 
аловак, памазок 
для клею
4 — с. 57—60
۞ — с. 8, 17

Выкананне вырабаў з тэкстыльных ма тэ ры я лаў

20 Асновы 
тэхналогіі 
апрацоўкі 
тка ні ны

Пазнаёміць з баваўнянымі 
тканінамі, іх атрыманнем, 
улас ці вас цямі, ужываннем; 
па знаёміць з ас ноў ны мі 
інст ру мен та мі і пры ста са-
ван нямі для работы з тка-
ні най; навучыць размячаць, 
выкройваць дэталі з тка ні-
ны, наклейваць іх на паперу

Размяшчаюць на рабочым месцы матэры-
ялы і інст ру мен ты. Распавядаюць пра ві-
лы бяспекі працы. Разглядаюць паркаль 
і фланель, параўноўваюць іх улас ці вас ці: 
мяккасць, таўшчыня, трываласць. Ана-
лі зу юць асаб лі вас ці разразання паркалю 
і фланелі. З альбома выразаюць аснову 
і лякала фланелевай устаўкі ігольні ка. 
Размячаюць і выкройваюць дэталь іголь-
ні ка з фланелі. Вырабляюць іголь нік 
і афармляюць яго па ўласнай задуме 

& — с. 28—29, 
форзацы 1, 2
1 — ліст 2б, 2в, 
лісты каляровай 
паперы
1 — фланель, 
клей
 — падклад-
ная дошка, 
кравецкая 
крэйда, наж ні-
цы, памазок для 
клею
4 — с. 60—62
۞ — с. 18, 19

21 Раскрой дэта-
лей з тка ні ны

Пашырыць уяў лен не пра 
ролю тка ні ны ў нашым 
жыц ці, прадоўжыць фар-
мі ра ван не на вы каў па раз-
метцы і раскрою дэталей 
з тка ні ны

Арга ні зу юць рабочае месца. Прыво дзяць 
прыклады выкарыстання тканін у жыц-
ці, варыянты вырабаў з тка ні ны. Успа мі-
наюць пра ві лы разметкі і выкройванне 
дэталей з тка ні ны. Размячаюць з дапамо-
гай лякала і выкройваюць сурвэтку ква-
дратнай формы (з улі кам напрамку ні так 
тка ні ны). Падчас працы пад трым лі ва юць 
парадак на рабочым месцы і выконваюць 
пра ві лы бяспекі працы

& — с. 30—31
1 — баваўняная 
тканіна
 — падклад-
ная дошка, наж-
ні цы, кравецкая 
крэйда, лякала 
квадратнай 
формы 
4 — с. 62—63
۞ — с. 18, 19
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22 Апрацоўка 
краю тка ні ны 
махрамі

Сфар мі ра ваць уяў лен не аб 
прафесіі ткача; навучыць 
апрацоўваць край вырабу 
махрамі

Арга ні зу юць рабочае месца. Выконваюць 
прак ты ка ван ні па выцягванні нітак з краю 
на абрэзках тка ні ны. Выцягваюць ніт кі 
з чатырох бакоў сурвэткі, якую выкраілі 
на папярэднім уроку, да атрымання мах-
роў неабходнага памеру. Пры жадан ні 
могуць выцягнуць ніткі па полі сурвэткі 

& — с. 31
1 — баваўняная 
тканіна, сур-
вэтка, якую 
выкраілі на 
папярэднім 
уроку 
 — падклад-
ная дошка
4 — с. 63—64
۞ — с. 18, 20

Выкананне вырабаў з нетра ды цый ны х ма тэ рыя ла ў

23 Плоскаснае 
мадэляванне

Пазнаёміць з нетра ды цый-
ны мі ма тэ рыя ла мі, маг чы-
ма сцямі іх выкарыстання; 
пашырыць уяў лен не аб ма-
дэ ляванні; навучыць ана лі-
за ваць узор вырабу і працэс 
яго выканання, выконваць 
злучэнне лі ней ных ма тэ-
ры я лаў і тоўстай паперы 
з дапамогай клею

