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Прадмова

Прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне складзена ў адпаведнасці 
з дзеючымі вучэбнымі праграмамі для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі, 
зацверджанымі Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь. Для кожна-
га ўрока вызначаюцца неабходны аб’ём вучэбнага матэрыялу, адукацыйныя 
мэты, дамашняе заданне, колькасць і віды абавязковых кантрольных  работ. 
Выкарыстанне каляндарна-тэматычнага планавання дапаможа паспяхова 
арганізаваць працэс навучання ў 2 класе ў адпаведнасці з мэтамі і зада чамі 
вучэбных праграм.

Планаванне вучэбнага матэрыялу з’яўляецца прыкладным, што дае права 
настаўнікам у межах гадзін, адведзеных праграмай на вывучэнне прад мета, 
уносіць змяненні з улікам падрыхтоўкі вучняў і асаблівасцей тэхналогіі наву-
чання, а таксама выкарыстоўваць пры навучанні дадатковы вучэбны матэрыял, 
рэкамендаваны Міністэрствам адукацыі.

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

Прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне падрыхтавалі:
Беларуская мова — В. I. Cвiрыдзенка, Л. Ф. Леўкіна;
Літаратурнае чытанне — М. В. Жуковiч;
Русский язык — М. Б. Анціпава;
Литературное чтение — І. М. Страмок;
Матэматыка — Г. Л. Мураўёва, М. А. Урбан, С. В. Гадзаава, Т. М. Канашэвіч; 

Т. М. Чабатарэўская, В. У. Нікалаева;
Чалавек і свет — Г. У. Трафімава, С. А. Трафімаў;
Працоўнае навучанне — А. Ф. Журба, Н. А. Юрчанка;
АБЖ — Л. А. Аднавол.
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Беларуская мова

Агульная колькасць гадзін — 85; з іх 2 г — на навучальныя пераказы, 1 г — на кантрольнае спісванне,  
1 г — на кантрольны дыктант. Праводзяцца 3 кантрольныя работы па тэме і 2 слоўнікавыя дыктанты.

Паўлоўскі, І. І. Беларуская мова : падруч. для 2-га кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай навучання : 
у 2 ч. / І. І. Паўлоўскі, Л. Ф. Леўкіна. — Мінск : НІА, 2016.

№ уро-
ка  

і дата
Тэма ўрока

Коль-
касць 
гадзін

Мэта і задачы ўрока Асноўныя віды і спосабы дзейнасці Дамашняе 
заданне*

1 2 3 4 5 6

Родная мова (3 г)
1 Беларуская мо-

ва — мова белару-
скага народа

1 Пазнаёміць з падручні-
кам «Беларуская мова», 
яго будовай; раскрыць 
вучням значэнне мовы 
ў жыцці людзей, па-
ведаміць пра тое, што 
кожны народ мае сваю 
мову; удасканальваць 
уменне спісваць сказ; 
прывіваць любоў да 
роднай мовы, да родна-
га краю

Частка 1
Разгляд малюнкаў. Вусныя выказванні 
вучняў пра ролю мовы ў жыцці людзей 
з апорай на малюнкі і ўласны вопыт. 
(Практ. 1, с. 3.)
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Запіс 
апошняга сказа ў адпаведнасці з алгарыт-
мам спісвання. (Практ. 2, с. 4.)
Чытанне і параўнанне запісу слоўнікавага 
слова на рускай і беларускай мовах. Запіс 
слова, напісанага па-беларуску. (Практ. 3, 
с. 4.)
Чытанне верша. Гутарка па змесце. Вус-
ныя выказванні вучняў пра значэнне сло-
ва Радзіма. (Практ. 4, с. 4.)
Знаёмства з правапісам слоўнікавага 
слова Радзіма, складанне з ім спалучэн-
ня слоў, сказа

Практ. 5

2 Вусная і пісьмовая
формы мовы

1 Сфарміраваць першас-
нае ўяўленне пра вус- 
ную і пісьмовую формы 
мовы як сродку зносін 
паміж людзьмі; разві-
ваць вуснае звязнае 
маўленне вучняў, кем-
лівасць; выхоўваць жа-
данне вучыцца

Частка 1
Складанне і запіс сказаў з апорай на ма-
люнкі. Вылучэнне сітуацый, у якіх людзі 
карыстаюцца вуснай і пісьмовай формамі 
мовы. (Практ. 6, с. 5.)
Чытанне і разгадванне загадак. Запіс іх 
у адпаведнасці з алгарытмам спісвання. 
(Практ. 7, с. 6.)
Чытанне тэксту. Выбарачнае спісванне 
з каменціраваннем выдзеленых слоў. 
(Практ. 8, с. 6–7.)
Разгляд прадметных малюнкаў. Называн-
не пісьмовых прылад, якімі карысталіся 
раней. Называнне пісьмовых прылад, 
якімі карыстаюцца ў наш час. Складан-
не сказа са словам камп’ютар. (Практ. 9, 
с. 7)

Практ. 10

3 Тэкст, сказ, слова 1 Даць агульнае ўяўленне 
пра тэкст і сказ, узна- 
віць веды вучняў аб пра- 
вілах афармлення ска-
заў на пісьме, разві-
ваць вуснае і пісьмо-
вае маўленне вучняў; 
выхоўваць паважлівае 
стаўленне да белару-
скай мовы

Частка 1
Ілюстрацыя выкарыстання людзьмі 
розных форм мовы ў жыцці. Разважан-
ні вучняў аб ролі розных адзінак мовы 
ў маўленні. Разгляд малюнка. Прыгадван-
не і расказванне беларускай народнай 
казкі «Коцік, пеўнік і лісіца». (Практ. 11, 
с. 8.)
Інтанаванне сказаў у адпаведнасці са зна-
камі прыпынку ў канцы іх. Прыгадван-
не правіл афармлення сказаў на пісьме. 
Запіс сказаў з захаваннем алгарытму 
спісвання. (Практ. 12, с. 8.)
Чытанне тэксту. Вызначэнне ў ім коль- 
касці сказаў. Запіс тэксту з каменціраван-
нем. (Практ. 13, с. 9)

Практ. 14

* Дамашнія заданні на выхадныя дні не задаюцца.
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Працяг

1 2 3 4 5 6

Гукі мовы. Літары (53 г, з якіх 1 г на кантрольнае спісванне.  
Праводзіцца 1 кантрольная работа па тэме, 1 слоўнікавы дыктант, 1 навучальны пераказ)

4 Гукі і літары 1 Узнавіць веды вуч-
няў пра гукі і літары 
беларускай мовы, пра 
адрозненне паміж гу-
кам і літарай; даць пер-
шаснае ўяўленне пра 
ўмоўнае абазначэнне 
гукаў мовы ў гукавым 
запісе слоў; развіваць 
фанематычны слых 
і вымаўленчыя навыкі; 
развіваць цікавасць да 
вывучэння мовы

Частка 1
Гукавы аналіз слоў. Спісванне слоў з пра-
гаворваннем. (Практ. 20, с. 13.)
Вылучэнне ў парах слоў гукаў, якімi ад-
розніваюцца словы. Запіс слоў. Падкрэ-
сліванне літар, якімі адрозніваюцца пары 
слоў. (Практ. 21, с. 14.)
Падбор пар слоў, якiя адрознiваюцца ад-
ным гукам. (Практ. 24, с. 15.)
Чытанне скорагаворак. Адпрацоўка іх 
правільнага вымаўлення. Называнне 
гукаў, якія паўтараюцца ў словах скора-
гаворкі. Знаходжанне слоў, якія адрозні-
ваюцца адным гукам. (Практ. 23, с. 14.)
Састаўленне слоў з гукаў. Запіс слоў. 
(Практ. 25, с. 15)

Практ. 26

5 Абазначэнне гукаў 
мовы літарамі

1 Фарміраваць уменне 
адрозніваць гукі ў па-
чутым слове і правіль-
на абазначаць гукі лі- 
тарамі; развіваць на- 
выкі правільнага вы- 
маўлення гукаў [дз’], 
[дж] у словах; выпра-
цоўваць уменне пісаць 
словы з дз, дж; фар-
міраваць уменне кан-
струяваць тэкст з пра- 
панаваных сказаў; вы-
хоўваць любоў да пры-
роды

Частка 1
Чытанне слоў. Іх гука-літарны аналіз. 
(Практ. 27, с. 16.)
Чытанне сказа. Частковы фанетычны 
разбор слоў. Запіс сказа ў адпаведнасці 
з алгарытмам спісвання. (Практ. 28, с. 16.)
Спісванне слоў. Знаходжанне ў словах гу-
каў, якія абазначаюцца дзвюма літарамі. 
(Практ. 29, с. 17.)
Аднаўленне дэфармаванага тэксту. Зна-
ходжанне ў ім слоў з гукамі [дз’], [дж]. 
(Практ. 30, с. 17.)
Знаёмства з правапісам слоўнікавага 
слова дождж, складанне з ім спалучэння 
слоў, сказа

Практ. 31

6 Урок ветлівасці 
«За што трэба 
дзяка ваць?»

1 Фарміраваць навыкі 
вет лівых паводзін, са-
дзейнічаць засваенню 
формул беларускага 
маўленчага этыкету

Частка 1
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. 
Выпісванне з тэксту слоў ветлівасці. 
(Практ. 32, с. 18.)
Чытанне слоў падзякі. Запіс іх. (Практ. 33, 
с. 19.)
Разгляд сюжэтных малюнкаў. Вызна-
чэнне сітуацый, у якіх трэба выказваць 
падзяку людзям. Разыгрыванне падобных 
сітуацый. (Практ. 34, с. 19.)
Чытанне верша. Гутарка па змесце. Вы-
пісванне з тэксту слоў запрашэння і па-
дзякі. (Практ. 35, с. 20.)
Чытанне прыказак. Тлумачэнне іх зместу 
з апорай на жыццёвы вопыт вучняў. Запіс 
па памяці адной з прыказак. (Практ. 36, 
с. 20)

Практ. 37

7 Алфавіт 1 Раскрыць практычнае 
значэнне алфавіта; ву-
чыць размяшчаць сло вы 
ў алфавітным па рад ку; 
пазнаёміць са школь-
ным арфагра фіч ным 
слоўнікам, фар мі ра ваць 
уменне карыс тац ца ім; 
развіваць ці кавасць да 
вывучэння мовы

Частка 1
Чытанне назваў літар алфавіта. Назы-
ванне «суседзяў» літары ў алфавіце. Вы-
значэнне ролі алфавіта ў жыцці людзей. 
(Практ. 38, с. 21.)
Знаходжанне літар у алфавіце па іх парад-
кавых нумарах. Прыдумванне слоў, якія па-
чынаюцца з гэтых літар. (Практ. 39, с. 22.)
Размяшчэнне слоў у алфавітным парадку. 
(Практ. 40–41, с. 22.)

Вывучыць 
алфавіт; 
практ. 43
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Працяг

1 2 3 4 5 6

Складанне слоў з прапанаваных літар 
(з улікам месца літары ў алфавіце.) 
(Практ. 42, с. 22)

8 Алфавіт 1 Адпрацоўваць уменне 
правільна называць 
літары алфавіта, вызна-
чаць месца літары ў ал-
фавіце, запісваць словы 
ў алфавітным парадку; 
выхоўваць любоў да 
прыроды роднага краю

Частка 1
Разгадванне слова. Складанне i запiс ска-
за. (Практ. 44, с. 23.)
Запіс прапанаваных прозвішчаў белару-
скіх пісьменнікаў і паэтаў у алфавітным 
парадку. Вусныя выказванні вучняў пра 
вядомыя ім творы названых аўтараў. 
(Практ. 45, с. 23.)
Запіс сказа па памяці. Узгадванне назваў 
беларускіх гарадоў (у тым ліку выкары-
станне матэрыялу «Гарады Беларусі» на 
с. 129), іх запіс у алфавітным парадку. 
(Практ. 46, с. 23.) 
Чытанне слоў. Тлумачэнне іх размяшчэн-
ня ў спісе. (Практ. 48, с. 24.)
Чытанне верша. Выпiсванне з яго на-
зваў птушак у алфавiтным парадку.  
(Практ. 47, с. 24)

Паўтарыць 
алфавіт; 
практ. 49

9 Галосныя гукі. 
Абазначэнне  
галосных гукаў  
на пісьме

1 Навучыць вызначаць 
галосныя гукі сярод ін-
шых гукаў мовы, пака-
заць розніцу паміж га-
лоснымі гукамі і літара-
мі, якія іх абазначаюць; 
развіваць фанематычны 
слых, вуснае звязнае 
маўленне вучняў; вы-
хоўваць эстэтычныя 
пачуцці

Частка 1
Чытанне слоў. Вылучэнне ў іх галосных 
гукаў. Называнне літар, якімі абазначаны 
галосныя гукі ў словах. Спісванне з пад-
крэсліваннем у словах літар, якія абазна-
чаюць галосныя гукі. (Практ. 50, с. 25.)
Аналіз фармулёўкі правіла. Вылучэнне 
прыкмет галосных гукаў, называнне літар, 
якія абазначаюць галосныя гукі (с. 25).
Замена лiтары ў слове. Утварэнне новага 
слова. Падкрэслiванне лiтар, якія абазна-
чаюць галосныя гукі. (Практ. 51, с. 26.)
Вусныя адказы на пытанні з апорай на 
малюнак. (Практ. 52, с. 26)

Практ. 53

10 Роля літар е, ё, ю, я 1 Пазнаёміць з двайной 
роляй літар е, ё, ю, я; ву-
чыць правільна абазна-
чаць галосныя гукі 
адпаведнымі літарамі; 
фарміраваць уменне 
канструяваць сказы 
з прапанаваных слоў; 
развіваць фанематычны 
слых вучняў; развіваць 
цікавасць да вывучэння 
мовы

Частка 1
Чытанне слоў. Называнне гукаў, якія 
абазначаны выдзеленымі літарамі. 
(Практ. 54–56, с. 27–28.)
Аналіз фармулёўкі правіла. Вылучэнне 
выпадкаў, калі літары е, ё, ю, я абазнача-
юць два гукі (с. 28).
Чытанне слоў. Частковы фанетычны раз-
бор іх. Выбарачнае спісванне слоў, у якіх 
літары е, ё, ю, я абазначаюць два гукі. 
(Практ. 57, с. 29.)
Складанне сказа з асобных слоў і запіс 
яго. Знаходжанне ў сказе слова, у якім 
адной літарай абазначаны два гукі. 
(Практ. 58, с. 29.)
Знаёмства з правапісам слоўнікавага сло-
ва экскурсія, складанне з ім спалучэння 
слоў, сказа

Практ. 59

11 Роля літар е, ё, ю, я 1 Развіваць уменне су-
адносіць галосныя гукі 
і адпаведныя літары, 
вызначаць ролю літар 
галосных гукаў у слове; 
развіваць фанематыч-
ны слых вучняў; пры-
гадаць правілы бяспеч-
ных паводзін дома і на 
вуліцы

Частка 1
Чытанне слоў. Выбарачнае спісванне тых 
слоў, у якіх літара я абазначае два гукі. 
Складанне сказаў з выдзеленымі словамі. 
(Практ. 60, с. 30.)
Дапаўненне сказаў словамі — назвамі дрэў 
з практ. 60. (Практ. 61, с. 30.)
Спісванне слоў з устаўкай прапушчаных 
літар, якія абазначаюць галосныя гукі. 
Вылучэнне і падкрэсліванне літар, якія 
абазначаюць два гукі. (Практ. 62, с. 30.)

Практ. 64
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Працяг

1 2 3 4 5 6

Чытанне тэксту. Прыгадванне вучнямі 
правіл бяспечных паводзін на вуліцы. 
Вызначэнне ролі выдзеленых літар у сло-
вах. (Практ. 63, с. 31)

12 Падзел слоў на 
склады

1 Удакладніць уяўленні 
пра склад як частку сло-
ва, пра складаўтвараль-
ную ролю галосных 
у слове; навучыць выз-
начаць колькасць скла-
доў у слове, развіваць 
уменне дзяліць словы 
на склады; узбагаціць 
лексічны запас вучняў 
лексіка-семантычнай 
групай «сваякі»; вы-
хоўваць клапатлівыя 
адносіны да сваякоў

Частка 1
Чытанне тэксту. Практыкаванні ў вы-
маўленні слоў па складах. (Практ. 65, 
с. 32.)
Чытанне слоў па складах. Суаднясен-
не колькасці галосных гукаў і колькас-
ці складоў у кожным слове. (Практ. 66, 
с. 32.)
Аналіз фармулёўкі правіла. Вылучэнне 
спосабу вызначэння колькасці складоў 
у слове (с. 33).
Чытанне слоў. Вызначэнне колькасці 
складоў у іх. Запіс слоў з падзелам іх на 
склады. Вусныя выказванні вучняў пра 
членаў сваёй сям’і, узаемаадносіны паміж 
імі. (Практ. 67, с. 33.)
Змяненне аднаскладовых слоў па ўзоры. 
Падкрэсліванне літар, якія абазначаюць 
галосныя гукі, і вылучэнне колькасці 
складоў у словах. (Практ. 68, с. 34.)
Складанне слоў са складоў. (Практ. 69, 
с. 34)

Практ. 70

13 Падзел слоў на 
склады

1 Удасканальваць умен-
не выдзяляць склады 
ў слове; развіваць твор-
чыя здольнасці вучняў; 
выхоўваць беражлівыя 
адносіны да кніг

Частка 1
Запіс слоў з падзелам іх на склады. 
Складанне сказа з выдзеленым словам. 
(Практ. 71, с. 35.)
Чытанне прыказкі. Тлумачэнне яе зме-
сту з апорай на жыццёвы вопыт вучняў. 
Запіс сказа з падзелам слоў на склады. 
(Практ. 72, с. 35.)
Чытанне і разгадванне загадкі пра кнігу. 
Спісванне з падзелам слоў на склады. 
(Практ. 73, с. 35.)
Чытанне тэксту. Вусныя выказванні вуч-
няў пра неабходнасць беражлівых адносін 
да кніг. (Практ. 74, с. 36.)
Чытанне тэксту. Выпiсванне слоў з падзе-
лам на склады. (Практ. 75, с. 36.)
Знаёмства з правапісам слоўнікавага сло-
ва сябар, яго гука-літарны аналіз

Практ. 76

14 Падзел слоў для пе-
раносу

1 Пазнаёміць з правілам 
пераносу слоў; фар-
міраваць уменне кан-
струяваць сказы з пра-
панаваных слоў; уз-
багачаць слоўнікавы 
запас, развіваць вуснае 
звязнае маўленне вуч-
няў; выхоўваць ветлі-
васць

Частка 1
Чытанне тэксту. Аналіз варыянтаў падзе-
лу слоў для пераносу. (Практ. 77, с. 37.)
Чытанне і аналіз зместу прыказак. 
Спісванне і падзел слоў для пераносу. 
(Практ. 78, с. 38.)
Чытанне слоў. Падзел іх для пераносу. 
(Практ. 79, с. 38.)
Знаёмства з правілам пераносу слоў 
з літарамі й, ў, ь, з апострафам.
Складанне сказа з асобных слоў і запіс 
яго. Падзел выдзеленага слова для пера-
носу. (Практ. 80, с. 39.) 
Складанне дыялогу па сюжэтным ма-
люнку з выкарыстаннем слоў ветлівасці. 
(Практ. 81, с. 39)

Вывучыць 
правіла;
практ. 82
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15 Падзел слоў для 
пераносу

1 Фарміраваць уменне 
дзяліць словы для пера-
носу; развіваць вуснае 
маўленне вучняў; вы-
хоўваць жаданне і імк-
ненне дапамагаць даро-
слым

Частка 1
Падзел слоў на склады. Вылучэнне слоў, 
якія нельга перанесці з радка на радок. 
(Практ. 83, с. 39.)
Падзел слоў на склады. Выбарачнае 
спісванне з падзелам слоў для пераносу. 
(Практ. 84, с. 40.)
Выбарачнае спiсванне слоў з падзелам на 
склады. (Практ. 85, с. 40.)
Разгляд сюжэтнага малюнка. Вусныя 
адказы на пытанні з апорай на малюнак. 
(Практ. 86, с. 41.)
Запіс сказа па памяці. Падкрэсліванне 
ў словах літар, якія абазначаюць галос-
ныя гукі. (Практ. 87, с. 41.)
Знаёмства з правапісам слоўнікавага 
слова яблык, яго падзел на склады і для 
пераносу

Вывучыць 
правіла;
практ. 88

16 Падзел слоў з дж, 
дз для пераносу

1 Пазнаёміць з правілам 
пераносу слоў са спа-
лучэннем літар дж, дз 
у сярэдзіне; адпрацоў-
ваць уменне пераносіць 
словы ў адпаведнасці 
з правіламі пераносу; 
фарміраваць уменне 
пры дапамозе сродкаў 
мовы абгрунтоўваць 
сваю думку; выхоўваць 
любоў да працы

Частка 1
Чытанне слоў. Іх падзел для пераносу. 
(Практ. 89, с. 42.)
Знаёмства з правілам пераносу слоў са 
спалучэннямі літар дз і дж.
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Зна-
ходжанне слоў са спалучэннямі літар дз 
і дж. Называнне слова, якое можна падзя-
ліць для пераносу. Выбарачнае спісванне 
сказаў. (Практ. 90, с. 42–43.)
Чытанне і спісванне тэксту. Падзел слоў 
з гукамі [дз’] і [дж] на склады. (Практ. 91, 
с. 43.)
Знаёмства з правапісам слоўнікавага сло-
ва надвор’е, яго падзел на склады і для 
пераносу

Практ. 92

17 Націск у слове 1 Удакладніць уяўленні 
вучняў пра націск, на-
ціскныя і ненаціскныя 
склады; развіваць умен-
не знаходзіць у слове 
націскны склад; зама-
цоўваць правілы падзе-
лу слоў на склады і для 
пераносу; развіваць 
кемлівасць

Частка 1
Чытанне слоў. Вылучэнне голасам націск-
нога складу ў кожным слове. Запіс слоў, 
падзел іх на склады, падкрэсліванне на-
ціскнога складу. (Практ. 93, с. 44.)
Правільнае чытанне слоў, якія адрозні-
ваюцца націскам у беларускай і рускай 
мовах. Запіс слоў, складанне з імі сказаў. 
(Практ. 94, с. 44.)
Чытанне слоў. Вылучэнне націскнога 
складу ў кожным слове. Запіс слоў у ал-
фавітным парадку, графічнае абазначэнне 
ў іх націску. (Практ. 95, с. 45.)
Чытанне і разгадванне загадкі. Выпісван-
не са слоўніка (с. 128) назваў дзён тыдня, 
вызначэнне ў іх націскных складоў. Па-
дзел слова панядзелак для пераносу ўсімі 
магчымымі спосабамі. (Практ. 96, с. 45.)
Чытанне слоў. Спісванне і графічнае 
абазначэнне націску ў словах. (Практ. 97, 
с. 46.)
Знаёмства з правапісам слоўнікавага сло-
ва чацвер, яго падзел на склады і вылучэн-
не націскнога складу

Практ. 98;
зрабіць 
карткі 
з лічбамі 
1, 2, 3 (для 
выканання 
практы-
каванняў 
у вы-
значэнні 
націскнога 
складу 
ў слове)
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18 Роля націску 
ў слове

1 Фарміраваць уяўлен-
не пра сэнсаадрозні-
вальную ролю націску; 
развіваць уменне пра-
вільна вымаўляць сло-
вы, ставіць націск у сло-
ве; выпрацоўваць навы-
кі правільнага пісьма; 
выхоўваць замілаванне 
роднай прыродай

Частка 1
Чытанне сказаў. Параўнанне вымаўлен-
ня выдзеленых слоў. Назіранне за сэнса-
адрознівальнай роляй націску ў словах. 
(Практ. 99, с. 46.)
Тлумачэнне значэнняў слоў, якія ад-
розніваюцца націскам, з апорай на ма-
люнкі. Складанне сказаў па малюнках. 
(Практ. 100, с. 47.)
Чытанне верша. Гутарка па змесце. Пісь-
мо па памяці. Графічнае абазначэнне на-
ціску ў словах. Падзел для пераносу слова 
гляджу. (Практ. 101, с. 47.)
Прыдумванне сказаў са словамі, якія 
аднолькава пішуцца, але адрозніваюцца 
месцам націску. (Практ. 102, с. 48.)
Чытанне сказаў. Тлумачэнне розных зна-
чэнняў слова месяц з апорай на кантэкст. 
(Практ. 103, с. 48.)
Знаёмства з правапісам слоўнікавага сло-
ва месяц, яго падзел на склады і вылучэн-
не націскнога складу

Практ. 104

19 Правапіс галосных 
о, э — а

1 Пазнаёміць з асаблівас-
цямі гукаў [о], [э] — [а] 
ў беларускай мове; на-
зіраць за вымаўленнем 
галосных гукаў [о], [э] 
ў націскных складах, 
гука [а] замест [о], [э] 
ў ненаціскных скла-
дах; вучыць вымаўляць 
словы з гэтымі гукамі, 
правільна абазначаць 
іх літарамі пры пісь-
ме: пазнаёміць з пра-
вапісам літар о, э — а; 
адпрацоўваць уменне 
вызначаць націскны 
склад у слове; развіваць 
уменне складаць тэкст 
з прапанаваных сказаў; 
развіваць цікавасць да 
вывучэння мовы

Частка 1
Чытанне слоў. Вызначэнне ў іх націскных 
складоў. Вылучэнне націскных галосных. 
Спісванне з графічным абазначэннем на-
ціску ў словах. (Практ. 105, с. 49.)
Аналіз фармулёўкі правіла і вылучэнне 
ўмоў напісання літар о, э ў словах (с. 49).
Вылучэнне нацiскных cкладоў у словах. 
(Практ. 106, с. 49.)
Чытанне пар слоў. Назіранне за гукамі, 
якія вымаўляюцца замест о, э ў ненаціск-
ных складах — [а]. (Практ. 107, с. 50.)
Аналіз фармулёўкі правіла і вылучэн-
не ўмовы напісання літары а замест о, э 
ў словах (с. 50).
Змяненне слоў па ўзоры. Тлумачэнне 
змен галосных гукаў у гэтых словах. За-
піс слоў, падкрэсліванне літар о, э — а. 
(Практ. 108, с. 50)

Практ. 113

20 Правапіс галосных
о, э — а

1 Фарміраваць уменне 
пры дапамозе сродкаў 
мовы абгрунтоўваць 
сваю думку; адпрацоў-
ваць уменне правільна 
вызначаць націскны 
склад у слове; удаска-
нальваць навыкі пра-
віль нага вымаўлення 
і пісьма; выхоўваць 
любоў да прыроды

Частка 1
Дапаўненне сказаў словамі з дужак 
у патрэбнай форме. Вызначэнне месца 
націску ў словах. (Практ. 110, с. 51.)
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Вус-
ныя адказы на пытанні пра вожыка. Ут-
варэнне слова — назвы дзіцяняці вожы-
ка па ўзоры, прапанаваным настаўнікам 
(воўк — ваўчаняты.) Тлумачэнне змен га-
лосных гукаў [о] — [а] ў словах вожык — 
важаняты. (Практ. 111, с. 52.)
Аднаўленне дэфармаванага тэксту. Вы-
лучэнне націскнога складу ў выдзеленых 
словах. (Практ. 112, с. 52.)
Знаёмства з правапісам слоўнікавага сло-
ва мяккі, складанне з ім спалучэння слоў, 
сказа

Практ. 113
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21 Кантрольнае спіс-
ванне

1 Праверыць сфарміра-
ванасць графічнага на- 
выку, засвоенасць алга-
рытму спісвання і пра-
веркі напісанага

Знаёмства з тэкстам для спісвання. 
Тлумачэнне значэнняў незразумелых 
слоў. Графіка-арфаграфічная падрых-
тоўка. Паўтарэнне алгарытму спісвання. 
Спісванне тэксту вучнямі. Праверка на-
пісанага самастойна і пад кіраўніцтвам 
настаўніка

—

22 Правапіс слоў з е, 
ё — я

1 Паказаць, што ё ў сло-
вах пішацца толькі пад 
націскам; навучыць вы-
значаць першы склад 
перад націскам, другі, 
трэці і іншыя склады 
перад націскам, пас-
лянаціскныя склады; 
узбагачаць слоўнікавы 
запас вучняў; выхоў-
ваць жаданне вывучаць 
беларускую мову

Частка 1
Чытанне слоў. Называнне націскных га-
лосных у словах і літар, якімі яны абазна-
чаюцца. Спісванне слоў з графічным 
абазначэннем націску ў іх. (Практ. 114, 
с. 53.)
Чытанне слоў. Вызначэнне ў іх націскнога 
складу. Тлумачэнне правапісу прапушча-
ных літар. (Практ. 115, с. 54.)
Разгляд табліцы. Называнне першага 
складу перад націскам, другога, трэцяга 
і іншых складоў перад націскам, пасля-
націскных складоў у словах табліцы. 
(Практ. 116, с. 54.)
Чытанне слоў. Падзел іх на склады. Вы-
значэнне націскнога складу ў кожным 
слове. Спісванне з падкрэсліваннем пер-
шага складу перад націскам у кожным 
слове. (Практ. 117, с. 55)

Практ. 118

23 Правапіс слоў з е, 
ё — я

1 Пазнаёміць з права-
пісам літары я замест 
літар е, ё ў першым 
складзе перад націскам; 
вучыць вымаўляць і пі-
саць словы з е, ё — я: 
ставіць націск у слове, 
вызначаць націскны 
і ненаціскныя склады, 
ажыццяўляць выбар 
літары ў залежнасці 
ад становішча ў слове; 
узбагачаць слоўнікавы 
запас вучняў назвамі 
месяцаў года; выхоў-
ваць любоў да прыроды

Частка 1
Чытанне пар слоў. Вызначэнне ў іх на-
ціску. Называнне літар, якія пішуцца 
ў націскных складах (е, ё.) Назіранні за 
зменамі літар, якія абазначаюць галосныя 
гукі, у першым складзе перад націскам. 
(Практ. 119, с. 55.)
Аналіз фармулёўкі правіла, вызначэнне, 
калі замест літар е, ё пішацца літара я 
(с. 56).
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Тлу-
мачэнне правапісу выдзеленых літар 
у словах. (Практ. 120, с. 56.)
Адпрацоўка алгарытму прымянення 
правіла. Спісванне з устаўкай прапуш-
чаных літар. (Практ. 121, с. 57.)
Чытанне верша. Гутарка па змесце. 
Спісванне з устаўкай прапушчаных літар 
і каменціраваннем правапісу літар е, ё, 
я; о, э, а ў словах. Тлумачэнне паходжання 
назваў асенніх месяцаў. (Практ. 122, с. 57)

Вывучыць 
правіла; 
практ. 123

24 Правапіс слоў з е, 
ё — я

1 Працягваць знаёмст ва 
з асаблівасцямі ўжы-
вання літар е, ё — я ў бе-
ларускай мове, вучыць 
вымаўляць і пісаць сло-
вы з імі: ста віць націск 
у слове, вы значаць на-
ціскны і ненаціскныя 
склады, ажыццяўляць 
выбар літары ў залеж-
насці ад становішча 
гука ў слове; замацоў-
ваць уменне знаходзіць 
першы склад перад на-
ціскам; вучыць знахо-

Частка 1
Адпрацоўка алгарытму прымянення 
правіла. Спісванне з устаўкай прапуш-
чаных літар. (Практ. 124, с. 58.)
Чытанне слоў. Знаходжанне ў іх першага 
складу перад націскам. Вылучэнне слоў, 
у якіх у першым складзе перад націскам 
захоўваецца літара е. (Практ. 125, с. 58.)
Чытанне слоў. Тлумачэнне правапісу е, ё, 
я ў іх. (Практ. 126, с. 58.)
Чытанне тэксту. Стварэнне вуснага ма-
люнка да яго. Спісванне з устаўкай у сло-
вы патрэбных літар і каменціраваннем. 
Падзел выдзеленага слова на склады. 
(Практ. 127, с. 59.)

Практ. 128
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дзіць другі, трэці і ін-
шыя склады перад на-
ціскам, паслянаціск-
ныя склады; узбагачаць 
слоў нікавы запас вуч-
няў; выхоўваць эстэ-
тычныя пачуцці

Знаёмства з правапісам слоўнікавых слоў 
герой, медаль, складанне з імі спалучэн-
няў слоў, сказаў

25 Замацаванне вы-
вучанага

1 Паўтарыць веды вучняў 
пра абазначэнне гукаў 
на пісьме літарамі, пра 
галосныя гукі і іх літа-
ры, пра правапіс літар 
о, э — а, е, ё — я; зама-
цоўваць уменні вызна-
чаць колькасць складоў, 
націскны склад у слове, 
выпрацоўваць правапіс-
ныя ўменні; развіваць 
звязнае вуснае маўлен-
не вучняў, кемлівасць; 
выхоўваць эстэтычныя 
пачуцці

Частка 1
Адказы на пытанні. Складанне вуснага 
апавядання з апорай на малюнак на с. 60. 
(Практ. 129, с. 60.)
Чытанне і адгадванне загадкі. Частко-
вы фанетычны разбор выдзеленых слоў. 
Запіс літар галосных гукаў, якімі абазна-
чаецца мяккасць зычных на пісьме. Вы-
значэнне ў словах першага складу перад 
націскам. Спісванне сказаў з устаўкай 
прапушчаных літар і тлумачэннем выбару 
напісання літар е, ё — я. (Заданні рубрыкі 
«Праверце сябе» на с. 60–61)

—

26 Зычныя гукі. Літа-
ры, якімі абазнача-
юцца зычныя гукі

1 Удакладніць агуль-
нае ўяўленне пра зыч-
ныя гукі і іх асноўныя 
прыкметы, пра літары, 
якімі абазначаюцца 
зычныя гукі на пісьме; 
разві ваць фанематычны 
слых вучняў, маўлен-
не, памяць; выхоўваць 
пяшчотныя адносіны да 
матулі

Частка 1
Параўнанне вымаўлення галосных і зыч-
ных гукаў. (Практ. 130, с. 62.)
Аналіз фармулёўкі правіла. Вылучэнне 
прыкмет зычных гукаў, называнне адпа-
ведных літар (с. 62).
Чытанне слоў. Вылучэнне гукаў, якімі 
адрозніваецца вымаўленне пар слоў. 
Спісванне з падкрэсліваннем літар, якімі 
адрозніваюццца словы. (Практ. 131, с. 62.)
Чытанне слоў. Называнне ў іх зычных 
гукаў. Выбарачнае спісванне слоў, у якіх 
адзін зычны гук абазначаны дзвюма літа-
рамі. (Практ. 132, с. 63.)
Чытанне і завучванне верша на памяць. 
Пісьмо па памяці двух сказаў з верша. 
(Практ. 133, с. 63.)
Знаёмства з правапiсам слоўнiкавага сло-
ва песня

Практ. 134

27 Напісанне слоў  
з у — ў

1 Узнавіць веды вуч-
няў пра гукі [у] і [ў], 
развіваць уменне ад-
розніваць і правільна 
ўжываць гукі [у] і [ў], 
літары у, ў, правільна 
дзя ліць словы з ў на 
скла ды і для пераносу; 
развіваць фанематычны 
слых, маўленне вучняў; 
развіваць цікавасць да 
вывучэння мовы

Частка 1
Чытанне слоў з гукамі [у] і [ў]. Іх падзел 
на склады. Вылучэнне адрозненняў гэтых 
гукаў. Запіс слоў з літарай ў. Падкрэслі-
ванне літары ў разам з папярэдняй літа-
рай. Калектыўная фармулёўка правіла 
правапісу літары ў. (Практ. 135, с. 64.)
Параўнанне калектыўна складзенай фар-
мулёўкі з правілам (с. 64).
Чытанне слоў. Іх падзел на склады. Вы-
разнае вымаўленне гукаў на месцы пра-
пушчаных літар. Спісванне з устаўкай 
прапушчаных літар і тлумачэннем права-
пісу ў словах літар у, ў. (Практ. 136, с. 65.)
Чытанне верша. Выразнае вымаўлен-
не гукаў на месцы прапушчаных літар. 
Спісванне з устаўкай прапушчаных літар 
і тлумачэннем правапісу ў словах літар у, 
ў. (Практ. 137, с. 65.)
Чытанне сказаў. Выразнае вымаўленне 
гукаў на месцы прапушчаных літар. 

Практ. 142
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Спісванне з устаўкай прапушчаных літар 
і тлумачэннем правапісу ў словах літар у, 
ў. (Практ. 138, с. 65.)
Змяненне і ўтварэнне новых слоў па ўзо-
ры. Тлумачэнне правапісу ў словах літа-
ры ў. (Практ. 139–140, с. 66.)
Запiс загадкi па памяцi. (Практ. 141, с. 66) 

28 Напісанне слоў 
з у — ў

1 Адпрацоўваць уменне 
правільна пісаць, дзя-
ліць на склады і для 
пераносу словы з ў; 
развіваць уменне скла-
даць апавяданне па ма-
люнку і прапанаваным 
пачатку; развіваць фа-
нематычны слых, узба-
гачаць слоўнікавы за-
пас вучняў; выхоўваць 
беражлівыя адносіны да 
прыроды

Частка 1
Спісванне сказаў. Тлумачэнне правапісу 
ў словах літары ў. (Практ. 143, с. 67.)
Чытанне слоў. Выпісванне двухскла-
довых слоў. Іх падзел для пераносу. 
(Практ. 144, с. 67.)
Разгляд малюнка. Абмеркаванне адлюс-
траванага на ім. Чытанне пачатку тэксту. 
Калектыўнае прыдумванне працягу тэкс-
ту з апорай на сюжэтны малюнак. 
Знаёмства з правапісам слоўнікавых слоў 
Рэспубліка Беларусь, складанне з імі сказа

Практ. 145

29 Напісанне слоў 
з у — ў

1 Адпрацоўваць уменне 
правільна пісаць словы 
з ў; развіваць фанема-
тычны слых; выхоўваць 
клапатлівыя адносіны 
да прыроды

Частка 1
Спісванне тэксту з устаўкай прапушча-
ных літар. Тлумачэнне правапісу у — ў, е, 
ё — я ў словах. (Практ. 147, с. 69.)
Запіс прыказкі ў адпаведнасці з алгарыт-
мам спісвання. Тлумачэнне правапісу 
у — ў у словах. (Практ. 148, с. 69)

Практ. 149

30 Цвёрдыя і мяккія 
зычныя гукі

1 Фарміраваць уменне 
адрозніваць мяккія 
і цвёрдыя зычныя гукі 
ў слове і абазначаць 
мяккасць зычных на 
пісьме; развіваць фа-
нематычны слых, уз-
багачаць слоўнікавы 
запас вучняў; развіваць 
цікавасць да вывучэння 
мовы

Частка 1
Вымаўленне слоў парамі. Называнне пар-
ных мяккіх/цвёрдых зычных гукаў, якімі 
адрозніваюцца словы. Назіранні за пера-
дачай на пісьме мяккасці зычных гукаў. 
(Практ. 150, с. 70.)
Разгляд малюнка-схемы. Называнне пар 
мяккіх/цвёрдых зычных гукаў. Назіран-
ні за асаблівасцю абазначэння парных 
мяккіх/цвёрдых зычных гукаў на пісьме. 
(Практ. 151, с. 70.)
Аналіз фармулёўкі правіла. Вылучэнне 
спосабу перадачы мяккасці зычных гукаў 
на пісьме (с. 71).
Чытанне слоў. Знаходжанне ў іх мяккіх 
зычных гукаў. Спісванне з падкрэсліван-
нем літар, якія абазначаюць мяккасць зыч-
ных гукаў на пісьме. (Практ. 152, с. 71.)
Чытанне сказаў. Знаходжанне ў іх слоў, 
якія адрозніваюцца адным зычным гукам. 
(Практ. 153, с. 71.)
Чытанне верша. Выпiсванне блiзкiх па 
гучаннi слоў. (Практ. 154, с. 72)

Практ. 155

31 Мяккі знак — па-
казчык мяккасці 
зычнага гука

1 Паказаць ролю мяккага 
знака ў слове; разві ваць 
уменне адрозні ваць 
на слых словы з мяк-
кім зыч ным у канцы, 
абазначаць мяккасць 
зычнага ў канцы сло-
ва мяккім знакам; уз-
багачаць слоўнікавы 
запас вучняў; выхоў-
ваць любоў да пры-
роды роднага краю

Частка 1
Чытанне слоў. Вылучэнне апошняга гука 
ў словах і яго характарыстыка (цвёрды 
ці мяккі зычны.) Выбарачнае спісванне 
слоў з мяккім зычным гукам у канцы. 
Назіранні за перадачай мяккасці зычных 
гукаў у канцы слова. (Практ. 156, с. 73.)
Аналіз фармулёўкі правіла. Вылучэнне 
ролі змякчальнага мяккага знака ў словах 
(с. 73).
Чытанне пар слоў. Тлумачэнне іх зна-
чэння. Называнне гукаў, якімі адрозні- 

Практ. 160
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ваюцца словы. Спісванне з падкрэсліван-
нем літары, якой адрозніваюцца словы. 
(Практ. 157, с. 73.)
Чытанне верша. Гутарка па змесце. Тлума-
чэнне ўстойлівага выразу вокам не абняць 
з апорай на жыццёвы вопыт вучняў. Зна-
ходжанне ў словах верша мяккіх зычных 
гукаў. Спісванне з падкрэсліваннем у сло-
вах літар, якія абазначаюць мяк касць зыч-
ных гукаў на пісьме. (Практ. 158, с. 74.)
Спiсванне слоў з устаўкай прапушчаных 
лiтар. (Практ. 159, с. 74)

32 Абазначэнне 
мяккасці зычных 
мяккім знакам 
у канцы і сярэдзіне 
слова

1 Развіваць уменне аба-
значаць на пісьме мяк-
касць зычнага гука 
літарамі е, ё, ю, я, і, ь; 
удасканальваць вы-
маўленчыя навыкі і на-
выкі правільнага пісь-
ма, развіваць звязнае 
вуснае маўленне вуч-
няў; выхоўваць ветлі-
васць

Частка 1
Чытанне слоў. Знаходжанне ў іх мяккіх 
зычных гукаў. Спісванне з падкрэсліван-
нем мяккага знака і папярэдняй літары. 
(Практ. 161, с. 75.)
Чытанне слоў. Тлумачэнне іх значэн-
ня з апорай на жыццёвы вопыт вучняў. 
Спісванне слоў у алфавітным парадку. 
Падкрэсліванне літары, якая абазначае 
мяккасць зычных гукаў у канцы слова. 
(Практ. 163, с. 76.)
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. 
Пісьмовыя адказы на пытанні. Падкрэс-
ліванне ў словах літар, якія абазнача-
юць мяккасць зычных гукаў на пісьме. 
(Практ. 164, с. 76)

Практ. 165

33 Абазначэнне мяк-
касці зычных на 
пісьме літарамі е, 
ё, ю, я, і, ь

1 Развіваць уменне аба-
значаць на пісьме мяк-
касць зычнага гука 
літарамі е, ё, ю, я, і, ь, 
правільна дзяліць словы 
з ь на склады і для пе-
раносу; удасканальваць 
навык гука-літарнага 
аналізу слоў; развіваць 
памяць, граматычны 
лад маўлення вучняў; 
развіваць цікавасць да 
вывучэння мовы

Частка 1
Чытанне слоў. Вылучэнне ў іх мяккіх 
зычных гукаў. Гука-літарны аналіз вы-
дзеленых слоў. Спісванне з падкрэслі-
ваннем у словах літар, якія абазнача-
юць мяк касць зычных гукаў на пісьме. 
(Практ. 166, с. 77.)
Утварэнне новых слоў па ўзоры. 
(Практ. 167, с. 77.)
Дапаўненне сказаў патрэбнымі словамі 
з апорай на малюнкі. Падзел слоў з мяк-
кім знакам для пераносу. (Практ. 168, 
с. 78)

Практ. 169

34 Зацвярдзелыя 
зычныя.
Кантрольны 
слоўнікавы  
дыктант

1 Фарміраваць уяўленне 
пра зацвярдзелыя зыч-
ныя, удасканаль ваць 
навыкі вымаўлення 
зацвярдзелых зычных 
гукаў, кантраляваць ар-
фаэпічную правільнасць 
іх вымаўлення ва ўлас-
ным і чужым маўленні; 
вучыць правільна ўжы-
ваць літары, якія абазна-
чаюць галосныя пасля 
зацвярдзелых зычных; 
праверыць засваенне 
слоўнікавых слоў; уз-
багачаць слоўнікавы за-
пас вучняў прыказкамі, 
развіваць мысленне, па-
мяць; выхоўваць любоў 
да працы

Частка 1
Называнне прадметаў на малюнках. Чы-
танне слоў з выразным вымаўленнем 
першага гука ў кожным слове. Характа-
рыстыка гэтых гукаў. (Практ. 170, с. 79.)
Аналіз фармулёўкі правіла. Вылучэнне 
спосабу перадачы на пісьме зацвярдзелых 
зычных гукаў (с. 80). 
Чытанне прыказак. Тлумачэнне іх зместу 
з апорай на жыццёвы вопыт вучняў. 
Чытанне слоў. Знаходжанне ў іх зац-
вярдзелых зычных гукаў. Назіранні за 
іх перадачай на пісьме. Спісванне з пад-
крэсліваннем літар, якімі абазначаны 
зацвярдзелыя зычныя гукі. (Практ. 171, 
с. 80.)
Чытанне слоў. Знаходжанне ў іх зац-
вярдзелых зычных гукаў. Спісванне 
з устаўкай прапушчаных літар і тлумачэн-
нем выбару напісання. (Практ. 172, с. 80.)
Знаходжанне лiшнiх слоў сярод прапана-
ваных. (Практ. 173, с. 81.) 

Вывучыць 
правіла, 
с. 80; 
практ. 175
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Спісванне прыказак з устаўкай прапуш-
чаных літар і тлумачэннем выбару напі-
сання. (Практ. 174, с. 81)

35 Зацвярдзелыя зыч-
ныя гукі

1 Удасканальваць навыкі 
вымаўлення зацвярдзе-
лых зычных гукаў, 
кантраляваць арфа-
эпічную правільнасць 
іх вымаўлення ва ўлас-
ным і чужым маўленні; 
вучыць вылучаць словы 
з зацвярдзелымі зыч-
нымі гукамі на слых; 
пазнаёміць з асаблі-
васцямі гукаў [ц] і [ц’], 
фарміраваць правапіс-
ныя ўменні пры напі-
санні слоў з [ц] і [ц’]; 
развіваць фанематыч-
ны слых, інтанацыйныя 
ўменні вучняў; выхоў-
ваць імкненне дапама-
гаць птушкам

Частка 1
Чытанне слоў з выразным вымаўленнем 
першага гука ў кожным слове. Параўнан-
не вымаўлення гукаў [ц] і [ц’]. Характа-
рыстыка гэтых гукаў. (Практ. 176, с. 82.)
Аналіз фармулёўкі правіла. Вылучэнне 
адрозненняў у перадачы на пісьме зац-
вярдзелага гука [ц] і мяккага гука [ц’]  
(с. 82).
Выразнае чытанне па ролях дыялогу. Зна-
ходжанне ў тэксце слоў з гукамі [ц] і [ц’]. 
(Практ. 177, с. 82.)
Чытанне слоў. Вылучэнне гукаў [ц] і [ц’] 
у словах. Спісванне з устаўкай прапуш-
чаных літар і тлумачэннем выбару напі-
сання. (Практ. 178, с. 83.)
Выбарачнае спiсванне слоў з зацвярдзе-
лымi зычнымi гукамi. (Практ. 179, с. 83.)
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Вус-
ныя выказванні вучняў пра дапамогу 
птушкам зімой. Выбарачнае спісванне 
сказаў з устаўкай прапушчаных літар, 
тлумачэннем выбару напісання і пад-
крэсліваннем літар, якімі абазначаны 
зацвярдзелыя зычныя гукі. (Практ. 180, 
с. 84)

Практ. 181

36 Гукі [д] і [дз’]. Іх 
абазначэнне на 
пісьме

1 Прыгадаць асаблівасці 
вымаўлення гукаў [д] — 
[дз’] і слоў з імі; вучыць 
адрозніваць на слых 
мяккі гук [дз’], аба- 
значаць гэты гук літа-
рамі на пісьме, вучыць 
абгрунтоўваць напісан-
не літар д, дз у словах; 
развіваць фанематычны 
слых вучняў; выхоў-
ваць любоў да Радзімы

Частка 1
Вымаўленне слоў парамі. Вылучэнне 
суадноснай пары гукаў па цвёрдасці/
мяккасці [д] — [дз’]. Спісванне з падкрэс-
ліваннем літар, якімі абазначаюцца гукі 
[д], [дз’]. (Практ. 182, с. 85.)
Аналіз фармулёўкі правіла. Вылучэнне 
адрозненняў гукаў [д] — [дз’] (c. 85).
Чытанне слоў. Знаходжанне ў словах гу-
ка [дз’]. Спісванне з падкрэсліваннем дз 
з наступнай літарай. (Практ. 183, с. 85.)
Аналіз фармулёўкі правіла. Вылучэнне 
спосабаў перадачы на пісьме гука [дз’] 
(с. 86).
Чытанне тэксту. Выразнае вымаўленне 
гукаў на месцы пропускаў у словах. Гутар-
ка па змесце. Спісванне з устаўкай пра-
пушчаных літар і тлумачэннем правапісу 
д, дз. Падкрэсліванне ў словах літар, якія 
пішуцца пасля дз. (Практ. 184, с. 86.)
Змяненне слоў па ўзоры. Спісванне слоў 
з падкрэсліваннем складоў з гукам [дз’]. 
(Практ. 185, с. 86–87)

Вывучыць 
правіла, 
с. 85–86; 
практ. 186

37 Гукі [д] і [дз’]. Іх 
абазначэнне на 
пісьме

1 Удасканальваць навыкі 
вымаўлення гука [дз’] 
і слоў з ім, практыка-
ваць у вылучэнні на 
слых слоў з гукам [дз’], 
практыкаваць у напі-
санні слоў з дз, замацоў-
ваць веданне алфавіта,  
фарміраваць уменне

Частка 1
Чытанне сказа. Знаходжанне ў ім слоў 
з гукам [дз’]. Тлумачэнне правапісу е, ё — 
я, ь у словах. Запіс сказа пад дыктоўку 
настаўніка. (Практ. 188, с. 87.)
Запіс назваў беларускіх гарадоў у ал-
фавітным парадку. Падкрэсліванне ў сло-
вах д, дз. Называнне гукаў, якія абазна- 
чаны гэтымі літарамі. (Практ. 189, с. 88.)

Практ. 191
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дзяліць тэкст на сказы 
і правільна афармляць 
сказы на пісьме; разві-
ваць граматычны лад 
маўлення; выхоўваць 
любоў да Радзімы

Выбарачнае спiсванне слоў з гукамi [д], 
[дз’]. (Практ. 187, с. 87.)
Чытанне i разгадванне загадкi. Запiс 
слова-адгадкi. Яго падзел на склады. 
(Практ. 190, с. 88)

38 Гукі [т] і [ц’]. Іх 
абазначэнне на 
пісьме

1 Прыгадаць асаблівасці 
вымаўлення гукаў [т], 
[ц’] і слоў з імі; вучыць 
адрозніваць на слых 
мяккі гук [ц’], абазна-
чаць гэты гук літарамі 
на пісьме, вучыць аб-
грунтоўваць напісан-
не літар т, ц у словах; 
развіваць фанематыч-
ны слых, граматычны 
лад маўлення вучняў; 
развіваць цікавасць да 
вывучэння мовы

Частка 1
Вымаўленне слоў парамі. Вылучэнне 
суадноснай пары гукаў па цвёрдасці/
мяккасці [т] — [ц’]. Спісванне з падкрэс-
ліваннем літар, якімі абазначаюцца гукі 
[т], [ц’]. (Практ. 192, с. 89).
Аналіз фармулёўкі правіла. Вылучэнне 
адрозненняў гукаў [т] — [ц’] (с. 89).
Змяненне слоў па ўзоры. Іх запіс. Падкрэ-
сліванне літар, якімі абазначаны гукі [т], 
[ц’]. (Практ. 193, с. 89.)
Аналіз фармулёўкі правіла. Вылучэнне 
спосабаў перадачы на пісьме мяккасці 
гука [ц’] (с. 90).
Чытанне слоў з гукам [ц’]. Узаемакан-
троль правільнасці вымаўлення слоў. 
(Практ. 194, с. 90.)
Дапаўненне сказаў словамі для даведкі 
ў патрэбнай форме. Запіс сказаў з камен-
ціраваннем. (Практ. 195, с. 90.)
Складанне сказаў з асобных слоў. 
(Практ. 196, с. 91)

Практ. 197

39 Гукі [т] і [ц’]. Іх 
абазначэнне на 
пісьме.
Кантрольная рабо-
та па тэме

1 Удасканальваць навыкі 
вымаўлення гука [ц’] 
і слоў з ім, практыка-
ваць у вылучэнні на 
слых слоў з гукам [ц’], 
вучыць абазначаць гэты 
гук літарай на пісьме; 
удасканальваць уменне 
правільна перадаваць 
на пісьме цвёрдасць — 
мяккасць зычных гукаў, 
канструяваць сказы 
з прапанаваных слоў; 
развіваць граматычны 
лад маўлення; выхоў-
ваць любоў да прыроды.
Праверыць веды і ўмен- 
ні вучняў па пройдзе-
ным матэрыяле

Частка 1
Чытанне сказаў. Вылучэнне гукаў [т], 
[ц’] у выдзеленых словах. Спісванне 
з падкрэс ліваннем літар, якімі абазнача-
юцца на пісьме гукі [т], [ц’]. (Практ. 198, 
с. 92.)
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Тлу-
мачэнне правапісу выдзеленых літар 
у словах. Спісванне з падкрэсліваннем ц 
разам з наступнай літарай. (Практ. 199, 
с. 92.)
Складанне сказаў з асобных слоў і іх за-
піс. (Практ. 201, с. 93.)
Чытанне і завучванне скорагаворкі. Яе 
запіс па памяці. (Практ. 200, с. 92.)
Самастойнае выкананне вучнямі кан-
трольнай работы

Практ. 202

40 Аналіз кантроль-
най работы.
Звонкія і глухія 
зычныя гукі. Аса-
блівасці іх вымаў- 
лення

1 Узнавіць веды пра зыч-
ныя гукі; правесці на-
зіранні за асаблівасця-
мі вымаўлення звонкіх 
і глухіх зычных гукаў; 
садзейнічаць засваенню 
парных па звонкасці — 
глухасці зычных гукаў; 
навучыць прыёмам ад-
рознення звонкіх зыч-
ных ад глухіх; разві ваць 
фанематычны слых вуч-
няў, цікавасць да выву-
чэння беларускай мовы

Выпраўленне памылак, дапушчаных 
у кантрольнай рабоце (франтальная і ін-
дывідуальная работа.)
Частка 1
Слуханне слоў. Іх чытанне парамі. Вылу-
чэнне пар звонкіх і глухіх зычных гукаў, 
якімі адрозніваюцца словы. (Практ. 203, 
с. 94.)
Аналіз фармулёўкі правіла. Вылучэнне 
адрозненняў звонкіх і глухіх зычных гу-
каў (с. 94).
Аналіз табліцы на форзацы падручніка. 
Называнне пар звонкіх/глухіх зычных гу-
каў. Называнне няпарных звонкіх зычных 
гукаў. Называнне няпарных глухіх зыч-
ных гукаў. (Практ. 204, с. 94–95.)

Практ. 208; 
завучыць 
на памяць 
парныя 
звонкія 
і глухія 
зычныя
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Вымаўленне парных звонкіх/глухіх зыч-
ных гукаў. Вылучэнне колькасці пар цвёр-
дых звонкіх/глухіх зычных гукаў. Вылу-
чэнне колькасці пар мяккіх звонкіх/глухіх 
зычных гукаў. (Практ. 205, с. 95.)
Чытанне слоў. Выразнае вымаўленне 
першага гука ў кожным слове, яго ха-
рактарыстыка. Называнне слоў, якія 
могуць пачынацца з розных гукаў. Тлу-
мачэнне значэння гэтых слоў. Спісванне 
з устаўкай у словы прапушчаных літар. 
(Практ. 206, с. 95)

41 Правапіс слоў 
з парнымі звонкімі 
і глухімі зычнымі 
гукамі ў канцы 
слоў

1 Правесці назіранне за 
вымаўленнем парных 
па звонкасці — глухасці 
зычных у канцы слова; 
пазнаёміць са споса-
бам выбару літары для 
абазначэння парнага 
зычнага ў канцы слова; 
развіваць фанематычны 
слых вучняў, узбага чаць 
іх слоўнікавы запас 
пры казкамі; выхоўваць 
лю боў да працы

Частка 1
Чытанне слоў. Назіранні за вымаўленнем 
парных звонкіх/глухіх зычных у канцы 
слоў. Назіранні за перадачай гэтых зыч-
ных на пісьме. (Практ. 209–210, с. 97–98.)
Чытанне пар слоў (правяраемае — праве-
рачнае слова.) Назіранні за вымаўленнем 
парных звонкіх/глухіх зычных у канцы 
слоў і перад галоснымі. (Практ. 211, с. 98.)
Аналіз фармулёўкі правіла. Вылучэнне 
спосабу праверкі правапісу слоў з парны-
мі звонкімі/глухімі зычнымі (с. 98).
Дагаворванне слоў з парнымі звонкімі/
глухімі зычнымі ў канцы. Запіс слоў з па-
пярэднім падборам да іх праверачных. 
Вылучэнне слова, якое можна дапоўніць 
рознымі літарамі ў залежнасці ад яго сэн-
су. Тлумачэнне сэнсу слоў (кот — код.) 
(Практ. 212, с. 98.)
Спісванне з устаўкай літар у словы і ка-
менціраваннем. (Практ. 213, с. 99.)
Падбор праверачных слоў да прапанава-
ных. (Практ. 214, с. 99)

Практ. 215; 
завучыць 
на памяць 
парныя 
звонкія 
і глухія 
зычныя

42 Правапіс слоў 
з парнымі звонкімі 
і глухімі зычнымі 
гукамі ў канцы 
слоў. Праверачныя 
словы

1 Паказаць асаблівасць 
праверачнага слова; 
адпрацоўваць уменне 
правільна вымаўляць 
і запісваць словы, у якіх 
парныя звонкія — глухія 
зычныя знаходзяцца 
ў канцы слова; узба- 
гачаць слоўнікавы за-
пас вучняў прыказкамі; 
развіваць іх фанема-
тычны слых, цікавасць 
да вывучэння белару-
скай мовы

Частка 1
Выбарачнае спісванне слоў, напісанне 
якіх трэба правяраць. (Практ. 216, с. 100.)
Чытанне слоў. Знаходжанне сярод іх пар 
слоў: правяраемае — праверачнае слова. 
(Практ. 217, с. 100.)
Запіс сказаў у адпаведнасці з алгарытмам 
спісвання. Устаўка прапушчанай літары 
ў слова грыб, падбор праверачнага слова. 
(Практ. 218, с. 101.)
Называнне грыбоў па малюнках. Запіс 
назваў грыбоў у алфавітным парадку. 
Вызначэнне ў назвах грыбоў націскных 
складоў, знаходжанне першага складу пе-
рад націскам. (Практ. 219, с. 101)

Практ. 220

43 Правапіс слоў 
з парнымі звонкімі 
і глухімі зычнымі 
гукамі ў канцы 
слоў. Праверачныя 
словы

1 Паказаць асаблівасць 
праверачнага слова; 
адпрацоўваць умен-
не правільна вымаў-
ляць і запісваць словы, 
у якіх парныя звонкія — 
глухія зычныя знахо-
дзяц ца ў канцы слова; 
узбагачаць слоўнікавы 
запас вучняў прыказка-
мі; развіваць іх фанема-
тычны слых, цікавасць

Частка 1
Чытанне спалучэнняў слоў. Вымаўлен-
не гукаў на месцы пропускаў у словах. 
Падбор праверачных слоў. Спісванне 
з устаўкай патрэбных літар і запісам пра-
верачных слоў. (Практ. 221, с. 102.)
Чытанне сказаў. Арфаграфічны разбор 
слоў у сказах. Запіс сказаў пад дыктоўку 
настаўніка. (Практ. 222, с. 102.)
Параўнанне вымаўлення слоў з парны-
мi звонкiмi/глухiмi зычнымi ў канцы. 
(Практ. 223, с. 103.)

Практ. 226
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да вывучэння белару-
скай мовы

Выбарачнае спiсванне слоў, напiсан-
не якiх разыходзiцца з вымаўленнем. 
(Практ. 224, с. 103.) 
Разгляд малюнка. Адказы на пытанні па 
змесце малюнка. Вусныя выказванні вуч-
няў пра дапамогу дарослым. (Практ. 225, 
с. 104.)
Знаёмства з правапісам слоўнікавага сло-
ва пыласос, складанне з ім спалучэння 
слоў, сказа

44 Правапіс слоў 
з парнымі звонкімі 
і глухімі зычнымі 
гукамі ў сярэдзіне 
слова перад зыч-
нымі

1 Адпрацоўваць уменне 
правільна вымаў ляць 
і запісваць словы, у якіх 
парныя звонкія — глухія 
зычныя знахо дзяцца 
ў канцы і ў сярэдзіне 
слова перад зычны-
мі; развіваць уменне 
правільна падбіраць 
праверачныя словы; 
узбага чаць слоўніка-
вы запас вучняў, разві-
ваць іх звязнае вуснае 
маўленне; выхоўваць 
любоў да чытання

Частка 1
Чытанне слоў. Назіранні за вымаўленнем 
парных звонкіх/глухіх зычных у сярэ-
дзіне слова перад зычнымі. (Практ. 227, 
с. 105.)
Падбор праверачных слоў да слоў з про-
пускамі літар. (Практ. 228, с. 105.)
Спісванне з устаўкай прапушчаных літар 
і каменціраваннем. (Практ. 229, с. 106.)
Чытанне слоў. Знаходжанне ў іх літар, 
напісанне якіх трэба правяраць. Знахо-
джанне сярод слоў у дужках праверачных 
слоў. Запіс слоў парамі: правяраемае — 
праверачнае. (Практ. 230, с. 106.)
Спісванне слоў з устаўкай патрэбных 
літар і падборам праверачных слоў. 
(Практ. 231, с. 107)

Практ. 232

45 Правапіс слоў 
з пар нымі звонкімі 
і глухімі зычнымі 
гукамі ў сярэдзіне 
слова перад зыч-
нымі

1 Развіваць уменне рас-
пазнаваць у слове пар-
ны зычны, які патрабуе 
праверкі, правільна 
абазначаць яго літарай 
на пісьме; развіваць 
фанематычны слых, ар-
фаграфічную пільнасць 
вучняў; выхоўваць лю-
боў да кніг і чытання

Частка 1
Чытанне сказаў. Прыгадванне казкі па па-
чатку. Расказванне вучнямі казкі «Рэпка». 
Называнне ў словах гукаў, якія абазнача-
ны выдзеленымі літарамі. Падбор праве-
рачных слоў. (Практ. 233, с. 107.)
Чытанне пачатку казкі. Прыдумванне 
яе працягу. Спісванне слоў з устаўкай 
патрэбных літар у словы і падборам пра-
верачных слоў. (Практ. 234, с. 108)

Практ. 235

46 Правапіс слоў 
з парнымі звонкімі 
і глухімі зычнымі 
гукамі ў сярэдзіне 
слова перад зыч-
нымі

1 Развіваць уменне рас-
пазнаваць у слове пар-
ны зычны, які патрабуе 
праверкі, правільна 
абазначаць яго літарай 
на пісьме; развіваць 
фанематычны слых, ар-
фаграфічную пільнасць 
вучняў; выхоўваць лю-
боў да кніг і чытання

Частка 1
Чытанне слоў. Выразнае вымаўленне гу-
каў на месцы пропускаў у словах. Пад-
бор праверачных слоў. Запіс слоў парамі: 
правяраемае — праверачнае. (Практ. 236, 
с. 108.)
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Вус-
ныя выказванні вучняў пра тое, як узніклі 
кнігі. Выбарачнае спісванне слоў з парны-
мі звонкімі/глухімі зычнымі, напісанне 
якіх трэба правяраць. Падбор праверач-
ных слоў. (Практ. 237, с. 109.)
Падбор да слоў праверачных з шэрага 
прапанаваных. Запіс слоў парамі: пра-
вя раемае — праверачнае. (Практ. 238, 
с. 109.)
Знаёмства з правапісам слоўнікавага сло-
ва бібліятэка, складанне з ім спалучэння 
слоў, сказа

Практ. 239

47 Навучальны пісь-
мовы падрабяз- 
ны пераказ апавя-
дальнага тэксту па 
пытаннях

Вучыць дзяцей перака-
зваць тэкст апавяда-
льнага характару па 
пытаннях і правільна 
афармляць пераказ

Слуханне тэксту, гутарка па змесце. Выз-
начэнне тэмы тэксту і яе суаднясенне з за-
галоўкам. Адказы на пытанні па змесце. 
Пераказ тэксту 1–2 вучнямі. Калектыў-
нае абмеркаванне выказванняў. Арфагра-

—
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у сшытках (першы сказ 
кожнай часткі пісаць 
з чырвонага радка); 
развіваць звязнае пісь-
мовае маўленне

фічная падрыхтоўка. Паўторнае чытанне 
тэксту. Напісанне пераказу. Самаправерка 
напісанага

48 Падоўжаныя 
зычныя

1 Пазнаёміць з падоўжа-
нымі зычнымі гукамі, 
з умовамі іх падаўжэн-
ня, з перадачай гэтых 
гукаў на пісьме; фар-
міраваць у вучняў пер-
шапачатковыя ўменні 
правапісу слоў з па-
доўжанымі зычнымі; 
узбагачаць слоўнікавы 
запас вучняў; разві ваць 
фанематычны слых, 
мыс ленне, памяць; вы-
хоўваць правілы паво-
дзін на дарозе

Частка 1
Параўнанне вымаўлення пар слоў. Вы-
лучэнне слоў з падоўжанымі зычнымі. 
(Практ. 240, с. 110.)
Адпрацоўка арфаэпічна правільнага 
вымаўлення слоў з падоўжанымі зыч-
нымі. Узаемакантроль правільнасці вы-
маўлення падоўжаных зычных у словах. 
(Практ. 241, с. 110.)
Разгляд сюжэтнага малюнка. Прыгадван-
не вучнямі правіл пераходу вуліцы.  
(Практ. 242, с. 111.)
Адпрацоўка арфаэпічна правільнага вы-
маўлення слоў з падоўжанымі зычнымі. 
Спісванне слоў у алфавітным парадку. 
Падкрэсліванне літар, якімі абазнача-
юцца на пісьме падоўжаныя зычныя. 
Тлумачэнне правапісу о, э — а ў словах 
(корань — карэнне.) (Практ. 243, с. 111.)
Аналіз фармулёўкі правіла. Вылучэнне 
ўмоў падаўжэння зычных гукаў, спосабу 
перадачы падоўжаных зычных на пісьме 
(с.  112).
Складанне сказаў з асобных слоў. Спіс-
ванне з устаўкай патрэбных літар у сло-
вы і тлумачэннем выбару напісання. 
(Практ. 244, с. 112)

Практ. 245

49 Падоўжаныя 
зычныя

1 Фарміраваць навык 
правапісу слоў з па-
доўжанымі зычнымі, 
пазнаёміць з правіламі 
пераносу такіх слоў; уз-
багачаць слоўнікавы за-
пас вучняў антонімамі; 
развіваць фанематыч-
ны слых, мысленне, па-
мяць; выхоўваць любоў 
да працы

Частка 1
Чытанне прыказак. Тлумачэнне іх зме-
сту з апорай на жыццёвы вопыт вучняў. 
Выразнае вымаўленне гукаў на месцы 
пропускаў у словах. Спісванне з устаўкай 
прапушчаных літар і каменціраваннем. 
(Практ. 246, с. 113.)
Знаходжанне сярод прапанаваных слоў 
супрацьлеглых па значэнні. Запіс слоў 
парамі. Падкрэсліванне літар, якімі пе-
радаюцца на пісьме падоўжаныя зычныя 
гукі. (Практ. 247, с. 113.)
Утварэнне ад прапанаваных слоў па 
ўзоры слоў з падоўжанымі зычнымі. 
(Практ. 248, с. 114.)
Аналіз фармулёўкі правіла. Вылучэнне 
спосабаў пераносу слоў з падоўжанымі 
зычнымі (с. 114).
Чытанне пар слоў. Выбарачнае спісван-
не слоў з падоўжанымі зычнымі і іх па-
дзел для пераносу рознымі спосабамі. 
(Практ. 249, с. 114)

Практ. 250

50 Урок ветлівасці 
«Віншаванне»

1 Садзейнічаць засваен-
ню формул беларуска-
га маўленчага этыке-
ту; развіваць звязнае 
маўленне вучняў; вы-
хоўваць уважлівасць, 
пачуццё павагі да род-
ных і блізкіх, сяброў

Частка 1
Чытанне тэксту. Аналіз яго зместу. Вус-
ныя выказванні вучняў пра тое, з якой 
нагоды людзі віншуюць адзін аднаго. 
(Практ. 251, с. 115.)
Адказы на пытанні, стварэнне вусных вы-
казванняў вучняў пра святкаванне іх дня 
нараджэння. (Практ. 252, с. 116.)

Практ. 254
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Аналіз будовы тэксту-віншавання, змеш-
чанага на навагодняй паштоўцы. Пад-
пісванне вучнямі віншавальных пашто-
вак для сваіх сяброў з апорай на тэкст-
узор. (Практ. 253, с. 116.)
Знаёмства з правапiсам слоўнiкавага сло-
ва свята

51 Апостраф і раздзя-
ляльны мяккі  
знак (ь)

1 Пазнаёміць з правілам 
ужывання апострафа; 
вучыць правільна вы-
маўляць і пісаць словы 
з апострафам; узбага-
чаць слоўнікавы запас 
вучняў, развіваць фане-
матычны слых, мыслен-
не, памяць, цікавасць да 
вывучэння беларускай 
мовы

Частка 1
Параўнанне вымаўлення слоў з раз-
дзяляльнымі знакамі і без іх. Гукавы 
аналіз слоў з раздзяляльнымі знакамі. 
(Практ. 255, с. 117.)
Параўнанне вымаўлення слоў з апостра-
фам і без яго. Запіс слоў з апострафам. 
Вылучэнне літар, перад якімі пішацца 
апостраф. (Практ. 256, с. 118.)
Чытанне сказаў. Гука-літарны разбор 
слоў, вымаўленне якіх адрозніваецца ад-
ным гукам, а напісанне — апострафам. 
(Практ. 257, с. 119.)
Аналіз фармулёўкі правіла. Вылучэнне 
ўмоў напісання апострафа ў словах (с. 118).
Чытанне слоў парамі. Вылучэнне тых з іх, 
у якіх паміж зычным і галосным вымаў-
ляецца гук [й]. Выбарачнае спісванне 
слоў з апострафам. (Практ. 258, с. 119.)
Спiсванне з устаўкай апострафа ў словы. 
(Практ. 259, с. 119)

Практ. 260

52 Правапіс раздзя-
ляльнага мяккага 
знака (ь)

1 Пазнаёміць з правілам 
ужывання раздзяляль-
нага ь; вучыць правіль-
на вымаўляць і пісаць 
словы з раздзяляльным  
ь; выпрацоў ваць умен-
не адрозніваць словы 
з раздзяляльным ь ад 
слоў, у якіх мяккі знак 
абазначае мяккасць 
зычнага; працягваць 
фарміраваць уменні вы-
маўляць і пісаць словы 
з апострафам, вучыць 
рабіць гука-літарны 
аналіз слоў з раздзя-
ляльнымі знакамі; узба-
гачаць маўленне вучняў, 
развіваць фанематычны 
слых, кемлі васць; вы-
хоўваць любоў да працы

Частка 1
Чытанне слоў з раздзяляльным ь. Част-
ковы фанетычны аналіз іх. Назіранне за 
роляй раздзяляльнага ь у словах. Падкрэ-
сліванне літар, паміж якімі пішацца раз-
дзяляльны ь. (Практ. 261, с. 120.)
Аналіз фармулёўкі правіла. Вылучэнне 
ўмоў напісання раздзяляльнага ь у словах 
(с. 121).
Чытанне і адгадванне загадкі. Запіс слова-
адгадкі. Тлумачэнне правапісу ь у гэтым 
слове. (Практ. 262, с. 121.)
Чытанне сказаў. Вымаўленне выдзеленых 
слоў парамі. Іх фанетычны разбор. Тлума-
чэнне правапісу ь у слове палью. Запіс ска-
заў пад дыктоўку настаўніка. (Практ. 263, 
с. 121.)
Чытанне слоў з мяккім знакам. Вызначэнне 
яго функцыі ў словах. Выбарачнае спісван-
не слоў з раздзяляльным ь. (Практ. 264, 
с. 122.)
Чытанне сказаў. Тлумачэнне правапісу 
ў словах сказаў мяккага знака, апострафа. 
Выбарачнае спісванне слоў з раздзяляль-
нымі знакамі. (Практ. 265, с. 122.)
Чытанне і адгадванне загадак. Вымаўлен-
не слоў з прапушчанымі літарамі. Назы- 
ванне літары або знака, якія трэба ўставіць 
у словы, тлумачэнне выбару напісання. 
Спісванне з устаўкай прапушчаных літар. 
(Практ. 266, с. 122–123)

Практ. 267

53 Правапіс слоў 
з раздзяляльнымі 
знакамі

1 Фарміраваць уменне 
правільна пісаць словы 
з раздзяляльнымі зна-
камі, дыферэнцыраваць 
пры гэтым раздзяляль-

Частка 1
Чытанне і адгадванне загадкі. Тлумачэнне 
правапісу слоў з апострафам. Гука-літар-
ны аналіз выдзеленага слова. Спісванне 
з каменціраваннем. Прыгадванне вуч-

Практ. 271
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ны ь і апостраф; узба-
гачаць слоўнік вучняў, 
развіваць арфаграфіч-
ную пільнасць; узнавіць 
правілы бяспечных па-
водзін з агнём

нямі правіл бяспечных паводзін з агнём. 
(Практ. 270, с. 125.)
Вымаўленне слоў з прапушчанымі літа-
рамі. Называнне літары або знака, якія 
трэба ўставіць у словы, тлумачэнне выба-
ру напісання. Выбарачнае спісванне слоў 
з раздзяляльным ь. (Практ. 268, с. 123)

54 Складанне апавя-
дання па малюнках

1 Развіваць уменне ства- 
раць уласны тэкст па се-
рыі сюжэтных малюн- 
каў, развіваць звязнае 
маўленне вучняў, іх 
творчыя здольнасці, 
адпрацоўваць уменне 
пісаць словы з апостра-
фам і раздзяляльным ь; 
выхоўваць клапатлівыя 
адносіны да жывёл

Частка 1
Разгляд малюнкаў, прагназаванне зместу 
будучага выказвання. Адказы на пытан-
ні настаўніка па змесце малюнкаў. Скла-
данне 1–3 сказаў па кожным малюнку. 
Вусны расказ 1–2 вучняў. Калектыўнае 
абмеркаванне зместу выказванняў. Арфа-
графічная падрыхтоўка да напісання апа-
вядання. Калектыўны запіс тэксту, сама-
праверка напісанага. (Практ. 269, с. 124)

Выпісаць 
са слоўні- 
ка па ад- 
ным слове 
з апостра- 
фам і раз- 
дзяляль-
ным ь, 
скласці 
і запісаць 
сказы з вы- 
пісанымі 
словамі

55 Замацаванне 
па раздзеле  
«Гукі і літары»

1 Фарміраваць практыч-
ныя ўменні і навыкі па 
тэме; развіваць уменне 
даваць поўныя адказы 
на пытанні, выхоўваць 
стрыманасць, уменне 
слухаць адказы адна-
класнікаў

Частка 1
Параўнанне пар слоў, спісванне і пад-
крэсліванне літар, якімі адрозніваюцца 
словы.
Размяшчэнне слоў у алфавітным парадку.
Вызначэнне колькасці складоў у словах. 
Вылучэнне слова, якое нельга перанесці 
з радка на радок.
Называнне слоў з націскам на другім 
складзе.
Вылучэнне ў словах першага складу пе-
рад націскам.
Спісванне з устаўкай у словы прапушча-
ных літар і тлумачэнне правапісу літар 
е, ё — я.
Знаходжанне мяккіх зычных у словах. 
Падкрэсліванне літар, якімі абазначаецца 
мяккасць зычных на пісьме. Знаходжан-
не слоў, у якіх трэба правяраць правапіс 
парных звонкіх/глухіх зычных.
Знаходжанне памылак у падборы праве-
рачных слоў.
Спісванне з устаўкай у словы прапушча-
ных літар або знакаў і тлумачэнне права-
пісу раздзяляльных знакаў.
(Заданні рубрыкі «Праверце сябе» на 
с. 126–127)

—

56 Абагульненне  
па раздзеле  
«Гукі і літары»

1 Абагульніць веды вуч-
няў па пройдзеным 
раздзеле; развіваць фа-
нематычны слых, арфа-
графічную піль насць; 
выхоўваць стрыма-
насць, уменне слухаць 
адказы аднакласнікаў

Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Вы-
маўленне слоў з пропускамі літар. Назы-
ванне гукаў, якія вымаўляюцца на месцы 
пропускаў у словах. Тлумачэнне выбару 
напісання (е, ё — я; о, э, а.) Выбарачнае 
спісванне сказа з устаўкай патрэбных 
літар.
Чытанне тэксту. Тлумачэнне правапісу 
д — дз, т — ц у словах. Выбарачнае спісван-
не выдзеленага сказа. Знахо джанне ў ска-
зе слоў з зацвярдзелымі зычнымі гукамі, 
падкрэсліванне адпаведных літар.
Чытанне сказаў. Знаходжанне ў іх слоў, 
якія адрозніваюцца адным гукам. Назы-
ванне літар, якімі адрозніваюцца гэтыя 
словы.

—
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Падзел прапанаваных слоў на склады 
і для пераносу.
Тлумачэнне правапісу ў словах скорага-
воркі літар у, ў

Тэкст (5 г)

57 Агульнае паняцце 
пра тэкст

1 Фарміраваць у вучняў 
агульнае паняцце пра 
тэкст на аснове ўсве-
дамлення яго асноў-
ных прыкмет: сэнсавае 
адзінства сказаў, іх су-
вязь і пэўная паслядоў-
насць; вучыць афарм-
ляць тэкст на пісьме, 
адпрацоўваць напісанне 
слоўнікавых слоў; вы-
хоўваць ветлівасць

Частка 2
Чытанне тэксту. Вызначэнне колькасці 
сказаў у ім. Назіранні за сэнсавай сувяззю 
сказаў у тэксце. Суаднясенне загалоўка са 
зместам тэксту. (Практ. 1, с. 3.)
Аналіз фармулёўкі правіла. Вылучэнне 
прыкмет тэксту (с. 4).
Чытанне сказаў. Называнне прыкмет, якіх 
не хапае групе сказаў, каб быць тэкстам. 
(Практ. 2, с. 4.)
Чытанне тэксту. Адказы на пытанні па 
змесце тэксту. Вылучэнне прыкмет тэкс-
ту (сэнсавае адзінства сказаў, іх сувязь 
і пэўная паслядоўнасць.) Тлумачэнне 
правапісу выдзеленых літар у словах. 
(Практ. 3, с. 4.)
Аднаўленне дэфармаванага тэксту. 
(Практ. 4, с. 5.)
Падзел тэксту на сказы. Гутарка па змес-
це. Запіс тэксту з правільным афармлен-
нем сказаў на пісьме. (Практ. 5, с. 6)

Практ. 6

58 Тэма тэксту. 
Асноўная думка 
тэксту. Загаловак 
тэксту

1 Фарміраваць уяўлен-
ні пра тэкст і яго тэму, 
вучыць вызначаць тэму 
тэксту, падбіраць зага-
ловак да тэксту, пра-
цягваць фарміраваць 
уменне адрозніваць 
тэкст ад набору сказаў; 
развіваць лагічнае мы-
сленне, звязнае маўлен-
не вучняў; выхоўваць 
сяброўскія адносіны, 
любоў да прыроды

Частка 2
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Вы-
значэнне тэмы тэксту. Суаднясенне зага-
лоўка з тэмай тэксту. (Практ. 7, с. 7.)
Прагназаванне зместу тэкстаў па іх за-
галоўках. Праверка меркаванняў вучняў 
у працэсе чытання тэкстаў. Суаднясенне 
загалоўка тэксту з тэмай (першы тэкст) 
і галоўнай думкай (другі тэкст.) (Практ. 8, 
с. 8.)
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. 
Высвятленне яго тэмы i асноўнай думкi. 
Падбор загалоўка да тэксту. Запiс тэксту. 
(Практ. 11, с. 10.)
Чытанне і параўнанне тэкстаў. Знахо-
джанне іх падабенства і адрозненняў. 
Вызначэнне іх тэмы. (Практ. 9, с. 9)

Практ. 12

59 Будова тэксту 1 Фарміраваць у вучняў 
уменне аналізаваць 
тэксты апавядаль-
нага характару, вы- 
дзяляць у іх структур-
ныя часткі: пачатак, 
асноўную частку, кан-
цоўку; развіваць лагіч-
нае мысленне, звязнае 
маўленне вучняў; вы-
хоўваць акуратнасць

Частка 2
Чытанне тэксту. Вылучэнне яго частак. 
Аналіз зместу кожнай часткі. (Практ. 19, 
с. 16.)
Знаёмства з алгарытмам пабудовы тэксту 
(с. 17).
Чытанне тэксту. Знаходжанне недаклад-
насцей у ім. Прыдумванне пачатку прапа-
наванага тэксту. (Практ. 20, с. 17.)
Чытанне тэксту. Спісванне канцоўкі тэкс-
ту. (Практ. 21, с. 18.)
Чытанне пачатку тэксту. Прыдумванне 
і запіс яго працягу. (Практ. 22, с. 18)

Практ. 23

60 Сувязь сказаў 
у тэксце

1 На практычным узроўні 
пазнаёміць са сродкамі 
сувязі сказаў у тэкс-
це, вучыць пазбягаць 
паўтору слоў; разві -

Частка 2
Чытанне тэксту. Дапаўненне яго словамі, 
якія дапамагаюць звязаць сказы тэксту. 
(Практ. 13, с. 12.)
Чытанне апорных слоў. Прыгадванне каз-

Практ. 18
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ваць звязнае маўленне; 
адпрацоўваць арфагра-
фічныя навыкі; выхоў-
ваць клапатлівыя ад-
носіны да жывёл

кі, з якой узяты гэтыя словы. Яе расказ-
ванне. (Практ. 14, с. 12.)
Чытанне тэксту. Вызначэнне яго тэмы. 
Падбор загалоўка да тэксту. Вусныя вы-
казванні вучняў пра дапамогу птушкам 
зімой. (Практ. 15, с. 13.) 
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Калек-
тыўнае вылучэнне слоў, якія дапамага-
юць звязаць сказы тэксту. Пераказ тэксту. 
Тлумачэнне правапісу выдзеленых літар. 
(Практ. 17, с. 15.)
Знаёмства з правапісам слоўнікавага сло-
ва акварыум, яго гука-літарны аналіз

61 Будова тэксту. Су-
вязь сказаў у тэкс-
це (замацаванне)

1 Адпрацоўваць умен-
не вучняў выдзяляць 
структурныя часткі тэк-
сту, падбіраць загало-
вак; развіваць маў ленне 
вучняў; адпрацоўваць 
напісанне слоўніка-
вых слоў; фарміраваць 
этычныя навыкі, выхоў-
ваць ветлівасць

Частка 2
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Вы-
значэнне тэмы тэксту. Прыдумванне за-
галоўка да яго. Калектыўнае вызначэнне 
частак тэксту. Вусны пераказ. (Практ. 25, 
с. 20.)
Чытанне тэксту. Прыдумванне яго праця-
гу. (Практ. 24, с. 19.) 
Падбор загалоўка да тэксту. (Практ. 26, 
с. 21.)
Складанне апавядання по малюнку. 
(Практ. 28, с. 22.)
Знаёмства з правапісам слоўнікавага сло-
ва майстар, яго гука-літарны аналіз, скла-
данне з ім спалучэння слоў, сказа

Практ. 30

Сказ (5 г, праводзіцца 1 кантрольная работа па тэме і 1 навучальны пераказ)

62 Сказ. Прыкметы 
сказа.
Навучальны пісь-
мовы падрабязны 
пераказ апавя-
дальнага тэксту  
па пытаннях

1 Фарміраваць уяўленне 
пра сказ як адзінку мо-
вы, якая валодае сэнса-
вай і інтанацыйнай за-
кончанасцю; адпрацоў-
ваць уменне правільна 
афармляць сказ на 
пісьме; вучыць скла-
даць сказы, звязваючы 
словы па сэнсе і грама-
тычна; развіваць гра-
матычны лад маўлен-
ня вучняў; развіваць 
жаданне вучыцца, вы-
хоўваць настойлівасць.
Вучыць дзяцей пера-
казваць тэкст апавя-
дальнага характару па 
пытаннях і правільна 
афармляць пераказ 
у сшытках (першы сказ 
кожнай часткі пісаць 
з чырвонага радка); 
развіваць звязнае пісь-
мовае маўленне

Частка 2
Чытанне тэксту. Падлік колькасці ска-
заў у ім. Вылучэнне прыкмет сказа. 
(Практ. 31, с. 25.)
Знаходжанне сярод прапанаваных спалу-
чэнняў слоў сказаў і іх запіс. Называнне 
прыкмет сказа. (Практ. 32, с. 26.)
Дапаўненне сказаў патрэбнымі словамі 
з апорай на прадметныя малюнкі. Запіс 
сказаў. (Практ. 33, с. 26.)
Вызначэнне меж сказаў. Спісванне 
з правільным афармленнем сказаў на 
пісьме. (Практ. 34, с. 26.)
Складанне сказаў з асобных слоў са зме-
най некаторых форм слоў. (Практ. 35–36, 
с. 27.)
Слуханне тэксту, гутарка па змесце. Выз-
начэнне тэмы тэксту і суаднясенне яе з за-
галоўкам. Адказы на пытанні па змесце. 
Пераказ тэксту 1–2 вучнямі. Калектыў-
нае абмеркаванне выказванняў. Арфагра-
фічная падрыхтоўка. Паўторнае чытанне 
тэксту. Напісанне пераказу. Самаправерка 
напісанага

Практ. 37

63 Апавядальныя, 
пы таль ныя, кліч-
ныя сказы. Знакі 
пры пын ку ў канцы 
ска заў

1 Фарміраваць уяўленне 
пра сказ як спосаб пера-
дачы закончанай думкі, 
вучыць вызначаць ме-
жы сказаў, правільна 
інтанаваць апавядаль-
ныя, пытальныя, кліч-
ныя сказы, захоўваю-
чы інтанацыю пачатку

Частка 2
Чытанне тэксту. Выразнае інтанаванне 
сказаў і аналіз іх зместу. Назіранні за 
пастаноўкай знакаў прыпынку ў канцы 
апавядальных сказаў. Спісванне з камен-
ціраваннем. (Практ. 38, с. 28.)
Аналіз фармулёўкі правіла. Вылучэнне 
асаблівасцей зместу і інтанацыі апавя-
дальных сказаў (с. 29).

Практ. 48
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і канца сказа, правільна 
афармляць іх на пісьме, 
адпрацоўваць напісан-
не слоўнікавых слоў; 
развіваць граматычны 
лад маўлення; выхоў 
ваць пачуццё ўзаемада-
памогі

Вызначэнне меж сказаў у тэкстах. 
Спісванне з правільным афармленнем 
сказаў на пісьме. (Практ. 39–40, с. 29.)
Знаёмства з правапісам слоўнікавага 
слова наваколле, яго гука-літарны аналіз, 
складанне з ім спалучэння слоў, сказа. 
Выразнае інтанаванне пытальных сказаў, 
аналіз іх зместу. Назіранні за пастаноўкай 
знакаў прыпынку ў канцы пытальных 
сказаў. (Практ. 45, с. 32–33.)
Інтанаванне пытальных сказаў з паста-
ноўкай лагічнага націску на выдзеле-
ныя словы. Вусныя адказы на пытанні. 
(Практ. 46, с. 33.)
Выразнае чытанне пытанняў і адказаў 
на іх. Выбарачнае спісванне двух сказаў 
з правільным афармленнем іх на пісьме. 
(Практ. 47, с. 34.)
Выразнае інтанаванне клічных сказаў, 
аналіз іх зместу. Назіранні за пастаноўкай 
знакаў прыпынку ў канцы клічных сказаў. 
Спісванне з падкрэсліваннем літар у сло-
вах, якія абазначаюць няпарныя цвёрдыя 
зычныя гукі. (Практ. 50, с. 35)

64 Слова, якое 
абазначае, пра каго 
або пра што гаво-
рыцца ў сказе

1 Абапіраючыся на сэнс 
сказа, вучыць вылу-
чаць словы, якія абазна-
чаюць, пра каго ці пра 
што гаворыцца ў сказе; 
развіваць граматычны 
лад маўлення вучняў, 
кемлівасць

Частка 2
Складанне сказаў па малюнках. Вылучэн-
не слоў, якія абазначаюць, пра каго гаво-
рыцца ў сказе. (Практ. 55, с. 38.)
Чытанне сказаў. Вылучэнне слоў, якія 
абазначаюць, пра каго ці пра што гаво-
рыцца ў сказах. Спісванне сказаў і графіч-
нае абазначэнне гэтых слоў. (Практ. 56, 
с. 39.)
Дапаўненне сказаў патрэбнымі словамі. 
Іх запіс. Вылучэнне па пытаннях, пра каго 
ці пра што гаворыцца ў сказах. (Практ. 57, 
с. 39.)
Складанне сказаў з асобных слоў. Пад-
крэсліванне слоў, якія абазначаюць, пра 
што гаворыцца ў сказах. (Практ. 58, с. 39.)
Чытанне загадак-пытанняў і іх разгадван-
не. Запіс сказаў-адказаў, правільнае афар-
мленне іх на пісьме. Падкрэсліванне слоў, 
якія абазначаюць, пра каго або пра што 
гаворыцца ў сказах. (Практ. 59, с. 40)

Практ. 60

65 Слова, якое 
абазначае, што га-
ворыцца аб прад-
меце гутаркі

1 Фарміраваць уменне 
вы значаць галоўныя 
чле ны сказа (тэрмін не 
паведамляецца), па шы-
раць сказы сло ва мі ў ад-
паведнасці са змес там 
выказвання; ад пра цоў-
ваць напісанне слоў ні-
ка вых слоў; раз ві ваць 
граматычны лад маўлен-
ня вучняў, ці ка васць да 
вывучэння мовы

Частка 2
Сінтаксічны разбор сказа. Графічнае 
вылучэнне слоў, якія абазначаюць, пра 
каго гаворыцца ў сказе і што гаворыцца. 
(Практ. 61, с. 41.)
Чытанне сказаў. Вылучэнне іх граматыч-
най асновы па пытаннях. Спісванне з ка-
менціраваннем правапісу парных звон-
кіх/глухіх зычных у словах. (Практ. 62, 
с. 42.)
Спісванне і графічнае абазначэнне грама-
тычнай асновы сказаў. (Практ. 63, с. 42.)
Дапаўненне сказаў словамі ў патрэбнай 
форме. Спісванне і графічнае абазначэнне 
граматычнай асновы сказаў. (Практ. 64, 
с. 43.)

Практ. 67
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Дапаўненне сказаў патрэбнымі слова-
мі (выказнікамі.) Спісванне і графічнае 
абазначэнне граматычнай асновы сказаў. 
(Практ. 65, с. 43)

66 Сувязь слоў у ска-
зе. Кантрольная 
работа па тэме

1 Фарміраваць уменне 
вызначаць сувязь слоў 
у сказе, правільна бу-
даваць сказы; развіваць 
граматычны лад маўлен-
ня вучняў, узбагачаць 
іх слоўнік прыказкамі; 
выхоўваць жаданне ву-
чыцца.
Праверыць засваенне 
ведаў, сфармірава насць 
уменняў па тэме «Сказ»

Частка 2
Выпраўленне дэфармаванага сказа. Вы-
лучэнне па пытаннях (пра каго гаворыц-
ца ў сказе і што гаворыцца) граматычнай 
асновы сказа, пастаноўка пытанняў да 
іншых слоў у сказе. (Практ. 68, с. 45.)
Вызначэнне сувязі слоў у сказах. 
(Практ. 69, с. 45.)
Дапаўненне сказаў словамі з дужак 
у патрэбнай форме. Вызначэнне сувязі 
слоў у сказах. (Практ. 70, с. 46.)
Вызначэнне меж сказаў у тэксце. Вызна-
чэнне тэмы тэксту. Запіс сказаў з іх пра-
вільным афармленнем на пісьме. Вызна-
чэнне сувязі слоў у другім сказе. Вылучэн-
не ў выдзеленых словах літар, напісанне 
якіх трэба правяраць. Падбор праверач-
ных слоў. (Практ. 71, с. 46.)
Складанне сказаў з асобных слоў. Тлума-
чэнне сэнсу прыказак з апорай на жыццё-
вы вопыт вучняў. Прыдумванне вучнямі 
сказаў пра школу. Запіс прыказак і скла-
дзеных сказаў. (Практ. 72, с. 47.)
Самастойнае выкананне вучнямі кан-
трольнай работы

Практ. 73

Слова (16 г, з якіх 1 г на кантрольны дыктант,  
праводзіцца 1 слоўнікавы дыктант і 1 кантрольная работа па тэме)

67 Аналіз кантроль-
най работы.
Слова як адзінка 
мовы. Значэнне 
слова

1 Фарміраваць уменне 
выконваць работу над 
памылкамі; даць уяў-
лен не пра слова як  
адзінку мовы; падвесці 
вучняў да разумення та-
го, што галоўнае ў сло-
ве — яго значэнне; сфар-
міраваць першаснае 
ўяўленне пра значэнне 
слова; вучыць уста-
наўліваць значэнне сло-
ва з апорай на кантэкст 
ці з дапамогай слоўніка, 
карыстацца тлумачаль-
ным слоўнікам, назі-
раць за значэннем слоў 
у кантэксце; выхоўваць 
беражлівыя адносіны да 
хлеба

Выпраўленне памылак, дапушчаных 
у кантрольнай рабоце (франтальная і ін-
дывідуальная работа).
Частка 2
Аналіз тэксту. Вылучэнне розных адзінак 
мовы. Назіранні за тым, што тэкст склада-
ецца са сказаў, а сказы — са слоў. Адказы 
на пытанні. (Практ. 80, с. 51.)
Складанне прыказак з асобных слоў. 
Тлумачэнне сэнсу прыказак з апорай на 
жыццёвы вопыт вучняў. (Практ. 82, с. 52.)
Устанаўленне сувязі слоў у сказе па пы-
таннях. (Практ. 83, с. 53.)
Выбарачнае спісванне слоў, якія можна вы-
карыстаць у тэксце пра вясну. Складанне 
з гэтымі словамі сказаў. (Практ. 84, с. 53.)
Тлумачэнне значэння відавога паняцця 
шляхам падбору родавага. (Практ. 86, 
с. 54.)
Знаёмства з тлумачальным слоўнікам, яго 
будовай. Пошук значэнняў слоў у тлума-
чальным слоўніку. (Практ. 88, с. 55.)
Высвятленне значэння слова па кантэкс-
це. Назіранні за ўжываннем мнагазнач-
нага слова ў сказах у розных значэннях. 
(Практ. 89, с. 56.)
Суаднясенне малюнкаў са словамі — под-
пісамі да іх. (Практ. 92, с. 57.)
Дапаўненне сказаў патрэбнымі словамі 
з улікам іх значэння. Назіранні за ды-
ферэнцыйнымі напісаннямі. (Практ. 90, 
с. 56.)

Практ. 91
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Чытанне сказаў. Тлумачэнне значэння 
слова-амоніма (аўсянка) з апорай на кан-
тэкст. (Практ. 93, с. 57)

68 Словы, блізкія  
па значэнні

1 Развіваць уменне рас- 
пазнаваць лексічнае 
значэнне слова ў кан-
тэксце, узбагачаць слоў- 
нікавы запас вучняў 
праз падбор слоў з бліз-
кім значэннем; выхоў-
ваць сяброўскія адносі-
ны паміж вучнямі

Частка 2
Тлумачэнне значэнняў блізкіх па значэн-
ні слоў з апорай на прадметныя малюнкі. 
(Практ. 99, с. 60.)
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Зна-
ходжанне ў тэксце блізкіх па значэнні 
слоў. Выбарачнае спісванне. (Практ. 100, 
с. 61.)
Знаходжанне сярод прапанаваных слоў 
блізкіх па значэнні. Выпісванне сіноні-
маў парамі. (Практ. 101, с. 61.)
Чытанне тэксту, гутарка па змесце. Зна-
ходжанне ў тэксце блізкіх па значэнні 
слоў. Прыгадванне вучнямі правіл пера-
ходу вуліцы. (Практ. 102, с. 62.) 
Суаднясенне слоў-сінонімаў з іх лексіч-
ным значэннем. (Практ. 103, с. 62.)
Знаёмства з правапісам слоўнікавага сло-
ва калектыў, складанне з ім спалучэння 
слоў, сказа

Практ. 104

69 Словы з супраць-
леглым значэннем

1 Развіваць уменне рас-
пазнаваць значэнне 
слова ў кантэксце, уз-
багачаць слоўнікавы 
запас вучняў праз пад-
бор слоў з блізкім і су-
працьлеглым значэн-
нямі, развіваць вуснае 
маўленне вучняў; вы-
хоўваць уважлівыя ад-
носіны да слова

Частка 2
Дапаўненне сказаў патрэбнымі па сэн-
се словамі з апорай на малюнак. Знахо-
джанне ў сказах супрацьлеглых па зна-
чэнні слоў. (Практ. 106, с. 64.)
Падбор супрацьлеглых па значэнні слоў 
да прапанаваных. (Практ. 107, с. 64.)
Падбор да спалучэнняў слоў левага слуп-
ка суадносных спалучэнняў слоў з пра-
вага слупка. Запіс і знаходжанне ў спа-
лучэннях слоў антонімаў. (Практ. 108,  
с. 65)

Практ. 109

70 Словы — назвы 
прадметаў.
Кантрольная 
работа па тэмах 
«Значэнне слова», 
«Словы, блізкія  
па значэнні», 
«Словы з супраць-
леглым значэн-
нем»

1 Праверыць засваенне 
ведаў, сфармірава насць 
уменняў па тэмах «Зна-
чэнне слова», «Словы, 
блізкія па значэнні», 
«Словы з супраць лег-
лым значэннем».
Паказаць адрознен-
не значэння слова як 
маўленчай адзінкі і зна- 
чэнне слова як фар-
мальнай моўнай адзін-
кі; вучыць абстрага-
вацца ад прадметнага 
значэння слова і вы-
значаць яго фармальнае 
значэнне: адрозніваць 
словы, якія называюць 
прадметы; фарміраваць 
уменне дыферэнцыра-
ваць словы-назвы, якія 
адказваюць на пытанні 
хто? што?; узбагачаць 
слоўнікавы запас вуч-
няў; выхоўваць любоў 
да прыроды

Частка 2
Самастойнае выкананне вучнямі кан-
трольнай работы.
Разгляд малюнка. Адказы на пытанні. 
Выпісванне і групоўка слоў — назваў 
прадметаў у залежнасці ад пытанняў, на 
якія яны адказваюць. (Практ. 110, с. 66.)
Аналіз фармулёўкі правіла. Вылучэнне 
пытанняў, на якія адказваюць словы — 
назвы прадметаў (с. 67).
Чытанне тэксту, гутарка па змесце. Пад-
бор загалоўка да тэксту. Знаходжанне 
ў тэксце слоў — назваў прадметаў, паста-
ноўка пытанняў да іх. Падбор да выдзеле-
ных слоў блізкіх па значэнні. (Практ. 111, 
с. 67.)
Спісванне сказаў. Знаходжанне ў іх 
слоў, якія адказваюць на пытанне хто? 
Падкрэсліванне гэтых слоў. (Практ. 112, 
с. 68.)
Знаёмства з правапісам слоўнікавага 
слова стадыён, тлумачэнне яго значэн-
ня, складанне з ім спалучэння слоў, сказа

—
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71 Аналіз кантроль-
най работы.
Словы — назвы 
прадметаў

1 Фарміраваць уменне 
адрозніваць словы-наз-
вы, якія абазначаюць 
адзін прадмет ці многа, 
адпрацоўваць напісанне 
слоўнікавых слоў; узба-
гачаць слоўнікавы за-
пас вучняў; выхоў ваць 
эстэтычныя пачуцці

Частка 2
Выпраўленне памылак, дапушчаных 
у кантрольнай рабоце (франтальная і ін-
дывідуальная работа.)
Выпісванне і групоўка слоў — назваў 
прадметаў у залежнасці ад таго, што яны 
абазначаюць (адзін прадмет або некаль-
кі.) Пастаноўка пытанняў да слоў — наз-
ваў прадметаў. (Практ. 113, с. 68.)
Чытанне тэксту, гутарка па змесце. 
Спісванне, знаходжанне ў тэксце слоў, 
якія адказваюць на пытанне што? Пад-
крэсліванне гэтых слоў. (Практ. 114, с. 69.)
Знаёмства з правапісам слоўнікавых 
слоў спектакль, тэатр, тлумачэнне іх 
значэнняў, складанне з імі спалучэнняў 
слоў, сказа

Практ. 115

72 Напісанне з вя-
лікай літары імён, 
імён па бацьку, 
прозвішчаў

1 Фарміраваць уменне 
адрозніваць агульныя 
і ўласныя назвы, пісаць 
імёны, імёны па бацьку, 
прозвішчы з вялікай 
літары; адпрацоўваць 
напісанне слоўніка-
вых слоў; узбагачаць 
слоўнікавы запас вуч-
няў; выхоўваць ветлі-
васць

Частка 2
Чытанне тэксту, гутарка па змесце. 
(Практ. 116, с. 70.)
Чытанне слоў. Знаходжанне сярод іх імён, 
імён па бацьку, прозвішчаў. Назіранні за 
правапісам гэтых слоў. (Практ. 117, с. 71.)
Аналіз фармулёўкі правіла. Вылучэнне 
выпадкаў напісання вялікай літары ў сло-
вах (с. 71).
Назіранні за ўтварэннем імён па бацьку. 
Называнне вучнямі сваіх суседзяў па пар-
це з выкарыстаннем іх імя, імя па бацьку. 
Запіс вучнямі свайго імя, імя па бацьку, 
прозвішча. (Практ. 118, с. 71.)
Дапаўненне сказаў словамі. Іх запіс. 
(Практ. 119, с. 71.)
Чытанне тэксту, гутарка па змесце. На-
зыванне слоў у тэксце, якія пішуцца з вя-
лікай літары. Тлумачэнне правапісу гэтых 
слоў. Выбарачнае спісванне. Тлумачэнне 
правапісу выдзеленых літар у словах. 
(Практ. 120, с. 72.) 
Знаёмства з правапісам слоўнікавага 
слова выйграць, яго гука-літарны аналіз, 
складанне з ім спалучэння слоў, сказа

Практ. 121

73 Напісанне з вялі-
кай літары мяну-
шак жы вёл, назваў 
краін, гарадоў, 
вёсак, рэк, азёр

1 Адпрацоўваць уменне 
адрозніваць агульныя 
і ўласныя назвы, фар-
міраваць навык напі-
сання ўласных наз ваў 
з вялікай літары, ад-
працоўваць напісан-
не слоўнікавых слоў; 
развіваць граматычны 
лад маўлення вучняў, 
узбагачаць іх слоўнік; 
выхоўваць любоў да 
Радзімы, клапатлівыя 
адносіны да жывёл

Частка 2
Чытанне тэксту, гутарка па змесце. Тлу-
мачэнне правапісу выдзеленых літар 
у словах. Выпісванне з тэксту ўласных 
назваў па групах. Тлумачэнне правапісу 
гэтых слоў. (Практ. 122, с. 73.)
Аналіз фармулёўкі правіла. Вылучэнне 
выпадкаў напісання вялікай літары ў сло-
вах (с. 74).
Спісванне сказа з каменціраваннем. Пад-
крэсліванне вялікай літары ў мянушках 
жывёл. (Практ. 123, с. 74.)
Дапаўненне сказаў словамі, якія абазна-
чаюць мянушкі жывёл. Каменціраванне 
выбару напісанняў у мянушках жывёл. 
(Практ. 124, с. 74.)
Аналіз і тлумачэнне дыферэнцыйных 
напісанняў. Спісванне сказа з устаўкай 
патрэбных літар і каменціраваннем. 
(Практ. 125, с. 74.)

Практ. 127 
або 136
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Падбор мянушак жывёлам. Складанне ска-
заў па малюнках з выкарыстаннем назваў 
жывёл і іх мянушак. (Практ. 126, с. 75.)
Чытанне тэксту, вылучэнне яго прыкмет. 
Назіранні за правапісам вялікай літары 
ў словах. Спісванне з падкрэсліваннем 
наз ваў гарадоў і рэк. (Практ. 128, с. 76.)
Аналіз фармулёўкі правіла. Вылучэнне 
выпадкаў напісання вялікай літары ў сло-
вах (с. 76). 
Пісьмовыя адказы на пытанні. (Практ. 129, 
с. 76.) 
Чытанне тэксту, гутарка па змесце. Су-
аднясенне частак тэксту з фотаздымкамі. 
Спісванне з тлумачэннем правапісу вя-
лікай літары ў словах. (Практ. 130, с. 77.)
Знаёмства з правапісам слоўнікавага сло-
ва метро, яго гука-літарны аналіз, скла-
данне з ім спалучэння слоў, сказа

74 Словы — назвы 
прымет прадметаў

1 Вучыць адрозніваць 
словы, якія называюць 
прыкметы прадметаў, 
назіраць за іх функ-
цыяй у мове, фарміра-
ваць уменне распазна-
ваць словы — назвы 
прыкмет прадметаў па 
пытаннях і значэнні, 
прасачыць іх граматыч-
ную сувязь са словамі, 
якія называюць прад-
меты; адпрацоўваць 
напісанне слоўнікавых 
слоў, развіваць вуснае 
звязнае маўленне; вы-
хоўваць паважлівыя 
адносіны да слова

Частка 2
Чытанне тэксту, гутарка па змесце. Вы-
пісванне з тэксту слоў, якія характарызу-
юць яблык. (Практ. 137, с. 80.)
Аналіз фармулёўкі правіла. Вылучэнне 
пытанняў, на якія адказваюць словы — 
наз вы прымет прадметаў.
Падбор па пытаннях да слоў — назваў 
прадметаў слоў, якія абазначаюць пры-
меты прадмета. (Практ. 138, с. 81.)
Складанне вуснага апавядання пра яко-
га-небудзь ляснога звера. (Практ. 139, 
с. 81.)
Чытанне спалучэнняў слоў. Знаходжан-
не ў іх слоў — назваў прымет прадметаў. 
Пастаноўка пытанняў ад слоў — назваў 
прадметаў да слоў — назваў прымет прад-
метаў. (Практ. 140, с. 82.)
Дапаўненне сказаў словамі — назвамі 
прымет прадметаў, якія падыхо дзяць 
па сэнсе. Знаходжанне ў сказах слоў 
з супраць леглым значэннем. (Практ. 141, 
с. 82.)
Знаёмства з правапісам слоўнікавага сло-
ва цвёрды, яго гука-літарны аналіз, скла-
данне з ім спалучэння слоў, сказа

Практ. 142

75 Словы — назвы 
прымет прадметаў

1 Фарміраваць уменне 
знаходзіць у тэксце 
словы — назвы прыкмет 
прадметаў, дыферэнцы-
раваць назвы прыкмет 
прадметаў, якія абазна-
чаюць прыкмету аднаго 
ці некалькіх прадметаў; 
развіваць арфаграфіч-
ную пільнасць, грама-
тычны лад маўлення 
вуч няў; выхоўваць кла-
пат лівыя адносіны да 
жывёл

Частка 2
Чытанне слоў. Пастаноўка пытанняў да 
іх. Змяненне іх так, каб яны адказвалі на 
пытанне якія? (Практ. 143, с. 83.)
Чытанне тэксту, гутарка па змесце. Зна-
ходжанне ў тэксце слоў — назваў прадме-
таў і звязаных з імі слоў — назваў прымет 
прадметаў. Спісванне тэксту з графічным 
абазначэннем слоў — назваў прадме-
таў і слоў — назваў прымет прадметаў. 
(Практ. 144, с. 84.)
Падбор да слоў — назваў прымет прад-
метаў слоў, якія абазначаюць прадметы. 
Запіс спалучэнняў слоў з устаўкай пра-
пушчаных літар і каменціраваннем выба-
ру арфаграм. (Практ. 145, с. 84.)