Арга ні зу юць рабочае месца. Параў ноў-
ва юць улас ці вас ці лінейных ма тэ ры я-
лаў, знаходзяць ад роз нен ні, падабенства. 
Прыводзяць прыклады традыцыйнага вы-
карыстання лінейных ма тэ ры я лаў. Вы-
конваюць прак ты ка ван ні па скручванні 
шпагату ў кружочкі. З ліста альбома вы-
разаюць шаблоны і выконваюць вырабы 
па ўзо ры. Афармляюць гатовыя работы. 
Магчыма выкананне вырабаў па ўласнай 
задуме і складанне ка лек тыў най кам па зі-
цыі. Падчас работы выконваюць пра ві лы 
бяспекі працы і пад трым лі ва юць парадак 
на рабочым месцы

& — с. 38—39, 
форзацы 1, 2
1 — ліст 14
1 — шнур, клей
 — падклад-
ная дошка, наж-
ні цы, памазок 
для клею
4 — с. 74—76
۞ — с. 24, 25

24 Мадэляванне 
з трубачак

Садзейнічаць фар мі ра ван-
ню бе раж лі вых ад но сін да 
рэчаў, пазнаёміць з магчы-
масцю нетрадыцыйнага 
выкарыстання ма тэ ры я лаў, 
вучыць мадэляваць вырабы 
з дэталей трубчастай формы

Арга ні зу юць рабочае месца, расказваюць 
пра ві лы бяспекі працы, прыво дзяць пры-
клады нетрадыцыйнага і / або другаснага 
выкарыстання ма тэ ры я лаў. Мадэлююць 
з трубачак услед за нас таў ні кам, па схеме, 
па ўласнай задуме. На ніз ва юць тру бач кі 
і вырабляюць простыя канст рук цыі. Пад-
час работы выконваюць пра ві лы бяспекі 
працы і пад трым лі ва юць парадак на ра-
бочым месцы 

& — с. 40—41
1 — пластма-
савыя трубачкі, 
ніткі
 — падклад-
ная дошка, наж-
ні цы, тоўстая 
іголка
4 — с. 76—77
۞ — с. 24, 26

Выкананне вырабаў з тэкстыльных матэрыялаў

25 Мадэляванне 
з нітак

Пашырыць уяў лен не аб вы-
ка рыс тан ні тэкстыльных 
ма тэ ры я лаў, навучыць вы-
рабляць кутасікі з нітак

Прыводзяць прыклады выкарыстання ні-
так. Арга ні зу юць рабочае месца. Расказва-
юць пра ві лы бяспечнай работы інст ру мен-
та мі. Вырабляюць кутасік з нітак аднаго 
або некалькіх колераў, вы ка рыс тоў ва ючы 
кардонны шаблон, які застаўся пасля вы-
кройвання дэталі з тка ні ны. Прыводзяць 
прыклады выкарыстання кутасіка

& — с. 32—33
1 — ліст 2в
1 — ніткі 
 — падклад-
ная дошка, наж-
ні цы, 
4 — с. 65—66
۞ — с. 18, 21

Тэхналогія гаспадарання

Забеспячэнне побыту сям’і

26 Забеспячэнне 
побыту сям’і

Спрыяць выхаванню ўзае-
ма дапамогі, адказнасці, па-
ва гі да працы іншых, бе раж-
лі вых ад но сін да наваколь-
ных прад ме таў; пазнаёміць 
з электрычнымі прыборамі 
ў побыце

Расказваюць, як дапамагаюць бацькам, 
што робяць дома. Разгадваюць загадкі 
пра розныя электрычныя «памагатыя», 
расказваюць пра ві лы абыходжання з імі. 
Тлумачаць неабходнасць бе раж лі вых ад-
но сін да навакольных прад ме таў. Прыво-
дзяць прыклады эканомнага карыстання 
электраэнергіяй і вадой

& — с. 52—53
4 — с. 93—99
۞ — с. 32, 33
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Заканчэнне