Практ. 148
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Параўнанне падобных па змесце сказаў 
з даданымі членамi і без іх. Вылучэнне 
сказа, у якім думка выказана больш поў-
на. Тлумачэнне правапісу слоў з мяккім 
знакам. (Практ. 146, с. 85.)
Чытанне і запіс прыказкі. Падбор блізкіх 
па значэнні слоў да слова — назвы прыме-
ты прадмета. (Практ. 147, с. 85)

76 Роля слоў — на-
зваў прымет прад-
метаў у мове

1 Паказаць ролю слоў — 
назваў прымет прад-
метаў у мове; праца-
ваць над узбагачэннем 
слоўнікавага запасу 
вучняў шляхам падбо-
ру блізкіх і процілег-
лых па значэнні слоў; 
адпрацоўваць уменне 
ўстанаўліваць сувязь 
паміж словамі па пы-
таннях, правільна дапа-
соўваць прыметнікі да 
назоўнікаў; выхоўваць 
паважлівыя адносіны 
да слова 

Частка 2
Дапаўненне аднаго і таго ж тэксту 
супраць леглымі па сэнсе словамі — на-
звамі прымет прадметаў. Назіранні за кар-
цінамі прыроды, якія ствараюцца ў гэтых 
тэкстах з дапамогай супрацьлеглых па 
сэнсе слоў — назваў прымет прадметаў. 
(Практ. 149, с. 86.)
Падбор да слоў — назваў прадметаў 
з левага слупка слоў — назваў прымет 
прадметаў з правага слупка. Пастаноўка 
пытанняў да слоў — назваў прымет прад-
метаў. (Практ. 150, с. 86.)
Дапаўненне сказаў тэксту словамі — на-
звамі прымет прадметаў. (Практ. 151, 
с. 87.)
Знаходжанне слоў з супрацьлеглым 
значэннем і запіс іх парамі. (Практ. 152, 
с. 87.)
Знаёмства з правапісам слоўнікавага сло-
ва дзверы, яго гука-літарны аналіз, скла-
данне з ім спалучэння слоў, сказа

Практ. 153

77 Словы — назвы 
дзеянняў прадме-
таў

1 Вучыць адрозніваць 
словы, якія называюць 
дзеянні прадметаў, на-
зіраць за сэнсавымі ад-
ценнямі слоў — назваў 
дзеянняў; фарміраваць 
уменні падбіраць сло-
вы — назвы дзеянняў 
да слоў — назваў прад-
метаў, развіваць гра-
матычны лад маўлен-
ня вучняў; выхоўваць 
працаві тасць

Частка 2
Чытанне слоў. Распазнаванне сярод іх па 
пытаннях слоў, якія абазначаюць прад-
меты, прыметы прадметаў, дзеянні прад-
метаў. Складанне сказаў з гэтых слоў. 
(Практ. 154, с. 89.)
Чытанне сказа. Знаходжанне ў ім па пы-
танні слова, якое называе дзеянне прад-
мета. Назіранне за роляй у сказе гэтага 
слова. (Практ. 155, с. 89.)
Чытанне сказаў. Знаходжанне ў іх слоў, 
якія абазначаюць дзеянне прадметаў. 
Пастаноўка пытанняў да іх. Спісванне 
з графічным абазначэннем слоў — на зваў 
дзеянняў прадметаў. (Практ. 156, с. 90.)
Аналіз фармулёўкі правіла. Вылучэнне 
пытанняў, на якія адказваюць словы — 
назвы дзеянняў прадметаў (с. 90).
Складанне сказаў па малюнках і іх запіс. 
(Практ. 157, с. 90–91.)
Падбор да слоў — назваў прадметаў 
слоў — назваў дзеянняў. Запіс сказаў. 
(Практ. 158, с. 91)

Практ. 159

78 Словы — назвы 
дзеянняў прадме-
таў

1 Фарміраваць уменне 
ставіць пытанні да 
слоў — назваў дзеян-
няў прадметаў, разві-
ваць граматычны лад 
маўлення вучняў; вы-
хоўваць сяброўскія ад-
носіны паміж вучнямі, 
працавітасць

Частка 2
Складанне сказаў па малюнках з выкарыс-
таннем слоў, якія абазначаюць прадметы, 
прыметы прадметаў, дзеянні прадметаў. Іх 
запіс. (Практ. 160, с. 92.)
Падбор да слоў — назваў дзеянняў прад-
метаў слоў — назваў прадметаў. Запіс 
сказаў. Вызначэнне сувязі слоў у сказах 
па пытаннях. (Практ. 161, с. 93.)

Пры-
думаць 
i запiсаць 
два сказы. 
Падкрэс-
лiць у iх 
словы, 
якiя аба-
значаюць
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Працяг

1 2 3 4 5 6

Чытанне сказаў. Знаходжанне ў іх па 
пытаннях слоў — назваў дзеянняў прад-
метаў. Спісванне з графічным абазначэн-
нем слоў — назваў дзеянняў прадметаў. 
(Практ. 162, с. 93)

дзеяннi 
прадметаў

79 Словы — назвы 
дзеянняў прад- 
метаў.
Кантрольны 
слоўнікавы дык-
тант

1 Фарміраваць уменне 
ставіць пытанні да 
слоў — назваў дзеян-
няў прадметаў; зама-
цоўваць правапіс слоў 
з вывучанымі арфагра-
мамі, праверыць засва- 
енне правапісу слоў- 
нікавых слоў; адпра- 
цоўваць навык спісван-
ня тэксту; выхоўваць 
патрыятычныя пачуцці

Частка 2
Чытанне тэксту, гутарка па змесце. Пад-
бор загалоўка да тэксту. Тлумачэнне 
правапісу выдзеленых літар у словах. 
(Практ. 164, с. 94.)
Разгадванне загадкi i яе запіс па памяцi. 
(Практ. 163, с. 93.)
Знаёмства з правапісам слоўнікавых слоў 
памяць, подзвiг, iх гука-літарны аналіз, 
складанне з імi спалучэнняў слоў, сказаў

Практ. 165

80 Словы — назвы 
дзеянняў прадме-
таў

1 Фармiраваць умен-
не ставiць пытаннi да 
слоў — назваў дзеянняў 
прадметаў; замацоў ваць 
правапiс слоў з выву-
чанымi арфаграмамі; 
адпрацоўваць навык 
спiсвання тэксту; вы-
хоўваць эстэтычныя 
пачуццi

Частка 2
Дапаўненне сказаў тэксту словамi — наз-
вамi дзеянняў прадметаў. Запiс сказаў. 
(Практ. 167, 169, с. 96–97.)
Чытанне і аналiз тэксту. Выбарачнае 
спісванне часткі тэксту. Знаходжанне 
ў ёй слоў — наз ваў дзеянняў прадметаў. 
(Практ. 168, с. 96)

Практ. 170

81 Прыназоўнік 1 Даць агульнае паняц-
це аб прыназоўніках, 
пазнаёміць з іх роляй 
у сказе і правапісам, 
развіваць уменне пра- 
вільна ўжываць пры-
назоўнікі ў мове; разві-
ваць граматычны лад 
маўлення вучняў, ціка-
васць да вывучэння 
мовы

Частка 2
Разгляд малюнка. Адказы на пытанні па 
змесце малюнка з выкарыстаннем пра-
панаваных прыназоўнікаў. Назіранні за 
роляй слоў на, за, над, пад, да ў сказе. 
(Практ. 171, с. 98.)
Назіранні за спосабамі злучэння пар 
слоў у спалучэнні слоў. Запіс спалучэн- 
няў слоў, графічнае выдзяленне прына-
зоўнікаў. (Практ. 172, с. 99.)
Аналіз фармулёўкі правіла. Вызначэнне 
ролі прыназоўнікаў у сказе (с. 99).
Дапаўненне сказаў патрэбнымі прына-
зоўнікамі і запіс іх. (Практ. 173, с. 100.)
Чытанне спалучэнняў слоў. Знаходжан-
не ў іх прыназоўнікаў. Замена спалучэн-
няў слоў на супрацьлеглыя па значэн-
ні шляхам замены ў іх прыназоўнікаў. 
(Практ. 175, с. 101.)
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Зна-
ходжанне сказа ў тэксце, якім можна пад-
пісаць малюнак. Спісванне тэксту, зна-
ходжанне і графічнае выдзяленне ў сказах 
прыназоўнікаў. (Практ. 176, с. 101–102.)
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Па-
станоўка пытанняў да выдзеленых слоў 
у сказах. Знаходжанне ў сказах прына-
зоўнікаў. (Практ. 177, с. 102)

Практ. 174

82 Кантрольны дык-
тант

1 Праверыць узровень 
сфарміраванасці навы-
каў правапісу вывуча-
ных арфаграм

Калектыўная гутарка, у ходзе якой пры-
гадваецца правапіс арфаграм, што будуць 
сустракацца ў тэксце дыктанта.
Слуханне тэксту дыктанта. Гутарка па змес-
це. Высвятленне значэнняў не зра зумелых 
слоў.
Запіс тэксту пад дыктоўку.
Самаправерка напісанага

—
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Заканчэнне

1 2 3 4 5 6

Паўтарэнне (2 г і 1 г рэзервовая)

83 Аналіз кантроль-
нага дыктанта.
Паўтарэнне выву-
чанага («Тэкст»)

1 Сістэматызаваць веды 
вучняў пра прыкметы 
тэксту, яго структуру; 
удасканальваць ар-
фаграфічныя навыкі,  
уменне праводзіць гука- 
літарны аналіз слоў, раз- 
віваць звязнае маўлен-
не; выхоўваць павагу да 
знакамітых землякоў

Выпраўленне памылак, дапушчаных 
у кантрольным дыктанце (франтальная 
і індывідуальная работа).
Частка 2
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. 
Аналіз загалоўка. Суаднясенне загалоўка 
з тэмай і асноўнай думкай. Вылучэнне 
колькасці сказаў у тэксце. Вылучэнне 
ў тэксце пяціскладовых слоў. Гука-літар-
ны аналіз выдзеленага слова. (Практ. 185, 
с. 107.)
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Вы-
лучэнне слоў, якія дапамагаюць звязаць 
сказы ў тэксце. Спісванне. Вылучэнне 
граматычнай асновы ў першым і другім 
сказах. (Практ. 187, с. 108.)
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Вылу-
чэнне частак тэксту. Гука-літарны аналіз 
слова дожджык. (Практ. 195, с. 112–113.)
Разгляд малюнкаў. Складанне звязнага 
выказвання па плане. (Практ. 196, с. 113)

—

84 Паўтарэнне выву-
чанага («Сказ»)

1 Актуалізаваць веды 
вучняў пра сказ, разві-
ваць уменне знахо-
дзіць галоўныя члены 
сказа; удасканальваць 
арфаграфічныя навы-
кі; развіваць звязнае 
маўленне вучняў; вы-
хоўваць ветлівасць

Частка 2
Чытанне сказаў. Вылучэнне іх граматыч-
най асновы па пытаннях. Устанаўленне 
сувязі слоў у сказах. Спісванне з устаў- 
кай прапушчаных літар у словы і ка- 
менціраваннем выбару напісання. 
(Практ. 188, с. 109.)
Чытанне сказаў. Вылучэнне іх грама-
тычнай асновы па пытаннях. Вылучэнне 
ў сказах трохскладовых слоў. (Практ. 189, 
с. 109.)
Выразнае чытанне забаўлянкі. Знахо-
джанне ў ёй сказаў розных тыпаў. Спісван-
не з пастаноўкай патрэбных знакаў пры-
пынку ў канцы сказаў. (Практ. 190, с. 110.)
Аднаўленне ў дыялогу сказаў-адказаў 
па прапанаваных пытаннях. Выпісванне 
слоў ветлівасці. (Практ. 199, с. 115.)
Разыгрыванне размовы па тэлефоне ў па-
рах. (Практ. 200, с. 116)

—

85 Паўтарэнне выву-
чанага («Слова»)

Замацаваць і сістэма-
тызаваць веды вуч-
няў пра слова, яго 
лексічнае і граматыч-
нае значэнне; удаска- 
нальваць арфаграфіч-
ныя навыкі; узбагачаць 
слоўнікавы запас вуч-
няў, развіваць звязнае 
вуснае маўленне; вы-
хоўваць любоў да род-
нага краю

Частка 2
Чытанне лічылкі. Прыгадванне сітуа-
цый, калі карыстаюцца лічылкамі. Гука- 
літарны аналіз выдзеленых слоў і тлума-
чэнне іх лексічнага значэння. Прыдумван-
не вучнямі ўласных лічылак. (Практ. 198, 
с. 114–115.)
Чытанне i разгадванне загадак. Спiсванне 
з графiчным абазначэннем слоў — назваў 
дзеянняў прадметаў. (Практ. 197, с. 114.)
Чытанне i аналiз тэксту. Выбарачнае 
спiсванне слоў. (Практ. 194, с. 112)

—
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Лiтаратурнае чытанне

Агульная колькасць гадзін — 68; з іх 56 г — на чытанне раздзелаў вучэбнага дапаможніка  
і абагульненне ведаў па раздзелах чытання, 10 г — на пазакласнае чытанне,  

2 г —  абавязковы кантроль навыку чытання

Жуковіч, М. В. Літаратурнае чытанне : вучэб. дапам. для 2-га кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай 
навучання : у 2 ч. / М. В. Жуковіч. —  Мінск : НIА, 2016.

№ уро-
ка 

і дата
Тэма ўрока Мэта ўрока Асноўныя віды і спосабы дзейнасці Дамашняе заданне

1 2 3 4 5

I чвэрць. 16 урокаў

Тэма 1. Вераснёвы школьны ранак
1 Міхась Пазня-

коў. «Першага 
верасня»

Пазнаёміць вучняў з задачамі прад-
мета і вучэбным дапаможнікам.
Фарміраваць правільнае, асэнсава-
нае чытанне ўголас па складах і цэ-
лымі словамі, чытацкія ўменні назы-
ваць дзейную асобу верша, вобраз-
ныя ўяўленні аб зменах у прыродзе. 
Вызначаць агульны эмацыянальны 
настрой твора.
Давесці пра неабходнасць і важнас-
ць стараннай вучнёўскай працы, 
адзначыць ветлівасць і шчырасць 
героя да людзей і прыроды, асабліва 
ў першы вераснёвы дзень

Знаёмства са зместам вучэбна-
га дапаможніка, яго раздзеламі 
і ўмоўнымі абазначэннямі.
Аналіз старонкі-навігатара да 
тэматычнага раздзела «Верас-
нёвы школьны ранак».
Выбарачнае чытанне верша. 
Вылучэнне са зместу твора 
апісання першых восеньскіх 
прыкмет і адзнак вераснёвага 
свята. Вызначэнне персана-
жа, яго святочнага настрою. 
Высвятленне галоўнай думкі 
тэксту.
Вуснае апісанне малюнка ву-
чэбнага дапаможніка «Дзень 
першага верасня» (с. 3 і 5)

Падрыхтаваць 
выразнае чытан-
не вер ша Міхася 
Пазнякова «Пер-
шага верасня»

2 Васіль Жу-
ковіч. «Мае 
сябры»;
Артур Воль-
скі. «Ко цева 
грамата»

Узбагачаць слоўнікавы запас вуч-
няў лексікай тэкстаў. Фарміраваць 
правільнае, асэнсаванае чытанне 
ўголас па складах і цэлымі словамі, 
чытацкія ўменні знаходзіць у вер-
шаваным тэксце з дапамогай выба-
рачнага чытання адказы на пытанні 
настаўніка.
Прызнанне ў любові да чытання 
кніг. Кнігі —  сапраўдныя сябры ча-
лавека.
Арыгінальнасць сюжэта верша. Ро-
ля гумарыстычных элементаў у вы-
яўленні аўтарскіх адносін да наву-
чання коціка. Вучоба, пастаяннае 
пазнанне свету —  гэта вынаходніцт-
ва і штодзённая патрэба чалавека

Слоўнікавая работа з незра зу-
ме лымі словамі тэксту.
Выбарачнае чытанне. Вызна-
чэнне ў абодвух вершах дзей-
ных асоб, рыс іх характару. 
Высвятленне галоўнай думкі 
твораў.
Чытанне па ролях верша Ар-
тура Вольскага «Коцева гра-
мата». 
Тлумачэнне сэнсу прыказак 
пра навуку і набыццё ведаў 
(с. 10).
Чытанне і адгадванне загадак 
(с. 10).
Чытанне смяшынкі (с. 10)

Падрыхтаваць 
выразнае чытанне 
або двух вершаў

3 Мікола Чар-
няўскі. «Як 
Мікітка сукен-
ку з’еў»

Узбагачаць слоўнікавы запас вуч-
няў лексікай тэксту. Фарміраваць 
правільнае, асэнсаванае чытанне 
ўголас па складах і цэлымі словамі, 
чытацкія ўменні называць дзейных 
асоб апавядання, даваць ацэнку іх 
учынкам, выказваць свае адносіны 
да ўчынкаў герояў.
Захапленне бабулі Алены і яе ўнука 
Мікіткі словамі беларускай мовы.
Усведамленне хлопчыкам патрэбы 
ва ўдасканаленні свайго беларускага 
маўлення. Пераемнасць пакаленняў 
у перадачы і захаванні моўнага ба-
гацця

Слоўнікавая работа з незра-
зумелымі словамі тэксту.
Вызначэнне рыс характару 
і паводзін персанажаў.
Высвятленне галоўнай думкі 
тэксту. Чытанне па ролях.
Гульня ў перакладчыка слоў 
з рускай мовы на беларускую 
і наадварот

Падрыхтаваць 
выразнае чытанне 
апавядання Мiко-
лы Чарняўскага 
«Як Мікітка 
сукенку з’еў». На-
вучыцца чытаць 
дыялог па ролях
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4 Таццяна Му-
шын ская. «Ча-
му плакалі 
кніж кі?».
Абагульненне 
ведаў па раз-
дзеле «Верас-
нёвы школьны 
ранак»

Узбагачаць слоўнікавы запас вуч-
няў лексікай тэксту. Фарміраваць 
правільнае, асэнсаванае чытанне 
ўголас па складах і цэлымі словамі, 
чытацкія ўменні называць персана-
жаў казкі-апавядання. Даваць ацэн-
ку і выказваць уласныя адносіны да 
ўчынкаў бацькі і сына.
Роля бацькі ў выхаванні паважлівых 
і беражлівых адносін сына да кніг. 
Усведамленне хлопчыкам думкі: 
кнігі —  гэта сябры, і іх трэба берагчы.
Абагульніць веды вучняў па раздзе-
ле «Вераснёвы школьны ранак»

Слоўнікавая работа з незра-
зумелымі словамі тэксту. Вы-
барачнае чытанне і пераказ. 
Вызначэнне рыс характару на 
аснове ўчынкаў персанажаў.
Практычнае высвятленне жан-
ру твора, асаб лівасцей элемен-
таў казкі.
Вусны вучнёўскі аповед пра 
рамонт кніг.
Вытлумачыць узровень набы-
тых ведаў і ўменняў па выву-
чаным раздзеле на аснове пы-
танняў і заданняў, змешчаных 
у рубрыцы «Правер свае дасяг-
ненні па тэме…» (с. 19–21)

Папярэдняе 
заданне вучням да 
ўрока пазакласна-
га чытання

5 Пазакласнае 
чытанне

Арганізаваць чытанне і разгляд кніг 
на тэму адносін да вучобы, раска заць 
пра ролю кніг у жыцці чалавека, пра 
важнасць стараннай вучнёўскай  
працы

6 Праверка на-
выку чытання

Зафіксаваць узровень якасці чы-
тання вучняў класа на пачатку на-
вучальнага года

Чытанне вучнямі ўголас па 
складах і цэлымі словамі не-
знаёмага празаічнага тэксту 
з захаваннем арфаэпічных 
норм беларускай мовы 

Тэма 2. Восеньскія гісторыі

7 Васіль Жуко-
віч. «Маладая 
восень»

Пазнаёміць вучняў са зместам і  за-
дачамі новага раздзела: чаму наву-
чацца, якія ўменні будуць развіваць.
Працягнуць работу па ўзбагачэнні 
слоўнікавага запасу вучняў лексікай 
твора. Фарміраваць правільнае, 
асэнсаванае чытанне ўголас па 
складах і цэлымі словамі, вобразныя 
ўяўленні аб зменах у прыродзе. Выз-
начаць эмацыянальны настрой тво-
ра і прыкметы ранняй восені. Разві-
ваць уменне вызначаць у мастацкім 
творы воб разныя словы і выразы.
Захапленне лірычнага героя верша 
прыгажосцю ранняй восені

Аналіз старонкі-навігатара да 
тэматычнага раздзела «Восень-
скія гісторыі».
Слоўнікавая работа з незра зу-
ме лымі словамі твора.
Выбарачнае чытанне.
Вызначэнне эмацыянальнага 
стану героя, настрою ў прыро-
дзе. Вылучэнне са змес ту тво-
ра апісання першых восеньскіх 
прыкмет.
Суаднясенне радкоў верша 
«Маладая восень» і карціны 
мастака Дзмітрыя Шчаглова 
«Цёплы верасень».
Чытанне і адгадванне загадак 
на с. 26

Вывучыць верш 
Васіля Жуковіча 
«Маладая восень» 
на памяць

8 Якуб Колас. 
«Адлёт жураў-
лёў»

Узбагачаць слоўнікавы запас вуч-
няў лексікай твора. Фарміраваць 
правільнае, асэнсаванае чытанне 
ўголас па складах і цэлымі словамі, 
чытацкія ўменні вызначаць эмацыя-
нальны стан дзейнай асобы. Развіва-
ць уменне бачыць вобразныя карці-
ны, створаныя паэтам у вершы; зна-
ходзіць у радках вобразныя словы 
і выразы.
Адзначыць «паміранне» прыроды, 
сум і шкадаванне лірычнага героя 
Якуба Коласа ад развітання з птуш-
камі. Акцэнтаваць увагу на падабен-
стве жыцця жураўлёў і людзей

Слоўнікавая работа з незра зу-
мелымі словамі твора.
Вызначэнне настрою верша.
Назіранне за рытмам твора. 
Адпрацоўка выразнасці чытан-
ня, умення правільна інтана-
ваць сказы, расстаўляць паўзы 
з апорай на знакі прыпынку.
Вусны аповед пра ўласныя 
назіранні за адлётам птушак 
у вырай і ўражанні ад гэтай 
падзеі.
Вуснае апісанне рэпрадукцыі 
карціны Таццяны Пятровай 
«Адлёт птушак» па пытаннях 
вучэбнага дапаможніка (с. 29–
30)

Выразнае чытан-
не верша Якуба 
Коласа «Адлёт 
жураўлёў»
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9 Галіна Каржа-
неўская. «Пе-
сенька»; Ула-
дзімір Ягоўдзік. 
«Лісічкі»

Фарміраваць правільнае, асэнсава-
нае чытанне ўголас па складах і цэ-
лымі словамі, чытацкія ўменні зна-
ходзіць у вершаваным і празаічным 
творах з дапамогай выбарачнага чы-
тання адказы на пытанні настаўніка.
Развіваць уменне бачыць вобразныя 
малюнкі, створаныя аўтарамі ў тво-
рах; вызначаць у іх радках вобраз-
ныя словы і выразы.
Паэтызацыя роднай прыроды ў тво-
ры. Захапленне лірычнага героя 
з’явай лістападу.
Падкрэсліць думку пра тое, што 
прыгожая прырода не заўсёды бы-
вае радасцю і святам. Патрэбна яе 
выву чаць і пазнаваць, каб жыць по-
бач з ёю без праблем

Высвятленне першаснага ўспры-
мання твора. Выбарачнае чы-
танне. Вылучэнне з твора слоў 
і выразаў, якія паказваюць на 
вобразнае маўленне пісьмен-
нікаў.
Назіранне за рытмам верша 
«Песенька» Галіны Каржанеў-
скай.
Вызначэнне пазнавальнага ха-
рактару апавядання «Лісічкі» 
Уладзіміра Ягоўдзіка.
Падрыхтоўка вуснага апа вя-
дан ня на тэму «Як мы ў грыбы 
хадзілі» па плане вучэбнага 
дапаможніка (с. 33)

Падрыхтаваць 
вус нае апавяданне 
на тэму «Як мы 
ў грыбы ха дзі лі» 
па плане да па-
мож ніка

10 Таццяна Му-
шын ская. 
«Як Дзяніска 
восені дапама-
гаў»

Пашыраць слоўнікавы запас вучняў 
лексікай твора.
Фарміраваць правільнае, асэнса-
ванае чытанне ўголас па складах 
і цэлымі словамі, чытацкія ўменні 
называць персанажаў апавядання, 
вызначаць рысы іх характару на 
аснове думак і ўчынкаў. Выказваць 
уласныя адносіны да персанажаў 
апавядання.
Захапленне Дзяніскі хараством во-
сені, яго дапытлівасць і назіраль-
насць. Удзячнасць хлопчыка пра-
цавітай пары года

Слоўнікавая работа над не зра-
зумелымі словамі апавядання.
Выбарачнае чытанне і пераказ.
Вызначэнне рыс характару 
пер са нажа на аснове яго думак 
і ўчын каў.
Вылучэнне з твора вобразных 
слоў і выразаў, якія паказваюць 
багацце маўлення пісьменніцы.
Разважанні па пытанні «Якую 
прафесію ў будучым можа на-
быць Дзяніска?» (с. 36).
Работа па карціне Ісака Ле-
вітана «Залатая восень» на 
аснове пытанняў вучэбнага 
дапаможніка (с. 39–40)

Навучыцца выраз-
на чытаць апавя-
данне Таццяны 
Му шын скай «Як 
Дзя ніс ка восені 
да па ма гаў». Пад-
рыхта вац ца да 
чытання дыялогу 
па ролях

11 Клаўдзія Калі-
на. «Верасень».
Абагульненне 
ведаў па раз-
дзеле «Восень-
скія гісторыі»

Пашыраць слоўнікавы запас вучняў 
лексікай твора.
Фарміраваць правільнае, асэнса-
ванае чытанне ўголас па складах 
і цэлымі словамі, чытацкія ўменні 
называць героя апавядання, вызна-
чаць рысы яго характару на аснове 
ўчынкаў. Вылучаць са зместу твора 
вобразныя словы і выразы і іх ролю. 
Выказваць свае адносіны да героя 
апавядання.
Абагульніць веды вучняў па раздзе-
ле «Восеньскія гісторыі»

Арганізацыя слоўнікавай ра-
боты з незразумелымі словамі 
твора. Выбарачнае чытанне. 
Вылучэнне са зместу твора 
вобразных слоў і выразаў. 
Практычнае вызначэнне жанру 
твора, асаб лівасцей элементаў 
казкі. Вызначэнне галоўнай 
думкі твора.
Вытлумачыць узровень набы-
тых ведаў і ўменняў па выву-
чаным раздзеле на аснове пы-
танняў і заданняў, змешчаных 
у рубрыцы «Правер свае дасяг-
ненні па тэме…» на с. 40–42

Папярэдняе 
заданне да ўро-
ка пазакласнага 
чытання

12 Пазакласнае 
чытанне

Арганізаваць чытанне і разгляд кніг 
на тэму прыгажосці восеньскай пры-
роды, змен, якія адбываюцца ў пры-
родзе восенню

Тэма 3. Падарожжа ў свет казкі

13 Казка «Два ма-
разы» (у апра-
цоўцы Якуба 
Коласа)

Пазнаёміць вучняў са зместам і  за-
дачамі новага раздзела: чаму наву-
чацца, якія ўменні будуць разві ваць.
Асэнсаваць на практычным узроўні 
літаратуразнаўчыя паняцці «казка» 
і «вусная народная творчасць».
Узбагачаць слоўнікавы запас вучняў

Аналіз старонкі-навігатара да 
тэматычнага раздзела «Пада-
рожжа ў свет казкі».
Самастойнае чытанне арты-
кула аб азначэнні паняццяў 
«казка» і «вусная народная 
твор часць» (с. 44).

Падрыхтаваць па-
драбязны пераказ 
часткі казкі «Два 
маразы» па плане 
вучэбнага дапа-
можніка

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



34

Працяг

1 2 3 4 5

лексікай твора. Фарміраваць чытац-
кія ўменні арыентавацца ў структу-
ры беларускай народнай казкі. Выз-
начаць у ёй дзейных асоб, іх рысы 
характару на аснове паводзін і ўчын-
каў; асноўную думку твора.
Падрабязна пераказваць частку каз-
кі па плане.
У час аналізу твора паказаць на во-
бразах пана і селяніна ўвасабленне 
барацьбы чалавека са злымі пры-
роднымі сіламі. Давесці думку, што 
толькі актыўны і працавіты чалавек 
звычайна выжывае, слабы духам па-
кутуе і гіне

Арганізацыя слоўнікавай ра-
боты з незразумелымі словамі 
твора. Выразнае чытанне казкі 
настаўнікам. Самастойнае чы-
танне твора вучнямі.
Практычнае вызначэнне жанру 
твора, асаблівасцей элементаў 
казкі. Высвятленне галоўнай 
думкі твора.
Падрабязны пераказ часткі тво-
ра па плане вучэбнага дапамож-
ніка (с. 49)

14 Казка «Як ку-
рачка пеўніка 
ратавала»

Фарміраваць літаратуразнаўчыя 
ўяўленні вучняў аб асаблівасцях 
беларускай народнай казкі, назіраць 
за казачнымі элементамі пабудовы. 
Вызначаць у творы дзейных асоб, 
рысы іх характару на аснове паво-
дзін і ўчынкаў. Выказваць асноўную 
думку твора. Развіваць уменне па-
драбязна пераказваць частку зместу 
казкі па ілюстрацыях.
Сцвярджэнне высокіх маральных 
каштоўнасцей: клопату аб блізкіх, 
цярпення, настойлівасці ў характа-
ры, дабрыні, спачування і дружных 
адносін паміж людзьмі. Вобраз ку-
рачкі Чубаткі —  увасабленне асаб-
лівасцей характару беларускага 
народа

Вусны аповед казкі настаў ні-
кам.
Прагназаванне канцоўкі твора.
Выбарачнае чытанне.
Вызначэнне персанажаў каз кі, 
якасцей іх характару, су ад ня-
сен не дзейнай асобы і ўчынкаў. 
Выказванне чытацкай ацэнкі 
ўчынкаў герояў твора. Прак-
тычнае назіранне за асаб лі-
вас цямі пабудовы беларускай 
народнай казкі: зачынам, асноў-
най часткай і канцоўкай. 
Работа ў пары, у группе: падра-
бязны пераказ часткі казкі «Як 
курачка пеўніка ратавала» па 
ілюстрацыях вучэбнага дапа-
можніка

Падрыхтавацца 
да падрабязнага 
пе ра ка зу часткі 
каз кі «Як курачка 
пеў ніка ратавала» 
па ілюс тра цыях 
вучэбнага дапа-
можніка

15 Казка «Коцік, 
пеўнік і лісіца»

Фарміраваць чытацкія ўменні вы-
зна чаць герояў казкі, якасці іх ха-
рактару, даваць ацэнку іх учынкам. 
Выказваць свае адносіны да ўчын-
каў герояў. Развіваць уменне дзяліць 
твор на сэнсавыя часткі і падрабязна 
пераказваць па іх частку зместу.
Супрацьстаянне дабра і зла як пас-
таянны матыў народнай казкі.
Вызначэнне рыс характару казач-
ных герояў — коціка, пеўніка і лісіцы

Вусны аповед казкі настаў ні-
кам.
Прагназаванне сюжэта твора.
Вызначэнне персанажаў казкі, 
якасцей іх характару на асно-
ве ўчынкаў. Выказванне чы-
тац кай ацэнкі ўчынкаў герояў 
твора. Практычнае назіранне за 
асаблівасцямі пабудовы народ-
най казкі: зачынам, асноў най 
часткай і канцоўкай. 
Чытанне казкі «Коцік, пеўнік 
і лісіца» па ролях. Інсцэніроўка 
казкі

Падрыхтавацца да 
чытання па ролях 
казкі «Коцік, пеў-
нік і лісіца» 

16 Казка 
«Пшанічны 
каласок»

Узбагачаць слоўнікавы запас вучняў 
лексікай твора.
Фарміраваць чытацкае ўменне на-
зываць герояў казкі, вызначаць якас-
ці характару на аснове іх паводзін 
і ўчынкаў. Практычна вызначаць 
асаблівасці будовы твора і яго ас-
ноўны сэнс.
На вобразах курачкі, гусака і індыка 
фарміраваць у вучняў уяўленне аб 
добрых і дрэнных учынках, якасцях 
характару чалавека, нормах паво-
дзін.
Услаўленне казачнікам працавітасці 
і высмейванне гультайства

Арганізацыя слоўнікавай ра-
боты з незразумелымі словамі 
твора. Настаўніцкі аповед зме-
сту казкі. 
Прагназаванне сюжэта твора.
Самастойнае чытанне казкі 
вучнямі.
Вызначэнне герояў, уласных 
адносін да іх, асаб лівасцей эле-
ментаў казкі.
Высвятленне галоўнай думкі 
твора.
Знаёмства са старажытным 
працэсам выпякання хлеба,  
аб якім гаворыцца ў творы.

Падрыхтаваць па-
драбязны пераказ 
часткі казкі
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Работа ў пары, у групе: пера-
каз працэсу выпякання хлеба 
на аснове сюжэта казкі (с. 70)

II чвэрць. 14 урокаў

17 Казка «Ганары-
стая варона».
Абагульненне 
ведаў па раз-
дзеле «Пада-
рожжа ў свет 
казкі»

Фарміраваць чытацкія ўменні на-
зываць персанажаў казкі, даваць 
ацэнку іх учынкам, выказваць свае 
адносіны да створаных воб разаў. 
Практычна вызначаць асаблівасці 
будовы твора і яго асноўную думку.
Высмейванне казачнікам на вобразе 
вароны ганарыстых і легкадумных 
людзей. Усведамленне вобраза рака 
як увасаблення народнага спрыту 
і розуму.
Абагульніць веды вучняў па раздзе-
ле «Падарожжа ў свет казкі»

Настаўніцкі аповед зместу каз-
кі. Самастойнае чытанне твора 
вучнямі. Вызначэнне герояў, 
уласных адносін да іх, асноў-
най думкі.
Падрабязны пераказ гутаркі 
вароны і рака.
Падбор прыказак, якія пады-
ходзяць да вобраза вароны.
Вытлумачыць узровень набы-
тых ведаў і ўменняў па выву-
чаным раздзеле на аснове пы-
танняў і заданняў, змешчаных 
у рубрыцы «Правер свае дасяг-
ненні па тэме…» на с. 76–78

Папярэдняе 
заданне вучням да 
ўрока пазакласна-
га чытання

18 Пазакласнае 
чы танне

Арганізаваць чытанне і разгляд кніг 
на тэму беларускіх народных казак

Тэма 4. У свеце ветлівасці і дабрыні

19 Васіль Віт-
ка. «Чатыры 
пажаданні»; 
Павел Кавалёў. 
«Падзяка»

Пазнаёміць вучняў са зместам і  за-
дачамі новага раздзела: чаму наву-
чацца, якія ўменні будуць развіваць.
Фарміраваць чытацкія ўменні зна-
ходзіць у творы з дапамогай выба-
рачнага чытання адказы на пытанні 
настаўніка.
Фарміраваць у вучняў элементы гра-
мадскай культуры, нормы паво дзін 
і маўленчага этыкету на аснове вы-
вучаных мастацкіх твораў

Аналіз старонкі-навігатара да 
тэматычнага раздзела «У свеце 
ветлівасці і дабрыні».
Выразнае чытанне твораў 
настаўнікам.
Высвятленне першаснага 
ўспры мання яго вучнямі. Вы-
ба рач нае чытанне. Практычнае 
вызначэнне тэмпу чытання 
верша «Чатыры пажаданні».
Вызначэнне рыс характару 
і ацэнка ўчынкаў персанажаў 
апавядання Паўла Кавалёва 
«Падзяка».
Падбор прыказак, якія па ды хо-
дзяць да асноўнай думкі гэтага 
твора.
Вусны аповед на тэму «Калі 
мне ўпершыню падзякавалі»

Падрыхтаваць 
выразнае чытанне 
абодвух твораў

20 Максім Танк. 
«Жук і слімак»

Узбагачаць слоўнікавы запас вучняў 
лексікай твора.
Фарміраваць чытацкае ўменне на-
зываць герояў літаратурнай казкі, 
вызначаць рысы характару на асно-
ве іх паводзін і ўчынкаў. Практычна 
вызначаць асаб лівасці будовы твора 
і яго асноўную думку.
Адзначыць прадбачлівасць, пра-
цавітасць і гасціннасць слімака, 
аўтарскае асуджэнне на вобразе 
жука людзей, якія не стрымліваюць 
абяцанага

Арганізацыя слоўнікавай ра-
боты з незразумелымі словамі 
тэксту. Высвятленне першасна-
га ўспрымання твора. Выбарач-
нае чытанне. Вызначэнне тэмпу 
чытання верша. Чытанне твора 
па ролях. Вызначэнне рыс ха-
рактару вобразаў жука і слімака 
на аснове іх паводзін і ўчынкаў. 
Размеркаванне твора па ролях 
і чытанне ў групах.
Знаёмства з прыказкамі на 
с. 87

Падрыхтавацца да 
выразнага чытан-
ня верша Максіма 
Танка «Жук і слі-
мак» па ролях

21 Цётка. «Гу-
тарка асоту 
з крапівою»; 
Іван Муравей-
ка. «Ча му мяне 
не хва ляць?»

Узбагачаць слоўнікавы запас вучняў 
лексікай твора.
Фарміраваць чытацкае ўменне назы-
ваць у мастацкіх творах персанажаў, 
якасці іх характару на аснове паво-
дзін і ўчынкаў.
Вызначаць уласныя адносіны да тво-

Арганізацыя слоўнікавай ра-
боты з незразумелымі словамі 
твора.
Выбарачнае чытанне.
Вызначэнне рыс характару во-
бразаў асоту і крапівы на аснове 
дыялогу паміж імі.

Падрыхтавацца 
да конкурсу на 
лепшага чыталь-
ніка верша Івана 
Муравейкi «Чаму 
мяне не хваляць?»
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раў і іх асноўную думку.
Адзначыць высмейванне Цёткай 
зазнайства і нікчэмнасці асобных 
лю дзей на вобразах бескарыслівых 
асоту і крапівы.
Працягнуць работу па фарміраванні 
ўяўлення вучняў аб добрых і дрэн-
ных учынках, якасцях характару 
чалавека, нормах паводзін сродкамі 
мастацкага слова.
Паказаць аўтарскае асуджэнне хваль-
бы, легкадумных і бяспечных паво-
дзін персанажа, які пакуль не раз-
умее сваіх памылак і прыносіць сабе 
і людзям адны толькі непрыемнасці; 
раскрыццё характару героя праз яго 
маналог

Падбор прыказак да асноўнай 
думкі казкі «Гутарка асоту 
з крапівою». (с. 89)
Вызначэнне галоўнай думкі 
твора. Чытанне казкі па ролях.
Арганізацыя слоўнікавай ра-
боты з незразумелымі словамі 
вершаванага твора. Высвят-
ленне яго першаснага ўспры-
мання вучнямі. Выбарачнае 
чытанне. Якасці характару га-
лоўнага персанажа на аснове 
яго паводзін і ўчынкаў.
Вызначэнне галоўнай думкі 
твора, тэмпу для выразнага 
чытання

22 Ніна Галіноў-
ская. «Вырата-
ваў»

Папоўніць слоўнікавы запас вучняў 
лексікай з верша «Выратаваў».
Працягнуць работу па фарміраванні 
ўяўлення вучняў аб добрых і дрэн-
ных учынках, якасцях характару 
чалавека, нормах паводзін сродкамі 
мастацкага слова.
На аснове верша «Выратаваў» фар-
міраваць у вучняў чытацкія ўменні 
вычляняць учынак героя і матыў 
учынку, даваць яму сваю ацэнку.
Паказаць дабрыню і клопат чалавека 
аб жывой прыродзе

Высвятленне першаснага 
ўспры мання твора. Выбарачнае 
чытанне. Вызначэнне адпавед-
нага тэмпу і настрою для вы-
разнага чытання верша. Ацэн-
ка паводзін і ўчынкаў галоўнага 
персанажа
Параўнанне паводзін і характа-
раў двух галоўных персанажаў 
з вершаў «Выратаваў» Ніны 
Галіноўскай і «Чаму мяне не
хваляць?» Івана Муравейкі 
(с. 93)

Падрыхтаваць 
выразнае чытанне 
твора

23 Алесь Гарун. 
«Доб рыя 
дзеці»

Працягнуць фарміраванне ўяўлення 
аб добрых і дрэнных учынках, якас-
цях характару чалавека сродкамі 
мастацкага слова.
Фарміраваць чытацкае ўменне на-
зываць герояў паэтычнага твора, 
вызначаць рысы характару на аснове 
іх паводзін і ўчынкаў.
Тэма ўзаемаадносін чалавека і жы-
вой прыроды. Аўтарскае асуджэнне 
бяздумных паводзін дзяцей у ад-
носінах да сінічкі. Вобраз жанчыны-
маці, яе трывога за лёс птушачкі, пе-
раканаўчае павучанне сваіх дзяцей 
не знявольваць жывых істот

Лексічная работа.
Выразнае чытанне верша на-
стаўнікам. Самастойнае чы-
танне твора вучнямі з мэтай 
вызначэння дзейных асоб у ім. 
Высвятленне першаснага 
ўспры мання твора.
Выбарачнае чытанне.
Вызначэнне якасцей характару 
персанажаў на аснове іх думак 
і ўчынкаў.
Вылучэнне асноўнай думкі 
твора. Чытанне верша па ро-
лях.
Падбор да ілюстрацыі адпавед-
ных радкоў твора

Падрыхтаваць 
выразнае чытанне 
па ролях верша 
Але ся Гаруна 
«Доб рыя дзеці» 

24 Яраслаў Пар-
хута. «Кро-
пелька»

Узбагачаць слоўнікавы запас вучняў 
лексікай твора.
Фарміраваць чытацкае ўменне на-
зываць у мастацкім творы персана-
жаў, вызначаць рысы іх характару на 
аснове апісаных паво дзін і ўчынкаў.
Вызначаць свае адносіны да апавя-
дання і яго асноўную думку.
Давесці вучням услаўленне пісь-
меннікам узаемадапамогі і дружбы 
паміж людзьмі на вобразе казачных 
кропелек

Арганізацыя слоўнікавай ра-
боты з незразумелымі словамі 
твора. Высвятленне першасна-
га ўспрымання твора вучнямі.
Выбарачнае чытанне.
Вызначэнне асноўнай думкі 
і жанру твора.
Падбор прыказак, якія пады-
ходзяць да сэнсу літаратурнай 
казкі.
Падрыхтоўчая работа да па-
дра бязнага пераказу адной ча-
сткі аўтарскай казкі па плане 
дапаможніка

Падрыхтава-
ць пад рабязны 
пераказ адной 
часткі апавядання 
Яраслава Парху-
ты «Кропелька»
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25 Ядвіга Бяган-
ская. «Каму 
сказаць дзя-
куй».
Абагульненне 
ве даў па раз-
дзеле «У свеце 
ветлівасці 
і дабрыні»

Фарміраваць чытацкае ўменне на-
зываць у мастацкім творы дзейных 
асоб, рысы іх характару на аснове 
апісаных паводзін і ўчынкаў. 
Вызначаць уласныя адносіны да апа-
вядання і яго асноўную думку.
Роздум пісьменніцы аб цесных і дру-
жалюбных узаемаадносінах чалаве-
ка і прыроды.
Абагульніць чытацкія ўяўленні 
вуч няў аб правілах этыкету, добрых 
і дрэнных учынках, аўтарах, якія 
пішуць пра дзяцей мастацкія творы 
розных жанраў

Лексічная работа.
Выразнае чытанне апавядання 
настаўнікам. Самастойнае чы-
танне твора з мэтай вызначэн-
ня дзейных асоб. 
Аналітычная і ацэначная гу-
тар ка па змесце на аснове вы-
барачнага чытання.
Вызначэнне асноўнай думкі 
апавядання.
Адказы вучняў на пытанні і за-
данні, якія змешчаны ў вучэб-
ным дапаможніку пад рубры-
кай «Правер свае дасягненні па 
тэме...» (с. 106–110)

Папярэдняе 
заданне вучням да 
ўрока пазакласна-
га чытання

26 Пазакласнае 
чытанне

Арганізаваць чытанне і разгляд кніг 
на тэму стаўлення людзей адзін да 
аднаго, добрых і дрэнных учынкаў, 
неабходнасці ветлівасці і добразыч-
лівасці ў жыцці

Тэма 5. Зімовыя прыгоды
27 Юрась Свірка. 

«З першым 
снегам!»

Пазнаёміць вучняў з задачамі новага 
раздзела: чаму навучацца, якія ўмен-
ні будуць развіваць.
Працягнуць фарміраванне вобраз-
ных уяўленняў аб зімовай прыродзе. 
Вызначыць прыкметы ранняй зімы, 
эмацыянальны настрой твора.
Развіваць уменне вызначаць у ма-
стацкім творы вобразныя словы 
і выразы.
Прааналізаваць пачуцці лірычнага 
героя верша — любаванне прыгажос-
цю ранняй зімы. Выявіць аўтарскія 
пачуцці ў творы

Аналіз старонкі-навігатара да 
тэматычнага раздзела «Зімо-
выя прыгоды».
Выбарачнае чытанне. Вылу-
чэнне з твора карцін зімовай 
прыроды.
Вызначэнне настрою, інтана-
цыі і вобразных слоў, уласных 
адносін да героя верша.
Рубрыка «Давайце абмяркуем 
тэму разам»: вуснае апісанне 
рэпрадукцыі карціны Аркадзя 
Пластава «Першы снег» на ас-
нове пытанняў вучэбнага дапа-
можніка (с. 114–115)

Падрыхтаваць 
вы раз нае чытан-
не верша Юрася 
Свір кi «З першым 
сне гам!»

28 Артур Вольскі. 
«Снежны бой»;
Васіль Жуко-
віч. «З гары»

Папаўняць слоўнікавы запас вучняў 
лексікай твора.
Фарміраваць у іх вобразныя ўяўлен-
ні аб зімовай прыродзе і забавах 
дзяцей. Вызначыць эмацыянальны 
настрой твора, прыкметы зімы.
Развіваць уменне вызначаць у ма-
стацкім творы вобразныя словы, чы-
тацкія адносіны да вершаў.
Адзначыць захапленне лірычных 
герояў абодвух твораў прыгажосцю 
зімы, забавамі і атмасферай радасці 
ад адпачынку

Арганізацыя слоўнікавай ра-
боты з незразумелымі словамі 
твора. Высвятленне першасна-
га ўспрымання твора.
Выбарачнае чытанне.
Вызначэнне настрою і рытму 
верша, яго асноўнай думкі, 
воб разных слоў.
Вылучэнне адлюстраваных 
у вершах малюнкаў зімовай 
прыроды.
Вуснае апісанне малюнкаў да 
верша «З гары»

Падрыхтаваць 
выразнае чытанне 
абодвух твораў

29 Янка Галу-
бовіч. 
«Андрэйка-
памочнік»

Узбагачаць слоўнікавы запас вучняў 
лексікай твора.
Фарміраваць чытацкія ўменні на-
зываць героя апавядання, вызна-
чаць рысы характару на аснове яго 
ўчынкаў. Выказваць свае адносіны 
да дзейнай асобы апавядання.
Адзначыць працавітасць хлопчыка 
Андрэйкі і яго клопат аб старэйшых. 
Адчуванне асалоды ад карысных 
вынікаў выкананай працы

Арганізацыя слоўнікавай ра-
боты з незразумелымі словамі 
твора. Выбарачнае чытанне.
Вызначаць якасці характару на 
аснове думак і ўчынкаў перса-
нажа.
Вылучэнне з твора відаў зімо-
вай працы дзяцей у час канікул, 
вобразных слоў і выразаў, якія 
паказваюць багацце маўлення 
пісьменніка.
Падзел апавядання на часткі, 
падбор загалоўкаў, падрабязны 
пераказ твора

Падрыхтаваць 
падрабязны пера-
каз адной часткі 
апавядання Янкi 
Галубові ча «Ан-
дрэйка-па моч нік»
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30 Павел Ткачоў. 
«Пад Новы 
год».

Узбагачаць слоўнікавы запас вучняў 
лексікай твора. Фарміраваць у іх 
вобразныя ўяўленні аб карысных 
справах дарослых людзей у зімовы 
перыяд, патрэбу дапамагаць птушкам 
і жывёлам зімой.
Фарміраваць чытацкія ўменні назы-
ваць героя апавядання, вызначаць 
якасці яго характару на аснове ўчын-
каў. Вылучаць з тэксту вобразныя сло-
вы і тлумачыць іх ролю. Выказваць 
свае адносіны да героя апавядання

Арганізацыя слоўнікавай рабо-
ты з незразумелымі словамі тво-
ра. Выбарачнае чытанне. Харак-
тарыстыка ўчынкаў галоўнага 
персанажа. Вылучэнне з твора 
вобразных слоў. Практычнае 
вызначэнне жанру твора, асаблі-
васцей элементаў казкі. Высвят-
ленне галоўнай думкі твора

III чвэрць. 20 урокаў

31 Таццяна Му-
шын ская. 
«Ветлівая 
сінічка»

Папаўняць слоўнікавы запас вучняў 
лексікай твора.
Фарміраваць чытацкія ўменні вычля-
няць учынак галоўнага героя, даваць 
ацэнку ўчынку. Вызначаць якасці ха-
рактару хлопчыка Дзяніскі, асноўную 
думку твора. Выказваць свае адносіны 
да героя апавядання.
Адзначыць карысныя заняткі дзя-
цей, шкадаванне і клопат Дзяніскі 
аб птушках

Арганізацыя слоўнікавай ра-
боты з незразумелымі словамі 
твора. Выбарачнае чытанне.
Якасці характару на падста-
ве думак і ўчынкаў галоўнага 
персанажа.
Вылучэнне слоў і выразаў, 
з дапамогай якіх можна аха-
рактарызаваць унутраны стан 
Андрэйкі. Падзел тэксту на сэн-
савыя часткі, падбор загалоўкаў 
да кожнай з іх. Падрыхтоўка да 
падрабязнага пераказу адной 
часткі твора

Падрыхтаваць па-
д рабязны пераказ 
адной часткі апа-
вядання Тац цяны 
Му шын скай «Вет-
лівая сі ніч ка»

32 Валянцін Лук-
ша. «За што 
люблю я Новы 
год?»
Абагульненне 
ве даў па раз-
дзеле «Зімо-
выя прыгоды»

Узбагачаць слоўнікавы запас вучняў 
лексікай твора. Фарміраваць у іх 
вобразныя ўяўленні аб забавах дзя-
цей у час зімовых канікул. Вызна-
чаць эмацыянальны настрой твора, 
прыкметы свята Новага года.
Развіваць уменне вызначаць у ма-
стацкім творы вобразныя словы і іх 
ролю.
Адзначыць радасць і захапленне 
лірычнага героя верша прыгажосцю 
навагодняга свята.
Абагульніць веды вучняў па раздзе-
ле «Зімовыя прыгоды»

Арганізацыя слоўнікавай ра-
боты з незразумелымі словамі 
твора.
Высвятленне першаснага 
ўспры  мання твора.
Выбарачнае чытанне.
Вызначэнне аўтарскага на-
строю, вобразных слоў, асноў-
най думкі верша.
Работа па выпрацоўцы пра-
вільнага і асэнсаванага чы тан-
ня ўголас з захаваннем інтана-
цыі сказа і паўз.
За вучванне верша на памяць.
Адказы вучняў на пытанні і за-
данні, якія змешчаны ў вучэб-
ным дапаможніку пад рубрыкай 
«Правер свае дасягненні па тэ-
ме…» на с. 133–136

Вывучыць верш 
Валянціна Лукшы 
«За што люблю  
я Новы год?»  
на памяць

33 Пазакласнае 
чытанне

Арганізаваць чытанне і разгляд кніг 
на тэму зімовых змен у прыродзе, 
працы і адпачынку зімой

Тэма 6. Пяшчотны свет сям’і

34 Васіль Жуко-
віч. «Сям’я»

Пазнаёміць вучняў з задачамі новага 
раздзела: чаму навучацца, якія ўмен-
ні будуць развіваць.
Узбагачаць слоўнікавы запас вучняў 
лексікай твора.
Фарміраваць правільнае, асэнсава-
нае чытанне ўголас цэлымі словамі, 
чытацкія ўменні знаходзіць у вер-
шаваным тэксце з дапамогай выба-
рачнага чытання адказы на пытанні 

Аналіз старонкі-навігатара да 
тэматычнага раздзела «Пяш-
чотны свет сям’і».
Арганізацыя слоўнікавай ра-
боты з незразумелымі словамі 
твора. Высвятленне першаснага 
ўспрымання верша.
Выбарачнае чытанне.
Вызначэнне ў змесце верша ла-
скавых слоў і іх ролі. Падбор да

На аснове малюн-
ка і пытанняў ву-
чэбнага дапамож-
ніка падрыхтаваць 
расказ на тэму 
«Мая сям’я»
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настаўніка.
Развіваць уменне бачыць вобразныя 
карціны, створаныя аўтарам.
Адзначыць у вершы дружалюбныя, 
шчырыя і паважлівыя адносіны па-
між членамі сям’і. Паказаць, што 
старанная праца, агульны адпачы-
нак і панаванне любові —  залог шча-
слівай сям’і

малюнкаў адпаведных радкоў 
з твора.
Гульня «Хто каму як даводзіц-
ца?». Адгадванне загадак. Абмер-
каванне тэмы «Мая сям’я» па 
малюнку і пытаннях, змешча-
ных у вучэбным дапаможніку 
на с. 6–7

35 Эдзі Агняцвет. 
«Маме»;
Уладзімір Ка-
рызна. «Самая 
лепшая»

Фарміраваць чытацкія ўменні назы-
ваць герояў вершаў, вызначаць рысы 
характару персанажаў на аснове іх 
думак і ўчынкаў. Вылу чаць у змесце 
твораў вобразныя словы і іх ролю. 
Выказваць свае адносіны да герояў 
твораў.
У вершы Эдзі Агняцвет «Маме» ад-
значыць услаўленне паэтэсай бяз-
межнай любові дачкі да сваёй маці.
У творы Уладзіміра Карызны «Са-
мая лепшая» паказаць працавітасць, 
клопат і значэнне маці ў сям’і, любоў 
і павагу дзяцей да яе асобы

Высвятленне першаснага 
ўспры мання твораў.
Выбарачнае чытанне.
Вызначэнне аўтарскага на-
строю, вобразных слоў, асноў-
най думкі вершаў.
Рубрыка «Давайце абмяркуем 
тэму разам»: работа над рэпра-
дукцыямі карцін мастакоў Зі-
наіды Серабраковай «Аўтапар-
трэт з дзвюма дочкамі» (с. 9) 
і Піно Дэні «Маці і дзіця» 
(с. 11)

Вывучыць  
на памяць верш 
Эдзі Агняцвет 
«Маме»

36 Вісарыён Гар-
бук. «Незнарок 
і знарок»

Папаўняць слоўнікавы запас вучняў 
лексікай твора.
Фарміраваць чытацкія ўменні назы-
ваць дзейных асоб аўтарскай казкі, 
вызначаць рысы характару персана-
жу на аснове яго ўчынкаў.
Акцэнтаваць увагу на выхаванні ма-
туляй у свайго сына Юры лепшых 
рыс характару: сумлення, прызнан-
ня ім сваіх памылак і гатоўнасць 
выпраўляць іх

Арганізацыя слоўнікавай ра-
боты з незразумелымі словамі 
твора.
Слуханне апавядання.
Выбарачнае чытанне.
Характарыстыка ўчынкаў га-
лоўнага персанажа. Практыч-
нае вылучэнне са зместу твора 
асаблівасцей элементаў казкі. 
Высвятленне галоўнай думкі.
Падзел твора на сэнсавыя част-
кі згодна з прадстаўленым пла-
нам. Падрабязны пераказ ад-
ной часткі казкі па плане

Падрабязна 
пераказаць змест 
адной часткі казкі 
Вісарыёна Гар-
бука «Незнарок 
і знарок» па плане 
вучэбнага дапа-
можніка

37 Іван Мура-
вейка. «Адно 
яечка на дваіх»

Узбагачаць слоўнікавы запас вучняў 
лексікай твора.
Прагназаваць змест апавядання.
Фарміраваць чытацкія ўменні вуч-
няў знаходзіць эпізод з апі сан нем 
учынку дзейнай асобы, даваць ацэ-
нку ўчынку. Вызначаць якасці хара-
ктару браціка Сяргейкі і сястрычкі 
Верачкі, асноўную думку твора. 
Выказваць свае адносіны да герояў 
апавядання.
Адзначыць важную ролю маці ў сям’і, 
у якой растуць добразычлівыя і су-
мленныя дзеці

Арганізацыя слоўнікавай ра-
боты з незразумелымі словамі 
твора.
Слуханне апавядання. Рубры-
ка «Пафантазіруйце»: як мо-
гуць развівацца падзеі далей?
Выбарачнае чытанне.
Характарыстыка думак і ўчын-
каў персанажаў.
Вылучэнне слоў і выразаў, 
з да памогай якіх можна аха-
рактарызаваць унутраны стан 
герояў твора.
Выпрацоўка выразнага чы-
тання

Падрыхтаваць 
выразнае чытанне 
апавядання Івана 
Муравейкi «Адно 
яечка на дваіх»

38 Даір Слаўко-
віч. «Разум-
ны аловак»; 
Васіль Ткачоў. 
«Незвычайны 
дыктант»

Фарміраваць чытацкія ўменні на-
зываць герояў апавяданняў, вызна-
чаць рысы іх характару на аснове 
ўчынкаў.
У час аналізу твора Даіра Слаўко-
віча «Разумны аловак» адзначыць 
клапатлівага, сур’ёзнага, добрага і цяр-
плівага бацьку сям’і, яго важную ролю 
ў выхаванні і навучанні дзяцей.