1 2 3 4 5

Тэхналогія раслінаводства

Догляд пакаёвых раслін

27 Догляд 
пакаёвых 
раслін

Пашырыць уяў лен ні аб ро-
лі пакаёвых раслін у нашым 
жыц ці, пазнаёміць з ас ноў-
нымі пра ві ламі догляду па-
ка ёвых раслін, навучыць 
даглядаць рас лі ны

Прымаюць удзел у гутарцы «Прыгажосць 
і карысць пакаёвых раслін». Апісваюць 
пакаёвыя рас лі ны, што растуць у клас-
ным кабінеце, дома. Даглядаюць рас лі-
ны: паліваюць, апырскваюць, праціраюць 
лісце, рыхляць глебу

& — с. 58—59
 — лейка, 
палачка для 
рыхлення глебы, 
пульверызатар, 
анучка
4 — с. 109—115
۞ — с. 36, 37

Тэхналогія гаспадарання 

28 Афармленне 
інтэр’еру 
і падарункаў

Пашырыць уяў лен не аб ды-
зайне, пазнаёміць з ва ры ян-
тамі афармлення класнага 
кабінета да свята, навучыць 
афармляць падарункі

Прапаноўваюць варыянты афармлення 
класнага кабінета да свята (Дзень імя нін-
ні ка), пакуюць падарункі ў гафрыраваную 
паперу, афармляюць пры дапамозе атлас-
най стужкі. З альбома выразаюць карт кі 
і выконваюць надпісы. Прымацоў ва юць 
карткі да падарункаў 

& — с. 54—55
1 — ліст 15
1 — гафрыра-
ваная папера, 
стужка
 — наж ні цы, 
дзір какол
4 — с. 105—106
۞ — с. 32, 34

29 Сервіроўка 
стала да чаю

Садзейнічаць выхаванню 
культуры па во дзін у гас-
цях, за сталом; пазнаёміць 
з асаб лі вас цямі сервіроўкі 
святочнага стала да чаю

Расказваюць пра ві лы па во дзін у гасцях, за 
сталом. Ана лі зу юць прадметныя сі туа цыі. 
Адгадваюць загадкі пра посуд. Выбі ра юць 
посуд, неабходны для сервіроўкі стала да 
чаю, складаюць сурвэткі, сервіруюць стол

& — с. 56—57
1 — посуд, 
папяровыя сур-
вэткі
4 — с. 99—104, 
106—109
۞ — с. 32, 35

Я і свет тэхналогіі 

30 Я і свет 
тэхналогіі 
(выніковыя 
заняткі)

Садзейнічаць усве дам лен-
ню вопыту пра цоў най дзей-
насці, фар мі ра ван ню эма-
цыя нальна-каштоў нас ных 
ад но сін да працэсу і вы-
ні каў працы, па знаё міць 
з ма тэ рыя ла мі, не аб ход ны-
мі для навучання ў дру гім 
класе, спо са ба мі на рых тоў-
кі прыродных ма тэ ры я лаў

Расказваюць, чаму навучыліся за год, што 
спадабалася рабіць, што атрым лі валася, 
якія цяжкасці адчувалі ў творчай дзей-
нас ці. Прыдумляюць уласны варыянт вы-
рабу матылька з вывучаных ма тэ ры я лаў, 
пад кіраўніцтвам нас таў ні ка складаюць 
па сля доў насць выканання вырабу. Пад-
бі раюць матэрыялы, інст ру мен ты, размя-
чаюць і выразаюць дэталі, выраб ляюць 
матылька. З інды ві ду аль ных вы ра баў 
складаюць калектыўную кам па зі цыю 

& — с. 60—63
1 — лісты ка-
ляровай паперы
1 — матэрыялы, 
з якімі пра ца ва-
лі ў навучаль-
ным годзе
 — інст ру мен-
ты, якімі ка рыс-
таліся ў наву-
чальным годзе 
4 — с. 115—117
۞ — с. 38, 39
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