Першаснае чытанне твораў 
настаўнікам. Чытанне тэкстаў 
вучнямі самiм сабе. Выбарач-
нае чытанне.
Узнаўленне сюжэтаў апавядан-
няў па пытаннях.
Выказванне разважанняў аб 
прачытаных творах.
Падрыхтоўка да падрабязнага

Падрабязна 
пераказаць адну 
частку твора 
Даіра Слаўковіча 
«Разумны аловак» 
ці Васіля Ткачова 
«Незвычайны 
дыктант» (на вы-
бар вучня)
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Акцэнтаваць увагу вучняў на кло-
паце і мудрасці таты ў апавяданні 
Васіля Ткачова «Незвычайны дык-
тант»

пераказу часткі зместу абодвух 
апавяданняў.
Рубрыка «Давайце абмяркуем 
тэму разам»: абмеркаваць ад-
каз на пытанне «Як трэба па-
водзіць сябе, каб настрой таты 
і мамы не псаваўся з-за вас?»

39 Ніна Галі-
ноўская. «Ба-
буліна песня»;
Яўген Рад-
кевіч. «Хто 
самы моцны?»

Папаўняць слоўнікавы запас вучняў 
лексікай абодвух твораў.
Фарміраваць правільнае, асэнсава-
нае чытанне ўголас, чытацкія ўмен-
ні знаходзіць у вершаваным творы 
з дапамогай выбарачнага чытання 
адказы на пытанні настаўніка.
Развіваць уменне бачыць вобразныя 
карціны, створаныя аўтарам.
Даказаць, што шчырая любоў бабулі 
да свайго ўнука, яе спадзяванне на 
духоўную сувязь са сваім нашчад-
кам —  асноўная думка верша Ніны 
Галіноўскай «Бабуліна песня».
Давесці вучням, што парастак у апа-
вяданні Яўгена Радкевіча «Хто са-
мы моцны?» сімвалізуе магут насць 
прыроды, яе перавагу над чалавекам. 
Патлумачыць ролю вопытнага, на-
зіральнага і мудрага дзеда ў выха-
ванні ўнука Стасіка

Арганізацыя слоўнікавай ра-
боты з незразумелымі словамі 
твораў. Чытанне твораў на-
стаўнікам і вучнямі. Гутарка па 
пытаннях вучэбнага дапамож-
ніка. Вызначэнне адносін вуч-
няў да персанажаў паэтычнага 
і празаічнага твораў.
Гутарка па пытаннях да рэпра-
дукцыі карціны беларускай 
мастачкі Галіны Сілівончык 
«Забаўлянкі для Янкі».
Выбарачнае чытанне апавядан-
ня Яўгена Радкевіча «Хто самы 
моцны?».
Характарыстыка думак і ўчын-
каў галоўных персанажаў.
Вылучэнне слоў і выразаў, 
з дапамогай якіх можна аха-
рактарызаваць унутраны стан 
герояў твора.
Чытанне апавядання па ролях

Падрыхтаваць 
выразнае чытанне 
апавядання Яўге-
на Радкевіча «Хто 
самы моцны?» па 
ролях

40 Абагульненне 
ведаў па раз-
дзеле «Пяш-
чотны свет 
сям’і»

Абагульніць веды вучняў па раздзе-
ле «Пяшчотны свет сям’і»

Гутарка па тэме «Сямейныя 
святы і заняткі» на аснове 
рэпрадукцыі карціны, фо-
таздымка і пытанняў, змешча-
ных у вучэбным дапаможніку 
на с. 32–33.
Адказы вучняў на пытанні і за-
данні, якія змешчаны ў вучэб-
ным дапаможніку пад рубры-
кай «Правер свае дасягненні па 
тэме…» на с. 34–36

Папярэдняе 
заданне вучням да 
ўрока пазакласна-
га чытання

41 Пазакласнае 
чытанне

Арганізаваць чытанне і разгляд кніг 
на тэму ўзаемаадносін, клопату і па-
вагі ў сям’і

Тэма 7. Урокі працавітасці

42 Змітрок Бя-
дуля. «Гаспа-
дарка»

Пазнаёміць вучняў з задачамі новага 
раздзела: чаму навучацца, якія ўмен-
ні будуць развіваць.
Узбагачаць слоўнікавы запас вучняў 
лексікай твора.
Фарміраваць чытацкія ўменні назы-
ваць дзейных асоб верша, вызначаць 
рысы іх характару на аснове ўчын-
каў.
Вызначыць тэму і асноўную думку 
верша. Выказваць свае адносіны да 
герояў твора.
Адзначыць працавітасць, карысць 
справы і добразычлівыя адносіны па-
між усімі жывёламі беларускай хаткі;
аўтарскае адлюстраванне трады-
цыйных заняткаў беларусаў і на-

Аналіз старонкі-навігатара да 
тэматычнага раздзела «Урокі 
працавітасці».
Арганізацыя слоўнікавай ра-
боты з незразумелымі словамі 
твора.
Слуханне верша і вызначэнне 
яго агульнага эмацыянальнага 
настрою. Чытанне твора самі 
сабе з мэтай вызначэння на-
строю.
Аналітычная гутарка па змесце.
Вызначэнне тэмы і асноўнай 
думкі верша.
Падрыхтоўка вучняў да выраз-
нага чытання

Падрыхтаваць 
выразнае чытанне 
верша Змітрака 
Бядулі «Гаспа-
дарка»
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родных рамёстваў на прыкладзе 
дзейнасці персанажаў

43 Авяр’ян Дзеру-
жынскі. «Хлеб-
ная скарынка»;
Міхась Пазня-
коў. «Хлеб»

Узбагачаць слоўнікавы запас вучняў 
лексікай абодвух твораў.
Вылучаць са зместу вершаў вобраз-
ныя словы і іх ролю.
Вызначыць тэму і асноўную думку 
абодвух твораў.
Паказаць услаўленне паэтамі нат-
хнёнай і скла данай працы хлебаро-
баў і хлеба як выніку яе, «асновы ўсіх 
асноў»

Слоўнікавая работа з незра-
зумелымі словамі твораў.
Слуханне верша і вызначэнне 
яго агульнага эмацыянальнага 
настрою. Выбарачнае чытанне.
Вызначэнне вобразных слоў, 
асноўнай думкі вершаў, ад-
носін вучняў да паэтычных 
твораў.
Работа над рэпрадукцыяй кар-
ціны беларускага мастака Мі-
хаіла Савіцкага «Хлеб».
Аналіз прыказак пра хлеб на 
с. 42

Падрыхтаваць 
выразнае чытанне 
абодвух вершаў

44 Янка Купала.
«Хлопчык 
і лётчык»

Фарміраваць чытацкія ўменні назы-
ваць дзейную асобу верша, вызна-
чаць рысы яе характару на аснове 
маналогу.
Выказваць свае адносіны да героя 
твора. 
Вызначыць тэму і асноўную думку 
верша. Захопленасць героя верша 
пазнаннем жыцця і свету, марай 
пра не звычайныя падарожжы і ад-
крыцці; імкненне як мага хутчэй 
пакарыць неба, набыць любімую 
прафесію

Слуханне верша і вызначэнне 
яго агульнага эмацыянальнага 
настрою.
Чытанне твора самі сабе. Вы-
разнае чытанне. Характары-
стыка вобраза хлопчыка.
Вызначэнне тэмы і асноўнай 
думкі верша.
Падрыхтоўка класа да выраз-
нага чытання.
Завучванне твора на памяць.
Гутарка пра разнастайнасць 
прафесій у жыцці чалавека

Вывучыць верш 
Янкi Купалы 
«Хлоп чык і лёт-
чык» на памяць

45 Нічыпар Пару-
каў. «Не хапіла 
работы»;
Іван Мура-
вейка. «Тры 
лыжкі»

Фарміраваць чытацкія ўменні на-
зываць герояў апавядання, даваць 
ацэнку іх учынкам, выказваць свае 
адносіны да ўчынкаў персанажаў.
Адзначыць клопат і сур’ёзнае стаў-
ленне меншай дачкі Тані да маці. Ус-
ведамленне старэйшай Лізай свайго 
гультайства.
Фарміраваць чытацкія ўменні зна-
ходзіць у вершаваным творы з дапа-
могай выбарачнага чытання адказы 
на пытанні настаўніка.
Усвядоміць урок працавітасці, які 
атрымалі сыны ад сваёй маці Сарокі

Вызначэнне ў абодвух творах 
галоўных персанажаў, рыс іх 
характару. Высвятленне тэмы 
і галоўнай думкі твораў.
Чытанне па ролях апавядання 
Нічыпара Парукава «Не хапіла 
работы». Падрыхтоўка падра-
бязнага пераказу яго зместу па 
плане вучэбнага дапаможніка 
(на с. 47).
Слуханне верша і вызначэнне 
яго агульнага эмацыянальнага 
настрою.
Чытанне твора сам сабе. 
Аналітычная гутарка па змес-
це. Вызначэнне рыс характару 
дзейных асоб у творы.
Падрыхтоўка да выразнага чы-
тання верша

Падрыхтаваць 
па д рабязны пера-
каз апавядання 
Нічыпара Пару-
кава «Не хапіла 
работы» па плане 
ці выразнае чы-
танне верша Івана 
Муравейкі «Тры 
лыжкі» (на выбар 
вучня)

46 Міхась Да ні-
лен ка. «Чароў-
нае слова»

Папаўняць слоўнікавы запас вучняў 
лексікай твора.
Фарміраваць чытацкія ўменні на-
зываць герояў апавядання, даваць 
ацэнку іх учынкам, выказваць свае 
адносіны да ўчынкаў герояў.
Паказаць клопат Стасіка аб сваім 
бацьку. 
Усвядоміць урок працавітасці, які 
атрымаў сын ад свайго таты

Слоўнікавая работа з незра зу-
ме лымі словамі твора.
Чытанне апавядання і ана-
лі тычная гутарка па прачы-
таным. Вызначэнне дзейных 
асоб, рыс іх характару.
Высвятленне тэмы і галоўнай 
думкі твора.
Падрыхтоўка да чытання па ро-
лях. Выразнае чытанне твора.
Праца ў пары ці групе. Падзел 
апавядання на сэнсавыя часткі 
згодна з планам і падрабязны 
пераказ зместу

Падрыхтаваць 
падрабязны пера-
каз апавядання па 
плане вучэбнага 
дапаможніка
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47 Ядвіга Бя-
ганская. «Як 
Настачка маме 
да па магала».
Абагульненне 
ведаў па раз-
дзеле «Урокі 
пра цавітасці»

Узбагачаць слоўнікавы запас вучняў 
лексікай твора.
Фарміраваць чытацкія ўменні на-
зываць герояў апавядання, даваць 
ацэнку іх учынкам, выказваць свае 
адносіны да ўчынкаў герояў.
Паказаць ухваленне аўтарам клопа-
ту, беражлівых і паважлівых адносін 
дачкі Настачкі да сваёй мамы.
Абагульніць веды вучняў па раздзе-
ле «Урокі працавітасці»

Слоўнікавая работа з незра-
зумелымі словамі твора.
Чытанне апавядання і аналі-
тычная гутарка па прачыта-
ным.
Вызначэнне дзейных асоб, 
якасцей характару галоўна-
га персанажа. Чытанне твора 
ланцужком.
Падбор загалоўкаў да назвы 
твора.
Рубрыка «Давайце абмяркуем 
тэму разам»: работа па тэме 
«Дапамога маме» (с. 58–59).
Адказы вучняў на пытанні і вы-
кананне заданняў, якія змешча-
ны ў вучэбным дапаможніку пад 
рубрыкай «Правер свае дасяг-
ненні па тэме…» на с. 60–62

Папярэдняе 
заданне вучням да 
ўрока пазакласна-
га чытання

48 Пазакласнае 
чытанне

Арганізаваць чытанне і разгляд кніг 
на тэму працы і прафесій

Тэма 8. Усмешка вясны

49 Ядвіга Бя-
ганская. «Дзе 
начавалі ру-
кавічкі?»

Пазнаёміць вучняў са зместам і  за-
дачамі новага раздзела. Фарміра-
ваць вобразныя ўяўленні аб зменах 
у прыродзе, вызначаць карціны ран-
няй вясны, тэму і асноўную думку 
твора. Прагназаваць змест апавя-
дання.
Развіваць уменне вызначаць у ма-
стацкім творы вобразныя словы і іх 
ролю.
Асэнсаванне адлюстравання ў апа-
вяданні розных бакоў жыцця: заха-
плення праявамі прыроды і захаван-
ня памяці аб памерлых. Давесці, што 
чырвоныя рукавічкі — увасабленне 
памяці ўнучкі аб памерлай бабулі

Аналіз старонкі-навігатара да 
тэматычнага раздзела «Усмеш-
ка вясны».
Слуханне твора. Рубрыка «Па-
фантазіруйце» на с. 67. Са ма-
стойнае чытанне апавядання 
вучнямі.
Вызначэнне ў творы пер са-
нажаў, рыс іх характару.
Выбарачнае чытанне.
Высвятленне тэмы і галоўнай 
думкі твора.
Вылучэнне з тэксту апісан-
ня карцін вясны, яе першых 
прыкмет. Вызначэнне эмацыя-
нальнага стану галоўнага героя, 
настрою ў прыродзе, рыс харак-
тару галоўнага персанажа.
Падрыхтоўка да падрабязнага 
пераказу апавядання па плане 
вучэбнага дапаможніка

Падрыхтава-
ць па д рабязны 
пераказ адной 
часткі апавядання 
Ядвігi Бя ганскай 
«Дзе начавалі 
рукавічкі?» па 
плане вучэбнага 
дапаможніка

50 Якуб Колас. 
«Прылёт пту-
шак» і «Песня 
аб вясне»

Узбагачаць слоўнікавы запас вучняў 
лексікай твора.
Фарміраваць чытацкія ўменні назіра-
ць за эмацыянальным станам героя, 
вызначаць рысы яго характару на ас-
нове паводзін і думак. Разві ваць умен-
не бачыць вобразныя карціны вясны, 
створаныя пісьменнікам у апавяданні.
Вызначаць тэму і асноўную думку 
твора. Захапленне аўтарам прыга-
жосцю карцін вясновай прыроды 
і прылётам птушак.
Развіваць уменне бачыць вобразныя 
карціны вясны, створаныя паэтам 
у вершы; вызначаць у радках воб-
разныя словы і іх ролю, тэму і асноў-
ную думку твора.

Слоўнікавая работа з не зра-
зумелымі словамі твора.
Чытанне апавядання на-
стаўнікам і вучнямі. Гутарка па 
змесце і выбарачнае чытанне.
Характарыстыка думак і ўчын-
каў галоўнага персанажа Яся.
Вылучэнне слоў і выразаў, 
з дапамогай якіх можна аха-
рактарызаваць унутраны стан 
героя твора. Вызначэнне тэмы 
і асноўнай думкі апавядання.
Слуханне верша і вызначэнне 
яго агульнага эмацыянальнага 
настрою.Чытанне верша самі 
сабе. Аналітычная гутарка па 
змесце і выбарачнае чытанне.

Вывучыць верш 
Якуба Коласа 
«Пес ня аб вясне»
на памяць
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Раскрыць хараство вясновага пейза-
жу, выяўленне аўтарскіх пачуццяў 
у творы

Вызначэнне тэмы і галоўнай 
думкі твора.
Падрыхтоўка да выразнага чы-
тання.
Завучванне на памяць.
Параўнанне верша Якуба Ко-
ласа «Песня аб вясне» і кар-
ціны беларуска-польскага ма-
стака Фердынанда Рушчыца 
«Вясна»

51 Уладзімір 
Мазго. «Сябры 
вясны»;
Міхась Пазня-
коў. «Садзім 
алею»

Развіваць уменне бачыць вобраз-
ныя карціны вясны, створаныя па-
этам у вершы; вызначаць настрой, 
вобразныя словы, тэму і асноўную 
думку твора.
Паказаць эмацыянальны ўздым дзей-
най асобы ад абуджэння прыроды 
вясной, захапленне яе зменамі.
Раскрыць асноўную думку верша 
«Сябры вясны» — жаданне сяброў-
ства.
Вызначаць настрой, тэму і асноўную 
думку твора. 
Раскрыць тэму памяці і ўдзячнасці 
сучаснага пакалення героям і ахвя-
рам Вялікай Айчыннай вайны

Слуханне вершаў і вызначэнне 
іх агульнага эмацыянальнага 
настрою.
Самастойнае чытанне твораў 
вучнямі. Аналітычная гутарка 
па змесце і выбарачнае чытан-
не.
Вызначэнне тэмы і галоўнай 
думкі твораў.
Назіранне за рытмам твораў. 
Адпрацоўка выразнасці чытан-
ня, умення правільна інтана-
ваць сказы, расстаўляць паўзы 
з апорай на знакі прыпынку

Падрыхтаваць 
выразнае чытанне 
абодвух твораў

52 Цётка.  
«Сварба»

Узбагачаць слоўнікавы запас вучняў 
лексікай твора.
Фарміраваць чытацкія ўменні пра-
гназаваць змест твора, знаходзіць 
у ім з дапамогай выбарачнага чы-
тання адказы на пытанні настаўніка.
Тэма ўзаемаадносін чалавека і пры-
роды

Слоўнікавая работа з незра-
зумелымі словамі твора.
Чытанне казкі настаўнікам 
і вучнямі. Рубрыка «Пафан-
тазіруйце» на с. 79. Аналітыч-
ная гутарка па змесце і выба-
рачнае чытанне.
Вызначэнне тэмы і галоўнай 
думкі твора.
Работа над выразным чытан-
нем аўтарскай казкі

Падрыхтаваць 
выразнае чытан-
не казкі Цёткi 
«Сварба»

IV чвэрць. 18 урокаў

53 Ніна Галіноў-
ская. «Вясно-
вая бярозка»;
Яўген Журба. 
«Пчолка»

Фарміраваць чытацкія ўменні на-
зіраць за эмацыянальным станам 
героя.
Развіваць уменне бачыць вобраз-
ныя карціны вясны, створаныя па-
этам у вершы; вызначаць у радках 
вобразныя словы, тэму і асноўную 
думку твораў.
Паказаць захапленне прыгажосцю 
вясновай прыроды. 
Раскрыць вобраз вясновай бярозкі, 
праблему ўзаемаадносін прыроды 
і чалавека, вобраз пчолкі ў вершы, 
аўтарскае захапленне ёю як шчырай 
працаўніцай і клапатлівай маці, сэнс 
стваральнай працы

Высвятленне першаснага 
ўспрымання твораў. Вызна-
чэнне настрою, тэмы і асноў-
най думкі абодвух паэтычных 
твораў.
Назіранне за рытмам. Адпра-
цоўка выразнасці чытання, 
умення правільна інтанаваць 
сказы, расстаўляць паўзы з апо-
рай на знакі прыпынку.
Чытанне верша «Вясновая бя-
розка» па ролях.
Работа па апісанні рэпрадукцыі 
карціны беларускага мастака 
Станіслава Жукоўскага «Лес» 
на аснове пытанняў вучэбнага 
дапаможніка (с. 82–83)

Падрыхтаваць 
вы разнае чытанне 
абодвух вершаў

54 Ніна Ма-
еўская. «Як 
галінка прач-
нулася».
Абагульненне 
ведаў па раз-
дзеле «Усмеш-
ка вясны»

Развіваць уменне прагназаваць 
змест твора, бачыць вобразныя кар-
ціны вясны, створаныя пісьменнікам 
у апавяданні; вызначаць у радках 
вобразныя словы, тэму і асноўную 
думку твора.
Раскрыць цеплыню адносін паміж 
сіламі пры ро ды (сонейкам і галін-

Выразнае чытанне твора на-
стаўнікам. Прагназаванне яго 
працягу. Аналітычная гутарка 
па змесце прачытанага. Выз-
начэнне тэмы і галоўнай думкі 
твора.
Работа над выразным чытан-
нем аўтарскай казкі.

Папярэдняе 
заданне вучням да 
ўрока пазакласна-
га чытання
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камі) і дзейнымі асобамі апавядання, 
ухваленне аўтарам паводзін і ўчын-
каў дзяўчынкі Аленкі.
Абагульніць веды вучняў па раздзе-
ле «Усмешка вясны»

Адказы вучняў на пытанні і вы-
кананне заданняў, якія змешча-
ны ў вучэбным дапаможніку пад 
рубрыкай «Правер свае дасяг-
ненні па тэме…» на с. 91–94

55 Пазакласнае 
чытанне

Арганізаваць чытанне і разгляд кніг 
на тэму вясны і заняткаў лю дзей у гэ-
тую пару года

Тэма 9. З любоўю да роднага краю

56 Расціслаў Бен-
зярук. «Шпак 
і верабей»

Пазнаёміць вучняў з задачамі новага 
раздзела.
Фарміраваць чытацкія ўменні назі-
раць за эмацыянальным станам геро-
яў, вызначаць якасці іх характару на 
аснове паводзін і думак. 
Вызначаць тэму і асноўную думку 
твора, патрыятычны пафас казкі. 
Характарызаваць Шпака праз яго 
адносіны да родных мясцін

Аналіз старонкі-навігатара да 
тэматычнага раздзела «З лю-
боўю да роднага краю».
Чытанне казкі настаўнікам 
і вуч нямі. Выбарачнае чытанне 
з мэтай вызначэння галоўнай 
думкі твора. 
Вызначэнне рыс характару во-
бразаў Шпака і Вераб’я.
Чытанне казкі па ролях.
Работа ў пары ці групе. Падзел 
казкі на сэнсавыя часткі. Пад-
бор загалоўкаў і падрабязны 
пераказ твора

Падрыхтаваць па-
драбязны пераказ 
казкі Расціслава 
Бензерука «Шпак 
і верабей»

57 Рыгор Бохан. 
«Скарынка»;
Авяр’ян 
Дзеружынскі. 
«Васілёк»

Папаўняць слоўнікавы запас вучняў 
лексікай твора.
Фарміраваць чытацкія ўменні зна-
ходзіць у паэтычных творах з дапа-
могай выбарачнага чытання адказы 
на пытанні настаўніка.
Вызнацаць кантраснасць карцін 
жыцця дзяцей сучаснага і ваеннага 
пакаленняў, трагізм жыцця дзяцей 
і дарослых у гады Вялікай Айчыннай 
вайны.
Развіваць уменне бачыць вобразныя 
карціны прыроды, створаныя паэтам 
у вершы; вызначаць у радках вобраз-
ныя словы і іх ролю,  настрой, тэму 
і асноўную думку твора.
Паказаць паэтычнае адухаўлен-
не прыроды ў вершы, майстэрства 
паэ та ў ства рэн ні вобраза васілька —  
сімвала сінявокай Беларусі

Арганізацыя слоўнікавай ра-
боты з незразумелымі словамі 
твораў.
Слуханне вершаў і вызначэнне 
іх эмацыянальнага настрою.
Чытанне твораў самі сабе. 
Вызначэнне настрою, тэмы 
і асноўнай думкі абодвух вер-
шаў.
Работа над выразным чытан-
нем.
Вуснае апісанне рэпрадукцыі 
карціны мастака Сяргея Сяр-
геева «Букет васількоў» 

Падрыхтаваць 
выразнае чытанне 
або двух вершаў

58 Артур Вольскі. 
«Няма прыга-
жэй»

Развіваць уменне бачыць вобразныя 
карціны прыроды, створаныя паэтам 
у вершы; вызначаць у радках вобраз-
ныя словы, настрой, тэму і асноўную 
думку твора.
Паказаць гонар паэта за сваю ра-
дзіму, захап ленне яе краявідамі, во-
бразнасць, эмацыянальную насыча-
насць мовы верша

Слуханне верша і вызначэнне 
яго агульнага эмацыянальнага 
настрою.
Самастойнае чытанне твора.
Аналітычная гутарка па змесце 
і выбарачнае чытанне. Вызна-
чэнне настрою, тэмы і галоў-
най думкі твора.
Чытанне верша напаўгола-
су з мэтай падрыхтоўкі да 
правільнага чытання.
Выпрацоўка выразнага чы-
тання.
Завучванне на памяць.
Работа па выяў лен ні агульна-
га ў вершы Артура Вольскага 
«Няма прыгажэй» і рэпраду-
кцыі карціны Уладзіміра Ма-
сленікава «Над Нёманам»

Вывучыць верш 
Артура Вольскага 
«Няма прыгажэй» 
на памяць
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59 Ніна Галіноў-
ская. «На 
плошчы Пера-
могі»

Фарміраваць чытацкія ўменні зна-
ходзіць у паэтычным творы з дапа-
могай выбарачнага чытання адказы 
на пытанні настаўніка; назіраць за 
эмацыянальным станам герояў, выз-
начаць рысы іх характару на аснове 
паводзін і думак.
Вызначаць тэму і асноўную думку 
твора.
Асэнсаваць роздум унука пра лёс 
свайго дзеда, пра мужнасць, гераізм 
салдат у гады Вялікай Айчыннай 
вайны; тэму вечнай народнай памя-
ці аб героях і ахвярах вайны; адлю-
страванне пераемнасці пакаленняў 
на вобразах унука і дзеда

Слуханне верша і вызначэнне 
яго агульнага эмацыянальнага 
настрою.
Самастойнае чытанне твора. 
Аналітычная гутарка па змесце 
і выбарачнае чытанне.
Вызначэнне тэмы і галоўнай 
думкі твора.
Назіранне за рытмам твора.
Адпрацоўка выразнасці чытан-
ня, умення правільна інтана-
ваць сказы, расстаўляць паўзы 
з апорай на знакі прыпынку

Падрыхтаваць 
вы раз нае чытан-
не верша Ніны 
Га лі ноў скай «На 
плош чы Перамогі»

60 Алена Кобец-
Філімонава. 
«Кропелька»

Фарміраваць чытацкія ўменні на-
зываць герояў казкі, даваць ацэнку 
і выказваць свае адносіны да ўчын-
каў галоўнага персанажа. Вызначаць 
рысы характару вобраза Кропелькі 
на аснове яе паводзін і ўчынкаў.
Вызначаць тэму і асноўную думку 
твора.
Раскрыць патрыятычны пафас казкі. 
Характарызаваць Кропельку праз яе 
адносіны да родных мясцін

Чытанне казкі настаўнікам 
і вучнямі. Выбарачнае чытанне 
з мэтай вызначэння галоўнай 
думкі твора.
Характарыстыка вобраза Кро-
пелькі на аснове пытанняў ву-
чэбнага дапаможніка (с. 109–
110).
Работа ў пары ці групе.
Падзел тэксту на часткі згод-
на з планам. Падрыхтоўка да 
падрабязнага пераказу зместу

Падрыхтава-
ць падрабязны 
пераказ казкі 
Алены Кобец-
Філімо навай 
«Кропель ка» па 
плане вучэбнага 
дапаможніка

61 Міхась Пазня-
коў. «Родная 
мова».
Абагуль-
ненне ведаў 
па раздзеле 
«З любоўю да 
роднага краю»

Фарміраваць чытацкія ўменні зна-
ходзіць у паэтычным творы з дапа-
могай выбарачнага чытання адказы 
на пытанні настаўніка; назіраць за 
эмацыянальным станам паэта.
Вызначаць тэму і асноўную дум-
ку твора. Заклік паэта не забываць 
роднай мовы, яго заклапочанасць 
яе лёсам.
Абагульніць веды вучняў па раздзе-
ле «З любоўю да роднага краю»

Слуханне верша і вызначэнне 
яго агульнага эмацыянальнага 
настрою.
Самастойнае чытанне твора.. 
Гутарка па змесце і выбарачнае 
чытанне.
Вызначэнне тэмы і галоўнай 
думкі твора.
Адказы вучняў на пытанні і вы-
кананне заданняў, якія змешча-
ны ў вучэбным дапаможніку пад 
рубрыкай «Правер свае дасяг-
ненні па тэме…» на с. 112–116

Папярэдняе 
заданне вучням да 
ўрока пазакласна-
га чытання

62 Пазакласнае 
чытанне

Арганізаваць чытанне і разгляд кніг 
на тэму Радзімы, хлеба, прыродных 
сімвалаў Беларусі

63 Праверка навы-
ку чытання

Зафіксаваць узровень якасці чытан-
ня вучняў класа на канец навучаль-
нага года

Чытанне вучнямі незнаёмага 
празаічнага твора з захаваннем 
арфаэпічных норм беларускай 
мовы 

Тэма 10. Малюнкі лета
64 Эдзі Агняцвет. 

«Я добрую 
кнігу як цуда 
люблю»

Пазнаёміць вучняў з задачамі раз-
дзела.
Узбагачаць слоўнікавы запас вучняў 
лексікай твора.
Фарміраваць чытацкія ўменні зна-
ходзіць у паэтычным творы з да па-
могай выбарачнага чытання адказы 
на пытанні настаўніка; назіраць за 
эмацыянальным станам героя-апа-
вядальніка.
Вызначаць тэму і асноўную думку 
твора. Паэтычнае ўслаўленне кнігі —  
кры ніцы пазнання чалавека, яго вер-

Аналіз старонкі-навігатара. 
Арганізацыя слоўнікавай ра-
боты з незразумелымі словамі 
твора.
Слуханне верша і вызначэнне 
яго агульнага эмацыянальнага 
настрою.
Чытанне твора самі сабе. 
Вызначэнне настрою, тэмы 
і асноўнай думкі верша. 
Назіранне за рытмам твора.
Адпрацоўка выразнасці чытан-
ня, умення правільна інтана -

Падрыхтаваць 
вы разнае чытанне 
верша Эдзі Аг-
няцвет «Я добрую 
кнігу як цуда 
люблю»
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нага спадарожніка як на зямлі, так 
і ў космасе. 
Асэнсаваць ролю кніг у фарміраван-
ні характару асобы чалавека

ваць сказы, расстаўляць паўзы 
з апорай на знакі прыпынку

65 Міхась 
Вышынскі. 
«Казачная 
царэўна»;
Авяр’ян Дзеру-
жынскі. «Лет-
няя раніца»

Узбагачаць слоўнікавы запас вучняў 
лексікай абодвух твораў.
Фарміраваць чытацкія ўменні зна-
ходзіць у празаічным і паэтычным 
творах з дапамогай выбарачнага 
чытання адказы на пытанні па фак-
тычным змесце твора.
Вызначаць тэму і асноўную дум-
ку абодвух твораў, рысы характа-
ру вобразаў хлопчыка Аліка і яго  
сяброўкi Алёнкi на падставе іх учын-
каў і слоў, ролю чытання кніг у фар-
міраванні добразычлівага характару 
дзяцей у апавяданні. 
Характарызаваць вобразы Аліка 
і Алёнкі. Даказаць, што Алёнка —  
цікавы вобраз сучаснай казачнай 
царэўны.
Развіваць уменне бачыць вобраз-
ныя карціны лета, створаныя паэтам 
у вершы; вызначаць вобразныя сло-
вы і іх ролю, замілаванасць хараством 
прыроды, захапленне малюнкамі лет-
няй ра ніцы

Арганізацыя слоўнікавай ра-
боты з незразумелымі словамі 
твораў.
Чытанне апавядання і верша 
настаўнікам і вучнямі. Выба-
рачнае чытанне з мэтай выз-
начэння тэмы і галоўнай думкі 
твораў.
Якасці характару вобразаў 
Аліка і Алёнкі на аснове пы-
танняў вучэбнага дапаможніка 
(с. 124). 
Работа ў пары ці групе. Падзел 
тэксту на часткі згодна з пла-
нам. Падрыхтоўка да падрабяз-
нага пераказу зместу.
Слуханне верша і вызначэнне 
яго агульнага эмацыянальнага 
настрою.Чытанне твора самі 
сабе. Гутарка па змесце і выба-
рачнае чытанне

Падрыхтаваць 
вы раз нае чытанне 
вер ша Авяр’яна 
Дзеружынскага 
«Лет няя раніца» 

66 Фама Рамаш-
ка. «Слёзы 
лілеі»; Нічы-
пар Парукаў. 
«Ягады»

Фарміраваць чытацкія ўменні назы-
ваць герояў у апавяданнях, даваць 
ацэнку і выказваць свае адносіны да 
ўчынкаў галоўных персанажаў.
Параўноўваць вобразы дзяўчынак 
Ніны і Зіны на аснове іх паводзін 
і ўчынкаў.
Вызначаць тэму і асноўную думку 
твораў.
Разгледзець тэму ўзаемаадносін ча-
лавека і прыроды, вобразы клапатлі-
вай і разважлівай заступніцы кветак 
Святланкі і маленькага неразумна-
га хлопчыка, маральна-этычныя 
праблемы ў або двух творах, тэму 
ўзаемаадносін дзяцей у апавяданні 
«Ягады»

Чытанне апавяданняў настаў-
нікам і вучнямі. Выбарачнае 
чытанне з мэтай вызначэння 
тэм і галоўнай думкі абодвух 
твораў.
Ацэнка характару вобразаў 
герояў на аснове пытанняў ву-
чэбнага дапаможніка.
Работа ў пары ці групе. Па-
дзел тэксту «Ягады» на часткі 
з трэцяга абзаца згодна з пла-
нам і падрабязны пераказ яго 
зместу

Падрыхтаваць 
падрабязны пе-
раказ апавядання 
Нічыпара Пару-
кава «Ягады» па 
плане вучэбнага 
дапаможніка 

67 Уладзімір 
Ягоў дзік. 
«Суніцы».
Абагульненне 
ве даў па раз-
дзе ле «Малюн-
кі лета»

Узбагачаць слоўнікавы запас вучняў 
лексікай твора.
Фарміраваць правільнае, асэнсаванае 
чытанне, чытацкія ўменні знаходзіць 
у празаічным тэксце з дапамогай вы-
барачнага чытання адказы на пытан-
ні па фактычным змесце твора.
Развіваць уменне бачыць вобразныя 
карціны, створаныя аўтарам; вызна-
чаць вобразныя словы.
Паказаць сувязь твора з вуснай на-
роднай творчасцю, захапленне пісь-
менніка прыгажосцю летніх ягад, іх 
зборам і карысцю.
Абагульніць веды вучняў па раздзе-
ле «Малюнкі лета»

Арганізацыя слоўнікавай ра-
боты з незразумелымі словамі 
твора.
Чытанне апавядання настаў ні-
кам і вучнямі.
Выбарачнае чытанне з мэтай 
вызначэння тэмы і галоўнай 
думкі твора.
Адказы вучняў на пытанні і вы-
кананне заданняў, якія змешча-
ны ў вучэбным дапаможніку пад 
рубрыкай «Правер свае дасяг-
ненні па тэме…» на с. 137–141

Папярэдняе 
заданне вучням да 
ўрока пазакласна-
га чытання

68 Пазакласнае 
чытанне

Арганізаваць чытанне і разгляд кніг 
на тэму летніх змен у прыро дзе, пра-
цы і адпачынку летам
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Русский язык

Общее количество часов —  91

1. Антипова, М. Б. Русский язык : учеб. для 2-го кл. учреждений общ. сред. образования с белорус. яз. обучения : 
в 2 ч. / М. Б. Антипова. — 2-е изд., испр. и доп. —  Минск : НИО, 2015.

2. Антипова, М. Б. Русский язык. 2 класс : рабочая тетрадь : пособие для учащихся учреждений общ. сред.  
образования с белорус. яз. обучения / М. Б. Антипова. —  Минск : Аверсэв, 2017.

3. Антипова, М. Б. Русский язык во 2 классе : учеб.-метод. пособие для учителей учреждений общ. сред. образо-
вания с белорус. яз. обучения / М. Б. Антипова. —  Минск : НИО, 2011.

4. Антипова, М. Б. Русский язык : сб. контрольных работ (списывания, диктанты, диктанты с грамматическим зада-
нием) : 2–4 кл. : пособие для учителей учреждений общ. сред. образования с белорус. и рус. яз. обуче ния / М. Б. Ан-
типова, Е. А. Гулецкая. —  Минск : Аверсэв, 2016.

5. Антипова, М. Б. Русский язык : тематический контроль : 2–4 кл. : пособие для учителей учреждений общ. сред. 
образования с белорус. и рус. яз. обучения / М. Б. Антипова. —  Минск : Аверсэв, 2016.

6. Тренажер по русскому языку «Части речи» (2–4 классы) [Электрон. ресурс]. —  Режим доступа:  
http://e-vedy.adu.by/course/index.php?categoryid=35. —  Дата доступа: 05.07.2016.

7. Орфографический тренажер (2–3 классы) [Электрон. ресурс]. —  Режим доступа: http://e-vedy.adu.by/course/
index.php?categoryid=35. — Дата доступа: 05.07.2016.

8. Словарь-справочник «Части речи» (2–4 классы) [Электрон. ресурс]. —  Режим доступа: http://e-vedy.adu.by/course/
index.php?categoryid=35. — Дата доступа: 05.07.2016.

9. Дидактические игры по русскому языку (2–4 классы) [Электрон. ресурс]. —  Режим доступа: http://e-vedy.adu.
by/course/index.php?categoryid=35. — Дата доступа: 05.07.2016.

Проведение контрольных словарных диктантов (1 —  в I полугодии и 1 —  во II полугодии) учитель планирует 
самостоятельно.

№ урока 
и дата Тема урока Образовательная цель Основные виды и способы деятельности Домашнее

задание

1 2 3 4 5

Часть I
Вводный курс —  12 ч, из них 6 ч за счет часов на литературное чтение

1 Звук [и], бук-
ва и

Познакомить с буквой и, обо-
значающей звук [и]; форми-
ровать навык чтения слов 
с буквой и, каллиграфиче-
ского написания и; развивать 
умение производить звуко-
вой анализ слов со звуком [и]

1. Вступительное слово учителя; знакомство 
с учебником, его форзацами, условными обозна-
чениями; чтение приветствия от имени автора.
2. Чтение слов с буквой и (упр. 2).
3. Написание строчной и прописной буквы и; 
чтение и списывание слов, предложений с бук-
вой и (упр. 3–5).
4. Отгадывание загадки (упр. 6).
5. Восприятие на слух текста «Яандреев». От-
веты на вопросы по содержанию текста (упр. 7)

У.*,
упр. 8

2 Звуки [г], [г’], 
буква г

Формировать умение вос-
принимать на слух и пра-
вильно произносить звуки 
[г], [г’] при чтении и в про-
цессе говорения, различать 
русский и белорусский ва-
рианты произношения зву-
ков [г], [г’]; развивать умение 
производить звуковой анализ 
слов

1. Постановка произношения звуков [г], [г’] пу-
тем имитирования образцового произношения 
учителя.
2. Практический тренинг: чтение специально 
подобранных слов, стихотворных и прозаиче-
ских текстов, скороговорок, насыщенных лек-
сикой с г (упр. 9–12).
3. Списывание слов, предложений, в которых 
встречается буква г (упр. 13–14).
4. Составление словосочетаний из слов, в кото-
рых встречается г (упр. 15).
5. Звуковой анализ слов гуси, иголки

У.,
упр. 16

3 Буква г в конце 
слов

Закрепить умение правиль-
но произносить звуки [г], 
[г’] в устной речи и при чте-
нии; познакомить с явлени-
ем оглушения звука [г] в [к] 
в конце слов; формировать 
навык произнесения [к] на 
месте буквы г в конце слов 
при чтении

1. Восприятие учащимися на слух сказки. Отве-
ты на вопросы по содержанию текста (упр. 17).
2. Чтение текста. Нахождение в нем слов с бук-
вой г. Выписывание слов с буквой г (упр. 17).
3. Ознакомление с информацией о произно-
шении в конце слов на месте буквы г звука [к] 
(учебник, с. 14).
4. Практический тренинг: отработка на матери-
але слов, словосочетаний навыка произнесения 
[к] в конце слов на месте буквы г (упр. 18–19)

У.,
упр. 20

* У. — Антипова М. Б. Русский язык : учеб. для 2-го кл. учреждений общ. сред. образования с белорус. яз. обучения : в 2 ч. — Минск : 
НИО, 2015.
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4 Звуки [р’], [р], 
буква р

Формировать навык пра-
вильного произношения [р’] 
в устной речи и при чтении; 
показать смыслоразличи-
тельную роль звуков [р’], [р] 
в русском языке

1. Ознакомление с информацией об особенно-
стях произнесения звука [р’] (учебник, с. 15)
2. Постановка произношения звука [р’] путем 
имитирования образцового произношения учи-
теля.
3. Практический тренинг: отработка произно-
шения звука [р’]: чтение специально подобран-
ных слов, скороговорок, текстов, наполненных 
словами со звуком [р’] (упр. 21–23).
4. Списывание текстов, в которых встречаются 
слова с буквой р.
5. Звуковой анализ слова смотрит

У.,
упр. 26

5 О в ударных 
и безударных 
слогах

Познакомить с тем, что в рус-
ском языке звук и обознача-
ющая его буква не всегда 
совпадают; формировать 
навык произношения [а] на 
месте буквы о в первом пред- 
ударном слоге после твердых 
согласных, а также в начале 
слова; учить правильно про-
изводить звуковой анализ 
таких слов

1. Ознакомление с терминами «ударение», 
«ударные, безударные гласные». Чтение ин-
формации об ударении (учебник, с. 18).
2. Введение информации об особенностях про-
изношения при чтении слов с буквой о не под 
ударением (учебник, с. 19, упр. 27).
3. Отработка на материале специально подо-
бранных слов произношения [а] на месте бук-
вы о в первом безударном слоге (упр. 28).
4. Нахождение и выписывание слов, в кото-
рых в первом безударном слоге на месте бук-
вы о произносится [а] (упр. 29–31)

У.,
упр. 32

6 Е, я в ударных 
и безударных 
слогах

Формировать навык произ-
ношения в безударных сло-
гах на месте букв е, я звука 
[и]; развивать умение про-
изводить звуковой анализ 
таких слов

1. Введение информации об особенностях про-
изношения слов с буквами е, я в первом без-
ударном слоге (учебник, с. 22).
2. Отработка на материале специально по-
добранных слов произношения [и] на месте 
букв е, я в первом безударном слоге (упр. 33).
3. Чтение текста «Царевна-лягушка». Описание 
Царевны-лягушки по данным к тексту вопро-
сам. Запись ответов (упр. 34).
4. Письмо по памяти (упр. 35).
5. Отработка умения правильно произносить 
в словах звуки [г], [р’], а также звуки [а], [и] 
на месте букв о, е в первом предударном слоге 
(упр. 36–37)

У.,
упр. 38

7 Звуки [д’], [т’], 
буквы д, т

Формировать навык пра-
вильного произношения 
[д’], [т’] в устной речи и при 
чтении; развивать умение 
производить звуковой ана-
лиз слов со звуками [д’], [т’]

1. Введение информации о русских мягких зву-
ках [д’], [т’], которые отличаются от белорус-
ских звуков [дз’], [ц’] (учебник, с. 25).
2. Отработка на материале специально подо-
бранных слов, скороговорок произношения [д’], 
[т’] (упр. 39–40).
3. Словарная работа: усвоение произношения 
и написания слова картина.
4. Дополнение предложений недостающими 
словами (упр. 41).
5. Чтение текста; выписывание из него слов, 
в которых произносятся [д’], [т’] (упр. 42).
6. Отработка нормативного произношения зву-
ков [г], [р’], [д’], [т’] (упр. 43)

У.,
упр. 44

8 Звуки [д’], [т’], 
буквосочетания 
дь, ть в конце 
слов

Формировать навык произ-
ношения [т’] на месте бук-
восочетаний дь, ть в конце 
слов; развивать навык про-
изношения в словах устной 
речи специфических рус-
ских звуков [г], [р’], [д’], [т’] 
с соблюдением литератур-
ной нормы

1. Отработка нормативного произношения спе-
цифических русских звуков [г], [р’], [д’], [т’] 
(упр. 45).
2. Звуковой анализ слов ходили, грибы.
3. Введение информации об особенностях про-
изношения слов, оканчивающихся на буквосо-
четание дь (учебник, с. 30).
4. Отработка на материале специально подо-
бранных слов произношения [т’] на месте бук-
восочетания дь (упр. 46–48).

У.,
упр. 50
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5. Письменные ответы на вопросы к текстам 
(упр. 47–48).
6. Словарная работа: усвоение произношения 
и написания слова тетрадь.
7. Звуковой анализ слова день

9 Звук [ч’], бук-
ва ч

Формировать навык произ-
ношения [ч’]; учить разли-
чать русский и белорусский 
варианты произношения 
звуков [ч’] и [ч]

1. Введение информации об особенностях про-
изношения звука [ч’] (учебник, с. 33).
2. Постановка произношения звука [ч’] путем 
имитирования образцового произношения учи-
теля.
3. Отработка на материале специально подо-
бранных слов, скороговорки произношения [ч’] 
(упр. 51–53).
4. Нахождение и выписывание из текстов слов, 
в которых произносится [ч’] (упр. 54–56).
5. Звуковой анализ слов птички, ночи

У.,
упр. 57

10 Звук [щ’], бук-
ва щ

Формировать навык про-
изношения [щ’]; познако-
мить с написанием буквы 
щ (строчной и заглавной); 
учить каллиграфически 
правильно писать букву щ 
в словах и предложениях

1. Введение информации об особенностях про-
изношения звука [щ’] в русском языке (учеб-
ник, с. 37).
2. Постановка произношения звука [щ’] путем 
имитирования образцового произношения учи-
теля.
3. Отработка на материале специально подо-
бранных слов, скороговорок произношения 
звука [щ’] (упр. 58–59).
4. Письмо буквы щ (упр. 60).
5. Чтение текстов; нахождение и выписывание 
из них слов с буквой щ (упр. 61–62).
6. Слуховое восприятие стихотворного текста, 
насыщенного лексикой со звуком [щ’]. Воспро-
изведение учащимися этих слов (упр. 63).
7. Выборочное списывание предложений из тек-
ста. Подчеркивание в словах буквы щ (упр. 64)

У.,
упр. 65

11 Буква ъ (раз-
делительный 
знак)

Познакомить с буквой ъ; 
формировать навык чтения 
и письма слов с ъ

1 Введение информации о специфической букве 
русского языка ъ (учебник, с. 41).
2. Чтение специально подобранных слов, ско-
роговорки, насыщенных лексикой с буквой ъ 
(упр. 66–67).
3. Письмо буквы ъ (упр. 68).
4. Нахождение в текстах слов с ъ, выписывание 
этих слов (упр. 69–70).
5. Перевод словосочетаний с русского на бело-
русский язык (упр. 71).
6. Звуковой анализ слова подъем (упр. 72).
7. Толкование значения пословицы. Соотнесе-
ние ситуации общения и уместного использо-
вания пословицы в речи (упр. 73)

Подго-
товить 
(устно) 
отве-
ты на 
вопросы 
Грамо-
тея, с. 45

12 Контрольная 
ра бота по теме 
«Ввод ный курс»

Проверить уровень усво-
ения материала вводного 
курса

У.,
упр. 74

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

1 Алфавит Познакомить с алфавитом 
русского языка; показать 
важность знания алфавита 
в практической деятель-
ности; учить пользоваться 
школьным орфографиче-
ским словарем

1. Знакомство с алфавитом русского языка 
(упр. 75).
2. Чтение информации об алфавите (с. 47).
3. Отгадывание загадки (упр. 76).
4. Звуко-буквенный анализ слова алфавит.
5. Списывание пословицы (упр. 77).
6. Игровое задание на различение звука и буквы 
(упр. 78).
7. Выписывание из текста названий овощей 
в алфавитном порядке (упр. 79).

У.,
упр. 80
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8. Словарная работа: усвоение произношения 
и написания слов морковь, капуста

2 Алфавит Формировать умение рас-
полагать слова в алфа-
витном порядке; показать 
важность знания алфавита 
в практической деятель-
ности; учить пользоваться 
школьным орфографиче-
ским словарем

1. Записывание в алфавитном порядке слов 
(упр. 81–82, 84).
2. Разгадывание ребуса (упр. 83).
3. Звуко-буквенный разбор слова гроза

У.,
упр. 85

3 Алфавит Развивать умение распо-
лагать слова в алфавитном 
порядке; учить пользоваться 
орфографическим словарем

1. Знакомство с орфографическим словарем, 
порядком использования его в практической 
деятельности.
2. Записывание в алфавитном порядке слов 
(упр. 86–87). 
3. Ознакомление с информацией о порядке 
расположения слов, которые начинаются с од-
ной и той же буквы, в алфавитном порядке 
(учебник, с. 55).
4. Записывание в алфавитном порядке назва-
ний деревьев (упр. 88)

У.,
упр. 89

4 Гласные и со-
гласные звуки 
и буквы

Формировать умение раз-
личать гласные и согласные 
звуки по их акустико-арти-
куляционным признакам, 
производить звуко-буквен-
ный разбор слов

1. Ознакомление с информацией об особенно-
стях произношения гласных и согласных звуков 
(с. 57 учебника).
2. Практическая работа по определению глас-
ных и согласных звуков (упр. 90).
3. Выписывание букв, обозначающих гласные 
и согласные звуки (упр. 91).
4. Звуко-буквенный разбор слова земля.
5. Подчеркивание в списанном предложении 
букв гласных звуков (упр. 92).
6. Списывание слов, вставляя пропущенные 
буквы (упр. 93).
7. Словарная работа: усвоение произношения 
и написания слова медведь

У.,
упр. 94

5 Гласные и со-
гласные звуки 
и буквы

Развивать умение различать 
гласные и согласные звуки 
и обозначать их буквами на 
письме, производить звуко-
буквенный разбор слов

1. Чтение информации о гласных и согласных 
(упр. 95). 
2. Определение звуков, «убежавших» из слов. 
Запись восстановленных слов (упр. 96).
3. Словарная работа: усвоение произношения 
и написания слова ноябрь.
4. Письмо заранее проанализированных предло-
жений под диктовку учителя (упр. 98).
5. Списывание стихотворного текста с подчер-
киванием букв гласных звуков (упр. 99)

У.,
упр. 100

6 Гласные и со-
гласные звуки 
и буквы

Развивать умение различать 
гласные и согласные звуки 
и обозначать их буквами на 
письме, производить звуко-
буквенный разбор слов

1. Чтение адаптированного текста сказки «Зо-
лушка». Ответы на вопросы по содержанию 
сказки. Списывание части текста. Нахожде-
ние и подчеркивание букв согласных звуков 
(упр. 101).
2. Выписывание в алфавитном порядке слов 
(упр. 102).
3. Добавление в начало или конец слова буквы 
согласного для получения нового слова. Запись 
полученных слов (упр. 103).
4. Чтение текста «Все здесь». Ответы на вопро-
сы по содержанию текста. Дополнение дефор-
мированного предложения соответствующими 
словами, чтобы получилось законченное пред-
ложение (упр. 104)

У.,
упр. 105
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7 Слог. Перенос 
слов

Формировать умение делить 
слова на слоги, определять 
количество слогов в слове; 
познакомить с правилами 
переноса слова; формиро-
вать умение переносить 
слова по слогам

1. Заучивание наизусть четверостишия, списы-
вание его с делением каждого слова на слоги 
(упр. 106).
2. Словарная работа: усвоение произношения 
и написания слов класс, ученик, ученица, ребята, 
тетрадь.
3. Определение в записанных словах количества 
слогов (упр. 107).
4. Чтение правила переноса слов (учебник, 
с. 68).
5. Составление и записывание ответов на вопро-
сы с разделением каждого слова черточками для 
переноса (упр. 108).
6. Выписывание выделенных слов с разделени-
ем их черточками для переноса (упр. 109)

У.,
упр. 110

8 Слог. Перенос 
слов

Развивать умение опре-
делять количество слогов 
в слове и переносить слова 
с одной строки на другую 
в соответствии с правилами 
переноса слов

1. Списывание части текста с разделением 
выделенных слов черточками для переноса 
(упр. 111).
2. Списывание предложений с разделением каж-
дого слова черточками для переноса (упр. 112). 
3. Разгадывание ребусов, запись полученных 
слов с разделением их черточками для переноса 
(упр. 113).
4. Списывание пословиц, подчеркивание слов, 
которые нельзя переносить (упр. 114)

У.,
упр. 115

9 Твердые и мяг-
кие согласные 
звуки. Обозна-
чение твердости 
и мягкости 
согласных зву-
ков на письме 
буквами

Развивать умение разли-
чать твердые и мягкие со-
гласные звуки, понимать 
их смыслоразличительную 
роль; познакомить со спосо-
бами обозначения твердости 
и мягкости согласных зву-
ков на письме с помощью 
соответствующих букв; со-
вершенствовать навык про-
изношения и обозначения 
на письме специфического 
русского звука [р’]

1. Чтение информации об обозначении на пись-
ме мягкости и твердости согласных звуков 
(учебник, с. 73).
2. Заучивание скороговорки на отработку про-
изношения [р’] (упр. 116).
3. Выписывание из текста в два столбика слов 
со звуками [р’], [р] (упр. 117).
4. Чтение стихотворного текста. Толкование 
значения слова перемена исходя из контекста, 
в котором оно употреблено. Списывание пред-
ложения. Подчеркивание в словах букв глас-
ных, обозначающих твердость согласных звуков 
(упр. 118).
5. Словарная работа. Усвоение произношения 
и написания слова перемена.
6. Формирование культуры речи. Усвоение нор-
мативного произношения форм слова доска: 
доска —  на доску —  у доски (рубрика «Произ-
носите правильно!») (учебник, с. 75).
7. Усвоение формул речевого этикета —  слов 
извинения. Определение ситуаций, в которых 
следует использовать данные слова (упр. 119, 
120).
8. Чтение пословиц. Выяснение их смысла. 
Списывание пословиц. Подчеркивание букв, 
обозначающих мягкость [р’] (упр. 121).
9. Словарная работа. Усвоение произношения 
и написания слов сентябрь, октябрь, зарядка.
10. Письмо по памяти (упр. 122)

У.,
упр. 123

10 Твердые и мяг-
кие согласные 
звуки. Обозна-
чение твердости 
и мягкости 
согласных зву-
ков на письме 
буквами

Развивать умение различать 
твердые и мягкие согласные 
звуки; формировать умение 
обозначать на письме твер-
дость и мягкость согласных 
звуков с помощью соответ-
ствующих букв

1. Заучивание скороговорки на отработку про-
изношения [д’] (упр. 124).
2. Списывание предложения. Подчеркивание 
в словах букв гласных, которые обозначают 
мягкость согласного [д’] (упр. 125).
3. Выписывание из текста слов, в которых про-
износится [т’]. Подчеркивание букв гласных, 
которые обозначают мягкость согласного [т’] 
(упр. 126).

У.,
упр. 128
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4. Списывание, вставляя пропущенные буквы 
(упр. 127)

11 Твердые и мяг-
кие согласные 
звуки. Обозна-
чение мягкости 
согласных на 
письме с помо-
щью ь

Познакомить со способом 
обозначения мягкости со-
гласных звуков на письме 
с помощью ь; формировать 
умение обозначать мягкость 
согласных звуков на письме 
с помощью ь

1. Наблюдения за произношением выделенных 
пар слов, отличающихся в написании только ь 
(упр. 129).
2. Чтение информации о роли мягкого знака, 
стоящего в слове после буквы согласного (учеб-
ник, с. 81).
3. Выяснение значения выделенных в текс-
те слов, отличающихся в написании только ь 
(упр. 130).
4. Составление и запись словосочетаний. Под-
черкивание ь вместе с буквой, за которой он 
стоит (упр. 131).
5. Выписывание в алфавитном порядке назва-
ний рыб, в написании которых есть ь (упр. 132).
6. Звуко-буквенный разбор слов карась, линь, 
окунь. 
7. Чтение слов, оканчивающихся на мягкие губ-
ные согласные. Определение, как на письме обо-
значается мягкость губных согласных в конце 
слова. Списывание слов (упр. 133)

У.,
упр. 134

12 Твердые и мяг-
кие согласные 
звуки. Обозна-
чение твердости 
и мягкости 
согласных зву-
ков на письме 
буквами

Развивать умение обозна-
чать твердость и мягкость 
согласных звуков на пись-
ме с помощью соответству-
ющих букв

1. Письменные ответы на вопросы по тексту «На 
горке» (упр. 135).
2. Введение в речь учащихся формул речевого 
этикета, связанных с ситуациями приветствия 
и прощания (упр. 136).
3. Разыгрывание ситуаций, требующих исполь-
зования формул речевого этикета (упр. 137).
4. Чтение стихотворения. Определение, какие 
буквы следует писать в словах на месте пропу-
сков. Выписывание из текста этих слов, встав-
ляя пропущенные буквы. Определение, какие 
из дописанных букв обозначают мягкость со-
гласных звуков, а какие —  твердость (упр. 139)

У.,
упр. 138

13 Твердые и мяг-
кие согласные 
звуки. Обозна-
чение твердости 
и мягкости 
согласных зву-
ков на письме 
буквами

Развивать умение обозна-
чать твердость и мягкость 
согласных звуков на пись-
ме с помощью соответству-
ющих букв

1. Чтение текста. Выписывание из текста вы-
деленных слов. Подчеркивание в них букв, 
обозначающих мягкость согласных звуков 
(упр. 140).
2. Списывание текста. Подчеркивание слов, 
в которых все согласные произносятся мягко 
(упр. 141).
3. Составление ответов на вопросы по содер-
жанию текста. Записывание по порядку дней 
недели начиная с понедельника (упр. 144).
4. Списывание указанной части текста, разделяя 
каждое слово черточками для переноса. Подчер-
кивание слова, в котором все звуки произносят-
ся мягко (упр. 145).
5. Отгадывание загадок. Записывание отгадок. 
Подчеркивание в записанных отгадках букв, ко-
торые обозначают мягкость согласных звуков 
(упр. 147)

У.,
упр. 148

14 Контрольное 
списывание

Проверить умение учащих-
ся грамотно, с соблюдени-
ем каллиграфии списывать 
текст

Контрольное списывание текста У., 
упр. 143

15 Согласные 
звуки [ж], [ш], 
[ч’], [щ’]

Познакомить с непарными 
шипящими согласными зву-
ками: твердыми согласными

1. Чтение информации об особенностях про-
изношения и обозначения на письме шипящих 
согласных (учебник, с. 94).

У.,
упр. 155
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[ж], [ш] и мягкими соглас-
ными [ч’], [щ’]; совершенст-
вовать навык правильного 
произношения шипящих 
согласных в различных по-
зиционных условиях; форми-
ровать навык правописания 
сочетаний жи — ши, же — ше

2. Заучивание скороговорки, насыщенной лек-
сикой с шипящими согласными (упр. 149).
3. Чтение словосочетаний с шипящими соглас-
ными. Сравнение произношения звуков [ж], [ш] 
в русском и белорусском языках (одинаковое) 
и написание сочетаний с данными звуками (раз-
ное) (упр. 150).
4. Перевод с русского языка на белорусский 
(устно). Выписывание слов с сочетаниями 
жи — ши, же — ше (упр. 151).
5. Выборочное списывание из стихотворного 
текста слов с сочетаниями же — ше (упр. 152).
6. Чтение текста. Озаглавливание его. Списыва-
ние текста. Подчеркивание сочетаний жи — ши 
(упр. 153).
7. Письмо под диктовку учителя предваритель-
но проанализированных слов с сочетаниями  
же — ше, жи — ши (упр. 154)

16 Правописание 
сочетаний ча — 
ща, чу — щу

Совершенствовать навык 
правильного произношения 
шипящих согласных в раз-
личных позиционных услови-
ях; формировать навык пра-
вописания сочетаний ча —  
ща, чу — щу

1. Заучивание скороговорок на отработку про-
изношения [ч’], [щ’] (упр. 156).
2. Чтение информации об особенностях произ-
ношения [ч’], [щ’] и написания в русском языке 
сочетаний ча — ща, чу — щу (учебник, с. 97).
3. Подбор к данным словам слов с сочетания-
ми ча — ща. Запись этих слов. Подчеркивание 
в них ча — ща (упр. 157).
4. Отгадывание загадки. Списывание первого 
предложения, вставляя пропущенные буквы 
(упр. 158).
5. Изменение слов по образцу. Записывание 
слов парами. Подчеркивание сочетаний чу — 
щу (упр. 159)

У.,
упр. 160

17 Правописание 
сочетаний жи — 
ши, же — ше, 
ча — ща, чу — щу

Формировать навык право-
писания слов с сочетаниями 
жи — ши, же — ше, ча — ща, 
чу — щу

1. Изменение слов по образцу. Записывание 
слов парами. Подчеркивание в словах сочета-
ния ча (упр. 161).
2. Объяснение, какие и почему буквы надо пи-
сать в словах на месте пропусков. Выписывание 
этих слов, вставляя пропущенные буквы. Под-
черкивание в них сочетаний чу — щу (упр. 162).
3. Чтение текста, в словах которого имеются 
пропуски. Объяснение, какую букву и почему 
следует писать в каждом конкретном слове. За-
пись текста (упр. 163).
4. Чтение пословиц. Выяснение их смысла. 
Определение, какие и почему буквы надо пи-
сать в словах на месте пропусков. Списыва-
ние пословиц, вставляя пропущенные буквы 
(упр. 164)

У.,
упр. 165

18 Правописание 
сочетаний жи — 
ши, же — ше, 
ча — ща, чу — щу

Формировать навык право-
писания слов с сочетаниями 
жи — ши, же — ше, ча — ща, 
чу — щу

1. Чтение текста. Объяснение, какие и почему 
буквы надо писать в словах на месте пропусков. 
Списывание, вставляя пропущенные буквы 
(упр. 166).
2. Письмо по памяти (упр. 167).
3. Записывание предложений, заменяя рисунки 
словами с шипящими согласными (упр. 168).
4. Чтение текста. Объяснение, какие и почему 
буквы надо писать в словах на месте пропусков. 
Списывание текста, вставляя пропущенные 
буквы (упр. 169)

У.,
упр. 170

19 Правописание 
сочетаний жи — 
ши, же — ше,

Формировать навык право-
писания слов с сочетаниями 
жи — ши, же — ше, ча — ща, 

1. Чтение текста. Нахождение в нем слов с ши-
пящими согласными. Выписывание этих слов 
(упр. 171).

У.,
упр. 175
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ча — ща, чу — щу чу —щу 2. Письмо сочетаний слов под диктовку учителя 
(упр. 172).
3. Отгадывание и списывание загадки, насы-
щенной словами с шипящими согласными 
(упр. 173).
4. Письменные ответы на поставленные к тексту 
вопросы (упр. 174)

20 Правописание 
сочетаний жи — 
ши, же — ше, 
ча — ща, чу — щу

Формировать навык право-
писания слов с сочетаниями 
жи — ши, же — ше, ча — ща, 
чу — щу

1. Записывание вначале букв, обозначающих 
непарные твердые шипящие согласные звуки, 
затем —  букв, обозначающих непарные мягкие 
шипящие согласные. Составление и записыва-
ние по одному слову на каждый шипящий звук 
(Т., упр. 45.)
2. Чтение текста «Одуванчики». Объяснение, 
какие и почему буквы надо писать в словах на 
месте пропусков. Вставка пропущенных букв 
(Т., упр. 48). 
3. Отгадывание загадок. Объяснение, какие 
и почему буквы надо писать в словах на месте 
пропусков. Вставка пропущенных букв (Т., 
упр. 50).
4. Чтение и запоминание стихотворного текста 
на правописание слов с шипящими согласными. 
Вставка в слова пропущенных букв (Т., упр. 52).
5. Чтение описания предметов. Замена описа-
ния предмета одним словом. Записывание этих 
слов (Т., упр. 54).
6. Чтение текста с преднамеренными ошибка-
ми на правописание шипящих в выделенных 
словах. Нахождение ошибок, исправление их 
(Т., упр. 55).
7. Выписывание из текста слов, вставляя про-
пущенные буквы (Т., упр. 56)

Т.*, 
упр. 57

21 Правописание 
сочетаний чк, 
чн

Формировать навык право-
писания слов с сочетаниями 
чк, чн

1. Чтение четверостиший, насыщенных словами 
с сочетаниями чк, чн (упр. 176).
2. Чтение информации о правописании сочета-
ний чк, чн (учебник, с. 108).
3. Выписывание из текста слов с сочетаниями 
чк, чн (упр. 177).
4. Списывание предложений. Подчеркивание 
сочетаний чк, чн (упр. 178).
5. Нахождение в тексте слов с сочетаниями чк, 
чн. Выписывание этих слов (упр. 179).
6. Запись словосочетаний, вставляя вместо про-
пусков нужное сочетание чк или чн (упр. 180).
7. Словарная работа. Усвоение произношения 
и написания слова карандаш

У.,
упр. 181

22 Правописание 
сочетаний чк, 
чн

Формировать навык право-
писания слов с сочетаниями 
чк, чн

1. Чтение считалки, насыщенной словами с со-
четанием чк. Выписывание слов с сочетанием 
чк (упр. 182).
2. Образование (по образцу) от данных в упраж-
нении слов новых слов с сочетаниями чк, чн. 
Записывание новых слов. Подчеркивание в них 
сочетаний чк, чн (упр. 183).
3. Чтение стихотворения-шутки. Выписывание 
из текста слов с сочетанием чк (упр. 184).
4. Звуко-буквенный разбор слова ручки.
5. Списывание текста. Подчеркивание в словах 
буквосочетаний чк, чн (упр. 185).
6. Звуко-буквенный разбор слова ручной

У.,
упр. 186

* Т. — Антипова М. Б. Русский язык. 2 класс : рабочая тетрадь : пособие для учащихся учреждений общ. сред. образования с белорус. 
яз. обучения. —  Минск : Аверсэв, 2016.

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



55

Продолжение

1 2 3 4 5

23 Согласный звук 
[й’] и буквы, 
его обозначаю-
щие

Формировать навык раз-
личения в произношении 
и обозначении на письме 
звука [й’]

1. Чтение информации о звуке [й’] и буквах, кото-
рые служат для его обозначения (учебник, с. 113).
2. Озаглавливание текста. Нахождение в нем 
и выписывание слов, в которых произносится 
[й’] (упр. 187).
3. Толкование смысла пословиц. Звуко-бук-
венный разбор слов найти, стой. Письмо под 
диктовку учителя второй пословицы (упр. 188).
4. Определение «убежавшей» из слова буквы.
Записывание слов, вставляя пропущенные бук-
вы (упр. 189).
5. Определение, какие звуки обозначают в сло-
вах выделенные буквы. Нахождение слов, в ко-
торых «спрятался» [й’]. Обозначение сверху над 
выделенными буквами звуков (упр. 190).
6. Списывание словосочетаний. Подчеркивание 
в них слов, которые начинаются с букв е, ё, ю, я. 
Определение, какие звуки обозначают данные 
буквы в каждом слове (упр. 191)

У.,
упр. 192

24 Согласный звук 
[й’] и буквы, 
его обозначаю-
щие

Формировать навык раз-
личения в произношении 
и обозначении на письме 
звука [й’]

1. Определение, какие звуки обозначает бук-
ва я в выделенных словах текста. Списывание 
предложения. Обозначение, какие звуки обо-
значает буква я в выделенных словах предло-
жения (упр. 193).
2. Чтение текста. Выписывание из него слов 
с буквами я, е, ё в два столбика (упр. 194).
3. Толкование значения прочитанных пословиц. 
Списывание их. Подчеркивание в словах посло-
виц букв, в которых «прячется» [й’] (упр. 195)

У.,
упр. 196

25 Согласный звук 
[й’] и буквы, 
его обозначаю-
щие

Формировать навык раз-
личения в произношении 
и обозначении на письме 
звука [й’]

1. Определение, какие звуки обозначают вы-
деленные в словах буквы. Обозначение звуков 
в квадратных скобках (Т., упр. 66).
2. Отгадывание загадок. Списывание загадок 
с дописыванием пропущенных букв (Т., упр. 67).
3. Рассматривание картинки мяча. Составление 
и запись ответа на вопрос, какого цвета мяч (Т., 
упр. 68).
4. Определение, какие звуки обозначают выде-
ленные в словах буквы е, ё, ю, я, й. Обозначение 
звуков в квадратных скобках (Т., упр. 69–72)

Т., 
упр. 73

26 Согласный звук 
[й’] и буквы, 
его обозначаю-
щие

Формировать навык раз-
личения в произношении 
и обозначении на письме 
звука [й’]

1. Выписывание прочитанных слов в два стол-
бика в зависимости от того, какие звуки обозна-
чают в словах буква я и буква е (Т., упр. 74, 78).
2. Изменение прочитанных слов по образцу так, 
чтобы буква ю обозначала в словах звуки [й’у]. 
Запись слов (Т., упр. 75).
3. Определение, какие звуки обозначают в про-
читанных словах выделенные буквы. Звуко-
буквенный разбор слова ежик (Т., упр. 76).
4. Подчеркивание в списанном тексте слов, 
в которых буква я обозначает звуки [й’а] (Т., 
упр. 77).
5. Списывание загадок. Подчеркивание в них 
слов, в которых буква ё обозначает звуки [й’о] 
(Т., упр. 79)

Т., 
упр. 80

27 Разделитель-
ный ь

Формировать умение в сло-
вах с разделительным ь 
слышать, произносить и вы-
делять [й’], «спрятанный» 
в буквах е, ё, ю, я, и; форми-
ровать навык правописания 
слов с разделительным ь

1. Определение, какие звуки обозначают буквы 
е, ё, и, ю, я в прочитанных словах (упр. 197).
2. Чтение информации о написании в словах 
разделительного ь (учебник, с. 119).
3. Подчеркивание в записанных словосочета-
ниях разделительного ь вместе с буквой, перед 
которой он стоит (упр. 198).

У.,
упр. 200
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4. Чтение текста. Определение, какие звуки 
обозначают выделенные в словах буквы. Вы-
писывание из текста слов с разделительным ь 
(упр. 199)

28 Разделитель-
ный ь

Формировать умение в сло-
вах с разделительным ь 
слышать, произносить и вы-
делять [й’], «спрятанный» 
в буквах е, ё, ю, я, и; форми-
ровать навык правописания 
слов с разделительным ь

1. Изменение прочитанных слов по образцу. 
Запись полученных пар слов. Подчеркивание 
в словах разделительного ь вместе с буквой, 
перед которой он стоит (упр. 201).
2. Толкование смысла прочитанных пословиц. 
Списывание их. Подчеркивание слов с разде-
лительным ь. Звуко-буквенный разбор слова 
уменью (упр. 202).
3. Списывание текста. Подчеркивание разны-
ми способами слов с разделительным мягким 
знаком и слов, в которых ь обозначает мягкость 
предыдущих согласных (упр. 203)

У.,
упр. 204

29 Разделитель-
ный ь

Формировать умение в сло-
вах с разделительным ь 
слышать, произносить и вы-
делять [й’], «спрятанный» 
в буквах е, ё, ю, я, и; форми-
ровать навык правописания 
слов с разделительным ь

1 Дописывание по образцу к неполным именам 
полные имена с разделительным ь. Подчеркива-
ние в записанных словах разделительного ь вме-
сте с буквой, перед которой он стоит (упр. 205).
2. Списывание текста. Подчеркивание слов 
с разделительным ь (упр. 206).
3. Толкование смысла прочитанных пословиц. 
Подчеркивание в записанных пословицах слов 
с разделительным ь. Звуко-буквенный разбор 
слова бьют (упр. 207).
4. Письмо под диктовку учителя слов с ь. Нахо-
ждение среди записанных слов и подчеркивание 
слов с разделительным ь (упр. 208)

У.,
упр. 209

30 Разделитель-
ный ь

Формировать умение в сло-
вах с разделительным ь 
слышать, произносить и вы-
делять [й’], «спрятанный» 
в буквах е, ё, ю, я, и; форми-
ровать навык правописания 
слов с разделительным ь

1. Завершение в рифму предложений одним из 
двух предложенных слов, в написании которых 
есть ь. Дописывание нужного по смыслу слова 
(Т., упр. 81).
2. Чтение начала пословиц. Нахождение второй 
части каждой пословицы и записывание их (Т., 
упр. 82).
3. Списывание слов с мягким знаком. Нахожде-
ние среди них и подчеркивание слов с раздели-
тельным ь. Обозначение в квадратных скобках 
звуков, которые обозначают выделенные в сло-
вах буквы (Т., упр. 83).
4. Подчеркивание в выделенных словах текста
одной чертой мягкого знака, который обозна-
чает мягкость предыдущего согласного, двумя 
чертами —  разделительного ь (Т., упр. 84).
5. Чтение текста. Нахождение и подчеркива-
ние среди выделенных слов текста слов с раз-
делительным ь. Звуко-буквенный разбор слова 
ночью (Т., упр. 85)

Т., 
упр. 86

Часть II
Звуки и буквы — 11 ч (продолжение)

31 Звонкие и глу-
хие согласные 
звуки. Обозна-
че ние их на 
пись ме буква-
ми. Парные 
звон кие и глу-
хие согласные

Развивать умение различать 
на слух звонкие и глухие со-
гласные звуки, осознавать 
их смыслоразличительную 
роль; познакомить с парны-
ми звонкими и глухими со-
гласными звуками; форми-
ровать умение определять 
парные звонкие и глухие 
согласные звуки в устной 
и письменной речи

1. Введение понятия «звонкие, глухие соглас-
ные». Чтение информации о звонких и глухих 
согласных (учебник, с. 3–4).
2. Определение в словах звонких согласных 
(упр. 1).
3. Чтение народных примет. Толкование их 
значения. Подчеркивание в словах списанных
примет букв, обозначающих глухие согласные 
звуки (упр. 2).
4. Чтение информации о парных звонких и глу-
хих согласных (учебник, с. 5).

У.,
упр. 5
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5. Ознакомление на практическом уровне со 
смыслоразличительной ролью парных звон-
ких/глухих согласных (упр. 3).
6. Исправление ошибок, «допущенных» в пред-
ложении (упр. 4)

32 Произношение 
и написание 
парных звонких 
и глухих со-
гласных в конце 
слов, а также 
в середине слов 
перед глухими 
согласными

Познакомить с явлением 
«оглушения» парных звон-
ких согласных в конце слов, 
а также в середине слов пе-
ред глухими согласными; 
формировать навык право-
писания парных звонких 
и глухих согласных в конце 
слов и середине слов перед 
глухими согласными; учить 
производить звуко-буквен-
ный анализ слов с парными 
звонкими и глухими соглас-
ными

1. Практическое ознакомление с явлением оглу-
шения парных звонких согласных в конце слов 
и в середине слов перед глухими согласными 
(упр. 6).
2.Чтение информации о произнесении парных 
звонких/глухих согласных в конце и середине 
слов перед глухими согласными (учебник, с. 8).
3. Списывание слов, в которые надо вставить 
пропущенные буквы, обозначающие парные 
звонкие согласные (упр. 7). 
4. Чтение правила о правописании парных звон-
ких и глухих согласных на конце и в середине 
слова перед глухими согласными (учебник, 
с. 9).
5. Вставка в слова пропущенных букв с опо-
рой на правило правописания парных звонких 
и глухих согласных на конце и в середине слова 
перед глухими согласными (упр. 8).
6. Толкование значения пословиц. Записывание 
пословиц под диктовку учителя (упр. 9)

У.,
упр. 10

33 Непарные 
звонкие и глу-
хие согласные 
звуки. Их 
обозначение на 
письме

Познакомить с непарными 
звонкими и глухими соглас-
ными звуками; формировать 
умение различать практи-
ческим путем непарные 
звонкие и глухие согласные 
звуки

1. Списывание текста с выбором в слове нужной 
буквы из двух предложенных на правописание 
парных звонких/глухих согласных (упр. 11).
2. Чтение информации о непарных звонких 
и глухих согласных (учебник, с. 11).
3. Письменные ответы на вопросы по прочитан-
ному тексту (упр. 12).
4. Выписывание из текста выделенных слов. 
Подчеркивание в них букв, обозначающих не-
парные звонкие/глухие согласные (упр. 13).
5. Усвоение произношения слов сегодня, что, 
скучно (учебник, с. 14)

У.,
упр. 14

34 Парные и не-
парные звонкие 
и глухие со-
гласные звуки. 
Их обозначение 
на письме

Закрепить умение различать 
практическим путем непар-
ные звонкие и глухие со-
гласные звуки и обозначать 
их на письме; формировать 
навык правописания парных 
звонких и глухих согласных 
в конце и середине слов пе-
ред глухими согласными

1. «Дописывание» в квадратных скобках недо-
стающих звонких или глухих согласных звуков, 
чтобы получились пары (Т., упр. 96).
2. Подчеркивание слов, которые оканчивают-
ся на буквы непарных звонких согласных (Т., 
упр. 97).
3. Подчеркивание в выделенных словах букв, 
обозначающих непарные глухие согласные зву-
ки (Т., упр. 98).
4. Подчеркивание в словах букв звонких со-
гласных, которые читаются как парные глухие 
согласные звуки (Т., упр. 99).
5. Отгадывание загадок. Определение в словах, 
где есть выбор букв, нужных букв на правопи-
сание парных звонких/глухих согласных (Т., 
упр. 100, 102).
6. Подчеркивание в выделенных словах текста 
букв звонких согласных, написание которых 
надо проверять. Дописывание в скобках про-
верочных слов (Т., упр. 101).
7. Определение, какие звуки обозначают выде-
ленные в словах буквы (Т., упр. 103)

Т., 
упр. 104

35 Произношение 
и обозначение 
на письме пар-
ных звонких

Формировать навык пра-
вописания парных звонких 
и глухих согласных в конце 
слов и середине слов перед

1. Выписывание из текста выделенных слов 
с пропущенными буквами на правописание пар-
ных звонких/глухих согласных. Записывание 
рядом проверочных слов (упр. 16).

У.,
упр. 19
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и глухих со-
гласных в конце 
слов, а также 
в середине слов 
перед глухими 
согласными

глухими согласными; учить 
производить звуко-буквен-
ный анализ слов с парными 
звонкими и глухими соглас-
ными

2. Изменение слов по образцу на правописание 
парных звонких/глухих согласных (упр. 17).
3. Письмо по памяти (упр. 18)

36 Ударение в сло-
ве. Ударные 
и без ударные 
гласные

Развивать умение находить 
в словах ударные и безудар-
ные слоги, ударные и без-
ударные гласные

1.Чтение информации об ударении (учебник, 
с. 18).
2. Определение места ударения в словах текстов 
(упр. 20, 21).
3. Толкование значения прочитанных пословиц. 
Обозначение ударения и подчеркивание без-
ударных гласных в словах пословиц (упр. 22).
4. Записывание ответов на вопросы, данные 
к тексту «Снежинка» (упр. 23)

У.,
упр. 24

37 Ударение в сло-
ве. Смыслораз-
личительная 
роль ударения

Познакомить со смыслораз-
личительной ролью ударе-
ния в словах, одинаковых 
по написанию, но различа-
ющихся местом ударения 
в слове; развивать связную 
речь учащихся; формиро-
вать умение составлять 
текст по серии сюжетных 
картинок и опорным словам

1. Ознакомление на практическом уровне с ро-
лью словарного ударения в различении слов, 
одинаковых по написанию (упр. 25, 26, 27).
2. Чтение информации о словах, которые одина-
ково пишутся, но отличаются местом ударения 
(учебник, с. 21).
3. Усвоение произношения и написания слов 
сорока, ворона. Введение их в активную речь 
учащихся.
4. Обозначение ударения в словах списанного 
текста (упр. 28).
5. Составление текста по сюжетным картинкам 
и опорным словам (упр. 29)

У.,
упр. 30

38 Правописа-
ние ударных 
и безударных 
гласных

Познакомить с тем, что 
в русском языке при обозна-
чении безударных гласных 
нельзя полагаться на про-
изношение: часто гласный 
звук в безударном слоге 
и обозначающая его буква 
не совпадают; формировать 
навык правописания без-
ударных гласных

1. Подведение учащихся через сопоставление 
произношения и обозначение на письме зву-
ков в безударных позициях к выводу, что в рус-
ском языке в безударном слоге гласный звук 
и обозначающая его буква часто не совпадают 
(упр. 30).
2. Зачитывание правила о проверке написания 
безударных гласных в словах (учебник, с. 24–25).
3. Формирование навыка единообразного напи-
сания гласных в ударном и безударных слогах 
в формах одного и того же слова (упр. 32, 33).
4. Формирование навыка единообразного напи-
сания гласных в ударном и безударных слогах 
в родственных словах (упр. 34).
5. Списывание текста, вставляя пропущенные 
безударные гласные (упр. 35)

У.,
упр. 36

39 Правописа-
ние ударных 
и безударных 
гласных

Формировать навык пра-
вописания безударных 
гласных в корне слова (без 
сообщения термина корень 
слова); развивать умение 
производить звуко-буквен-
ный анализ слов с безудар-
ными гласными в первом 
предударном слоге

1. Выбор (с обоснованием) из двух предложен-
ных в слове букв нужной буквы для обозначе-
ния безударной гласной (упр. 37).
2. Подбор проверочных слов к словам с про-
пущенными безударными гласными (упр. 38).
3. Формулирование доказательства (с подбо-
ром проверочных слов) о правильности написа-
ния безударных гласных в выделенных словах 
(упр. 39).
4. Запись под диктовку учителя текста, насы-
щенного словами с безударными гласными 
в корнях слов.
5. Подбор проверочных слов к словам с про-
пущенными безударными гласными (упр. 41)

У.,
упр. 42

40 Правописа-
ние ударных 
и безударных 
гласных

Формировать навык право-
писания безударных глас-
ных в слове; познакомить 
со случаями проверки без-

1. Подбор проверочных слов к словам с пропу-
щенными безударными гласными и их запись 
по образцу (упр. 43).
2. Зачитывание информации о проверке в неко-

У.,
упр. 47
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ударного гласного, который 
обозначен в слове буквой е, 
словом с буквой ё

торых словах безударных гласных, обозначаемых 
буквой е, словами с буквой ё (учебник, с. 31).
3. Доказательство правильности написания вы-
деленных в словах букв (первый столбик сти-
хотворения) и подбор проверочных слов к сло-
вам с пропущенными безударными гласными 
(второй столбик стихотворения) (упр. 44).
4. Подбор проверочных слов к словам с про-
пущенными безударными гласными. Списы-
вание текстов, вставляя пропущенные буквы 
(упр. 45, 46)

41 Правописа-
ние ударных 
и безударных 
гласных.
Контрольная 
работа по теме
«Правописание 
безударных 
гласных»

Формировать навык право-
писания безударных глас-
ных в слове.
Проверить уровень усвое-
ния изученного материала

1. Списывание текста с последующим доказа-
тельством правильности написания выделен-
ных в словах букв, обозначающих безударные 
гласные (упр. 48).
2. Письмо под диктовку учителя предваритель-
но проанализированного текста с безударными 
гласными (упр. 49).
3. Подбор проверочных слов к словам с пропу-
щенными безударными гласными. Списывание 
текста, вставляя пропущенные буквы (упр. 50).
4. Выполнение контрольной работы по теме 
«Правописание безударных гласных»

У.,
упр. 51

Слово (27 ч)
42 Слово и его 

значение.
Толковый и ор-
фографический 
словари

Дать представление о лекси-
ческом значении слова; по-
знакомить с толковым сло-
варем; формировать умение 
пользоваться им

1. Чтение текста. Подготовка ответов на постав-
ленные к тексту вопросы. Дописывание про-
пущенных в предложениях слов (Т., упр. 135).
2. Ознакомление с информацией о лексическом 
значении слова (Т., упр. 136).
3. Знакомство с толковым словарем.
4. Толкование значения слова стриж с привле-
чением толкового словаря (Т., упр. 137).
5. Нахождение в тексте предложения, в котором 
раскрывается значение слова воробей. Выписы-
вание этого предложения (Т., упр. 138).
6. Выписывание из стихотворного текста пред-
ложения, содержащего ответ на поставленный 
к тексту вопрос (Т., упр. 139).
7. Чтение текста. Объяснение с помощью тол-
кового словаря значения выделенных в тексте 
слов (Т., упр. 140)

Т., 
упр. 141

43 Однозначные 
и многознач-
ные слова

Дать представление о мно-
гозначных и однозначных 
словах; учить распознавать 
лексическое значение мно-
гозначного слова исходя из 
контекста; учить пользо-
ваться толковым словарем

1. Ознакомление с однозначными и многознач-
ными словами. Списывание одного из значений 
слова петрушка (Т., упр. 142).
2. Чтение текста. Определение с помощью тол-
кового словаря значения многозначного слова 
ключ. Списывание текста (Т., упр. 143).
3. Определение по толковому словарю значений 
многозначного слова кисть. Составление и за-
пись предложения с одним из значений слова 
кисть (Т., упр. 144).
4.Чтение текста «Хвосты» и значения много-
значного слова хвост. Выписывание значений, 
в котором употреблено слово хвост в тексте (Т., 
упр. 145)

Т., 
упр. 146

44 Слова, близкие 
по значению

Познакомить со словами, 
близкими по значению; фор-
мировать умение находить 
в текстах и использовать 
в собственной речи слова, 
близкие по значению

1. Чтение информации о близких и противопо-
ложных по значению словах (Т., упр. 147).
2. Соединение стрелками близких по значению 
слов (Т., упр. 148).
3. Дописывание к данным словам близких по 
значению слов. Составление с ними предложе-
ний (Т., упр. 149).

Т., 
упр. 154
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4. Нахождение в рядах слов, близких по значе-
нию, «лишних» слов (Т., упр. 150).
5. Замена выделенных в предложениях слов, 
близкими по значению. Запись предложения 
(Т., упр. 151).
6. Подбор к близким по значению словам под-
ходящих слов, данных в скобках (Т., упр. 152).
7. Завершение стихотворного текста (в риф-
му) одним из близких по значению слов (Т., 
упр. 153)

45 Слова, проти-
воположные по 
значению

Познакомить со словами, 
противоположными по зна-
чению; формировать умение 
находить в текстах и исполь-
зовать в собственной речи 
слова, противоположные по 
значению

1. Дописывание слов, противоположных по зна-
чению (Т., упр. 155).
2. Подбор и запись слов, противоположных по 
значению (Т., упр. 156).
3. Чтение и толкование значения пословиц. 
Нахождение в пословицах слов, противопо-
ложных по значению. Списывание пословиц. 
Подчеркивание в них слов, противоположных 
по значению (Т., упр. 157).
4. Замена выделенных слов другими словами, 
противоположными по значению (Т., упр. 158).
5. Выписывание из текстов (парами) слов с про-
тивоположным значением (Т., упр. 159, 160)

Т., 
упр. 161

46 Слова, которые 
обозначают 
предметы

Познакомить со словами, 
которые обозначают пред-
меты и отвечают на вопро-
сы кто? что?; формировать 
умение находить такие сло-
ва в тексте

1. Чтение информации о словах, обозначающих 
названия предметов (учебник, с. 36).
2. Определение, на какие вопросы (кто? или 
что?) отвечают слова, обозначающие названия 
предметов (упр. 52).
3. Постановка соответствующих вопросов к вы-
деленным в тексте словам-названиям предме-
тов и выписывание их в алфавитном порядке 
(упр. 53).
4. Определение, на какой вопрос (кто? или 
что?), отвечают выделенные в тексте слова, 
обозначающие названия предметов, и выписы-
вание их вместе с вопросом (упр. 54).
5. Нахождение в текстах слов, обозначающих 
названия предметов; определение, на какой во-
прос (кто? или что?) они отвечают, и выписы-
вание их в соответствии с вопросом (упр. 55, 56)

У.,
упр. 57

47 Слова, отвеча-
ющие на вопрос 
кто?, и слова, 
отвечающие на 
вопрос что?

Формировать умение разли-
чать слова, которые отвеча-
ют на вопрос кто?, и слова, 
которые отвечают на вопрос 
что?

1. Составление и запись предложений из дан-
ных словосочетаний и слов. Нахождение и под-
черкивание в записанных предложениях слов, 
отвечающих на вопрос кто? (упр. 58).
2. Образование (по данному образцу) от слов-
названий предметов, отвечающих на вопрос 
кто?, слов-названий предметов, отвечающих 
на вопрос что? (упр. 59).
3. Нахождение в тексте слов-названий предме-
тов; определение, на какой вопрос (кто? или 
что?) они отвечают, и выписывание их в соот-
ветствии с вопросом в два столбика (упр. 60).
4. Списывание части текста. Нахождение в за-
писанном тексте слов-названий предметов, от-
вечающих на вопрос что?, и подчеркивание их 
(упр. 61).
5. Звуко-буквенный разбор слова домой

У.,
упр. 62

48 Большая буква 
в словах

Познакомить с именами 
собственными, названия 
которых пишутся с большой 
буквы; формировать навык 
написания имен собствен-
ных с большой буквы

1. Ознакомление с написанием большой бук-
вы в словах через чтение стихотворного текста 
«Большая буква» (упр. 63) и правила-инфор-
мации (учебник, с. 44).
2. Списывание текста с последующим подчер-
киванием в нем слов, обозначающих географи-
ческие названия (упр. 64).

У.,
упр. 67
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3. Усвоение произношения и написания слова 
собака. Введение его в активную речь учащихся 
путем составления предложений.
4. Подбор подходящих кличек животным и по-
следующее записывание названий животных 
вместе с кличками (упр. 65).
5. Выписывание из текста имени и отчества де-
душки, кличек животных (упр. 66)

49 Большая буква 
в словах

Формировать навык напи-
сания имен собственных 
с большой буквы; обогащать 
словарный запас учащихся 
именами собственными

1. Определение звуков, которые обозначают вы-
деленные буквы в словах прочитанного текста 
«По кругу». Выписывание имен детей в алфа-
витном порядке (упр. 68).
2. Образование (по образцу) фамилий от имен 
с последующим записыванием имен и образо-
ванных от них фамилий (упр. 69).
3. Усвоение произношения и написания слова 
корова. Введение его в активную речь учащихся.
4. Выписывание из текста упражнения кличек 
коров в алфавитном порядке (упр. 70).
5. Дополнение текста с пропущенными именем, 
фамилией, названием города (деревни), улицы 
собственным именем, фамилией конкретного 
ученика, названием города (деревни), улицы, 
где он проживает. Записывание дополненного 
текста (упр. 71)

У.,
упр. 72

50 Слова, которые 
обозначают 
признаки пред-
метов

Познакомить со словами, 
которые обозначают при-
знаки предметов и отвечают 
на вопросы какой? какая? 
какое? какие?; формировать 
умение находить такие сло-
ва в тексте

1. Ознакомление с термином «признак предме-
та». Выписывание (по образцу) из прочитан-
ного текста выделенных слов, обозначающих 
признаки предмета (упр. 73).
2. Чтение информации о словах, обозначающих 
признаки предметов (учебник, с. 49).
3. Словарная работа: усвоение произношения 
и написания слова яблоко.
4. Чтение текста «Яблоко». Постановка от слова 
яблоко соответствующих вопросов к выделен-
ным словам, обозначающим признаки предме-
тов. Списывание предложений, подчеркивание 
волнистой линией слов, обозначающих призна-
ки предметов (упр. 74).
5. Узнавание предметов по данным признакам. 
Составление и записывание названий предме-
тов вместе с подходящими признаками. Под-
черкивание названий предметов одной чертой, 
признаков предметов —  волнистой линией 
(упр. 75).
6. Подбор (с опорой на слова для справок) к сло-
вам-названиям предметов слов, обозначающих 
признаки предметов. Записывание составлен-
ных словосочетаний (упр. 76)

У.,
упр.77

51 Слова, которые 
обозначают 
признаки пред-
метов

Формировать умение нахо-
дить в тексте слова, обозна-
чающие признаки предме-
тов, ставить к ним вопросы 
от слов, с которыми они свя-
заны и которые обозначают 
предметы

1. Чтение стихотворного текста «Шмель»; спи-
сывание из него первого предложения; нахожде-
ние в списанном предложении слов, обознача-
ющих признаки шмеля (упр. 78).
2. Письменные ответы на вопросы по тексту 
«Сорока-белобока». Нахождение и подчерки-
вание слов, обозначающих признаки предметов
(упр. 79).
3. Чтение стихотворного текста; списывание из 
него первого предложения; нахождение в спи-
санном предложении слов, обозначающих при-
знаки предмета и являющихся одновременно, 
противоположными по смыслу (упр. 80).

У.,
упр. 82
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4. Образование (по образцу) от слов — названий 
предметов новых слов, обозначающих признаки 
предметов (упр. 81)

52 Слова, которые 
обозначают 
действия пред-
метов

Познакомить со словами, 
которые обозначают дейст-
вия предметов и отвечают 
на вопросы что делает? 
что делают? что делал? 
что делали? что сделает? 
что сделают? что сделал? 
что сделали? что делать? 
что сделать?; формировать 
умение находить такие сло-
ва в тексте

1. Чтение слов, обозначающих действия пред-
метов. Постановка к ним соответствующих во-
просов (упр. 83).
2. Введение термина «действие предмета». Чте-
ние информации о словах, обозначающих дей-
ствия предметов (учебник, с. 55). 
3. Чтение текста «Мой пес». Постановка вопро-
сов к выделенным в тексте словам, обозначаю-
щим действие предмета. Подбор к слову занемог 
близкого по значению слова из прочитанного 
текста. Списывание предложений. Подчерки-
вание двумя чертами слов, обозначающих дей-
ствия предмета (упр. 84).
4. Усвоение произношения и написания слова 
дорога. Введение его в активную речь учащихся.
5. Нахождение в предварительно прочитанном 
тексте слов, обозначающих названия и действия 
предметов.
Постановка вопросов от слов, обозначающих 
названия предметов, к словам, обозначающим 
действия предметов. Записывание предложе-
ний (упр. 85).
6. Замена фразеологических выражений, близ-
кими по смыслу словами, обозначающими дей-
ствия предметов (упр. 86)

У.,
упр. 87

53 Слова, которые 
обозначают 
действия пред-
метов

Формировать умение нахо-
дить в тексте слова, обозна-
чающие действия предме-
тов, ставить к ним вопросы 
и изменять их по временам 
и числам

1. Письмо под диктовку учителя предваритель-
но проанализированного текста (упр. 88).
2. Нахождение в предложениях текста слов, обо-
значающих действия предметов. Постановка во-
просов от выделенных в тексте слов (названия 
предметов) к словам, обозначающим действия 
предметов. Записывание полученных предло-
жений (упр. 89).
3. Подбор к словам — названиям предметов 
подходящих по смыслу слов, обозначающих 
действия предметов. Записывание полученных 
простых предложений (упр. 90)

У.,
упр. 91

54 Слова, которые 
обозначают
предметы, при-
знаки предме-
тов, действия 
предметов

Обобщить знания учащих-
ся по теме «Слова, которые 
обозначают предметы, при-
знаки предметов, действия 
предметов»

1. Выписывание (по образцу) из выделенных 
в тексте предложений слов, обозначающих дей-
ствия предметов (упр. 92).
2. Чтение текста. Постановка вопросов к вы-
деленным словам, обозначающим действия 
предметов. Выписывание их вместе с соответ-
ствующими вопросами (упр. 93).
3. Словарная работа по усвоению произноше-
ния и написания слова мужчина.
4. Чтение пословиц и толкование их смысла. 
Списывание пословиц; нахождение в них и под-
черкивание волнистой линией слов, обознача-
ющих признаки предметов (упр. 94).
5. Чтение текста «Ивовый пир». Выписывание 
по образцу из второй части текста слов, обозна-
чающих названия предметов (упр. 95)

У.,
упр. 96

55 Предлог Познакомить с предлогами, 
их ролью в речи; формиро-
вать умение находить пред-
логи в предложении

1. Введение понятия о предлогах (Т., упр. 191).
2. Ознакомление с информацией о словах-пред-
логах (Т., упр. 192).
3. Выписывание предлогов (Т., упр. 193).
4. Списывание предложений. Нахождение в них 
и подчеркивание предлогов (Т., упр. 194).

Т., 
упр. 197
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5. Выбор подходящих предлогов. Списывание, 
вставляя в предложения подходящие предлоги 
(Т., упр. 195, 196)

56 Предлог Формировать навык право-
писания предлогов

1. Списывание, вставляя пропущенные предло-
ги (Т., упр. 198).
2. Письменные ответы на вопросы по тексту. 
Подчеркивание в предложениях предлогов (Т., 
упр. 199). 
3. Нахождение ошибок в выделенных сло-
вах. Исправление ошибок. Запись текста (Т., 
упр. 200).
4. Дописывание пропущенных слов (Т., упр. 201)

Т., 
упр. 202

57 Родственные 
слова

Познакомить с родственны-
ми словами; формировать 
умение определять родст-
венные слова в текстах, вы-
делять в родственных сло-
вах общую часть; обогащать 
словарный запас учащихся 
родственными словами

1. Введение термина «родственные слова».
2. Рассматривание рисунка дерева, у которо-
го на ветках «развешаны» родственные слова 
с общей частью соль-. Беседа по вопросам, раз-
мещенным после рисунка (упр. 97).
3. Чтение информации о родственных словах 
(учебник, с. 65).
4. Списывание слов из упражнения 97 и выде-
ление в них специальным знаком общей части 
(упр. 98).
5. Толкование значения прочитанной послови-
цы. Нахождение в ней родственных слов, списы-
вание и выделение общей части в родственных 
словах пословицы.
6. Подбор (по образцу) родственных слов  
к данным словам (упр. 100).
7. Выписывание из прочитанного текста выде-
ленных слов. Нахождение и выделение в них 
общей части. Формулирование вывода о том, 
являются ли выписанные слова родственными 
(упр. 101).
8. Нахождение в рядах родственных слов 
лишних слов, не являющихся родственными 
(упр. 102)

У.,
упр. 103

58 Родственные 
слова

Развивать умение находить 
родственные слова в текстах, 
выделять в них общую часть; 
формировать представление 
о единообразном написании 
общей части в родственных 
словах; обогащать словар-
ный запас учащихся родст-
венными словами

1. Нахождение в прочитанных текстах родст-
венных слов; выписывание их; выделение в них 
общей части (упр. 104, 106).
2. Подбор родственных слов (по образцу) 
с одновременным повторением материала 
о словах, обозначающих признаки предметов 
(упр. 105).
3. Словарная работа: усвоение значения, произ-
ношения и написания слова корзина.
4. Определение лексического значения слова 
через подбор родственного слова. Выписывание 
пар родственных слов, выделение в них общей 
части (упр. 107)

У.,
упр. 108

59 Родственные 
слова

Развивать умение подби-
рать родственные слова, вы-
делять в них общую часть; 
формировать представление 
о единообразном написании 
общей части в родственных 
словах; обогащать словар-
ный запас учащихся родст-
венными словами; раз вивать 
связную речь учащихся

1. Нахождение в тексте родственных слов; вы-
писывание их; выделение общей части (упр. 109, 
110).
2. Усвоение написания слова Родина, введение 
его в активную устную речь учащихся.
3. Нахождение в тексте и выписывание родст-
венных слов с общей частью род-. Выделение 
в них общей части (упр. 111).
4. Письмо по памяти (упр. 112).
5. Отгадывание загадок. Нахождение в текс-
те каждой загадки родственных слов. Вы пи-
сывание их, выделение общей части (упр. 113)

У.,
упр. 114
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60 Корень слова.
Однокоренные 
слова

Познакомить с понятиями 
«корень слова», «одноко-
ренные слова», формиро-
вать умение находить в сло-
вах корень; обогащать речь 
учащихся однокоренными 
словами

1. Толкование пословиц. Выписывание родст-
венных слов. Выделение в них общей части (Т., 
упр. 203).
2. Ознакомление с корнем слова (Т., упр. 204).
3. Чтение текста. Письменный ответ на постав-
ленный к тексту вопрос (Т., упр. 206).
4. Чтение информации (алгоритма) о том, как 
надо действовать при определении однокорен-
ных слов (Т., упр. 207). 
5. Дополнение предложений недостающи-
ми однокоренными словами с корнем гость 
(Т., упр. 208).
6. Чтение памятки «Как найти в слове корень» 
(Т., упр. 210).
7. Чтение текста. Выделение корня в одноко-
ренных словах (Т., упр. 211).
8. Образование и запись однокоренных слов 
с корнем берез-. Составление и запись предло-
жения со словом березка (Т., упр. 212).
9. Нахождение в тексте однокоренных слов 
с корнем рыб-. Выписывание этих слов. Выде-
ление в них корня (Т., упр. 213)

Т., 
упр. 214

61 Корень слова.
Однокоренные 
слова

Формировать умение нахо-
дить в словах корень, подби-
рать однокоренные слова

1. Нахождение в тексте однокоренных слов 
и выписывание их. Выделение в словах корня 
(Т., упр. 21).
2. Образование однокоренных слов с корнем 
лист- (Т., упр. 216).
3. Нахождение лишних слов в рядах однокорен-
ных слов (Т., упр. 217).
4. Чтение слов. Нахождение среди них групп 
однокоренных слов. Выписывание их по образ-
цу (Т., упр. 218).
5. Выписывание из текста предложений, в ко-
торых есть слова с корнем чиж- (Т., упр. 220)

Т., 
упр. 219

62 Корень слова.
Однокоренные 
слова

Формировать умение на-
ходить в словах корень, 
подбирать однокоренные 
слова; познакомить со слу-
чаями чередования соглас-
ных в корнях некоторых 
однокоренных слов

1. Ознакомление с фактом чередования соглас-
ных в корне некоторых однокоренных слов (Т., 
упр. 221).
2. Чтение информации об однокоренных сло-
вах с чередующимися согласными в корне (Т., 
упр. 222).
3. Нахождение в тексте однокоренных слов. 
Выделение в них корня. Подчеркивание чере-
дующихся согласных в корне слов (Т., упр. 223).
4. Подбор однокоренных слов (Т., упр. 224).
5. Замена (по образцу) выделенных слов други-
ми однокоренными словами. Запись получен-
ных сочетаний слов. Выделение корня в одно-
коренных словах (Т., упр. 225)

Т., 
упр. 226

63 Правописание 
парных звон-
ких и глухих 
согласных 
в корне слова

Познакомить с правилом 
правописания парных звон-
ких и глухих согласных; 
формировать умение при-
менять правило в практиче-
ской деятельности

1. Чтение пар однокоренных слов. Наблюдения 
над произношением и обозначением на письме 
выделенных в словах букв. Подведение к выво-
ду о необходимости проверки написания пар-
ных звонких и глухих согласных в корне слова 
(Т., упр. 227).
2. Чтение правила о проверке написания пар-
ных звонких и глухих согласных в корне слова 
(Т., упр. 228).
3. Подбор и запись проверочных слов (Т., 
упр. 229).
4. Отгадывание загадок. Дописывание прове-
рочных слов (Т., упр. 230).

Т., 
упр. 232
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5. Чтение текста. Объяснение, какие буквы надо 
писать в словах на месте пропусков. Списыва-
ние, вставляя пропущенные буквы (Т., упр. 231)

64 Правописание 
парных звон-
ких и глухих 
согласных 
в корне слова

Формировать умение при-
менять правило правописа-
ния парных звонких и глу-
хих согласных в корне слова 
в практической деятель-
ности

1. Чтение считалки. Нахождение в тексте счи-
талки однокоренных слов с корнем гриб-. Вы-
писывание этих слов. Выделение в них корня 
(Т., упр. 233).
2. Чтение текста. Объяснение, какие буквы надо 
писать в выделенных словах на месте пропу-
сков. Выписывание этих слов, вставляя пропу-
щенные буквы, вместе с проверочными словами 
(Т., упр. 234). 
3. Письмо под диктовку учителя предваритель-
но проанализированного текста (Т., упр. 235).
4. Выбор нужной буквы в словах, где есть выбор 
букв, и запись этих слов (Т., упр. 236)

Т., 237

65 Правописание 
безударных 
гласных в кор-
не слова

Познакомить с правилом 
правописания безударных 
гласных в корне слова; учить 
применять его в практиче-
ской деятельности

1. Рассматривание рисунков, на которых изоб-
ражены лиса и лес. Записывание слов лиса, лес. 
Подбор к этим словам однокоренных слов. За-
пись групп однокоренных слов (Т., упр. 238).
2. Наблюдения над произношением и обозначе-
нием на письме ударных и безударных гласных 
в корне однокоренных слов (Т., упр. 239).
3. Чтение информации о единообразом написа-
нии гласных в корне однокоренных слов, неза-
висимо от произношения (Т., упр. 240).
4. Нахождение в каждом ряду однокоренных 
слов проверочных и проверяемых слов. Выпи-
сывание их по образцу (Т., упр. 241).
5. Чтение правила о проверке написания без-
ударных гласных в корне слова (Т., упр. 242).
6. Подбор проверочных слов к словам с безудар-
ными гласными в корне слова (Т., упр. 243)

Т., 
упр. 244

66 Правописание 
безударных 
гласных в кор-
не слова

Формировать умение при-
менять правило правопи-
сания безударных гласных 
в корне слова в практиче-
ской деятельности

1. Чтение текста «Черный рубака». Выписыва-
ние из него выделенных слов с пропущенными 
безударными гласными в корне слова. Подбор 
к ним и запись (по образцу) проверочных слов 
(Т., упр. 245).
2. Доказательство правильности написания 
выделенных в словах букв на правописание 
безударных гласных. Письменные ответы на 
вопросы (Т., упр. 246).
3. Подбор из слов для справок однокоренных 
слов к словам, одинаковым по написанию, но 
имеющим разные значения (Т., упр. 247).
4. Объяснение написания пропущенных букв 
в словах текста. Списывание, вставляя пропу-
щенные буквы (Т., упр. 248)

Т., 
упр. 249

67 Правописание 
безударных 
гласных в кор-
не слова

Формировать умение при-
менять правило правопи-
сания безударных гласных 
в корне слова в практиче-
ской деятельности

1. Подбор проверочных однокоренных слов 
к словам с пропущенными гласными в кор-
не. Запись слов. Выделение в них корня (Т., 
упр. 250).
2. Объяснение написания пропущенных букв 
в корне слов. Выписывание слов с пропущенны-
ми буквами в столбик. Подбор к ним и запись 
(по образцу) проверочных слов (Т., упр. 251).
3. Выписывание из текста предложения с про-
пусками, вставляя в слова пропущенные буквы. 
Выделение корня в словах, в которых были про-
пущены буквы (Т., упр. 252).

Т., 
упр. 254
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4. Образование (по образцу) однокоренных 
слов. Запись полученных сочетаний слов. 
Выделение корня в однокоренных словах (Т., 
упр. 253)

68 Правописание 
безударных 
гласных в кор-
не слова

Формировать умение при-
менять правило правопи-
сания безударных гласных 
в корне слова в практиче-
ской деятельности

1. Вставка в слова текста пропущенных букв. 
Объяснение выбора буквы для вставки на место 
пропуска (Т., упр. 255).
2. Подбор (из слов для справок) однокоренных 
слов к словам гора, горе (Т., упр. 256).
3. Выбор правильного написания слов, в корнях 
которых есть выбор букв (Т., упр. 257).
4. Объяснение, какие буквы и почему надо 
писать в словах на месте пропусков. Вставка 
пропущенных букв. Выделение корня в одно-
коренных словах

Т.,
упр. 259

Предложение (4 ч)

69 Предложение 
как единица 
речи. Знаки 
препинания 
в конце предло-
жения

Формировать представ-
ление о предложении как 
основной единице речи, 
обладающей смысловой 
и интонационной закончен-
ностью; развивать умение 
определять границы пред-
ложений и оформлять их на 
письме соответствующими 
знаками препинания

1. Введение термина «Предложение».
2. Нахождение в тексте самого короткого и само-
го длинного предложения. Определение, о чем 
говорится и что говорится в каждом предложе-
нии (упр. 115).
3. Чтение информации о предложении (учебник, 
с. 75).
4. Выписывание самого длинного предложения 
с подчеркиванием слов, которые обозначают, 
о чем говорится в предложении (одной чертой) 
и что говорится (двумя чертами) (упр. 116).
5. Составление предложений из данных слов 
(упр. 117).
6. Определение в сплошном тексте границ 
предложений и оформление на письме границ 
предложений соответствующими знаками пре-
пинания

У.,
упр. 119

70 Предложение.
Знаки препи-
нания в конце 
предложения

Развивать умение опреде-
лять границы предложений, 
грамотно оформлять начало 
и конец предложений нуж-
ными знаками препинания; 
формировать умение нахо-
дить в предложении слова, 
которые обозначают, о ком 
(о чем) говорится в предло-
жении и что говорится

1. Ознакомление с функцией вопросительного 
и восклицательного знаков: чтение стихотвор-
ных текстов «Вопросительный знак», «Воскли-
цательный знак» (упр. 120).
2. Списывание текста с расстановкой в конце 
предложений необходимых знаков препинания 
(упр. 121).
3. Отгадывание загадки. Усвоение произно-
шения и написания словарного слова болото 
(упр. 122).
4. Отработка умения интонировать предло-
жения в зависимости от цели высказывания 
и оформлять конец предложения соответству-
ющим знаком препинания (упр. 123)

У.,
упр. 124

71 Предложение. 
Большая буква 
в начале пред-
ложений. Знаки 
препинания 
в конце предло-
жения

Развивать умение опреде-
лять границы предложе-
ний, грамотно оформлять 
при письме начало и конец 
предложений; формировать 
умение находить в предло-
жении слова, которые обо-
значают, о ком (о чем) гово-
рится в предложении и что 
говорится

1. Списывание текста с расстановкой в конце 
предложений необходимых знаков препинания 
(упр. 125).
2. Списывание части текста с расстановкой 
в конце предложений необходимых знаков пре-
пинания (упр. 126).
3. Объяснение написания выделенных букв 
в словах прочитанного текста. Списывание 
текста. Нахождение и подчеркивание в пред-
ложениях слов, которые обозначают, о чем 
говорится в предложении и что говорится 
(упр. 127)

У.,
упр.128
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72 Предложение.
Знаки препи-
нания в конце 
предложения

Формировать умение уста-
навливать в предложении 
по вопросам между словами 
связь, находить в предложе-
нии слова, которые обознача-
ют, о ком (о чем) говорится 
в предложении и что гово-
рится

1. Постановка нужных знаков препинания в кон-
це предложений (Т., упр. 260, 262).
2. Списывание текста с разделением его на пред-
ложения. Постановка нужных знаков препина-
ния в конце предложений (Т., упр. 261).
3. Дописывание названий овощей в предложе-
ния (Т., упр. 263).
4. Составление и запись (по образцу) предло-
жения со словом футбол (Т., упр. 264).
5. Списывание текста. Подчеркивание слов, ко-
торые обозначают, о чем говорится в предложе-
нии и что говорится (Т., упр. 265)

Т., 
упр. 266

Текст (5 ч)

73 Текст Познакомить с признака-
ми текста (тема, основная 
мысль, заголовок); разви-
вать умение отличать текст 
от набора разрозненных 
предложений; упражнять 
в определении темы, ос-
новной мысли несложных 
текстов; учить соотносить 
заголовок с темой и основ-
ной мыслью текста

1. Отличие текста от группы не связанных по 
смыслу предложений; определение темы текста, 
озаглавливание текста (упр. 129).
2. Чтение информации о тексте (учебник, с. 85). 
3. Списывание части текста. Нахождение и под-
черкивание в выделенном предложении текс-
та слов, которые обозначают, о ком говорится 
в предложении и что говорится.
4. Определение, на что указывает (на тему или 
основную мысль) данный к тексту заголовок 
«Мой дом». Нахождение в тексте предложе-
ния, которое выражает основную мысль текста. 
Списывание предложений. Нахождение и под-
черкивание в списанных предложениях слов, 
которые обозначают, о ком говорится в пред-
ложении и что говорится (упр. 131).
5. Определение, на что указывает (на тему или 
основную мысль) данный к тексту заголовок 
«Гнездо».
6. Формулирование основной мысли текста 
с опорой на выделенные в тексте слова. Объяс-
нение, какие и почему буквы надо писать в сло-
вах на месте пропущенных. Выписывание этих 
слов, вставляя пропущенные буквы (упр. 132)

У.,
упр. 133

74 Текст Формировать умение опре-
делять тему и основную 
мысль текста, соотносить за-
головок с темой и основной 
мыслью текста

1. Письменный пересказ (изложение) текста по 
вопросам (упр. 134).
2. Определение, на что указывает (на тему или 
основную мысль) данный к тексту заголовок 
«Дудочка». Формулирование основной мысли 
текста с опорой на выделенные в тексте слова. 
Записывание основной мысли. Звуко-буквен-
ный разбор слова концерт (упр. 135)

У.,
упр. 137

75 Текст Формировать умение опре-
делять тему и основную 
мысль текста, соотносить за-
головок с темой и основной 
мыс лью текста; познакомить 
со структурными частями 
текста (начало, основная 
часть, концовка)

1. Чтение информации о трехчастном (нача-
ло, основная часть, концовка) строении текста 
(учебник, с. 91).
2. Практическое ознакомление с трехчастным 
строением текста на примере текста «Купание 
медвежат». Выбор из предложенных к тексту 
заголовков наиболее подходящего. Формули-
рование основной мысли текста с опорой на 
предложение из заключительной части текс-
та — концовки. Списывание заголовка, первой 
части и концовки текста (упр. 138).
3. Нахождение в тексте «Еж и кот» начала, ос-
новной части и концовки текста. Списывание 
начальной части текста. Подчеркивание в пред-
ложении слов, которые обозначают, о ком гово-
рится в предложении и что говорится (упр. 139)

У.,
упр. 142
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Окончание

1 2 3 4 5

76 Текст Формировать умение опре-
делять тему, основную мысль 
текста, структурные части 
текста (начало, основная 
часть, концовка)

1. Чтение текста «Лягушонок». Определение, 
что выражает (тему или основную мысль) вы-
деленное в тексте предложение. Записывание 
ответа на поставленный к тексту вопрос. Опре-
деление и подчеркивание в записанном предло-
жении слов, которые обозначают, о ком говорит-
ся в предложении и что говорится (упр. 136).
2. Словарная работа: усвоение произношения 
и написания слова лебедь.
3. Чтение текста «Лебедь». Формулирование 
основной мысли текста с опорой на выделенные 
в тексте слова.
Описание (письменно) лебедя по вопросам, 
данным к тексту (упр. 140).
4. Чтение текста. Формулирование ответов на 
поставленные к тексту вопросы. Определение 
темы текста. Усвоение произношения слов ба-
ло вать ся — баловать — балованный (ребенок). 
Составление предложений с данными словами 
(упр. 141)

Найти 
в уп р. 141      
(У.) 
описа-
ние кота 
и спи-
сать

77 Контрольный 
диктант

Проверить умение учащих-
ся грамотно писать текст 
диктанта на изученные пра-
вила

Повторение (2 ч)

78
79

Повторение 
изу ченного 
материала

Обобщить изученный мате-
риал

1. Выписывание слов в алфавитном порядке 
(упр. 143).
2. Списывание. Звуко-буквенный разбор слова 
съел (упр. 144).
3. Списывание. Подчеркивание слов, которые 
обозначают, о чем говорится в предложении 
и что говорится (упр. 145).
4. Списывание. Подчеркивание букв, обознача-
ющих мягкость согласных (упр. 146).
5. Списывание. Подчеркивание слов, обознача-
ющих действия предмета (упр. 147).
6. Письмо по памяти (упр. 148).
7. Списывание. Подчеркивание слов с раздели-
тельным ь (упр. 149).
8. Составление текста по сюжетным картинкам 
и опорным словам (упр. 150).
9. Списывание. Подбор проверочных слов 
(упр. 151, 152).
10. Списывание, вставляя пропущенные буквы 
(упр. 153, 154).
11. Письменные ответы на вопросы по тексту 
(упр. 155).
12. Выписывание в алфавитном порядке слов 
(упр. 156).
13. Списывание. Нахождение родственных слов 
(упр. 157)
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Литературное чтение

Общее количество часов —  62;  из них 5 ч — на внеклассное чтение,  
1 ч — обязательный контроль навыка чтения

1. Стремок, И. М. Литературное чтение : учеб. для 2-го кл. учреждений общ. сред. образования с белорус. яз.  
обучения : в 2 ч. / И. М. Стремок. —  Минск : НИО, 2016.

2. Стремок, И. М. Литературное чтение во 2 классе : учеб.-метод. пособие для учителей учреждений общ. сред. 
образования с белорус. яз. обучения / И. М. Стремок. — 2-е изд., испр. и доп. —  Минск : НИО, 2013.

3. Биобиблиографический справочник : Русские детские писатели ХХ в. : Писатели о животных и природе [Элек-
трон. ресурс]. —  Режим доступа: http://e-vedy.adu.by/course/index.php?categoryid=36. —  Дата доступа: 28.04.2016.

4. Биобиблиографический справочник : Русские детские писатели ХХ в. : Писатели о детях [Электрон. ресурс]. —  
Режим доступа: http://e-vedy.adu.by/course/index.php?categoryid=36. —  Дата доступа: 28.04.2016.

5. Тематические тесты по литературному чтению. 2–4 классы [Электрон. ресурс]. —  Режим доступа:  
http://e-vedy.adu.by/course/index.php?categoryid=36. —  Дата доступа: 28.04.2016.

6. Набор литературных игр-упражнений для 2–4 классов [Электрон. ресурс]. —  Режим доступа:  
http://e-vedy.adu.by/course/index.php?categoryid=36. —  Дата доступа: 28.04.2016.

№ 
уро-
ка и 
дата

Тема урока,
учебный материал Цель урока Основные виды

и способы деятельности Домашнее задание

1 2 3 4 5

Тематический раздел учебника «Осень в школу позвала» 
(13 ч, из них 1 ч — обобщение по разделу, 1 ч — внеклассное чтение)

1 Н. Саконская.
«Мы любим  
нашу школу»;
пословицы  
об учении

Формировать представления 
учащихся о школьной жизни 
средствами художественного 
слова;
формировать умение читать 
по-русски с соблюдением фо-
нетико-орфоэпических норм 
русского языка, интонацион-
ные умения выразительного 
чтения;
формировать читательские 
умения прогнозировать пе-
ред чтением по заголовку 
эмоцио нальный характер про-
изведения, находить в тексте 
с помощью выборочного чте-
ния ответы на вопросы учи-
теля, наблюдать за способом 
построения стихотворения 
(от чьего имени рассказано 
стихотворение);
обогащать словарный запас 
учащихся лексикой на тему 
«Школа и школьные принад-
лежности»

Выразительное чтение стихотво-
рения учителем и определение 
эмоционального настроения про-
изведения.
Фонетико-орфоэпические упраж-
нения в чтении слов из текста сти-
хотворения (рубрика «Читайте 
правильно»).
Чтение стихотворения учащими-
ся вслух по четверостишиям.
Выяснение значения непонятных 
слов и выражений. Чтение развер-
нутого пояснения значения слова 
в сноске.
Чтение слов под значком «Рус-
ско-белорусский словарь».
Аналитическая работа с текстом 
в сочетании с выборочным чтени-
ем (по вопросам и заданиям ме-
тодического аппарата учебника).
Наблюдение за способом построе-
ния стихотворения (от чьего име-
ни рассказано стихотворение, кто 
нам рассказывает о школе).
Чтение пословиц и объяснение их 
значения.
Подготовка к выразительному 
чтению стихотворения. Освое-
ние порядка действий по памят-
ке «Учись читать выразительно» 
(п. 3–6) на форзаце учебника 
(коллективная работа).
Выразительное чтение стихотво-
рения учащимися с обсуждением 
качества прочтения.
Составление высказывания на те-
му «За что я люблю школу»

Подготовить вырази-
тельное чтение стихо-
творения Н. Саконской 
«Мы любим нашу 
школу»;
выучить наизусть пер-
вое четверостишие;
учащимся со слабыми 
навыками чтения подго-
товить для выразитель-
ного чтения первые два 
четверостишия;
желающим —  выучить 
наизусть все стихотво-
рение

2 С. Маршак.
«Угомон»; ско-
роговорки

Формировать правильное 
чтение на русском языке с со-
блюдением фонетико-орфо-
эпических норм русского язы-
ка, интонационные умения

Выразительное чтение стихотво-
рения учителем.
Высказывание первичных оце-
ночных суждений о ситуации 
в классе.

Подготовить вырази-
тельное чтение стихо-
творения С. Маршака 
«Угомон»;
выучить наизусть посло-
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Продолжение

1 2 3 4 5

выразительного чтения; 
овла девать умением читать 
по ролям;
формировать читательские 
умения представлять в во-
ображении героя и давать 
словесное его описание, опре-
делять главную мысль стихо-
творения, иллюстрировать его 
содержание; 
обогащать словарный запас 
учащихся лексикой на тему 
«Школа и школьная жизнь»

Фонетико-орфоэпические упраж-
нения в чтении слов из текста сти-
хотворения (рубрика «Читайте 
правильно»).
Чтение стихотворения учащими-
ся вслух.
Выяснение значения непонятных 
слов и выражений.
Чтение слов под значком «Рус-
ско-белорусский словарь». 
Аналитическая работа с текстом 
(по вопросам и заданиям методи-
ческого аппарата учебника).
Акцентное вычитывание слов-
действий, передающих нараста-
ние шума (расшумелся — бушует, 
закричали — заорали).
Акцентное вычитывание строк 
стихотворения, в которых выра-
жена его главная мысль.
Выразительное чтение учащи-
мися вслух всего стихотворения 
с предварительной подготовкой.
Иллюстрирование содержания 
стихотворения (работа в парах).
Подготовка к чтению стихотворе-
ния по ролям (определение слов 
автора и героев, задачи вырази-
тельного чтения слов героев).
Чтение стихотворения по ролям 
с заменой участников

вицы об учении
Руководство внекласс-
ным чтением
Отбор и чтение книг 
на тему «В семье весе-
лой школьной» (стихи 
и рассказы о жизни 
детей в школе, их делах, 
дружбе в книгах русских 
детских писателей). 
Задания:
найти в библиотеке 
(школьной, районной, 
городской, домашней) 
книги русских детских 
писателей с рассказами 
и стихами о жизни де-
тей в школе, отношении 
их к учебному труду, 
взаимоотношениях 
в коллективе, взаимо-
помощи, дружбе (отбор 
книг осуществляется 
с помощью библиотека-
ря по рекомендательно-
му списку учителя);
читать книги дома 
и приносить в класс для 
обмена между одно-
классниками

3
4

С. Маршак. 
«Книжка про 
книжки»;
загадки о книге

Формировать умение читать 
по-русски с соблюдением фо-
нетико-орфоэпических норм 
русского языка, интонацион-
ные умения выразительного 
чтения;
формировать читательские 
умения прогнозировать перед 
чтением по опорным словам 
содержание произведения; 
называть героев стихотворе-
ния, давать оценку поступку, 
выражать свое отношение 
к поступку, герою; рассказы-
вать о герое по плану;
обогащать словарный запас 
учащихся словами — носите-
лями характеристики героя

Прогнозирование содержания 
стихотворения по опорным сло-
вам в учебнике.
Выразительное чтение стихотво-
рения учителем.
Высказывание первичных оце-
ночных суждений о герое стихот-
ворения.
Фонетико-орфоэпические упраж-
нения в чтении слов из текста сти-
хотворения (рубрика «Читайте 
правильно»).
Чтение вслух стихотворения уча-
щимися по частям и первичное 
комментирование.
Чтение развернутого пояснения 
значения слова в сноске.
Чтение слов под значком «Рус-
ско-белорусский словарь».
Аналитическая работа с текстом 
в сочетании с выборочным чтени-
ем (по вопросам и заданиям ме-
тодического аппарата учебника).
Акцентное вычитывание слов со 
значением состояния (горько пла-
кали, горько и обидно).
Определение характерных черт 
героя на основании его поступка.
Высказывание оценочных сужде-
ний и личностного отношения 
к герою.

Подготовить выра-
зительное чтение 6-й 
и 7-й частей стихот-
ворения С. Маршака 
«Книжка про книжки»;
составить рассказ 
о Гриш ке (по плану 
в учебнике);
учащимся со слабыми 
навыками чтения под-
готовить для вырази-
тельного чтения первую 
часть стихотворения
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Продолжение

1 2 3 4 5

Составление рассказа о Гришке по 
заданному плану (план в учебни-
ке).
Выразительное чтение эпизода 
«Гришка ищет учебник».
Разыгрывание эпизода «Встреча 
Гришки и книжек в библиотеке».
Составление рекомендаций на те-
му «Как уберечь книгу от беды?»

5 С. Баруздин.
«Как Алеше 
учиться надо-
ело»

Формировать умение читать 
по-русски с соблюдением фо-
нетико-орфоэпических норм 
русского языка, интонацион-
ные умения выразительного 
чтения;
формировать читательские 
умения прогнозировать со-
держание произведения 
в процессе первичного чте-
ния; давать оценку поступку, 
выражать свое отношение 
к поступку, герою; переска-
зывать содержание рассказа 
по картинному плану;
обогащать словарный запас 
учащихся лексикой на тему 
«Школа»

Выразительное чтение рассказа 
учителем в сочетании с приемом 
остановки чтения.
Высказывание первичных оце-
ночных суждений о действиях 
героя рассказа.
Фонетико-орфоэпические упраж-
нения в чтении слов из рассказа 
(рубрика «Читайте правильно»).
Чтение рассказа учащимися вслух 
по логически законченным частям 
с установкой: отметить незнако-
мые слова, запомнить содержание.
Аналитическая работа с текстом 
в сочетании с выборочным чте-
нием.
Соотнесение пословицы «Без уче-
нья нет уменья» с содержанием 
рассказа.
Соотнесение частей текста и кар-
тинного плана рассказа, разме-
щенного в учебнике.
Пересказ текста с опорой на план 
рассказа в картинках

Подготовить пересказ 
произведения С. Баруз-
дина «Как Алеше учить-
ся надоело» с опорой на 
картинный план в учеб-
нике;
учащимся со слабыми 
навыками чтения под-
готовить выразительное 
чтение и пересказ пер-
вой части рассказа

6 В. Осеева.
«Синие  
листья»

Формировать умение читать 
по-русски с соблюдением фо-
нетико-орфоэпических норм 
русского языка, интонацион-
ные умения выразительного 
чтения;
овладевать умением читать 
по ролям;
формировать читательские 
умения прогнозировать перед 
чтением по опорным словам 
и иллюстрациям содержание 
произведения; давать оценку 
поступку, выражать свое от-
ношение к поступку, герою; 
находить в тексте слова, ко-
торые выражают чувства, на-
строение героя;
обогащать лексику учащихся 
словами со значением состоя-
ния

Прогнозирование содержания 
рассказа по опорным словам и ил-
люстрациям учебника.
Выразительное чтение рассказа 
учителем.
Высказывание первичных оце-
ночных суждений о поступке 
подружки.
Фонетико-орфоэпические упраж-
нения в чтении слов из текста 
рассказа (рубрики «Читайте пра-
вильно», «Произносите правиль-
но»).
Чтение рассказа учащимися вслух 
с установкой: отметить незнако-
мые слова, запомнить содержание.
Чтение слов под значком «Рус-
ско-белорусский словарь».
Аналитическая работа с текстом 
в сочетании с выборочным чтени-
ем (по вопросам и заданиям ме-
тодического аппарата учебника).
Акцентное вычитывание слов со 
значением состояния (хмурит 
брови, недовольное лицо, покрас-
нела, молчит).
Определение характерных черт 
героя на основании его поведения.

Подготовиться к чте-
нию рассказа В. Осее-
вой «Синие листья» по 
ролям;
учащимся со слабыми 
навыками чтения подго-
товить для выразитель-
ного чтения три логи-
ческие части рассказа 
(по указанию учителя)
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Продолжение

1 2 3 4 5

Высказывание оценочных сужде-
ний и личностного отношения 
к герою.
Чтение рассказа по ролям с пред-
варительной подготовкой (опре-
деление слов автора и героев, за-
дачи выразительного чтения слов 
героев).
Разыгрывание диалога Лены 
и Кати (подготовительная рабо-
та в парах)

7 М. Яснов.
«Проучил»;
Б. Заходер.
«Вредный кот»

Формировать умение читать 
по-русски с соблюдением фо-
нетико-орфоэпических норм 
русского языка, интонацион-
ные умения выразительного 
чтения;
формировать читательские 
умения наблюдать за спосо-
бом построения произведения 
(кем рассказано стихотворе-
ние); определять характерные 
черты героев на основании их 
поступков; высказывать оце-
ночные суждения и личност-
ное отношение к героям; нахо-
дить начало и конец отрывка, 
который проиллюстрирован; 
находить в тексте слова, кото-
рые указывают на настроение 
героя;
обогащать словарный запас 
учащихся словами со значе-
нием состояния

Выразительное чтение учителем 
стихотворения М. Яснова «Про-
учил».
Выражение первичных оценоч-
ных суждений о героях стихотво-
рения.
Фонетико-орфоэпические упраж-
нения в чтении слов из стихотво-
рения (рубрика «Читайте пра-
вильно»).
Чтение вслух стихотворения уча-
щимися по частям.
Аналитическая работа с текстом 
в сочетании с выборочным чтени-
ем (по вопросам и заданиям ме-
тодического аппарата учебника).
Определение характерных черт 
героев на основании их поступ-
ков.
Высказывание оценочных сужде-
ний и личностного отношения 
к героям.
Наблюдение за способом постро-
ения стихотворения: выявление 
рассказчика (от чьего имени (кем) 
рассказано стихотворение).
Соотнесение иллюстрации и тек-
ста стихотворения: поиск начала 
и конца отрывка, который проил-
люстрирован.
Выразительное чтение стихотво-
рения учащимися с предваритель-
ной подготовкой.
Аналогичные виды деятельности 
организуются при чтении сти-
хотворения Б. Заходера «Вредный 
кот»

Подготовить вырази-
тельное чтение стихот-
ворения Б. Заходера 
«Вред ный кот»;
учащимся со слабыми 
навыками чтения подго-
товить для выразитель-
ного чтения последнюю 
часть стихотворения

8 И. Токмакова. 
«Осень»;
И. Соколов-
Микитов.
«Улетают жу-
равли»

Формировать образные пред-
ставления учащихся об осен-
них изменениях в природе;
формировать умение читать 
по-русски с соблюдением фо-
нетико-орфоэпических норм 
русского языка, интонацион-
ные умения выразительного 
чтения;
формировать читательские 
умения находить в тексте опи-
сание картин природы; пред-
ставлять себе картину и рас-
сказывать о ней; находить

Выразительное чтение стихотво-
рения учителем и определение его 
общего эмоционального настро-
ения.
Фонетико-орфоэпические упраж-
нения в чтении слов из стихотво-
рения (рубрика «Читайте пра-
вильно»).
Чтение всего стихотворения уча-
щимися вслух.
Чтение стихотворения учащими-
ся по строфам и анализ поэтиче-
ских картин (по вопросам методи-
ческого аппарата учебника).

Выучить наизусть сти-
хотворение И. Токмако-
вой «Осень»
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слова, которые передают оду-
шевление природы, отноше-
ние автора к изображенному; 
обогащать словарный запас 
учащихся лексикой на тему 
«Осень»

Акцентное вычитывание слов-
действий, помогающих «ожи-
вить» осень в стихотворении.
Акцентное вычитывание слов, ука-
зывающих на чувства поэтессы.
Воссоздание поэтических картин 
путем словесного рисования.
Выразительное чтение стихотво-
рения учащимися с предваритель-
ной подготовкой (определение за- 
дачи выразительного чтения, ме-
ста пауз в тексте, логического уда-
рения, тона чтения, силы голоса).
Предварительное чтение слов из 
рассказа «Улетают журавли» (ру-
брика «Читайте правильно»).
Чтение рассказа И. Соколова-
Микитова учащимися вслух «по 
цепочке».
Определение эмоционального ха-
рактера произведения.
Чтение развернутого пояснения 
значения слова в сноске.
Аналитическая работа с текстом 
по вопросам и заданиям методи-
ческого аппарата.
Выразительное чтение рассказа 
учащимися с предварительной 
подготовкой

9 Е. Благини-
на. «Улетают, 
улетели…»;
Е. Трутнева. 
«Осень»; ско-
роговорка

Формировать образные пред-
ставления учащихся об осен-
них изменениях в природе;
формировать умение читать 
по-русски с соблюдением фо-
нетико-орфоэпических норм 
русского языка, интонацион-
ные умения выразительного 
чтения;
формировать читательские 
умения прогнозировать перед 
чтением по заголовку и ил-
люстрации эмоциональный 
характер произведения, на-
ходить с помощью выбороч-
ного чтения описание картин 
природы, представлять себе 
картину и рассказывать о ней, 
находить рифмующиеся сло-
ва стихотворения;
обогащать словарный запас 
учащихся лексикой на темы 
«Осень», «Птицы» словами, 
выражающими состояние, 
настроение

Прогнозирование эмоционально-
го характера произведения по заго - 
ловку и иллюстрации в учебнике.
Выразительное чтение стихотво-
рения учителем.
Фонетико-орфоэпические упраж-
нения в чтении слов из текста сти-
хотворения (рубрики «Читайте 
правильно», «Произносите пра-
вильно»).
Чтение скороговорки в разном 
темпе по учебнику. Освоение 
порядка действий по памятке 
«Учись читать скороговорку» на 
форзаце учебника.
Чтение стихотворения учащими-
ся вслух сначала целиком, затем 
по строфам.
Чтение слов под значком «Рус-
ско-белорусский словарь».
Анализ образного содержания 
каждой строфы (по вопросам ме-
тодического аппарата учебника).
Словесное рисование картинки 
к третьей строфе на основе мы-
сленного видения образов. Осво-
ение порядка действий по памятке 
«Как нарисовать картинку слова-
ми» на форзаце учебника.
Поиск рифмующихся слов сти-
хотворения (работа в парах).
Коллективное перечитывание 
стихотворения с включением 
хорового проговаривания строк 
с рифмующимися словами.

Подготовить вырази-
тельное чтение стихо-
творения Е. Благининой 
«Улетают, улетели…»
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Выразительное чтение учите-
лем стихотворения Е. Трутневой 
«Осень».
Обмен впечатлениями о вообра-
жаемых картинах, которые пред-
ставились во время слушания 
стихотворения.
Фонетико-орфоэпические упраж-
нения в чтении слов из стихотво-
рения (рубрика «Читайте пра-
вильно»).
Анализ поэтических картин в со-
четании с выборочным чтением 
(по вопросам и заданиям методи-
ческого аппарата учебника).
Сравнение двух стихотворений: 
выявление сходства или различия 
в настроении.
Выразительное чтение стихотво-
рения учащимися с предваритель-
ной подготовкой

10
11

Э. Шим.
«Как Воробей 
теплый угол 
искал»;
загадки, назва-
ния осенних 
месяцев

Формировать образные пред-
ставления учащихся об осен-
них изменениях в природе, 
о жизни птиц осенью;
формировать умение читать 
по-русски с соблюдением фо-
нетико-орфоэпических норм 
русского языка, интонацион-
ные умения выразительного 
чтения; 
формировать читательские 
умения прогнозировать перед 
чтением по заголовку жанр 
произведения (рассказ или 
сказка); выявлять жанровые 
особенности сказки; опреде-
лять действующих лиц про-
изведения, ориентироваться 
в тексте: находить начало 
и конец отрывка, который 
проиллюстрирован, делить 
текст на смысловые части 
с опорой на иллюстрации;
обогащать словарный запас 
учащихся лексикой на темы 
«Осень», «Птицы»

Прогнозирование по заголовку 
жанровой принадлежности про-
изведения.
Выразительное чтение сказки 
учителем. Обмен впечатлениями 
о прослушанном по 1–2 вопросам 
учителя.
Фонетико-орфоэпические упраж-
нения в чтении слов из сказки (ру-
брика «Читайте правильно»).
Чтение сказки учащимися вслух 
по логически законченным ча-
стям.
Чтение развернутого пояснения 
значения слова в сноске.
Чтение слов под значком «Рус-
ско-белорусский словарь».
Аналитическая работа с текстом 
(по вопросам и заданиям методи-
ческого аппарата учебника).
Выявление сказочных элементов 
построения (зачин, сказочные вы-
ражения, разговор птиц).
Соотнесение иллюстраций и текс-
та, подбор заголовков к картинкам 
(работа в парах).
Коллективный пересказ сюжета 
с помощью и по вопросам учителя 
и с опорой на иллюстрации учеб-
ника

Подготовить вырази-
тельное чтение и пе-
ресказ одной из логи-
ческих частей сказки 
Э. Шима «Как Воробей 
теплый угол искал» (за-
дание дается по группам 
таким образом, чтобы 
был представлен пере-
сказ всей сказки);
выучить названия осен-
них месяцев на русском 
языке

12 Обобщение по
теме «Осень
в школу позва-
ла» (рубрика 
«Проверьте 
себя»).
Тематический 
контроль по 
изученным 
произведени-
ям (1/3 урока)

Обобщить читательские 
представления учащихся
о школьной жизни; об осен-
них картинах природы; ав-
торах, которые пишут на те-
му «Осень в школу позвала»; 
о художественных произведе-
ниях разных жанров, раскры-
вающих эту тему

Обобщение по разделу учебника 
с помощью обобщающей беседы
и выполнения заданий рубрики 
«Проверьте себя».
Тематический контроль с помо-
щью материалов электронного 
пособия «Тематические тесты по 
литературному чтению. 2–4 клас-
сы» (блок «Тематические тесты: 
2 класс», тема «Осень в школу 
позвала»).
Адрес электронного пособия см. 
на с. 69

Прочитать стихотворе-
ние Я. Акима «Митины 
каникулы», ответить на 
вопросы после текста
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13 Внеклассное 
чтение
«В семье ве-
селой школь-
ной» (стихи 
и рассказы 
о жизни детей 
в школе, их 
делах, дружбе 
в книгах рус-
ских детских 
писателей)

Обобщить читательский 
опыт учащихся по отбору 
книг по теме за период вне-
урочной самостоятельной 
читательской деятельности,
формировать умения ориен-
тироваться в книге и группе 
книг, представлять одно-
классникам прочитанную 
книгу (фамилия автора, на-
звание, иллюстрации, оглав-
ление, понравившееся про-
изведение: герои, интерес-
ные эпизоды), с интересом 
слушать одноклассников;
расширять читательский кру-
гозор учащихся

Составление выставки-стенда са-
мостоятельно прочитанных книг 
по теме «В семье веселой школь-
ной» и их коллективное рассма-
тривание.
Выделение книг для обсуждения. 
Упражнения по ориентировке 
в книге по четырем основным 
внешним показателям (фамилия 
автора, заглавие книги, иллюстра-
ции на обложке и внутри книги, 
оглавление).
Слушание представлений уча-
щихся о прочитанных книгах 
(фамилия автора, название, ил-
люстрации, оглавление, понра-
вившееся произведение: герои, 
интересные эпизоды).
Рассматривание иных книг с вы-
ставки, дополненной учителем. 
Упражнения по ориентировке 
в группе книг и выбор нужной 
книги по заданным учителем при-
знакам (по теме, жанру, авторской 
принадлежности).
Чтение учителем вслух нового 
произведения из выбранной кни-
ги. Беседа-рассуждение о прочи-
танном. 
Определение темы следующего 
урока внеклассного чтения по 
книгам, представленным учите-
лем. Знакомство с рекоменда-
тельным списком. Разъяснения 
по деятельности с книгой во вне-
урочное время

Руководство внекласс-
ным чтением
Отбор и чтение книг на 
тему «Жизнь дана на 
добрые дела» (рассказы 
и стихи о детях, о по-
лезных и добрых делах, 
о качествах характе-
ра человека в книгах 
русских детских писа-
телей).
Задания:
найти в библиотеке 
(школьной, районной, 
городской, домашней) 
книги русских детских 
писателей с рассказа-
ми и стихами о детях, 
о полезных и добрых 
делах, о трудолюбии, 
о качествах характера 
человека (отбор книг 
осуществляется с по-
мощью биб лиотекаря 
по рекомендательному 
списку учителя); 
читать книги дома 
и приносить в класс для 
обмена между одно-
классниками

Тематический раздел учебника «Все начинается с детства»
(13 ч, из них 1 ч — обобщение по разделу, 1 ч — внеклассное чтение)

14 С. Михалков.
«Наши дела»; 
пословица 
о труде, скоро-
говорки

Формировать представления 
учащихся о жизни и делах ре-
бят, полезном труде средст-
вами художественного слова;
формировать умение читать 
по-русски с соблюдением фо-
нетико-орфоэпических норм 
русского языка, интонацион-
ные умения выразительного 
чтения;
овладевать умением читать 
по ролям;
формировать читательские 
умения находить с помощью 
выборочного чтения ответы 
на вопросы учителя, вычи-
тывать строки стихотворе-
ния, в которых выражена его 
главная мысль; наблюдать за 
способом построения про-
изведения (кем рассказано 
стихотворение); соотносить 
содержание иллюстраций 
и текста; осваивать способы 
действия с произведением 
с целью подготовки его к чте-
нию по ролям;
обогащать словарный запас

Краткая беседа о полезных делах 
ребят дома и в школе.
Выразительное чтение стихотво-
рения учителем.
Первичные рассуждения о прочи-
танном по 1–2 вопросам учителя.
Самостоятельное чтение стихо-
творения учащимися.
Фонетико-орфоэпические упраж-
нения в чтении слов из стихотво-
рения (рубрика «Читайте пра-
вильно»).
Чтение стихотворения учащими-
ся вслух целиком.
Аналитическая работа с текстом 
в сочетании с выборочным чте-
нием (по вопросам и заданиям 
методического аппарата).
Акцентное вычитывание строк 
стихотворения, в которых выра-
жена его главная мысль.
Наблюдение за способом постро-
ения стихотворения: от чьего 
имени (кем) рассказано стихот-
ворение.
Словесное иллюстрирование со-
держания стихотворения (работа 
в парах).

Подготовить вырази-
тельное чтение стихо-
творения С. Михалкова 
«Наши дела»;
выучить наизусть по-
словицу о труде
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учащихся лексикой на тему 
«Полезные дела»

Звуковая разминка: чтение скоро-
говорок в разном темпе.
Подготовка к чтению стихотворе-
ния по ролям (определение слов 
автора и героев, тона выразитель-
ного чтения слов героев —  дело-
вой, бодрый, но без хвастовства).
Чтение стихотворения по ролям 
с хоровой декламацией последне-
го четверостишия.
Чтение пословицы и объяснение 
ее значения

15 С. Баруздин.
«Когда не бы-
вает скучно»;
пословицы 
о труде

Формировать представления 
учащихся о жизни и делах ре-
бят, полезном труде средст-
вами художественного слова;
формировать умение читать 
по-русски с соблюдением фо-
нетико-орфоэпических норм 
русского языка;
формировать читательские 
умения прогнозировать со-
держание произведения 
в процессе первичного чте-
ния, находить с помощью вы-
борочного чтения ответы на 
вопросы учителя, выражать 
оценочное суждение о герое, 
иллюстрировать содержание 
произведения (словесное ри-
сование);
обогащать словарный запас 
учащихся лексикой на тему 
«Полезные дела»

Выразительное чтение рассказа 
учителем в сочетании с приемом 
остановки чтения.
Размышления учащихся о причи-
не скучного настроения героини 
рассказа.
Фонетико-орфоэпические упраж-
нения в чтении слов из рассказа 
(рубрики «Читайте правильно», 
«Произносите правильно»).
Чтение рассказа учащимися вслух 
по логически законченным ча-
стям.
Аналитическая работа с текстом 
(по вопросам и заданиям методи-
ческого аппарата учебника).
Высказывание оценочных сужде-
ний и личностного отношения 
к героине рассказа.
Соотнесение пословиц с содержа-
нием рассказа.
Словесное иллюстрирование со-
держания рассказа (работа в па-
рах).
Перечитывание рассказа с целью 
подготовки его к пересказу.
Пересказ текста с опорой на иллю-
страции, подготовленные в парах

Прочитать рассказ 
С. Баруздина «Когда не 
бывает скучно» и подго-
товить его пересказ

16 Е. Пермяк.
«Смородинка»

Формировать представления 
учащихся о полезном труде 
и качествах характера челове-
ка средствами художествен-
ного слова;
формировать умение читать
по-русски с соблюдением фо-
нетико-орфоэпических норм 
русского языка;
формировать читательские 
умения находить в тексте 
слова, характеризующие ге-
роя; высказывать оценочные 
суждения и личностное отно-
шение к герою; пересказывать 
произведение по вопросам 
учителя;
обогащать словарный запас 
учащихся словами — носите-
лями характеристики героя

Выразительное чтение рассказа 
учителем в сочетании с приемом 
остановки чтения.
Высказывание первичных оце-
ночных суждений о героине рас-
сказа.
Фонетико-орфоэпические упраж-
нения в чтении слов из рассказа 
(рубрика «Читайте правильно»).
Чтение рассказа учащимися вслух 
с установкой: отметить незнако-
мые слова, запомнить содержание.
Чтение развернутого пояснения 
значений слов в сноске.
Чтение слов под значком «Рус-
ско-белорусский словарь».
Аналитическая работа с текстом 
в сочетании с выборочным чтени-
ем (по вопросам и заданиям ме-
тодического аппарата учебника).
Акцентное вычитывание слов 
в тексте, характеризующих геро-
иню.

Подготовить вырази-
тельное чтение рассказа 
Е. Пермяка «Сморо-
динка»
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Высказывание оценочных сужде-
ний и личностного отношения 
к героине рассказа.
Соотнесение пословиц и содержа-
ния рассказа.
Размышления над названием рас-
сказа.
Перечитывание рассказа учащи-
мися вслух с целью подготовки 
его к пересказу.
Коллективный пересказ текста по 
вопросам учителя

17 С. Маршак.
«Ежели вы 
вежливы»;
В. Осеева.
«Просто ста-
рушка»

Формировать представления 
учащихся о поступках вежли-
вого человека средствами ху-
дожественного слова;
формировать умение читать 
по-русски с соблюдением фо-
нетико-орфоэпических норм 
русского языка, интонацион-
ные умения выразительного 
чтения;
овладевать умением читать 
по ролям;
формировать читательские 
умения находить в тексте 
начало и конец отрывка, ко-
торый проиллюстрирован; 
иллюстрировать содержание 
произведения (словесное 
рисование); высказывать 
оценочные суждения и лич-
ностное отношение к героям;
формировать литературно-
творческие умения учащихся 

Выразительное чтение стихотво-
рения учителем.
Высказывание первичных сужде-
ний о поступках вежливого чело-
века.
Фонетико-орфоэпические упраж-
нения в чтении слов из стихотво-
рения (рубрика «Читайте пра-
вильно»).
Чтение развернутого пояснения 
значений слов в сноске.
Чтение стихотворения учащими-
ся вслух по микрокартинам, их 
толкование и словесное описание 
по воображению.
Соотнесение иллюстраций и тек-
ста стихотворения: поиск начала 
и конца отрывка, который проил-
люстрирован.
Соотнесение пословиц и содержа-
ния стихотворения.
Выразительное чтение стихотво-
рения учащимися с предваритель-
ной подготовкой (определение 
задачи выразительного чтения, 
места пауз в тексте, логического 
ударения, тона чтения).
Самостоятельное чтение учащи-
мися рассказа В. Осеевой «Просто 
старушка».
Высказывание оценочных сужде-
ний и личностного отношения 
к герою.
Чтение рассказа по ролям с пред-
варительной подготовкой (опре-
деление слов автора и героев, за-
дачи выразительного чтения слов 
героев)

Прочитать рассказ 
В. Осеевой «Просто 
старушка» и подгото-
виться к разыгрыванию 
по ролям ситуации из 
рассказа

18 Ю. Ермолаев.
«Два пирож-
ных»;
А. Барто.
«Любочка»

Формировать представления 
учащихся о взаимопомощи 
в семье средствами художе-
ственного слова;
формировать умение читать 
по-русски с соблюдением фо-
нетико-орфоэпических норм 
русского языка, интонацион-
ные умения выразительного 
чтения по ролям; 
осваивать способы действия 
с произведением с целью под-
готовки его к чтению по ролям;

Выразительное чтение рассказа 
учителем в сочетании с приемом 
остановки чтения.
Высказывание первичных оце-
ночных суждений о героях.
Фонетико-орфоэпические упраж-
нения в чтении слов из текста 
рассказа (рубрика «Читайте пра-
вильно»).
Чтение рассказа учащимися вслух 
«по цепочке».
Чтение развернутого пояснения 
значений слов в сноске.

Прочитать самостоя-
тельно стихотворение 
А. Барто «Любочка», 
ответить на вопросы 
после текста
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формировать читательские 
умения характеризовать ге-
роев на основании их пове-
дения, выражать оценочные 
суждения и личностное отно-
шение к героям;
формировать литературно-
творческие умения учащихся

Аналитическая работа с текстом 
(по вопросам и заданиям методи-
ческого аппарата учебника).
Определение характерных черт 
героев на основании их поведе-
ния.
Высказывание оценочных сужде-
ний и личностного отношения 
к героям.
Чтение рассказа по ролям с пред-
варительной подготовкой (опре-
деление слов автора и героев, за-
дачи выразительного чтения слов 
героев).
Разыгрывание по ролям диалога 
Оли и Наташи с предварительной 
подготовкой (распределение ро-
лей, повторение реплик, назначе-
ние команды жюри).
Оценивание игры одноклассни-
ков командой жюри

19 С. Михалков.
«Фома»

Формировать представления 
учащихся о качествах харак-
тера человека средствами ху-
дожественного слова;
формировать умение читать 
по-русски с соблюдением фо-
нетико-орфоэпических норм 
русского языка, интонацион-
ные умения выразительного 
чтения;
формировать читательские 
умения характеризовать ге-
роя по его поведению, давать 
оценку поступкам героя, 
определять авторское и вы-
ражать личностное отноше-
ние к герою; находить в тек-
сте начало и конец отрывка, 
который проиллюстрирован;
обогащать лексику учащихся 
словами — носителями харак-
теристики героя

Выразительное чтение стихотво-
рения учителем.
Высказывание первичных оце-
ночных суждений о герое.
Фонетико-орфоэпические упраж-
нения в чтении слов из стихотво-
рения (рубрика «Читайте пра-
вильно»).
Чтение стихотворения учащими-
ся по частям и первичное коммен-
тирование.
Чтение развернутого пояснения 
значения слова в сноске.
Чтение слов под значком «Рус-
ско-белорусский словарь».
Анализ стихотворения в соче-
тании с выборочным чтением 
(по вопросам и заданиям методи-
ческого аппарата учебника).
Акцентное вычитывание слов, 
указывающих на авторское отно-
шение к герою.
Высказывание оценочных сужде-
ний и личностного отношения 
к герою.
Соотнесение содержания иллю-
страции и текста: поиск учащими-
ся строк стихотворения, которые 
проиллюстрированы.
Словесное иллюстрирование со-
держания стихотворения (работа 
в парах).
Выразительное чтение стихотво-
рения учащимися с предваритель-
ной подготовкой.
Чтение учителем полной версии 
стихотворения С. Михалкова

Подготовить вырази-
тельное чтение стихо-
творения С. Михалкова 
«Фома»;
учащимся со слабыми 
навыками чтения под-
готовить для вырази-
тельного чтения только 
логический отрывок 
стихо творения (по ука-
занию учителя)

20
21

Н. Носов.
«Огурцы»

Формировать представления 
учащихся о хороших и пло-
хих поступках средствами 
художественного слова;
формировать умение читать

Прогнозирование содержания 
рассказа по опорным словам и ил-
люстрации в учебнике.
Выразительное чтение рассказа 
учителем.

Подготовить вырази-
тельное чтение одной 
из 2–4 частей рассказа 
Н. Носова «Огурцы» 
(на выбор учащихся);
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по-русски с соблюдением фо-
нетико-орфоэпических норм 
русского языка, интонацион-
ные умения выразительного 
чтения;
овладевать умением читать 
по ролям;
формировать читательские 
умения прогнозировать перед 
чтением по опорным словам 
и иллюстрации содержание 
произведения; представлять 
в воображении героя и рас-
сказывать об этом; наблюдать 
за эмоциональным состояни-
ем героя; характеризовать ге-
роя на основании его поступ-
ка; выражать свое отношение 
к поступку, герою; 
формировать литературно-
творческие умения учащихся;
обогащать лексику детей сло-
вами со значением состояния, 
настроения

Высказывание первичных оце-
ночных суждений о героях рас-
сказа.
Фонетико-орфоэпические упраж-
нения в чтении слов из рассказа 
(рубрика «Читайте правильно»).
Чтение слов под значком «Рус-
ско-белорусский словарь».
Чтение рассказа вслух учащимися 
по законченным смысловым ча-
стям и определение эмоциональ-
ного состояния героя (учитель 
рисует на доске условную модель, 
отражающую состояние героя).
Соотнесение содержания иллю-
страции и текста.
На следующем уроке
Чтение рассказа по частям и ана-
литическая работа с текстом в со-
четании с выборочным чтением.
Акцентное вычитывание слов, 
указывающих на состояние героя.
Наблюдение и фиксирование 
в цвете настроения героя в начале, 
середине и конце рассказа.
Акцентное вычитывание слов, 
указывающих на отношение мамы 
к поступку сына.
Высказывание оценочных сужде-
ний и личностного отношения 
к герою. 
Словесное рисование на основе 
мысленного видения событий.
Определение характерных черт 
дедушки-сторожа и выражение 
отношения к нему.
Соотнесение пословицы «Ук-
расть —  в беду попасть» с содер-
жанием рассказа.
Выразительное чтение диалога 
Котьки и мамы (без слов автора) 
с предварительной подготовкой 
(коллективно определяется тон 
чтения: слова мамы —  строгим 
голосом, слова Котьки —  снача-
ла радостно, затем с отчаянием).
Чтение 4-й части рассказа по 
ролям с предварительной подго-
товкой (определение слов автора 
и гер оев,  задачи выразительного 
чтения слов героев)

подготовить пересказ  
1-й части рассказа;
подготовить для чтения 
по ролям один из от-
рывков рассказа (на вы-
бор учащихся)

22 О. Высотская. 
«Маргаритка»; 
пословицы, 
ско роговорка

Формировать умение читать 
по-русски с соблюдением фо-
нетико-орфоэпических норм 
русского языка, интонацион-
ные умения выразительного 
чтения;
овладевать умением читать 
по ролям;
формировать читательские 
умения выделять действую-
щих лиц произведения; оце-
нивать поступки и опреде-
лять, как они характеризуют

Выполнение лексического упраж-
нения.
Самостоятельное чтение стихо-
творения учащимися.
Высказывание первичных оце-
ночных суждений о героях.
Выяснение значения непонятных 
для учащихся слов.
Чтение слов под значком «Рус-
ско-белорусский словарь».
Фонетико-орфоэпические и ак-
центуационные упражнения 
в чтении слов из стихотворения

Подготовить вырази-
тельное чтение стихо-
творения О. Высотской 
«Маргаритка»;
придумать свой заголо-
вок стихотворению;
выучить наизусть одну 
из пословиц
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героев; выявлять авторское 
и выражать свое отношение 
к героям;
обогащать словарный запас 
учащихся лексикой на тему 
«Цветы», словами — носите-
лями характеристики героев

(рубрики учебника «Читайте пра-
вильно» и «Произносите правиль-
но»).
Чтение скороговорки в разном 
темпе. 
Чтение стихотворения учащими-
ся вслух. Аналитическая работа 
с текстом в сочетании с выбороч-
ным чтением (по заданиям мето-
дического аппарата учебника).
Акцентное вычитывание строчек 
стихотворения, указывающих на 
авторское отношение к героям.
Высказывание оценочных суж-
дений о поступке героев и лич-
ностного отношения к поступку 
и героям.
Соотнесение пословиц с содержа-
нием стихотворения.
Чтение стихотворения по ролям 
с предварительной подготовкой 
(определение слов автора и геро-
ев, задачи выразительного чтения 
слов героев)

23
24

Русская народ-
ная сказка
«Про Ленивую 
и Радивую»

Формировать представления 
учащихся о качествах харак-
тера человека средствами ху-
дожественного слова;
формировать литературные 
представления учащихся об 
особенностях сказки, наблю-
дать за сказочными элемента-
ми построения;
формировать умение читать 
по-русски с соблюдением фо-
нетико-орфоэпических норм 
русского языка;
формировать читательские 
умения прогнозировать перед 
чтением по заголовку и ил-
люстрациям жанр произве-
дения (рассказ или сказка); 
выявлять жанровые особен-
ности сказки; выделять дей-
ствующих лиц сказки, давать 
оценку их действиям, сравни-
вать героев, выражать к ним 
свое отношение;
обогащать лексику учащихся 
словами — носителями харак-
теристики героя, словами на 
тему «Черты (качества) ха-
рактера»

Прогнозирование жанровой при-
надлежности произведения по на-
званию и иллюстрации учебника.
Толкование значения слова ра-
дивая.
Выразительное чтение (рассказы-
вание) сказки учителем в сочета-
нии с приемом остановки чтения.
Обмен первичными впечатления-
ми о героях сказки, воображаемых 
картинах, которые представились 
во время слушания.
Фонетико-орфоэпические упраж-
нения в чтении слов из сказки (ру-
брика «Читайте правильно»).
Чтение развернутого пояснения 
значений слов в сносках.
Чтение слов под значком «Рус-
ско-белорусский словарь».
Чтение сказки учащимися вслух 
по частям.
Высказывание оценочных сужде-
ний и личностного отношения 
к героям сказки. 
Словесное описание по воображе-
нию персонажей сказки, эпизодов.
Рассматривание и комментирова-
ние иллюстраций к сказке.
Наблюдение за сказочными эле-
ментами построения (необычный 
герой, волшебные предметы, ска-
зочные выражения).
На следующем уроке
Аналитическая работа с текстом 
сказки в сочетании с выборочным 
чтением.
Акцентное вычитывание слов-
действий, характеризующих по-
ведение дочерей в доме Зеленого 
старика.

Подготовить вырази-
тельное чтение сказки 
(задание дается по вари-
антам: ученики каждого 
варианта готовят чтение 
2-й либо 3-й части сказ-
ки, озаглавливают их);
подготовить пересказ 
одного из эпизодов 
сказки (по заданию 
учебника)
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Определение характерных черт 
персонажей сказки на основании 
их поведения.
Сравнение героев сказки.
Определение главной мысли сказ-
ки (ленивый человек вызывает 
насмешку).
Выявление сказочных элементов 
построения (необычный герой, 
подводный мир, волшебные пред-
меты, сказочные выражения).
Коллективный пересказ сказки 
с помощью и по вопросам учи-
теля. 
Разыгрывание по ролям одного из 
эпизодов сказки («Встреча Лени-
вой с Зеленым стариком», «Встре-
ча Радивой с Зеленым стариком») 
с предварительной подготовкой 
(выбор эпизода, распределение 
ролей, повторение реплик, назна-
чение команды жюри).
Оценивание игры одноклассни-
ков командой жюри

25 Обобщение по 
теме «Все на-
чинается с дет-
ства» (рубрика 
«Проверьте 
себя»).
Тематический 
контроль по 
изученным 
произведени-
ям (1/3 урока)

Обобщить читательские 
представления учащихся 
о хороших и плохих поступ-
ках, качествах характера 
человека, нравственно-эти-
ческих нормах поведения; 
об авторах, которые пишут 
о детях; о художественных 
произведениях разных жан-
ров, раскрывающих тему 
«Все начинается с детства»

Обобщение по разделу учебника 
с помощью обобщающей беседы 
и выполнения заданий рубрики 
«Проверьте себя».
Тематический контроль с помо-
щью материалов электронного 
пособия «Тематические тесты по 
литературному чтению. 2–4 клас-
сы» (блок «Тематические тесты: 
2 класс», тема «Все начинается 
с детства»). Адрес электронного 
пособия смотри на с. 69

26 Внеклассное 
чтение «Жизнь 
дана на добрые
дела» (рас-
сказы и стихи 
о детях, полез-
ных и добрых 
делах, каче-
ствах харак-
тера человека 
в книгах рус-
ских детских 
писателей)

Обобщить читательский 
опыт учащихся по отбору 
книг по теме за период вне-
урочной самостоятельной 
читательской деятельности;
формировать умения ориен-
тироваться в книге и группе 
книг, представлять одно-
классникам прочитанную 
книгу (фамилия автора, на-
звание, иллюстрации, оглав-
ление, понравившееся про-
изведение: герои, интерес-
ные эпизоды), с интересом 
слушать одноклассников;
расширять читательский кру-
гозор учащихся

Составление выставки-стен-
да самостоятельно прочитан-
ных книг по теме «Жизнь да-
на на добрые дела» и их кол-
лективное рассматривание.
Выделение книг для обсужде-
ния. Упражнения по ориентиров-
ке в книге по четырем основным 
внешним показателям (фамилия 
автора, заглавие книги, иллюстра-
ции на обложке и внутри книги, 
оглавление).
Слушание представлений уча-
щихся о прочитанных книгах 
(фамилия автора, название, ил-
люстрации, оглавление, понра-
вившееся произведение: герои, 
интересные эпизоды).
Рассматривание иных книг с вы-
ставки, дополненной учителем. 
Упражнения по ориентировке 
в группе книг и выбор нужной 
книги по заданным учителем при-
знакам (по теме, жанру, авторской 
принадлежности).
Чтение учителем вслух ново-
го произведения из выбранной

Руководство внекласс-
ным чтением
Отбор и чтение книг на 
тему «Наши друзья жи-
вотные» (сказки и рас-
сказы о жизни животных 
зимой в книгах русских 
детских писателей).
Задания:
найти в библиотеке 
(школь ной, районной, 
городской, домашней) 
книги русских детских 
писателей с рассказами 
и сказками о животных, 
их нелегкой жизни 
зимой, заботливом 
отношении к ним 
человека (отбор книг 
осуществляется с по-
мощью библиотекаря 
по рекомендательному 
списку учителя);
читать книги дома 
и приносить в класс для 
обмена между одно-
классниками

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



82

Продолжение

1 2 3 4 5

книги. Беседа-рассуждение о про-
читанном.
Определение темы следующего 
урока внеклассного чтения по 
книгам, представленным учите-
лем. Знакомство с рекоменда-
тельным списком. Разъяснения 
учителя по работе с книгой во 
внеурочное время

Тематический раздел учебника «Идет волшебница зима» 
(13 ч, из них 1 ч — обобщение по разделу, 1 ч — внеклассное чтение)

27 И. Суриков.
«Белый снег 
пушистый…»; 
загадки, на-
звания зимних 
месяцев

Формировать образные пред-
ставления учащихся о зим-
них изменениях в природе; 
формировать умение читать 
по-русски с соблюдением фо-
нетико-орфоэпических норм 
русского языка, интонацион-
ные умения выразительного 
чтения;
формировать читательские 
умения определять эмоцио-
нальное настроение произ-
ведения; находить с помо-
щью выборочного чтения 
описание картин природы, 
представлять себе картину 
и рассказывать о ней;
пополнять словарный запас 
учащихся лексикой на тему 
«Зима», обогащать лексику 
учащихся образными слова-
ми и выражениями

Краткая беседа о приметах зимы, 
о признаках снега (белый, пуши-
стый, хрустящий, липкий и др.).
Выразительное чтение стихотво-
рения учителем (по возможности 
наизусть).
Обмен впечатлениями о вообра-
жаемых картинах, которые пред-
ставились во время слушания 
стихотворения.
Фонетико-орфоэпические упраж-
нения в чтении слов из стихотво-
рения (рубрика «Читайте пра-
вильно»).
Чтение слов в сноске и под знач-
ком «Русско-белорусский сло-
варь».
Чтение всего стихотворения уча-
щимися вслух, а затем по четве-
ростишиям. Анализ поэтических 
картин (по вопросам методиче-
ского аппарата учебника).
Акцентное вычитывание слов, 
указывающих на сонное состоя-
ние природы (тихо падает, ло-
жится, заснул крепко, непробуд-
но).
Акцентное вычитывание слов-
действий, помогающих «ожи-
вить» лес в стихотворении (при-
накрылся, заснул).
Вычитывание сравнений (поле 
покрыто снегом, точно пеленою 
(покрывалом); лес принакрылся 
снегом, что шапкой).
Воссоздание поэтических картин 
путем словесного рисования.
Выразительное чтение стихотво-
рения учащимися с предваритель-
ной подготовкой.
Коллективное заучивание на-
изусть стихотворения с помощью 
приема моделирования (составле-
ние графической схемы структу-
ры стихотворения)

Выучить наизусть 
стихотворение И. Су-
рикова «Белый снег 
пушистый…» и назва-
ния зимних месяцев на 
русском языке

28 Л. Дьяконов.
«Щенок и снег»;
З. Александро-
ва. «Снежок»

Формировать образные пред-
ставления учащихся о зим-
них изменениях в природе;
формировать умение читать 
по-русски с соблюдением фо-
нетико-орфоэпических норм

Рассматривание и комментиро-
вание иллюстрации к стихотво-
рению.
Прогнозирование содержания 
стихотворения Л. Дьяконова по 
заголовку и иллюстрации.

Подготовить вырази-
тельное чтение стихот-
ворения З. Александро-
вой «Снежок»;
по желанию —  выучить 
стихотворение наизусть
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русского языка, интонацион-
ные умения выразительного 
чтения;
формировать читательские 
умения прогнозировать со-
держание произведения; на-
блюдать за средствами выра-
зительности (олицетворение, 
сравнение); находить строки 
стихотворения, указывающие 
на отношение автора к герою; 
выражать оценочные сужде-
ния и личностное отношение 
к герою; представлять в во-
ображении картину и расска-
зывать о ней;
обогащать лексику учащихся 
образными словами и выра-
жениями, пополнять их сло-
варный запас лексикой на 
тему «Зима»

Выразительное чтение стихотво-
рения учителем.
Высказывание личного отноше-
ния к герою стихотворения.
Выяснение значения непонятных 
слов.
Чтение развернутого пояснения 
слова в сноске.
Фонетико-орфоэпические упраж-
нения в чтении слов из стихотво-
рения (рубрика «Читайте пра-
вильно»).
Повторное чтение стихотворения 
учащимися вслух.
Аналитическая работа с текстом 
в сочетании с выборочным чтени-
ем (по вопросам и заданиям ме-
тодического аппарата учебника).
Акцентное вычитывание строчек, 
которые указывают на отношение 
автора к герою стихотворения.
Выражение личностного отноше-
ния к герою.
Описание героя стихотворения по 
иллюстрации.
Сочинение своей истории знаком-
ства щенка с первым снегом.
Коллективное перечитывание 
стихотворения с включением хо-
рового проговаривания рифмую-
щихся строк.
Выразительное чтение учителем 
стихотворения З. Александровой 
«Снежок».
Обмен впечатлениями о вообра-
жаемых картинах, которые пред-
ставились во время слушания 
стихотворения.
Фонетико-орфоэпические упраж-
нения в чтении слов из стихотво-
рения (рубрика «Читайте пра-
вильно»).
Анализ поэтических картин в со-
четании с выборочным чтением 
(по вопросам и заданиям методи-
ческого аппарата учебника).
Сравнение двух стихотворений: 
выявление сходства в содержа-
нии.
Выразительное чтение стихотво-
рения учащимися с предваритель-
ной подготовкой.
Обсуждение качества прочтения

29 Э. Шим.
«Морозкины 
крышечки»

Формировать умение читать 
по-русски с соблюдением фо-
нетико-орфоэпических норм 
русского языка;
формировать читательские 
умения прогнозировать пе-
ред чтением по заголовку 
и иллюстрации жанр произ-
ведения (рассказ или сказка);

Прогнозирование жанровой при-
надлежности произведения по 
названию и иллюстрациии в учеб-
нике.
Выразительное чтение сказки 
учителем. Обмен общими впе-
чатлениями о воображаемых кар-
тинах, которые представились во 
время слушания.

Подготовить выразитель-
ное чтение и пересказ 
близко к тексту одной 
части сказки Э. Шима 
«Морозкины крышечки» 
(задание дается по груп-
пам таким образом, чтобы 
был представлен пересказ 
всей сказки)
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ориентироваться в структуре 
произведения и определять 
его смысловые части (по дан-
ным заголовкам); находить 
в тексте ответы на вопросы 
учителя; представлять в во-
ображении героя и расска-
зывать об этом, выражать от-
ношение к герою; наблюдать 
за сказочными элементами 
построения;
обогащать словарный запас 
учащихся лексикой текста 
и эмоционально-оценочны-
ми словами

Фонетико-орфоэпические упраж-
нения в чтении слов из сказки (ру-
брика «Читайте правильно»).
Чтение слов под значком «Рус-
ско-белорусский словарь».
Чтение сказки учащимися вслух 
по логически законченным ча-
стям.
Анализ содержания сказки в со-
четании с выборочным чтением 
(с опорой на вопросы и задания ме-
тодического аппарата учебника).
Определение основных черт харак-
тера главного героя сказки (серди-
тый, властный — властолюбивый, 
но хозяйственный, заботливый).
Выражение личностного отноше-
ния к герою.
Словесное описание по воображе-
нию главного героя сказки.
Акцентное вычитывание познава-
тельных сведений о жизни водя-
ных животных зимой.
Наблюдение за сказочными эле-
ментами построения (необычный 
герой, элементы волшебства).
Восстановление деформирован-
ного плана и установление по-
рядка событий в сказке (работа 
в парах по заданию учебника).
Пересказ сюжета по готовому 
плану с включением элементов 
инсценирования эпизодов сказки 
(«Морозко у лужицы», «Морозко 
у болота», «Морозко у озера»)

30 В. Одоевский.
«В гостях 
у дедушки 
Мороза»

Формировать умение читать 
по-русски с соблюдением фо-
нетико-орфоэпических норм 
русского языка;
формировать читательские 
умения находить описание 
героя в тексте, представлять 
его в воображении и расска-
зывать об этом; ориентиро-
ваться в структуре произве-
дения и находить заданный 
эпизод; находить отрывок 
текста, который проиллю-
стрирован; 
овладевать способом подго-
товки выборочного пересказа

Прогнозирование жанровой при-
надлежности произведения по его 
названию.
Толкование значения слова пе-
рина. Чтение пояснения слова 
в сноске.
Выразительное чтение сказки 
учителем. Обмен общими впе-
чатлениями.
Фонетико-орфоэпические упраж-
нения в чтении слов из сказки (ру-
брика «Читайте правильно»).
Чтение сказки учащимися вслух.
Аналитическая работа с текстом 
в сочетании с выборочным чтени-
ем (по вопросам и заданиям ме-
тодического аппарата учебника).
Словесное описание главного ге-
роя сказки, его жилища.
Акцентное вычитывание познава-
тельных сведений о пользе снега 
для молодой зелени.
Соотнесение иллюстрации и тек-
ста.

Подготовить вырази-
тельное чтение сказки 
В. Одоевского «В гостях 
у дедушки Мороза»;
придумать продолжение 
сна девочки Маши
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Подготовка выборочного пере-
сказа эпизодов «Встреча Маши 
и дедушки Мороза», «Дом Мо-
роза Ивановича» (поиск в тексте 
заданных эпизодов, их перечиты-
вание, мысленное представление 
эпизода, рассказывание).
Подробный пересказ эпизодов 
сказки.
Придумывание продолжения сна 
девочки Маши

31 И. Суриков.
«Детство»;
А. Барто.
«Не одна»

Формировать образные пред-
ставления учащихся о зим-
них забавах детей;
формировать умение читать 
по-русски с соблюдением фо-
нетико-орфоэпических норм 
русского языка, интонацион-
ные умения выразительного 
чтения;
формировать читательские 
умения прогнозировать перед 
чтением по заголовку и ил-
люстрации эмоциональный 
характер и содержание про-
изведения; находить в тексте 
слова, которые указывают на 
чувства и настроение геро-
ев; выражать свое отноше-
ние к героям; наблюдать за 
способом построения сти-
хотворения (от чьего имени 
рассказано стихотворение); 
иллюстрировать содержание 
стихотворения;
обогащать словарный за-
пас учащихся лексикой 
на тему «Зимние игры де-
тей», словами со значени-
ем состояния, настроения

Рассматривание и комментирова-
ние иллюстрации к стихотворе-
нию И. Сурикова.
Прогнозирование по иллюстра-
ции эмоционального характера-
произведения.
Самостоятельное чтение стихо-
творения учащимися молча с за-
данием: указать эпизод, который 
вспоминает поэт из своего детст-
ва; отметить непонятные слова.
Выяснение значения непонятных 
слов. Чтение пояснения слова 
в сноске.
Обсуждение эпизода из воспоми-
наний поэта.
Фонетико-орфоэпические упраж-
нения в чтении слов из стихотво-
рения (рубрика «Читайте пра-
вильно»).
Повторное чтение стихотворения 
учащимися вслух.
Аналитическая работа с текстом 
в сочетании с выборочным чтени-
ем (по заданиям методического 
аппарата учебника).
Акцентное вычитывание строк, 
которые указывают на веселое на- 
строение ребят, на чувства и эмо-
ции рассказчика стихотворения.
Размышления над значением слов 
беда, горе в контексте стихотво-
рения.
Соотнесение иллюстрации и строк 
стихотворения.
Выразительное чтение стихотво-
рения учащимися с предваритель-
ной подготовкой.
Рассматривание и комментирова-
ние иллюстрации к стихотворе-
нию А. Барто.
Выразительное чтение стихотво-
рения учителем.
Выражение первичных оценоч-
ных суждений о героях стихотво-
рения.
Выяснение значений непонятных 
слов и выражений (взять взаймы, 
зипун).
Фонетико-орфоэпические упраж-
нения в чтении слов из стихотво-

Выучить наизусть сти-
хотворение И. Сурикова 
«Детство»
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рения (рубрика «Читайте пра-
вильно»).
Чтение стихотворения учащими-
ся вслух. Аналитическая работа 
с текстом в сочетании с выбороч-
ным чтением (по вопросам и за-
даниям методического аппарата 
учебника).
Наблюдение над сменой настро-
ения героев стихотворения (весе-
лое — хмурое — обеспокоенное —  
радостное).
Акцентное вычитывание слов, 
указывающих на настроение 
и чувства героев (нахмурилась, 
жалко).
Акцентное вычитывание строк, 
указывающих на дружную рабо-
ту детей.
Рассуждения о главной мысли 
стихотворения.
Выражение личностного отноше-
ния к героям стихотворения.
Наблюдение за способом построе-
ния стихотворения: от чьего име-
ни рассказано стихотворение.
Выразительное чтение стихотво-
рения учащимися с предваритель-
ной подготовкой.
Сравнение двух стихотворений: 
выявление тематического сход-
ства (о зимних играх (забавах) 
детей ).
Коллективное заучивание на-
изусть стихотворения И. Сури-
кова (при наличии учебного вре-
мени)

32 Русская на-
родная сказка 
«Снегурочка»

Формировать литературные 
представления учащихся об 
особенностях сказки, наблю-
дать за сказочными элемента-
ми построения;
формировать умение читать 
по-русски с соблюдением фо-
нетико-орфоэпических норм 
русского языка, интонацион-
ные умения в чтении сказки;
формировать читательские 
умения выделять действую-
щих лиц произведения, нахо-
дить описание героя, соотно-
сить картинный план и части 
текста, подробно пересказы-
вать прочитанное;
развивать творческие умения 
учащихся

Прогнозирование жанровой при-
надлежности произведения по его 
названию.
Выразительное чтение сказки 
учителем с применением приема 
остановки чтения.
Высказывание личного отноше-
ния к событиям сказки.
Фонетико-орфоэпические упраж-
нения в чтении слов из сказки (ру-
брика «Читайте правильно»).
Чтение пояснения слов в сноске 
и под значком «Русско-белорус-
ский словарь».
Чтение сказки учащимися вслух 
по частям.
Аналитическая работа с текстом 
в сочетании с выборочным чтени-
ем (по вопросам и заданиям ме-
тодического аппарата учебника).
Выявление сказочных элементов 
построения (зачин, сказочные вы-
ражения).
Соотнесение иллюстраций и ча-
стей сказки. Подбор подписей

Подготовить подроб-
ный пересказ одной из 
частей сказки «Снегу-
рочка» (на выбор)
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к картинкам из текста (работа 
в парах).
Коллективный пересказ сказки 
с помощью и по вопросам учи-
теля и с опорой на иллюстрации 
учебника.
Устное сочинение счастливой 
концовки сказки

33 Е. Чарушин.
«Что за зверь?»;
загадка о жи-
вотном

Формировать умение читать 
по-русски с соблюдением фо-
нетико-орфоэпических норм 
русского языка;
формировать читательские 
умения прогнозировать перед 
чтением по опорным словам 
содержание произведения; 
находить в тексте описание 
героя, представлять его в во-
ображении и рассказывать об 
этом; 
формировать творческие уме-
ния учащихся;
обогащать словарный запас 
учащихся лексикой на темы 
«Животные», «Зима»

Прогнозирование по заголовку 
и опорным словам содержания 
произведения.
Выразительное чтение рассказа 
учителем и ответ на вопрос в за-
главии рассказа.
Фонетико-орфоэпические упраж-
нения в чтении слов из рассказа 
(рубрика «Читайте правильно»).
Чтение пояснения слов в сноске 
и под значком «Русско-белорус-
ский словарь».
Чтение рассказа учащимися вслух 
«по цепочке».
Аналитическая работа с текстом 
в сочетании с выборочным чтени-
ем (по вопросам и заданиям ме-
тодического аппарата учебника).
Акцентное вычитывание отрывка 
текста с описанием героя.
Словесное описание по воображе-
нию героя рассказа.
Обучающий творческий пересказ 
текста от имени девочки Кати (ре-
дактирование текста в процессе 
перечитывания рассказа, кол-
лективный пересказ с помощью 
учителя).
Самостоятельное чтение и разга-
дывание загадки в учебнике

Перечитать рассказ 
Е. Ча рушина «Что за 
зверь?»; 
составить словесную 
кар тинку к рассказу 
(с опо рой на памятку на 
фор заце);
одной группе учащихся 
подготовить пересказ 
текста от имени девочки 
Кати

34 В. Бианки.
«Приспосо-
бился», «Стая 
птиц под 
снегом»

Формировать образные пред-
ставления учащихся о повад-
ках животных и условиях их 
жизни зимой;
формировать умение читать 
по-русски с соблюдением фо-
нетико-орфоэпических норм 
русского языка, интонацион-
ные умения выразительного 
чтения;
формировать читательские 
умения делить произведение 
на смысловые части с опорой 
на готовый план, подробно 
пересказывать текст по пла-
ну; представлять в воображе-
нии картину и рассказывать 
о ней;
обогащать лексику учащих-
ся словами на темы «Живот-
ные», «Зима»

Краткое слово учителя о писателе 
(демонстрация портрета и книг). 
Выразительное чтение рассказа 
учителем.
Обмен впечатлениями о вообра-
жаемых картинах, которые пред-
ставились во время слушания.
Фонетико-орфоэпические упраж-
нения в чтении слов из рассказа 
(рубрика «Читайте правильно»).
Чтение рассказа учащимися вслух 
по абзацам.
Аналитическая работа с текстом 
(по вопросам и заданиям методи-
ческого аппарата учебника).
Обобщение о познавательных све-
дениях рассказа.
Словесное иллюстрирование со-
держания рассказа.
Деление рассказа на три смы-
словые части по готовому плану 
(в процессе повторного чтения).
Подробный пересказ текста по 
плану с предварительной подго-
товкой

Прочитать самостоя-
тельно рассказ В. Би-
анки «Стая птиц под 
снегом» и выполнить 
все задания к тексту
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35 Н. Сладков.
«Бюро лесных 
услуг»

Формировать образные пред-
ставления учащихся об усло-
виях жизни животных зимой;
формировать умение читать 
по-русски с соблюдением фо-
нетико-орфоэпических норм 
русского языка, интонацион-
ные умения выразительного 
чтения;
формировать читательские 
умения прогнозировать со-
держание произведения 
в процессе первичного чтения; 
ориентироваться в структуре 
произведения: выделять эпи-
зоды, определять их последо-
вательность; 
формировать творческие уме-
ния учащихся; 
обогащать лексику учащих-
ся словами на темы «Живот-
ные», «Зима»

Краткое слово учителя о писателе 
и его отношении к природе (де-
монстрация портрета и книг).
Толкование значения слова бюро 
(Бюро находок, Бюро погоды).
Выразительное чтение сказки 
учителем вслух с применением 
приема остановки чтения и про-
гнозирования ситуации.
Обмен впечатлениями о сказке по 
1–2 вопросам учителя.
Фонетико-орфоэпические упраж-
нения в чтении слов из сказки (ру-
брика «Читайте правильно»).
Чтение сказки учащимися вслух.
Аналитическая работа с текстом 
(по вопросам и заданиям к тексту 
методического аппарата учебника).
Подготовительная работа к ин-
сценированию сказки (выделе-
ние эпизодов или сценических 
картин; определение их последо-
вательности; распределение ролей 
для каждой сценической картины; 
нахождение в тексте слов героя 
и их заучивание).
Инсценирование сказки. Слова 
автора произносит учитель

Подготовиться к чте-
нию сказки по ролям

36 Е. Благинина. 
«Мороз»

Формировать представления 
учащихся об отношении че-
ловека к животным;
формировать умение читать 
по-русски с соблюдением фо-
нетико-орфоэпических норм 
русского языка, интонацион-
ные умения выразительного 
чтения;
формировать читательские 
умения прогнозировать перед
чтением по опорным словам 
содержание произведения; 
оценивать поступки и опре-
делять, как они характери-
зуют героев; выражать свое 
отношение к героям; опреде-
лять главную мысль стихо-
творения;
обогащать лексику учащихся 
словами — носителями харак-
теристики героя

Прогнозирование содержания 
стихотворения по опорным сло-
вам в учебнике.
Выразительное чтение стихотво-
рения учителем и ответы детей на 
вопрос, что тревожит детей.
Толкование значения слова рого-
жа. Чтение развернутого поясне-
ния значения слова в сноске.
Самостоятельное чтение стихо-
творения учащимися с заданием: 
определить, кем рассказано сти-
хотворение.
Фонетико-орфоэпические упраж-
нения в чтении слов из стихотво-
рения (рубрика «Читайте пра-
вильно»).
Чтение стихотворения учащими-
ся вслух по четверостишиям.
Аналитическая работа с текстом 
(по вопросам и заданиям методи-
ческого аппарата учебника).
Акцентное вычитывание слов, 
которые указывают на отношение 
ребят к животным.
Составление краткой характери-
стики героев стихотворения.
Выражение личностного отноше-
ния к героям.
Размышления учащихся над глав-
ной мыслью стихотворения.
Выразительное чтение стихотво-
рения учащимися с предваритель-
ной подготовкой и обсуждением 
качества прочтения

Подготовить вырази-
тельное чтение стихо-
творения Е. Благининой 
«Мороз»;
учащимся со слабыми 
навыками чтения подго-
товить для выразитель-
ного чтения отрывок 
стихотворения (по ука-
занию учителя)
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37 Г. Скребицкий. 
«Дружба»

Формировать представле-
ния учащихся о необходимо-
сти заботливого отношения 
к птицам;
формировать умение читать 
по-русски с соблюдением фо-
нетико-орфоэпических норм 
русского языка, интонацион-
ные умения выразительного 
чтения;
формировать читательские 
умения выделять действую-
щих лиц рассказа, находить 
с помощью выборочного чте-
ния описание героя, выска-
зывать оценочные суж дения 
и личностное отношение к ге-
роям, наблюдать за способом 
построения рассказа;
обогащать словарный запас 
учащихся словами — носите-
лями характеристики героя

Выразительное чтение рассказа 
учителем.
Обмен впечатлениями после 
прослушивания по 1–2 вопросам 
учителя.
Фонетико-орфоэпические упраж-
нения в чтении слов из рассказа 
(рубрики «Читайте правильно», 
«Произносите правильно»).
Толкование значения слова по-
понка. Чтение развернутого по-
яснения значения слова в сноске.
Чтение рассказа учащимися вслух 
по частям.
Аналитическая работа с текстом 
(по вопросам и заданиям методи-
ческого аппарата учебника). 
Акцентное вычитывание отрыв-
ков текста с описанием героя рас-
сказа, указывающих на состояние 
героя, на отношение ребят к жи-
вотным.
Определение характерных черт 
героев на основании их поведе-
ния.
Выражение оценочных суждений 
и личностного отношения к героям.
Размышления над главной мыс-
лью рассказа.
Словесное описание по вообра-
жению героев рассказа, эпизодов.
Наблюдение за способом постро-
ения рассказа: от чьего имени ве-
дется рассказ.
Озаглавливание частей рассказа 
с помощью алгоритма действий 
(в учебнике).
Выразительное чтение произведе-
ния учащимися вслух с передачей 
переживаний рассказчиков

Подготовиться к пере-
сказу одной из частей 
рассказа Г. Скребицкого 
«Дружба»

38 Обобщение 
по теме «Идет 
волшебница 
зима» (рубри-
ка «Проверьте 
себя»).
Тематический 
контроль 
по изученным 
произведени-
ям (1/3 урока)

Обобщить читательские 
представления учащихся 
о зимних изменениях в при-
роде; поэтических картинах 
зимней природы и чувствах, 
которые они пробуждают; об 
условиях жизни животных 
зимой; отношении человека 
к животным; авторах, кото-
рые пишут на тему «Идет 
волшебница зима»; о худо-
жественных произведениях 
разных жанров, раскрываю-
щих эту тему

Обобщение по разделу учебника 
с помощью обобщающей беседы 
и выполнения заданий рубрики 
«Проверьте себя».
Тематический контроль с помо-
щью материалов электронного 
пособия «Тематические тесты по 
литературному чтению. 2–4 клас-
сы» (блок «Тематические тесты: 
2 класс», тема «Идет волшебница 
зима»). Адрес электронного посо-
бия см. на с. 69

Прочитать самостоя-
тельно стихотворение 
В. Берестова «Знако-
мый» и ответить на 
вопросы после текста

39 Внеклассное 
чтение
«Наши друзья 
животные» 
(сказки и рас-
сказы о жизни 
животных 
зимой в книгах 

Обобщить читательский 
опыт учащихся по отбору 
книг по теме за период вне-
урочной самостоятельной 
читательской деятельности;
формировать умения ориен-
тироваться в книге и группе 
книг, представлять одно-

Составление выставки-стенда са-
мостоятельно прочитанных книг 
по теме «Наши друзья животные» 
и их коллективное рассматрива-
ние.
Выделение книг для обсужде-
ния. Упражнения по ориентиров-
ке в книге по четырем основным 

Руководство внекласс-
ным чтением
Отбор и чтение книг 
на тему «Глянь-ка из 
окошка» (стихи, расска-
зы и сказки о весенней 
природе, жизни зверей 
и птиц весной, о забот-
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русских дет-
ских писателей)

классникам прочитанную 
книгу (фамилия автора, на-
звание, иллюстрации, оглав-
ление, понравившееся про- 
изведение: герои, интерес-
ные эпизоды), с интересом 
слушать одноклассников;
расширять читательский кру-
гозор учащихся

внешним показателям (фамилия 
автора, заглавие книги, иллюстра-
ции на обложке и внутри книги, 
оглавление).
Слушание представлений уча-
щихся о прочитанных книгах 
(фамилия автора, название, ил-
люстрации, оглавление, понра-
вившееся произведение: герои, 
интересные эпизоды).
Рассматривание иных книг с вы-
ставки, дополненной учителем. 
Упражнения по ориентировке 
в группе книг и выбор нужной 
книги по заданным учителем при-
знакам (по теме, жанру, авторской 
принадлежности).
Чтение учителем вслух нового 
произведения из выбранной кни-
ги. Беседа-рассуждение о про чи-
тан ном.
Определение темы следующе-
го урока внеклассного чтения 
по книгам, представленным 
учителем. Знакомство с ре ко-
мендательным списком. Разъяс-
нения по деятельности с книгой 
во внеурочное время

ливом отношении 
к животным в книгах 
русских детских писа-
телей).
Задания: 
найти в библиотеке 
(школьной, районной, 
городской, домашней) 
книги русских детских 
писателей с рассказами, 
сказками и стихами 
о весенней природе, 
жизни зверей и птиц 
весной, о заботливом 
отношении к животным 
(отбор книг осуществ-
ляется с помощью 
библиотекаря по реко-
мендательному списку 
учителя);
читать книги дома 
и приносить в класс для 
обмена между одно-
классниками

Тематический раздел учебника «Земля солнышком согрета» 
(13 ч, из них 1 ч — обобщение по разделу, 1 ч — внеклассное чтение)

40 С. Маршак.
«Снег теперь 
уже не тот…»;
загадки, скоро-
говорка, назва-
ния весенних
месяцев;
И. Грабарь. 
«Мартовский 
снег»;
А. Куинджи. 
«Ранняя весна»

Формировать образные пред-
ставления учащихся о весен-
них изменениях в природе;
формировать умение чи-
тать по-русски с соблюде-
нием фонетико-орфоэпиче-
ских норм русского языка, 
интонационные умения 
выразительного чтения;
формировать читательские 
умения определять эмоцио-
нальное настроение произве-
дения, находить с помощью 
выборочного чтения описа-
ние картин природы, пред-
ставлять себе картину и рас-
сказывать о ней, определять 
рифмующиеся слова;
развивать образные представ-
ления учащихся;
обогащать словарный запас 
учащихся лексикой на тему 
«Весна»

Выразительное чтение стихотво-
рения учителем и определение его 
эмоционального настроения.
Обмен впечатлениями о вообра-
жаемых картинах, которые пред-
ставились во время слушания 
стихотворения.
Фонетико-орфоэпические упраж-
нения в чтении слов из стихотво-
рения (рубрика «Читайте пра-
вильно»).
Чтение стихотворения учащими-
ся вслух по четверостишиям. Ана-
лиз поэтических картин (по во-
просам методического аппарата 
учебника).
Словесное рисование поэтиче-
ских картин с опорой на алго-
ритм действий «Как нарисовать 
картинку словами» (форзац учеб-
ника).
Соотнесение картинки и строк 
стихотворения.
Определение в конце строк риф-
мующихся слов (работа в парах).
Выразительное чтение стихотво-
рения учащимися с предваритель-
ной подготовкой (определение за-
дачи выразительного чтения, тона 
чтения, расстановка пауз, поста-
новка логических ударений).
Рассматривание репродукции 
картины на тему «Весна» и сопо-

Выучить наизусть сти-
хотворение С. Маршака 
«Снег теперь уже не 
тот…»
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ставление картины ранней вес-
ны, изображенной поэтом в сти-
хотворении, с тем, что нарисовал 
художник.
Чтение и заучивание названий 
весенних месяцев.
Коллективное заучивание на-
изусть стихотворения (с опорой 
на ключевые слова или рифмы 
стихотворения)

41 К. Ушинский. 
«Весна идет»

Формировать образные пред-
ставления учащихся о весен-
них изменениях в природе;
формировать умение читать 
по-русски с соблюдением фо-
нетико-орфоэпических норм 
русского языка, интонацион-
ные умения выразительного 
чтения;
формировать читательские 
умения находить с помощью 
выборочного чтения описа-
ние картин природы; пред-
ставлять себе картину и рас-
сказывать о ней; сравнивать 
героев и выражать к ним свое 
отношение; ориентироваться 
в тексте и находить отрывок, 
который проиллюстрирован;
обогащать словарный запас 
учащихся лексикой на тему 
«Весна»

Прогнозирование жанровой при-
надлежности произведения по 
заголовку и иллюстрации в учеб-
нике.
Выразительное чтение сказки 
учителем.
Обмен впечатлениями после про-
слушивания 1–2 вопросов учителя.
Фонетико-орфоэпические упраж-
нения в чтении слов из сказки (ру-
брика «Читайте правильно»).
Чтение сказки учащимися вслух 
по абзацам. Аналитическая работа 
с текстом по заданиям методиче-
ского аппарата учебника.
Акцентное вычитывание слов со 
значением состояния.
Сравнение героев сказки путем 
установления соответствий с их 
действиями (улыбается, плачет, 
веселится, злится).
Словесное описание по воображе-
нию героев сказки.
Соотнесение иллюстрации и текс-
та: поиск учащимися строк текста, 
которые проиллюстрированы. 
Придумывание подписи к ней.
Выразительное чтение сказки 
с предварительной подготовкой

Подготовить вырази-
тельное чтение сказки 
К. Ушинского «Весна 
идет»;
нарисовать цветную ил-
люс трацию к сказке (по 
желанию учащихся)

42 И. Никитин.
«Полюбуйся: 
весна наступа-
ет…»;
А. Плещеев.
«Весна» («Уж 
тает снег, бегут 
ручьи…»)

Формировать образные пред-
ставления учащихся о весен-
них изменениях в природе;
формировать умение читать 
по-русски с соблюдением фо-
нетико-орфоэпических норм 
русского языка, интонацион-
ные умения выразительного 
чтения;
формировать читательские 
умения определять эмоцио-
нальное настроение произве-
дения; находить с помощью 
выборочного чтения опи-
сание поэтических картин; 
представлять себе картину 
и рассказывать о ней; нахо-
дить слова, указывающие на 
чувства поэта, его отношение 
к изображенному; определять 
рифмующиеся слова;
развивать образные представ-
ления учащихся;

Выразительное чтение стихотво-
рения учителем и определение 
эмоционального настроения сти-
хотворения.
Уточнение лексического значе-
ния слов стихотворения караван, 
овраг (обращение к переводному 
словарику учебника).
Фонетико-орфоэпические упраж-
нения в чтении слов из сказки (ру-
брика «Читайте правильно»).
Чтение стихотворения учащими-
ся по четверостишиям и работа 
над образным содержанием сти-
хотворения (по вопросам и за-
даниям методического аппарата 
учебника).
Акцентное вычитывание слов, 
указывающих на чувства поэта, 
его отношение к приходу весны.
Поиск рифмующихся слов сти-
хотворения (работа в парах).
Выразительное чтение стихотво-

Выучить наизусть сти-
хотворение А. Плещеева 
«Весна»;
по желанию нарисовать 
картинку к одному из 
двух стихотворений так, 
чтобы на следующем 
уро ке одноклассни-
ки мог ли определить, 
к како му стихотворе-
нию на ри сована кар-
тинка
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обогащать словарный запас 
учащихся лексикой на темы 
«Весна», «Птицы», словами 
со значением состояния

рения учащимися с предваритель-
ной подготовкой.
Прослушивание звукозаписи го-
лосов некоторых птиц (кукуш-
ка, дятел, соловей, скворец) и их  
узнавание. Демонстрация карти-
нок с изображением этих птиц. 
Аналогичные виды деятельности 
организуются при чтении сти-
хотворения А. Плещеева «Весна». 
Сравнение двух стихотворений: 
выявление сходства в содержании

43 И. Соколов-
Микитов.
«Весна»;
С. Погорелов-
ский. «Наши 
гости»

Формировать образные пред-
ставления учащихся о весен-
них изменениях в природе;
формировать умение читать 
по-русски с соблюдением фо-
нетико-орфоэпических норм 
русского языка, интонацион-
ные умения выразительного 
чтения;
формировать читательские 
умения находить с помощью 
выборочного чтения описа-
ние картин природы; пред-
ставлять себе картину и рас-
сказывать о ней; определять 
характерные черты героев; 
выражать оценочные сужде-
ния и личностное отношение 
к героям; находить слова, ука-
зывающие на состояние геро-
ев; наблюдать за формой по-
вествования стихотворения;
обогащать словарный запас 
учащихся лексикой на тему 
«Весна», словами со значени-
ем состояния, словами — но-
сителями характеристики 
героя

Выразительное чтение рассказа 
И. Соколова-Микитова учителем.
Словесное описание картин, ко-
торые представились во время 
слушания.
Фонетико-орфоэпические упраж-
нения в чтении слов из текста 
рассказа (рубрика «Читайте пра-
вильно»).
Чтение развернутого пояснения 
значения слова полынья в сноске.
Чтение рассказа учащимися вслух 
по микрокартинам.
Анализ микрокартин по вопросам 
и заданиям методического аппа-
рата учебника.
Словесное описание по воображе-
нию картин прихода весны.
Поиск в тексте указанных учите-
лем микрокартин.
Иллюстрирование содержания 
рассказа (работа в парах).
Краткая беседа о возвращении 
перелетных птиц в родные края 
весной.
Выразительное чтение учителем 
стихотворения «Наши гости».
Самостоятельное чтение стихо-
творения учащимися с заданием: 
определить, кем рассказано сти-
хотворение. 
Фонетико-орфоэпические упраж-
нения в чтении слов из стихотво-
рения (рубрика «Читайте пра-
вильно»).
Чтение слов под значком «Рус-
ско-белорусский словарь».
Чтение стихотворения учащими-
ся вслух.
Аналитическая работа с текстом 
по вопросам и заданиям методи-
ческого аппарата учебника.
Высказывание оценочных сужде-
ний и личностного отношения 
к героям.
Подпись иллюстрации к стихо-
творению словами стихотворения.
Выразительное чтение стихотво-
рения учащимися с предваритель-
ной подготовкой (определение 
задачи выразительного чтения: 
передать при чтении беспокойст-
во детей, а затем их радость; место 
пауз)

Подготовить вырази-
тельное чтение стихот-
ворения С. Погорелов-
ского «Наши гости»
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44 Г. Ладонщи-
ков. «Медведь 
про снулся»;
Н. Сладков. 
«Медведь 
и Солнце»

Формировать образные пред-
ставления учащихся о весен-
них изменениях в природе;
формировать умение читать 
по-русски с соблюдением фо-
нетико-орфоэпических норм 
русского языка, интонацион-
ные умения выразительного 
чтения; 
формировать умение читать 
по ролям;
формировать читательские 
умения прогнозировать по 
иллюстрации эмоциональ-
ный характер произведения, 
представлять в воображении 
героя и рассказывать об этом, 
находить рифмы стихотворе-
ния, сравнивать произведе-
ния по содержанию и форме;
развивать образное мышле-
ние учащихся

Прогнозирование эмоциональ-
ного характера стихотворения по 
иллюстрации в учебнике.
Выразительное чтение стихотво-
рения учителем и подтверждение 
прогноза о веселом характере сти-
хотворения. 
Фонетико-орфоэпические упраж-
нения в чтении слов из стихотво-
рения (рубрика «Читайте пра-
вильно»).
Чтение стихотворения учащими-
ся вслух.
Аналитическая работа с текстом 
по вопросам и заданиям методи-
ческого аппарата учебника.
Словесное описание по воображе-
нию героя стихотворения.
Подпись иллюстрации к стихо-
творению словами стихотворения.
Поиск рифмующихся слов (рабо-
та в парах).
Выразительное чтение стихотво-
рения учащимися с предваритель-
ной подготовкой.
Выразительное чтение сказки 
Н. Сладкова учителем с помощью 
приема остановки чтения и про-
гнозирования ситуации. 
Чтение сказки учащимися вслух. 
Аналитическая работа с текстом 
по вопросам и заданиям методи-
ческого аппарата учебника.
Сравнение стихотворения и сказ-
ки по содержанию и форме (чем 
похожи и чем различаются про-
изведения).
Чтение сказки по ролям с пред-
варительной подготовкой (опре-
деление слов автора и героев, за-
дачи выразительного чтения слов 
героев)

Подготовить вырази-
тельное чтение сказки 
Н. Сладкова «Медведь 
и Солнце»

45 В. Бианки.
«Заяц на дере-
ве»; пословица 
о весне;
картина И. Ле-
витана «Весна. 
Большая вода»

Формировать образные 
представления учащихся об 
условиях жизни животных 
весной;
формировать умение читать 
по-русски с соблюдением фо-
нетико-орфоэпических норм 
русского языка;
формировать читательские 
умения прогнозировать со-
держание произведения 
в процессе первичного чте-
ния, представлять в вообра-
жении героя и рассказывать 
об этом, определять личност-
ное отношение к событиям, 
находить с помощью выбо-
рочного чтения ответы на 
вопросы учителя;
обогащать словарный запас 
учащихся словами, обозна-
чающими состояние героя

Беседа по картине И. Левитана 
«Весна. Большая вода».
Чтение учителем статьи из «Лес-
ной газеты» В. Бианки о весенних 
наводнениях.
Прогнозирование эмоциональ-
ного характера произведения по 
иллюстрации в учебнике.
Выразительное чтение рассказа 
учителем с помощью приема оста-
новки чтения и прогнозирования 
ситуации.
Фонетико-орфоэпические упраж-
нения в чтении слов из рассказа 
(рубрика «Читайте правильно»).
Чтение слов под значком «Рус-
ско-белорусский словарь».
Чтение рассказа учащимися по 
частям. Аналитическая работа 
с текстом в сочетании с выбороч-
ным чтением (по вопросам и за-
даниям методического аппарата 
учебника).

Прочитать рассказ 
В. Бианки «Заяц на 
дереве»; подготовить 
подробный пересказ 2-й 
части рассказа
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Акцентное вычитывание слов, 
указывающих на чувства и состо-
яние героя. 
Высказывание личностного от-
ношения к событиям, герою рас-
сказа. 
Поиск учащимися строк текста, 
которые проиллюстрированы.
Словесное рисование картинок 
к каждой части рассказа.
Обобщение познавательных све-
дений рассказа

46 С. Дрожжин.
«Все зазелене-
ло…»;
Г. Скребицкий.
«Жаворонок»

Формировать образные пред-
ставления учащихся о весен-
них изменениях в природе;
формировать умение читать 
по-русски с соблюдением фо-
нетико-орфоэпических норм 
русского языка, интонацион-
ные умения выразительного 
чтения;
формировать читательские 
умения находить с помощью 
выборочного чтения описа-
ние картин природы; пред-
ставлять себе картину и рас-
сказывать о ней; находить 
образные выражения и объ-
яснять их значение; размыш-
лять, какую картину они по-
могают «увидеть»; сравнивать 
произведения разных авторов 
по содержанию; иллюстри-
ровать содержание рассказа

Выразительное чтение стихотво-
рения учителем и определение об-
щего эмоционального настроения 
произведения.
Словесное описание картин, ко-
торые представились во время 
слушания.
Уточнение лексического значения 
слова борозда.
Чтение всего стихотворения уча-
щимися вслух.
Размышления о том, какими крас-
ками можно изобразить настрое-
ние стихотворения.
Чтение стихотворения по четве-
ростишиям и анализ поэтических 
картин (по заданиям методиче-
ского аппарата учебника).
Акцентное вычитывание слов, 
которые передают весенние зву-
ки (песня жаворонка, плеск воды).
Толкование образных выражений 
облака бродят, река плещется, 
песня жаворонка льется.
Самостоятельное чтение стихо-
творения учащимися молча.
Воссоздание поэтических картин 
путем словесного рисования.
Выразительное чтение стихотво-
рения учащимися с предваритель-
ной подготовкой (определение 
задачи выразительного чтения, 
места пауз в тексте, тона чтения, 
силы голоса; расстановка логиче-
ского ударения).
Поиск рифмующихся слов сти-
хотворения.
Выразительное чтение учителем 
рассказа Г. Скребицкого с помо-
щью приема остановки чтения 
и прогнозирования ситуации.
Обмен впечатлениями по 1–2 во-
просам учителя.
Фонетико-орфоэпические упраж-
нения в чтении слов из рассказа 
(рубрика «Читайте правильно»).
Чтение рассказа учащимися по 
микрокартинам.
Аналитическая работа с текстом 
в сочетании с выборочным чтени-

Подготовить вырази-
тельное чтение стихот-
ворения С. Дрожжина 
«Все зазеленело…»;
нарисовать иллю-
страцию (словесную 
или графическую) 
к расска зу Г. Скребиц-
кого «Жаворонок»
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ем (по вопросам и заданиям ме-
тодического аппарата учебника).
Сравнение двух произведений по 
содержанию. 
Иллюстрирование содержания 
рассказа (работа в парах)

47 Н. Сладков.
«Зимние долги»

Формировать представле-
ния учащихся о пользе птиц 
средствами художественного 
слова;
формировать умение читать 
по-русски с соблюдением фо-
нетико-орфоэпических норм 
русского языка, интонацион-
ные умения выразительного 
чтения по ролям;
формировать читательские 
умения прогнозировать жан-
ровую принадлежность про-
изведения по заголовку, выде-
лять действующих лиц произ-
ведения, находить с помощью 
выборочного чтения ответы 
на вопросы к тексту;
развивать творческие умения 
учащихся

Прогнозирование жанровой при-
надлежности произведения по 
заголовку.
Выразительное чтение сказки 
учителем. Подтверждение про-
гноза. Обмен впечатлениями.
Фонетико-орфоэпические упраж-
нения в чтении слов из сказки 
(рубрики «Читайте правильно» 
и «Произносите правильно»).
Чтение сказки учащимися вслух 
«по цепочке».
Аналитическая работа с текстом 
в сочетании с выборочным чтени-
ем (по вопросам и заданиям ме-
тодического аппарата учебника).
Акцентное вычитывание познава-
тельных сведений о пользе птиц.
Выразительное чтение по ро-
лям одного из эпизодов сказки 
с предварительной подготовкой 
(перечитывание сказки и опреде-
ление слов героев, распределение 
ролей).
Выразительное чтение по ролям 
всей сказки Н. Сладкова «Зимние 
долги».
Разыгрывание диалога воробья 
и синицы, воробья и дятла, во-
робья и вороны (на выбор)

Подготовиться к вы-
разительному чтению 
диалогов воробья 
и синицы, воробья 
и дятла, воробья и во-
роны (задание дается 
по рядам: каждый ряд 
готовится к выразитель-
ному чтению одного из 
диалогов)

48 Е. Трутнева.
«Если в небе 
ходят грозы…»; 
названия лет-
них месяцев;
В. Бианки.
«Синичкин 
календарь. 
Июнь»

Формировать образные пред-
ставления учащихся о летних 
изменениях в природе;
формировать умение читать 
по-русски с соблюдением фо-
нетико-орфоэпических норм 
русского языка, интонацион-
ные умения выразительного 
чтения;
формировать читательские 
умения находить с по мощью 
выборочного чтения описание 
картин природы, представ-
лять себе картину и расска-
зывать о ней, озаглавливать 
стихотворение, прогнозиро-
вать жанр произведения по 
заголовку, выделять действу-
ющих лиц сказки, находить 
в сказке заданные эпизоды, 
пересказывать один из эпизо-
дов, выражать личностное от-
ношение к содержанию сказки

Краткая беседа о приметах лета.
Чтение и толкование смысла по-
словицы.
Чтение и заучивание названий 
летних месяцев.
Самостоятельное чтение стихо-
творения Е. Трутневой учащими-
ся с заданием: озаглавить стихо-
творение.
Выяснение значения непонятных 
слов.
Фонетико-орфоэпические упраж-
нения в чтении слов из стихотво-
рения (рубрика «Читайте пра-
вильно»).
Чтение стихотворения учащи-
мися вслух. Анализ образного 
содержания стихотворения по 
вопросам методического аппара-
та учебника.
Словесное рисование картин 
к сти хотворению.
Озаглавливание стихотворения.
Поиск рифмующихся слов сти-
хотворения (работа в парах).

Подготовить вырази-
тельное чтение сказки 
В. Бианки «Синичкин 
календарь. Июнь»;
выучить наизусть назва-
ния летних месяцев на 
русском языке
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Выразительное чтение стихотво-
рения учащимися с предваритель-
ной подготовкой и обсуждением 
качества прочтения.
Прогнозирование жанра произве-
дения по заголовку.
Выразительное чтение сказки 
В. Бианки учителем.
Выражение личностного отноше-
ния к главной героине сказки.
Чтение сказки учащимися вслух 
по логическим частям с после-
дующим анализом прочитанной 
части.
Аналитическая работа с текстом 
по вопросам методического аппа-
рата учебника.
Обобщение о познавательных све-
дениях сказки (об особенностях 
поведения птиц и зверей в период 
гнездования).
Самостоятельное чтение сказки 
учащимися с заданием: выделить 
заданные эпизоды сказки (зада-
ние 5 к тексту).
Пересказ одного из эпизодов сказ-
ки (на выбор учащихся)

49 И. Соколов-
Ми китов.
«Лето в лесу», 
«Лесные сто-
рожа»

Расширять представления 
учащихся о жизни животных 
средствами художественного 
слова;
формировать умение читать 
по-русски с соблюдением фо-
нетико-орфоэпических норм 
русского языка;
формировать читательские 
умения определять тему тек-
ста; ориентироваться в тексте 
и находить с помощью выбо-
рочного чтения ответы на во-
просы; определять главную 
мысль текста; вычитывать 
предложение, в котором вы-
ражена главная мысль текста; 
устанавливать причинно-
следственные связи; находить 
слова, которые характеризуют 
предмет изображения, указы-
вают на отношение автора 
к нему; соотносить иллюстра-
цию с отрывком текста; выра-
жать отношение к описывае-
мым фактам

Чтение рассказа И. Соколова-Ми-
китова «Лето в лесу» учителем. 
Определение темы текста (о чем 
этот текст).
Чтение слов под значком «Рус-
ско-белорусский словарь».
Выборочное чтение текста учащи-
мися по указанным абзацам.
Аналитическая работа с текстом 
по вопросам методического аппа-
рата учебника.
Вычитывание предложения, в ко-
тором выражена главная мысль 
текста.
Наблюдение за структурой текста: 
составление графического и сло-
весного плана текста.
Пересказ текста по плану.
Рассматривание и комментиро-
вание иллюстрации к рассказу 
«Лесные сторожа».
Чтение рассказа И. Соколова-Ми-
китова «Лесные сторожа» учите-
лем.
Определение темы текста (о чем 
этот рассказ).
Обмен впечатлениями об инте-
ресных фактах из жизни воронов.
Фонетико-орфоэпические упраж-
нения в чтении слов из текста (ру-
брика «Читайте правильно»).
Чтение рассказа учащимися вслух 
по логической цепочке.
Аналитическая работа с текстом 
в сочетании с выборочным чте-
нием.

Прочитать самостоя-
тельно рассказ И. Соко-
лова-Микитова «Лисья 
нора», выполнить 
задания к тексту
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Вычитывание слов, которые ха-
рактеризуют лесных воронов; 
слов, которые указывают на от-
ношение автора к умным птицам.
Определение главной мысли 
рассказа (автор хотел показать, 
что ворон —  самая умная, чуткая 
и зоркая лесная птица).
Соотнесение иллюстрации и от-
рывка текста.
Словесное рисование своей кар-
тинки к тексту.
Итоговые размышления учащих-
ся об интересных фактах рассказа.
Выражение отношения к содер-
жанию рассказа

50 С. Маршак. 
«Дождь»;
Б. Сергунен-
ков. «Куда ле-
то прячется?»

Формировать образные пред-
ставления учащихся о летних 
изменениях в природе;
формировать умение читать 
по-русски с соблюдением фо-
нетико-орфоэпических норм 
русского языка, интонацион-
ные умения выразительного 
чтения;
формировать читательские 
умения определять тему 
и эмоциональное настроение 
произведения; воссоздавать 
поэтическую картину путем
словесного рисования; на-
блюдать за звукописью; на-
ходить слова, которые указы-
вают на настроение поэта, его 
отношение к летнему дождю;
определять темп чтения, ме-
сто длительных и коротких 
пауз

Выразительное чтение стихотво-
рения учителем.
Определение темы и общего эмо-
ционального настроения стихо-
творения.
Самостоятельное чтение стихо-
творения учащимися с заданием: 
определить место длительной па-
узы и объяснить свое действие.
Фонетико-орфоэпические упраж-
нения в чтении слов из стихотво-
рения (рубрика «Читайте пра-
вильно»).
Чтение всего стихотворения уча-
щимися вслух.
Аналитическая работа с текстом 
в сочетании с выборочным чтени-
ем (по вопросам и заданиям ме-
тодического аппарата учебника).
Наблюдение за звукописью (по 
заданиям методического аппара-
та учебника).
Акцентное вычитывание слов, ко-
торые указывают на настроение 
поэта, его отношение к летнему 
дождю.
Воссоздание поэтической карти-
ны путем словесного рисования.
Выразительное чтение стихотво-
рения учащимися с предваритель-
ной подготовкой и обсуждением 
качества прочтения.
Заучивание стихотворения на-
изусть.
Выразительное чтение сказки 
Б. Сергуненкова «Куда лето пря-
чется?» учителем.
Обмен впечатлениями после про-
слушивания 1–2 вопросов учителя.
Фонетико-орфоэпические упраж-
нения в чтении слов из сказки (ру-
брика «Читайте правильно»).
Чтение сказки учащимися вслух.
Аналитическая работа с текстом 
в сочетании с выборочным чтени-
ем (по вопросам и заданиям ме-
тодического аппарата учебника).

Выучить наизусть сти-
хотворение С. Маршака 
«Дождь»
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Высказывание личностного отно-
шения к содержанию сказки. 
Словесное иллюстрирование со-
держания сказки.
Выразительное чтение сказки 
с предварительной подготовкой

51 Обобщение по 
теме «Земля 
солнышком со-
грета» (руб ри-
ка «Проверьте 
себя»).
Тематический 
контроль 
по изученным 
произведени-
ям (1/3 урока)

Обобщить читательские пред-
ставления учащихся о живо-
писных картинах природы 
и чувствах, которые они про-
буждают; об авторах, которые 
пишут на тему «Земля сол-
нышком согрета»; о художе-
ственных произведениях раз-
ных жанров, раскрывающих 
эту тему

Обобщение по разделу учебника 
с помощью обобщающей беседы 
и выполнения заданий рубрики 
«Проверьте себя».
Тематический контроль с по мощью 
материалов электронного пособия 
«Тематические тесты по литератур-
ному чтению. 2–4 классы» (блок 
«Тематические тесты: 2 класс», те-
ма «Земля солнышком согрета»). 
Адрес электронного пособия см. 
на с. 69

Прочитать само-
стоятельно рассказ 
К. Ушинского «Четыре 
желания» и выполнить 
задания 1–3 к тексту

52 Внеклассное 
чтение
«Глянь-ка 
из окошка» 
(стихи, рас-
сказы и сказки 
о весенней 
природе, 
жизни зверей 
и птиц весной, 
о заботливом
отношении 
к животным 
в книгах рус-
ских детских 
писателей)

Обобщить читательский 
опыт учащихся по отбору 
книг по теме за период вне-
урочной самостоятельной 
читательской деятельности;
формировать умения ориен-
тироваться в книге и группе 
книг, представлять одно-
классникам прочитанную 
книгу (фамилия автора, на-
звание, иллюстрации, оглав-
ление, понравившееся про-
изведение: герои, интерес-
ные эпизоды), с интересом 
слушать одноклассников;
расширять читательский кру-
гозор учащихся

Составление выставки-стенда са-
мостоятельно прочитанных книг 
по теме «Глянь-ка из окошка» и их 
коллективное рассматривание.
Выделение книг для обсуждения. 
Упражнения по ориентировке 
в книге по четырем основным 
внешним показателям (фамилия 
автора, заглавие книги, иллюстра-
ции на обложке и внутри книги, 
оглавление).
Слушание представлений уча-
щихся о прочитанных книгах 
(фамилия автора, название, ил-
люстрации, оглавление, понра-
вившееся произведение: герои, 
интересные эпизоды). 
Рассматривание иных книг с вы-
ставки, дополненной учителем. 
Упражнения по ориентировке 
в группе книг и выбор нужной 
книги по заданным учителем при-
знакам (по теме, жанру, авторской 
принадлежности).
Чтение учителем вслух нового 
про изведения из выбранной 
книги. Беседа-рассуждение 
о прочитанном.
Определение темы следующего 
урока внеклассного чтения по кни-
гам, представленным учителем. 
Знакомство с рекомендательным 
списком. Разъяснения учителя 
по работе с книгой во внеурочное 
время

Задания по внеклассно-
му чтению:
рассматривание-чтение 
детских журналов на 
русском языке (имею-
щихся в фондах читаль-
ных залов библиотек) 
с целью знакомства 
с постоянными рубри-
ками журналов и под-
готовки сообщения на 
тему «О чем рассказы-
вают детские журналы»

Тематический раздел учебника «Лучше нет родного края!» 
(9 ч, из них 1 ч — обобщение по разделу, 1 ч — внеклассное чтение)

53 По Ю. Яков-
леву «С чего 
начинается 
Родина?»;
Г. Ладонщи-
ков. «Родная 
земля»;
М. Пляцков-
ский. 

Расширять представления 
учащихся о Родине; 
формировать представление 
о малой родине как части 
большой Родины;
формировать орфоэпические 
навыки чтения на русском 
языке, интонационные уме-
ния выразительного чтения; 

Вступительная беседа по выяс-
нению представлений учащихся 
о Родине.
Выразительное чтение текста 
Ю. Яковлева учителем.
Определение темы текста (о чем 
этот текст).
Размышления учащихся о своей 
малой родине.

Самостоятельно 
прочитать стихотворе-
ние М. Пляцковского 
«Слышишь песенку 
ручья?..»; выполнить 
задания к тексту;
выучить наизусть по-
словицу о Родине
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«Слышишь 
песенку  
ручья?..»;
пословица 
о Родине

формировать читательские 
умения прогнозировать со-
держание по заголовку и ил-
люстрации; находить с по-
мощью выборочного чтения 
ответы на вопросы учителя; 
находить слова в тексте, ко-
торые указывают на чувства 
автора, его отношение к Ро-
дине;
обогащать словарный запас 
учащихся лексикой на тему 
«Родина»

Фонетико-орфоэпические упраж-
нения в чтении слов из текста 
(рубрики «Читайте правильно», 
«Произносите правильно»).
Чтение текста учащимися вслух 
«по цепочке».
Выяснение значения непонятных 
слов и выражений. Толкование 
лексического значения слова уго-
лок (место для проживания).
Повторное выборочное чтение 
и аналитическая работа с текстом 
(по заданиям методического аппа-
рата учебника).
Вычитывание слов, указывающих 
на отношение автора к Родине 
(Она огромна и прекрасна).
Пересказ текста по опорным сло-
вам (малая родина, большая Ро-
дина).
Выразительное чтение учителем 
стихотворения Г. Ладонщикова 
«Родная земля».
Первичные размышления уча-
щихся о чувствах поэта к родной 
земле.
Фонетико-орфоэпические упраж-
нения в чтении слов из стихотво-
рения (рубрика «Читайте пра-
вильно»).
Чтение стихотворения учащими-
ся вслух и аналитическая работа 
с текстом в сочетании с выбороч-
ным чтением (по вопросам мето-
дического аппарата учебника).
Акцентное вычитывание слов, ко-
торые указывают на чувства поэта 
к родной земле и Родине (родная, 
наша, великой).
Выразительное чтение стихотво-
рения учащимися с предваритель-
ной подготовкой (определение за-
дачи выразительного чтения, тона 
чтения, места пауз в тексте; рас-
становка логического ударения)

54 П. Воронь-
ко. «Лучше 
нет родного 
края!»;
И. Соколов-
Микитов.
«Над болотом»

Расширять представления 
учащихся о Родине средст-
вами художественного слова;
формировать орфоэпические 
навыки чтения на русском 
языке, интонационные уме-
ния выразительного чтения;
формировать читательские 
умения представлять в во-
ображении картину и рас-
сказывать об этом; ориенти-
роваться в тексте, находить 
строки, в которых выражена 
главная мысль произведения; 
иллюстрировать содержание 
произведения; вычитывать 
фактические сведения из 
текста; пересказывать содер-
жание по готовому плану

Самостоятельное чтение стихо-
творения П. Воронько учащими-
ся.
Обмен впечатлениями о вообра-
жаемых картинах, которые пред-
ставились во время чтения.
Повторное чтение стихотворе-
ния учащимися вслух и анали-
тическая работа с текстом (по за-
даниям методического аппарата 
учебника).
Акцентное вычитывание стро-
ки, в которой выражена главная 
мысль стихотворения.
Словесное иллюстрирование со-
держания стихотворения (работа 
в парах).
Выразительное чтение стихотво-
рения учащимися с предваритель-

Перечитать рассказ 
И. Соколова-Микитова 
«Над болотом»; 
подготовить пересказ 
текста по готовому пла-
ну (задание 8)
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ной подготовкой (определение за-
дачи выразительного чтения, тона 
чтения, места пауз в тексте; рас-
становка логического ударения).
Чтение рассказа И. Соколова-Ми-
китова учителем.
Определение темы текста (о чем 
этот текст).
Обмен впечатлениями об интерес-
ных фактах из жизни журавлей.
Фонетико-орфоэпические упраж-
нения в чтении слов из рассказа 
(рубрика «Читайте правильно»).
Вычитывание фактических сведе-
ний о журавлях с помощью выбо-
рочного чтения (по вопросам ме-
тодического аппарата учебника).
Составление графического и сло-
весного плана текста.
Составление рассказа о журавлях 
по готовому плану

55 В. Боков.
«Какая наша 
Родина!»;
И. Соколов-
Микитов.
«Береза»

Расширять представления 
учащихся о Родине средст-
вами художественного слова;
формировать орфоэпические 
навыки чтения на русском 
языке, интонационные уме-
ния выразительного чтения;
формировать читательские 
умения представлять в во-
ображении картину и рас-
сказывать о ней; находить 
в тексте с помощью выбо-
рочного чтения слова-срав-
нения, образные выражения, 
слова, которые указывают 
на чувства поэта, его отно-
шение к Родине; определять 
главную мысль стихотворе-
ния; выражать личностное 
отношение к изображенному; 
иллюстрировать содержание 
стихотворения; определять 
тему текста-описания; нахо-
дить описание микрокартин; 
воссоздавать поэтические 
картины путем словесного 
рисования; выражать лич-
ностное отношение к описа-
ниям;
обогащать лексику учащихся 
образными словами и выра-
жениями

Выразительное чтение стихотво-
рения учителем.
Словесное описание картин, ко-
торые представились во время 
слушания.
Самостоятельное чтение стихо-
творения учащимися с зада-
нием: представить себя рядом 
с поэтом, назвать картины Ро-
дины, которые восхищают поэта.
Фонетико-орфоэпические упраж-
нения в чтении слов из стихотво-
рения (рубрики «Читайте пра-
вильно», «Произносите правиль-
но»).
Чтение стихотворения учащими-
ся вслух по четверостишиям. Ана-
лиз поэтических картин (с опорой 
на вопросы и задания методиче-
ского аппарата учебника).
Акцентное вычитывание сравне-
ний, образных выражений (Роди-
на нарядная, Родина счастливая, 
речка тихая, волна неторопливая, 
сад дивный, сады стоят, задумав-
шись).
Акцентное вычитывание слов, ко-
торые указывают на чувства поэ-
та, его отношение к Родине.
Воссоздание поэтических картин 
путем словесного рисования.
Определение главной мысли сти-
хотворения.
Высказывание личностного от-
ношения к содержанию стихо-
творения.
Словесное иллюстрирование со-
держания стихотворения.
Выразительное чтение стихотво-
рения учащимися с предваритель-
ной подготовкой и обсуждением 
качества прочтения.

Выучить наизусть сти-
хотворение В. Бокова 
«Какая наша Родина!»;
нарисовать цветную 
иллюстрацию к стихо-
творению
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Коллективное заучивание сти-
хотворения наизусть (по опор-
ным словам или воображаемым 
картинам).
Чтение рассказа И. Соколова-Ми-
китова учителем.
Определение темы текста (о чем 
этот текст).
Словесное описание картин, ко-
торые представились во время 
слушания.
Фонетико-орфоэпические упраж-
нения в чтении слов из рассказа 
(рубрика «Читайте правильно»).
Чтение рассказа учащимися по 
микрокартинам.
Аналитическая работа с текстом 
в сочетании с выборочным чтени-
ем (по вопросам и заданиям ме-
тодического аппарата учебника).
Акцентное вычитывание слов, 
которые указывают на отношение 
писателя к березе и березовому 
лесу (милее всех, хороши, особенно 
хорош, чудесен).
Акцентное вычитывание образ-
ных выражений (светлые рощи,
душистые почки, голосистые 
дрозды, шустрые синички, золо-
тистые листочки, серебристая 
паутина).
Воссоздание поэтических картин 
путем словесного рисования.
Высказывание личностного отно-
шения к описаниям. 
Составление графической струк-
туры текста-описания.
Соотнесение иллюстраций и ча-
стей текста. Подбор подписей 
к картинкам из текста (работа 
в парах)

56 По Н. Надеж-
диной «Охра-
нять приро-
ду —  значит 
ох ранять 
Роди ну»;
Е. Серова.
«Добрый вели-
кан»

Формировать представление 
учащихся о том, что приро-
да —  это часть Родины;
формировать умение читать 
по-русски с соблюдением фо-
нетико-орфоэпических норм 
русского языка, интонацион-
ные умения выразительного 
чтения;
формировать читательские 
умения определять тему тек-
ста; находить строки, в кото-
рых выражена главная мысль 
текста; характеризовать ге-
роя; представлять его в во-
ображении и рассказывать об 
этом; выражать оценочное су-
ждение и личностное отноше-
ние к герою стихотворения;
обогащать словарный запас 
учащихся словами — носите-
лями характеристики героя

Вступительная беседа о том, что 
понятия «Родина» и «природа» 
неразделимы для человека. При-
рода —  это часть Родины.
Составление синонимического 
ряда к слову охранять: беречь, 
заботиться, помогать, любить, 
защищать.
Просмотр слайдов-пейзажей и при-
думывание поэтических названий 
к ним.
Чтение и комментирование учи-
телем текста «Охранять приро-
ду —  значит охранять Родину».
Определение темы текста (о чем 
этот текст).
Фонетико-орфоэпические упраж-
нения в чтении слов из текста 
(рубрика «Читайте правильно»).
Чтение текста учащимися вслух 
«по цепочке».

Подготовить вырази-
тельное чтение стихо-
творения Е. Серовой 
«Добрый великан»;
научиться читать в раз-
ном темпе скороговорку
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Аналитическая работа с текстом 
в сочетании с выборочным чте-
нием (по вопросам методического 
аппарата учебника).
Акцентное вычитывание строк, 
в которых выражена главная 
мысль текста.
Выразительное чтение учителем 
стихотворения Е. Серовой «До-
брый великан».
Высказывание первичных оце-
ночных суждений о герое стихо-
творения.
Фонетико-орфоэпические упраж-
нения в чтении слов из стихотво-
рения (рубрика «Читайте пра-
вильно»).
Чтение стихотворения учащими-
ся вслух. Аналитическая работа 
с текстом в сочетании с выбороч-
ным чтением (по вопросам мето-
дического аппарата учебника).
Определение характерных черт 
героя стихотворения.
Высказывание оценочных сужде-
ний и личностного отношения 
к герою.
Словесное описание по воображе-
нию героя стихотворения.
Соотнесение иллюстрации и строк 
стихотворения.
Коллективное перечитывание сти-
хотворения с хоровой де кла ма цией 
рифмующихся слов.
Выразительное чтение стихотво-
рения учащимися с предваритель-
ной подготовкой и обсуждением 
качества прочтения

57 И. Соколов-
Микитов.
«Лоси», «Бел-
ки»;
Г. Скребицкий. 
«Кабан»

Расширять представления 
учащихся о жизни животных 
наших лесов средствами ху-
дожественного слова;
формировать умение читать 
по-русски с соблюдением фо-
нетико-орфоэпических норм 
русского языка;
формировать читательские 
умения определять тему тек-
ста; ориентироваться в тек-
сте и находить с помощью 
выборочного чтения ответы 
на вопросы; вычитывать фак-
тические сведения из текста; 
устанавливать причинно-
следственные связи; находить 
слова, которые указывают на 
отношение автора к предмету 
изображения; соотносить ил-
люстрацию с отрывком текста

Рассматривание и комментирова-
ние иллюстрации к тексту.
Чтение рассказа И. Соколова-Ми-
китова «Лоси» учителем.
Определение темы текста (о чем 
этот текст).
Обмен впечатлениями об инте-
ресных фактах из жизни лосей.
Фонетико-орфоэпические упраж-
нения в чтении слов из рассказа 
(рубрика «Читайте правильно»).
Чтение рассказа учащимися вслух 
«по цепочке».
Вычитывание фактических сведе-
ний о животных с помощью выбо-
рочного чтения (по вопросам ме-
тодического аппарата учебника).
Установление причинно-следст-
венных связей (почему лоси бы-
вают доверчивыми).
Акцентное вычитывание слов, 
которые указывают на отношение 
автора к животным.
Соотнесение иллюстрации и тек-
ста: поиск в тексте начала и конца

Прочитать самостоя-
тельно рассказ Г. Скре-
бицкого «Кабан»; 
выполнить все задания 
к тексту
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отрывка, который проиллюстри-
рован.
Словесное рисование своей кар-
тинки к тексту.
Составление сообщения об инте-
ресном факте из жизни лосей.
Аналогичные виды деятельности 
организуются при чтении расска-
за И. Соколова-Микитова «Белки»

58 «Наша Родина» 
(по К. Ушин -
ско му);
А. Стариков.
«Мама и Ро-
дина»;
пословицы 
о Родине

Расширять представления 
учащихся о Родине;
формировать орфоэпические 
навыки чтения на русском 
языке, интонационные уме-
ния выразительного чтения;
формировать читательские 
умения ориентироваться 
в тексте и находить ответы 
на вопросы учителя, выде-
лять ключевые слова в тек-
сте, представлять в вообра-
жении поэтические карти-
ны и рассказывать об этом, 
определять главную мысль 
произведения, наблюдать за 
построением стихотворения;
обогащать лексику учащихся 
словами гражданско-патрио-
тической тематики

Размышления учащихся о теме 
высказывания: о чем можно рас-
сказать, используя слова Отече-
ство, Отчизна, страна, государ-
ство (слова записаны на доске 
или представлены на слайде).
Подбор к данным словам близких 
по значению слов (Родина, родная 
земля, родной край, родная сторо-
на, держава, страна); перевод их 
на белорусский язык.
Составление предложений со сло-
вами Родина, Отечество.
Фонетико-орфоэпические упраж-
нения в чтении слов из текста (ру-
брика «Читайте правильно»).
Чтение текста К. Ушинского «На-
ша Родина» учащимися вслух по 
абзацам.
Определение темы текста (о чем 
этот текст).
Повторное выборочное чтение 
и аналитическая работа с текстом 
(по заданиям методического аппа-
рата учебника).
Выделение в абзацах ключевых 
(опорных) слов, связанных со 
словами Родина (родились, род-
ным, родное), Отечество (отцы, 
деды), Родина-мать (вскормила, 
вспоила, защищает, бережет).
Акцентное вычитывание предло-
жения, в котором выражена глав-
ная мысль текста (Одна у человека 
родная мать —  одна у него и Роди-
на). Заучивание наизусть данного 
выражения.
Выборочный пересказ текста: 
рассказать, почему мы называем 
свою страну «наша Родина» («на-
ше Отечество», «Родина-мать»).
Чтение пословиц о Родине и объ-
яснение их смысла.
Рассматривание и комментиро-
вание иллюстрации к стихотво-
рению. 
Выразительное чтение учителем 
стихотворения А. Старикова «Ма-
ма и Родина».
Обмен впечатлениями о вообра-
жаемых картинах, которые пред-
ставились во время слушания 
стихотворения.

Выучить наизусть сти-
хотворение А. Старико-
ва «Мама и Родина»;
нарисовать графиче-
скую (цветную) картин-
ку к пословице «Родина 
любимая —  словно мать 
родимая» (по желанию 
учащихся)
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Фонетико-орфоэпические упраж-
нения в чтении слов из стихотво-
рения (рубрика «Читайте пра-
вильно»).
Чтение стихотворения учащими-
ся вслух по строфам (двустиши-
ям).
Аналитическая работа с текстом 
в сочетании с выборочным чте-
нием (по вопросам методического 
аппарата учебника).
Акцентное вычитывание автор-
ских сравнений (небо голубое —  
глаза голубые, солнце теплое —  ру-
ки теплые, ручей звонкий —  голос 
звонкий, Родина дорогая — мама 
дорогая).
Акцентное вычитывание строк, 
в которых выражена главная 
мысль стихотворения (последнее 
двустишие).
Наблюдение за построением сти-
хотворения (состоит из двусти-
ший).
Выразительное чтение стихотво-
рения с предварительной подго-
товкой.
Заучивание стихотворения на-
изусть (если учитель располагает 
резервом времени)

59 М. Исаков-
ский.
«У самой гра-
ницы»

Расширять представления 
учащихся о Родине;
формировать орфоэпические 
навыки чтения на русском 
языке, интонационные уме-
ния выразительного чтения;
формировать читательские 
умения находить в тексте опи-
сание картин родного края, 
представлять в воображении 
картину и рассказывать о ней, 
определять главную мысль 
стихотворения, наблюдать 
за способом построения сти-
хотворения (от чьего имени 
рассказано стихотворение), 
иллюстрировать содержание 
стихотворения;
обогащать словарный запас 
учащихся лексикой на тему 
«Родина»

Выразительное чтение стихотво-
рения учителем.
Обмен впечатлениями после слу-
шания по 1–2 вопросам учителя.
Толкование значения слов секрет, 
большак, подвода. Чтение развер-
нутого пояснения значения слов 
в сноске учебника.
Фонетико-орфоэпические упраж-
нения в чтении слов из стихотво-
рения (рубрика «Читайте пра-
вильно»).
Чтение всего стихотворения уча-
щимися вслух с заданием: пред-
ставить себя рядом с погранич-
ником; назвать картины родного 
края, которые мысленно «видит» 
пограничник.
Чтение стихотворения учащими-
ся по четверостишиям и аналити-
ческая работа с текстом в сочета-
нии с выборочным чтением (по за-
даниям методического аппарата 
учебника).
Наблюдение за способом построе-
ния стихотворения (от чьего име-
ни рассказано стихотворение).
Воссоздание картин стихотворе-
ния путем словесного рисования. 
Акцентное вычитывание строк, 
в которых выражена главная 
мысль стихотворения.

Подготовиться к вы-
разительному чтению 
стихо творения М. Иса-
ковского «У самой 
границы»;
сделать графическую 
(цветную) иллюстра-
цию к стихотворению 
(по желанию учащихся)
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Соотнесение иллюстрации  и строк 
стихотворения: поиск начала и кон-
ца отрывка, который проиллюс-
трирован.
Словесное иллюстрирование со-
держания стихотворения (работа 
в парах).
Выразительное чтение стихотво-
рения учащимися с предваритель-
ной подготовкой и обсуждением 
качества прочтения.
Творческая деятельность: пред-
ставить себя рядом с погранич-
ником, рассказать ему о своих 
картинах родного края

60 Обобщение 
по теме «Луч-
ше нет родного 
края!» (рубри-
ка «Проверьте 
себя»).
Тематический 
контроль 
по изученным 
 произведе ниям 
(1/3 урока)

Обобщить читательские пред-
ставления учащихся о Родине; 
художественных произведе-
ниях разных жанров, раскры-
вающих эту тему; об авторах, 
которые пишут на эту тему,  
и их отношении к Родине

Обобщение по разделу учебника 
с помощью обобщающей беседы 
и выполнения заданий рубрики 
«Проверьте себя»

61 Контрольная 
проверка на-
выка чтения 
вслух

Осуществить контрольную 
проверку навыка чтения 
вслух с соблюдением фоне-
тико-орфоэпических норм 
русского языка

62 Внеклассное 
чтение
«О чем расска-
зывают дет-
ские журналы 
и газеты»

Познакомить учащихся с дет-
скими журналами и газетами, 
особенностями их построе-
ния; с терминами «периоди-
ка», «периодический», «жур-
налист», «редактор», «ти-
раж», «номер», «экземпляр»;
формировать умение ориен-
тироваться в детском жур-
нале;
дать рекомендации о чтении 
книг в летний период

Составление выставки из детских 
журналов (или разных номеров 
выбранного для урока журнала), 
коллективное рассматривание.
Самостоятельное рассматрива-
ние-изучение номера журнала.
Коллективный анализ структуры 
журнала по вопросам учителя.
Упражнения по ориентировке 
в журнале.
Слушание сообщений учащих-
ся на тему «О чем рассказывают 
журналы» (показ, чтение, коммен-
тирование материалов журнала).
Анализ детской газеты «Зорька» 
учителем.
Рекомендации учителя к чтению 
книг в летний период

Рекомендации учителя 
по чтению книг в летний 
период:
перечитывание знако-
мых книг;
чтение детских журналов;
чтение книг, которые 
встречались при под-
готовке к урокам вне-
классного чтения или 
которые видели у одно-
классников, на книжной 
выставке, но не успели 
прочитать;
чтение новых книг в со-
ответствии с личными 
интересами
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Матэматыка

Агульная колькасць гадзін — 136

1. Мураўёва, Г. Л. Матэматыка : вучэб. дапам. для 2-га кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі : у 2 ч. / Г. Л. Мураўёва,  
М. А. Урбан. — Мінск : НІА, 2016.

2. Матэматыка. 2 клас : рабочы сшытак : дапам. для вучняў устаноў агул. сярэд. адукацыі з рус. мовай навучання /  
Г. Л. Мураўёва [і інш.]. — Мінск : Аверсэв, 2017.

3. Мураўёва, Г. Л. Матэматыка. 2 клас : самастойныя і кантрольныя работы : дапам. для настаўнікаў устаноў 
агул. сярэд. адукацыі з рус. мовай навучання / Г. Л. Мураўёва, М. А. Урбан, С. В. Гадзаава. — Мінск : Аверсэв, 
2017.

№ 
урока 
і дата

Тэма ўрока
Коль-
касць 
гадзін

Мэты вывучэння тэмы Характарыстыка асноўных відаў  
і спосабаў дзейнасці

Дамашняе 
заданне

1 2 3 4 5 6

І чвэрць (33 г)
Частка 1 (65 г)

Паўтарэнне матэрыялу, вывучанага ў 1 класе (8 г)
1 Лікі да 20 1 – Паўтарыць спосабы ўтварэння, 

паслядоўнасць, чытанне, запіс 
лікаў у межах 20;
– замацоўваць уменні выконваць 
таблічнае складанне і адніманне 
ў межах 10;
– замацоўваць уменні выконваць 
складанне і адніманне ў межах 20 
на аснове ведаў паслядоўнасці лі-
каў і іх разраднага саставу;
– замацоўваць уменне рашаць про-
стыя задачы вывучаных відаў

Аднаўленне прапушчаных лікаў 
у лікавым радзе.
Знаходжанне суседзей лікаў у ме-
жах 20.
Таблічнае складанне і адніманне 
ў межах 10, складанне і адніманне 
ў межах 20 на аснове ведаў пасля-
доўнасці лікаў і іх разраднага са-
ставу.
Рашэнне простых задач вывучаных 
відаў

Вучэб. да-
пам., част-
ка 1,
с. 5,
№ 1, 2

2 Складанне. 
Скла даемыя 
і сума

1 – Паўтарыць назвы кампанентаў 
пры складанні; 
– паўтарыць розныя спосабы чы-
тання выразаў са знакам «+»;
– замацоўваць уменні рашаць про-
стыя задачы вывучаных відаў; 
– замацоўваць уменне распазна-
ваць геаметрычныя фігуры

Чытанне выразаў і роўнасцей са 
знакам «+» рознымі спосабамі.
Складанне ў межах 20 без пераходу 
праз дзясятак. 
Складанне лікавых значэнняў даў-
жыні і масы. Рашэнне простых за-
дач вывучаных відаў

Вучэб. да-
пам., част-
ка 1,
с. 7,
№ 1, 2

3 Перамяшчаль-
ная ўласцівасць 
складання

1 – Паўтарыць перамяшчальную 
ўласцівасць складання; 
– замацоўваць уменне выконваць 
складанне лікаў у межах 20 без пе-
раходу праз дзясятак;
– замацоўваць уменне параўноў-
ваць лікі і значэнні выразаў;
– замацоўваць уменне распазна-
ваць геаметрычныя фігуры

Выкананне вылічэнняў з выкары-
станнем перамяшчальнай уласці-
васці складання.
Складанне лікаў у межах 20 без 
пераходу праз дзясятак.
Параўнанне значэнняў выразаў.
Складанне лікавых значэнняў 
даўжыні, масы і ёмістасці.
Рашэнне простых задач вывучаных 
відаў.
Састаўленне задач па схеме.
Распазнаванне геаметрычных фі-
гур і іх класіфікацыя

Вучэб. да-
пам., част-
ка 1,
с. 9,
№ 1, 2

4 Адніманне. 
Памяншаемае, 
аднімаемае, 
рознасць 

1 – Паўтарыць назвы кампанентаў 
пры адніманні; 
– замацоўваць уменне выконваць 
адніманне лікаў у межах 20 без пе-
раходу праз дзясятак;
– замацоўваць уменне рашаць про-
стыя задачы вывучаных відаў;
– замацоўваць уменне вызначаць 
час па цыферблатным гадзінніку 

Чытанне выразаў і роўнасцей са 
знакам «–» рознымі спосабамі.
Адніманне лікаў у межах 20 без пе-
раходу праз дзясятак.
Рашэнне простых задач вывучаных 
відаў.
Састаўленне задач па кароткім за-
пісе. Вызначэнне часу па цыфер-
блатным гадзінніку

Вучэб. да-
пам., част-
ка 1,
с. 11, 
№ 1, 2

5 Узаемасувязь 
паміж кам-
панентамі 
і вынікам дзеян-
ня складання 

1 – Паўтарыць узаемасувязь кампа-
нентаў і выніку пры складанні; 
– замацоўваць уменне выконваць 
вылічэнні на аснове ўзаемасувязі 
паміж кампанентамі і вынікам 
складання; 

Састаўленне роўнасцей на аснове 
ўзаемасувязі паміж складаемымі 
і сумай. 
Аднаўленне роўнасцей з прапуш-
чанымі лікамі.
Рашэнне простых задач вывучаных

Вучэб. да-
пам., част-
ка 1,
с. 13,
№ 1, 2
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– замацоўваць уменне рашаць про-
стыя задачы вывучаных відаў;
– замацоўваць уменне вызначаць 
працягласць падзеі па цыферблат-
ным гадзінніку

відаў.
Выкарыстанне схемы пры рашэнні 
задачы. 
Вызначэнне працягласці падзеі 
па цыферблатным гадзінніку з да-
кладнасцю да гадзіны

6 Складанне і ад-
німанне ў межах 
10 і 20

1 – Замацоўваць уменне выконваць 
складанне і адніманне лікаў у ме-
жах 20 без пераходу праз дзясятак 
на аснове ўзаемасувязі паміж кам-
панентамі і вынікам складання;
– замацоўваць уменне рашаць про-
стыя задачы вывучаных відаў;
– замацоўваць уменне вызначаць 
час па цыферблатным гадзінніку 
з дакладнасцю да гадзіны 

Складанне і адніманне ў межах 20 
без пераходу праз дзясятак на асно-
ве ўзаемасувязі паміж кампанента-
мі і вынікам складання. 
Рашэнне простых задач вывучаных 
відаў.
Вызначэнне часу па цыферблат-
ным гадзінніку з дакладнасцю да 
гадзіны

Вучэб. да-
пам., част-
ка 1,
с. 15,
№ 1, 2

7 Адзінкі 
даўжыні: санты-
метр, дэцыметр

1 – Паўтарыць суадносіны адзінак 
даўжыні (дэцыметр, сантыметр); 
– замацоўваць уменні вымяраць 
адрэзкі і параўноўваць даўжыні 
адрэзкаў, будаваць адрэзкі зада-
дзенай даўжыні, выражаць вынік 
вымярэння даўжыні адрэзка ў дэ-
цыметрах і сантыметрах; 
– замацоўваць уменне выконваць 
складанне і адніманне лікаў у ме-
жах 20 без пераходу праз дзясятак 
на аснове ўзаемасувязі паміж кам-
панентамі і вынікам складання;
– замацоўваць уменне рашаць про-
стыя задачы вывучаных відаў

Вымярэнне даўжыні адрэзка і па-
будова адрэзка зададзенай даў-
жыні.
Параўнанне, складанне і адніманне 
лікавых значэнняў даўжыні. 
Складанне і адніманне ў межах 20.
Аднаўленне роўнасцей з прапуш-
чанымі лікамі.
Рашэнне простых задач вывучаных 
відаў

Вучэб. да-
пам., част-
ка 1,
с. 17,
№ 1, 2

8 Адзінка масы 
(кілаграм)
і адзінка ёмі-
стасці (літр) 

1 – Замацаваць веды аб адзінцы ма-
сы (кілаграм) і адзінцы ёмістасці 
(літр); 
– замацоўваць уменне выконваць 
параўнанне, складанне і адніманне 
адзінак масы і адзінак ёмістасці; 
– замацоўваць уменне рашаць за-
дачы вывучаных відаў

Вызначэнне масы прадметаў і ёмі-
стасці пакетаў. 
Параўнанне, складанне і адніманне 
адзінак масы і адзінак ёмістасці. 
Рашэнне простых задач вывучаных 
відаў

Вучэб. да-
пам., част-
ка 1,
с. 19,
№ 1, 2

Таблічнае складанне і адпаведныя выпадкі аднімання (25 г)
9 Прыём дадаван-

ня адназначных 
лікаў па частках 
з пераходам 
праз дзясятак  

1 – Пазнаёміць з прыёмам дадаван-
ня адназначных лікаў па частках 
з пераходам праз дзясятак;
– замацоўваць уменне параўноў-
ваць лікі і значэнні выразаў;
– замацоўваць уменне рашаць про-
стыя задачы вывучаных відаў

Складанне з пераходам праз дзя-
сятак на аснове выкарыстання 
прыёму дадавання па частках. 
Абгрунтаванне выбару вылічаль-
нага прыёму на аснове практычных 
дзеянняў з нагляднасцю на набор-
ным палатне, прадметных і схема-
тычных малюнках.
Рашэнне простых задач вывучаных 
відаў

Вучэб. да-
пам., част-
ка 1,
с. 21,
№ 1, 2

10 Прыём адніман-
ня адназначных 
лікаў па частках 
з пераходам 
праз дзясятак

1 – Пазнаёміць з прыёмам адніман-
ня адназначных лікаў па частках 
з пераходам праз дзясятак; 
– вучыць параўноўваць значэнні 
выразаў;
– замацоўваць уменне вымяраць 
адрэзкі і будаваць адрэзкі зададзе-
най даўжыні; 
– замацоўваць уменне рашаць про-
стыя задачы вывучаных відаў

Адніманне з пераходам праз дзя-
сятак на аснове прыёму аднімання 
па частках. 
Абгрунтаванне выбару вылічаль-
нага прыёму на аснове практычных 
дзеянняў з нагляднасцю на набор-
ным палатне, прадметных і схема-
тычных малюнках.
Вымярэнне даўжыні адрэзка і па-
будова адрэзка зададзенай даў-
жыні. 
Параўнанне значэнняў выразаў. 

Вучэб. да-
пам., част-
ка 1,
с. 23,
№ 1, 2

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



108

Працяг

1 2 3 4 5 6

Рашэнне простых задач вывучаных 
відаў

11 Таблічнае скла-
данне і адні-
манне з лікам 2 
з пераходам 
праз дзясятак

1 – Пазнаёміць з табліцай складання 
і аднімання з лікам 2 з пераходам 
праз дзясятак;
– замацоўваць уменне выконваць 
складанне і адніманне лікаў у ме-
жах 20 без пераходу праз дзясятак;
– замацоўваць уменне састаўляць 
і рашаць простыя задачы вывуча-
ных відаў; 
– замацоўваць уменне вымяраць 
адрэзкі

Дадаванне і адніманне ліку 2 з пе-
раходам праз дзясятак.
Складанне і адніманне лікаў у ме-
жах 20 без пераходу праз дзясятак.
Састаўленне і рашэнне простых 
задач вывучаных відаў.
Вымярэнне адрэзкаў

Вучэб. да-
пам., част-
ка 1,
с. 25,
№ 1, 2

12 Таблічнае скла-
данне і адні-
манне з лікам 3 
з пераходам 
праз дзясятак

1 – Пазнаёміць з табліцай складання 
і аднімання з лікам 3 з пераходам 
праз дзясятак;
– замацоўваць уменне рашаць за-
дачы вывучаных відаў;
– замацоўваць уменні вызначаць 
працягласць падзеі па цыферблат-
ным гадзінніку

Дадаванне і адніманне ліку 3 з пе-
раходам праз дзясятак.
Таблічнае складанне і адніманне 
(вывучаныя выпадкі).
Складанне і адніманне лікаў у ме-
жах 20 без пераходу праз дзясятак.
Рашэнне простых задач вывучаных 
відаў.
Вызначэнне працягласці падзеі па 
цыферблатным гадзінніку 

Вучэб. да-
пам., част-
ка 1,
с. 27,
№ 1, 2

13 Таблічнае скла-
данне і адні-
манне з лікам 4 
з пераходам 
праз дзясятак. 
Задачы на па-
велічэнне ліку 
на некалькі адзі-
нак ва ўскоснай 
форме

1 – Пазнаёміць з табліцай складання 
і аднімання з лікам 4 з пераходам 
праз дзясятак;
– пазнаёміць з задачамі на павелі-
чэнне ліку на некалькі адзінак ва 
ўскоснай форме;
– замацоўваць веданне вывучаных 
выпадкаў таблічных вылічэнняў

Дадаванне і адніманне ліку 4 з пе-
раходам праз дзясятак.
Абгрунтаванне выбару арыфме-
тычнага дзеяння да задачы з да-
памогай кароткага запісу і схема-
тычнага чарцяжа, рашэнне задач 
на павелічэнне ліку на некалькі 
адзінак ва ўскоснай форме.
Таблічнае складанне і адніманне 
(вывучаныя выпадкі)

Вучэб. да-
пам., част-
ка 1,
с. 29,
№ 1, 2

14 Таблічнае скла-
данне і адні-
манне з лікам 4 
з пераходам 
праз дзясятак

1 – Замацаваць веданне табліцы 
складання і аднімання з лікам 4 
з пераходам праз дзясятак;
– замацоўваць уменне рашаць 
задачы на павелічэнне ліку на не-
калькі адзінак ва ўскоснай форме; 
задачы вывучаных відаў;
– замацоўваць уменне параўноў-
ваць лікі і значэнні выразаў;
– замацоўваць уменне вымяраць 
і будаваць адрэзкі

Дадаванне і адніманне ліку 4 з пе-
раходам праз дзясятак.
Рашэнне простых задач на павелі-
чэнне ліку на некалькі адзінак ва 
ўскоснай форме.
Таблічнае складанне і адніманне 
(вывучаныя выпадкі).
Параўнанне лікаў і значэнняў вы-
разаў. 
Вымярэнне і пабудова адрэзкаў

Вучэб. да-
пам., част-
ка 1,
с. 31,
№ 1, 2

15 Замацаванне 1 – Замацоўваць веданне вывучаных 
таблічных выпадкаў складання 
і аднімання;
– замацоўваць уменне рашаць 
задачы на павелічэнне ліку на не-
калькі адзінак ва ўскоснай форме, 
задачы вывучаных відаў;
– замацоўваць уменне вымяраць 
даўжыні адрэзкаў і чарціць адрэзкі 
зададзенай даўжыні; 
– замацоўваць уменне вызначаць 
час па гадзінніку

Дадаванне і адніманне лікаў 2, 3, 4 
з пераходам праз дзясятак.
Рашэнне простых задач на павелі-
чэнне ліку на некалькі адзінак ва 
ўскоснай форме.
Састаўленне і рашэнне задач вы-
вучаных відаў.
Вымярэнне даўжыні адрэзка і па-
будова адрэзка зададзенай даў-
жыні.
Вызначэнне часу па цыферблат-
ным гадзінніку

Вучэб. да-
пам., част-
ка 1,
с. 33,
№ 1, 2

16 Таблічнае скла-
данне і адні-
манне з лікам 5 
з пераходам 
праз дзясятак

1 – Пазнаёміць з табліцай складання 
і аднімання з лікам 5 з пераходам 
праз дзясятак; 
– замацоўваць веданне вывучаных 
таблічных выпадкаў складання 
і аднімання; 

Дадаванне і адніманне ліку 5 з пе-
раходам праз дзясятак. 
Рашэнне простых задач вывучаных 
відаў.
Выбар схематычнага чарцяжа да 
тэксту задачы. 

Вучэб. да-
пам., част-
ка 1,
с. 35,
№ 1, 2
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– замацоўваць веданне складваць, 
аднімаць і параўноўваць лікавыя 
значэнні велічынь

Складанне, адніманне, параўнанне 
лікавых значэнняў велічынь

17 Таблічнае скла-
данне і адні-
манне з лікам 5 
з пераходам 
праз дзясятак. 
Задачы на па-
мяншэнне ліку 
на некалькі адзі-
нак ва ўскоснай 
форме

1 – Замацаваць веданне табліцы 
складання і аднімання з лікам 5 
з пераходам праз дзясятак;
– пазнаёміць з задачамі на памян-
шэнне ліку на некалькі адзінак ва 
ўскоснай форме;
– замацоўваць веданне вывучаных 
выпадкаў таблічных вылічэнняў

Дадаванне і адніманне ліку 5 з пе-
раходам праз дзясятак.
Абгрунтаванне выбару арыфме-
тычнага дзеяння да задачы з да-
памогай кароткага запісу і схема-
тычнага чарцяжа, рашэнне задач 
на памяншэнне ліку на некалькі 
адзінак ва ўскоснай форме.
Выкананне таблічнага складання 
і аднімання

Вучэб. да-
пам., част-
ка 1,
с. 37,
№ 1, 2

18 Таблічнае скла-
данне і адні-
манне з лікам 6 
з пераходам 
праз дзясятак

1 – Пазнаёміць з табліцай складання 
і аднімання з лікам 6 з пераходам 
праз дзясятак;
– замацоўваць веданне вывучаных 
выпадкаў таблічных вылічэнняў;
– замацоўваць уменне вызначаць 
працягласць падзеі па цыферблат-
ным гадзінніку;
– вучыць выконваць аналіз тэкс-
ту задачы з нестандартнай фарму-
лёўкай умовы і пытання

Дадаванне і адніманне ліку 6 з пе-
раходам праз дзясятак.
Выкананне таблічнага складання 
і аднімання (вывучаныя выпадкі). 
Пераўтварэнне тэксту задачы.
Вызначэнне працягласці падзеі па 
цыферблатным гадзінніку

Вучэб. да-
пам., част-
ка 1,
с. 39,
№ 1, 2

19 Таблічнае скла-
данне і адні-
манне з лікам 6 
з пераходам 
праз дзясятак

1 – Замацаваць веданне табліцы 
складання і аднімання з лікам 6 
з пераходам праз дзясятак;
– замацоўваць веданне вывучаных 
выпадкаў таблічных вылічэнняў;
– замацоўваць уменне рашаць за-
дачы вывучаных відаў;
– вучыць выконваць аналіз тэкс-
ту задачы з нестандартнай фарму-
лёўкай умовы і пытання

Дадаванне і адніманне ліку 6 з пе-
раходам праз дзясятак.
Таблічнае складанне і адніманне 
(вывучаныя выпадкі).
Пераўтварэнне тэксту задачы 
(частка даных умовы змяшчаецца 
ў пытанні) 

Вучэб. да-
пам., част-
ка 1,
с. 41,
№ 1, 2

20 Задачы на роз-
наснае параў-
нанне (на колькі 
больш?)

1 – Пазнаёміць з задачамі на розна-
снае параўнанне з пытаннем «на 
колькі больш?»;
– замацоўваць веданне вывучаных 
таблічных выпадкаў складання 
і аднімання;
– практыкаваць у вымярэнні і па-
будове адрэзкаў

Абгрунтаванне выбару арыфме-
тычнага дзеяння да задачы з дапа-
могай практычных дзеянняў з на-
гляднасцю на наборным палатне, 
кароткага запісу і схематычнага 
малюнка; рашэнне задач на розна-
снае параўнанне з пытаннем «на 
колькі больш?».
Таблічнае складанне і адніманне 
(вывучаныя выпадкі).
Вымярэнне даўжыні адрэзка і па-
будова адрэзка зададзенай даўжыні

Вучэб. да-
пам., част-
ка 1,
с. 43,
№ 1, 2

21 Таблічнае скла-
данне і адні-
манне з лікам 7 
з пераходам 
праз дзясятак

1 – Пазнаёміць з табліцай складання 
і аднімання з лікам 7 з пераходам 
праз дзясятак;
– замацоўваць веданне вывучаных 
таблічных выпадкаў складання 
і аднімання;
– вучыць рашаць задачы на розна-
снае параўнанне, задачы вывуча-
ных відаў

Дадаванне і адніманне ліку 7 з пе-
раходам праз дзясятак.
Рашэнне задач на рознаснае параў-
нанне з «на колькі больш?».
Выкананне таблічнага складання 
і аднімання. 
Вымярэнне даўжыні адрэзка і па-
будова адрэзка зададзенай даўжыні

Вучэб. да-
пам., част-
ка 1,
с. 45,
№ 1, 2

22 Таблічнае скла-
данне і адні-
манне з лікам 7 
з пераходам 
праз дзясятак

1 – Замацоўваць веданне табліцы 
складання і аднімання з лікам 7 
з пераходам праз дзясятак;
– замацоўваць веданне вывучаных 
таблічных выпадкаў складання 
і аднімання;

Дадаванне і адніманне ліку 7 з пе-
раходам праз дзясятак.
Выкананне таблічнага складання 
і аднімання. 
Рашэнне простых задач вывучаных 
відаў.

Вучэб. да-
пам., част-
ка 1,
с. 47,
№ 1, 2
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– замацоўваць уменне рашаць за-
дачы вывучаных відаў; 
– практыкаваць у вымярэнні і па-
будове адрэзкаў 

Вымярэнне даўжыні адрэзка і па-
будова адрэзка зададзенай даўжыні

23 Замацаванне 1 – Замацоўваць веданне вывучаных 
таблічных выпадкаў складання 
і аднімання;
– замацоўваць уменне састаўляць 
і рашаць задачы вывучаных відаў;
– замацоўваць уменне параўноў-
ваць лікавыя значэнні велічынь, 
вызначаць час па цыферблатным 
гадзінніку

Выкананне таблічнага складання 
і аднімання. 
Рашэнне простых задач вывучаных 
відаў.
Састаўленне задачы па схематыч-
ным чарцяжы.
Вызначэнне часу па цыферблат-
ным гадзінніку

Вучэб. да-
пам, част-
ка 1,
с. 49,
№ 1, 2

24 Задачы на роз-
наснае параў-
нанне (на колькі 
менш?)

1 – Пазнаёміць з задачамі на розна-
снае параўнанне з пытаннем «на 
колькі менш?»;
– замацоўваць веданне вывучаных 
выпадкаў таблічнага складання 
і аднімання;
– замацоўваць уменне рашаць за-
дачы вывучаных відаў

Абгрунтаванне выбару арыфме-
тычнага дзеяння да задачы з дапа-
могай практычных дзеянняў з на-
гляднасцю на наборным палатне, 
кароткага запісу і схематычнага 
чарцяжа; рашэнне задач на розна-
снае параўнанне з пытаннем «на 
колькі менш?».
Выкананне таблічнага складання 
і аднімання. 
Рашэнне простых задач вывучаных 
відаў.
Суаднясенне ўмовы задачы і ліка-
вага выразу

Вучэб. да-
пам., част-
ка 1,
с. 51,
№ 1, 2

25 Таблічнае скла-
данне і адні-
манне з лікам 8 
з пераходам 
праз дзясятак

1 – Пазнаёміць з табліцай складання 
і аднімання з лікам 8 з пераходам 
праз дзясятак;
– вучыць рашаць задачы на розна-
снае параўнанне, задачы вывуча-
ных відаў;
– замацоўваць веданне вывучаных 
выпадкаў таблічнага складання 
і аднімання

Дадаванне і адніманне ліку 8 з пе-
раходам праз дзясятак.
Рашэнне простых задач вывучаных 
відаў.
Састаўленне пытання да задачы.
Выкананне таблічнага складання 
і аднімання 

Вучэб. да-
пам., част-
ка 1,
с. 53,
№ 1, 2

26 Таблічнае скла-
данне і адні-
манне з лікам 9 
з пераходам 
праз дзясятак

1 – Пазнаёміць з табліцай складання 
і аднімання з лікам 9 з пераходам 
праз дзясятак;
– замацоўваць веданне вывучаных 
выпадкаў таблічнага складання 
і аднімання;
– замацоўваць уменне рашаць за-
дачы вывучаных відаў

Дадаванне і адніманне ліку 9 з пе-
раходам праз дзясятак.
Таблічнае складанне і адніманне.
Рашэнне задач вывучаных відаў.
Выбар схематычнага чарцяжа да 
тэксту задачы

Вучэб. да-
пам., част-
ка 1,
с. 55,
№ 1, 2

27 Простыя задачы 
на знаходжанне 
першага склада-
емага

1 – Пазнаёміць з простымі задачамі 
на знаходжанне першага складае-
мага;
– замацоўваць уменне рашаць за-
дачы вывучаных відаў;
– замацоўваць веданне таблічных 
выпадкаў складання і аднімання;
– замацоўваць уменні скла-
даць і аднімаць лікавыя значэнні 
велічынь, будаваць адрэзкі зада-
дзенай даўжыні

Абгрунтаванне выбару арыфме-
тычнага дзеяння да задачы з дапа-
могай практычных дзеянняў з на-
гляднасцю на наборным палатне, 
кароткага запісу і схематычнага 
чарцяжа; рашэнне задач на знахо-
джанне першага складаемага.
Таблічнае складанне і адніманне.
Рашэнне задач вывучаных відаў.
Складанне і адніманне лікавых 
значэнняў велічынь. 
Пабудова адрэзкаў зададзенай 
даўжыні

Вучэб. да-
пам., част-
ка 1,
с. 57,
№ 1, 2

28 Простыя задачы 
на знаходжанне 
другога склада-
емага

1 – Пазнаёміць з простымі задачамі на 
знаходжанне другога складаемага;
– замацоўваць уменне састаўляць 
і рашаць задачы вывучаных відаў;

Абгрунтаванне выбару арыфме-
тычнага дзеяння да задачы з дапа-
могай практычных дзеянняў з на-
гляднасцю на наборным палатне, 

Вучэб. да-
пам., част-
ка 1, с. 59, 
№ 1, 2
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– замацоўваць веданне таблічных 
выпадкаў складання і аднімання

кароткага запісу і схематычнага 
чарцяжа; рашэнне задач на знахо-
джанне першага складаемага.
Выбар схематычнага чарцяжа да 
тэксту задачы.
Састаўленне задачы па схематыч-
ным чарцяжы. 
Работа з табліцай: састаўленне роў-
насцей

29 Ломаная. Звёны 
ломанай

1 – Пазнаёміць з паняццямі «лома-
ная» і «звёны ломанай»;
– удасканальваць вылічальныя 
ўменні і навыкі;
– замацоўваць уменне рашаць за-
дачы вывучаных відаў

Распазнаванне ломанай і яе звёнаў.
Складанне і адніманне лікаў у ме-
жах 20.
Складанне і адніманне лікавых 
значэнняў велічынь.
Рашэнне простых задач вывучаных 
відаў

Вучэб. да-
пам., част-
ка 1,
с. 61,
№ 1, 2

30 Даўжыня лома-
най

1 – Пазнаёміць з паняццем «даўжы-
ня ломанай» і спосабам знаходжан-
ня даўжыні ломанай;
– удасканальваць вылічальныя 
ўменні і навыкі;
– замацоўваць уменне рашаць за-
дачы вывучаных відаў

Вызначэнне даўжынь звёнаў лома-
най, вылічэнне даўжыні ломанай. 
Складанне і адніманне лікаў у ме-
жах 20.
Рашэнне простых задач вывучаных 
відаў.
Работа з табліцай: састаўленне роў-
насцей

Вучэб. да-
пам., част-
ка 1,
с. 63,
№ 1, 2

31 Замацаванне 1 – Замацоўваць веданне таблічных 
выпадкаў складання і аднімання;
– замацоўваць уменне выконваць 
складанне і адніманне ў межах 20;
– замацоўваць уменне састаўляць 
і рашаць задачы вывучаных відаў

Складанне і адніманне лікаў у ме-
жах 20.
Рашэнне простых задач вывучаных 
відаў.
Вымярэнне і вылічэнне даўжыні 
ломанай

Вучэб. да-
пам., част-
ка 1,
с. 65,
№ 4 (2-гі 
радок),
с. 67,
№ 15

32 Кантрольная 
работа

1 – Праверыць узровень засваення 
вучэбнага матэрыялу

Праверыць: 
уменне выконваць складанне і ад-
німанне ў межах 20;
уменне рашаць простыя задачы 
вывучаных відаў;
уменне вымяраць даўжыню адрэз-
ка і будаваць адрэзак зададзенай 
даўжыні

—

33 Замацаванне 1 – Даць вучням адваротную сувязь 
па выніках выканання кантроль-
най работы;
– выканаць работу па карэкцыі да-
пушчаных памылак

Паведамленне аб выніках кан-
трольнай работы.
Аналіз памылак, дапушчаных вуч-
нямі.
Паўторнае выкананне заданняў, 
аналагічных тым, у якіх былі да-
пушчаны памылкі

—

ІІ чвэрць (31 г)

Лікі ад 21 да 100 (13 г)

34 Адназначныя 
і двухзначныя 
лікі. Лічэнне 
дзясяткамі

1 – Пазнаёміць з дзясяткам як 
з лічыльнай адзінкай; 
– навучыць чытаць і запісваць дзя-
сяткі;
– пазнаёміць з паняццямі «адна-
значныя лікі», «двухзначныя лікі»;
– удасканальваць навыкі таблічна-
га складання і аднімання, рашэння 
задач вывучаных відаў

Лічэнне прадметаў дзясяткамі.
Чытанне і запіс дзясяткаў.
Выкарыстанне ў маўленні слоў 
«дзясятак», «адназначны лік», 
«двухзначны лік».
Выкананне складання і аднімання 
вывучаных відаў. 
Рашэнне простых задач вывучаных 
відаў 

Вучэб. да-
пам., част-
ка 1,
с. 71,
№ 1, 2
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35 Параўнанне, 
складанне і ад-
німанне дзясят-
каў

1 – Навучыць параўноўваць, склад-
ваць і аднімаць дзясяткі;
– удасканальваць уменне рашаць 
задачы вывучаных відаў;
– рыхтаваць да ўвядзення састаў-
ной задачы

Складанне і адніманне дзясяткаў. 
Параўнанне дзясяткаў.
Рашэнне простых задач вывучаных 
відаў. 
Рашэнне пары ўзаемазвязаных за-
дач з агульным сюжэтам.
Састаўленне тэксту задачы з дзвюх 
простых задач

Вучэб. да-
пам., част-
ка 1,
с. 73,
№ 1, 2

36 Двухзначныя 
лікі

1 – Пазнаёміць з утварэннем двух-
значных лікаў з дзясяткаў і адзі-
нак, з чытаннем і запісам двух-
значных лікаў, іх паслядоўнасцю 
ў радзе лікаў;
– замацоўваць уменне выконваць 
складанне і адніманне (выпадкі 
віду 50 + 20, 50 – 20);
– удасканальваць навыкі таблічна-
га складання і аднімання; 
– удасканальваць уменне рашаць 
задачы вывучаных відаў

Утварэнне, чытанне і запіс двух-
значных лікаў. 
Устанаўленне парадку прытрым-
лівання двухзначных лікаў у радзе 
лікаў.
Складанне і адніманне дзясяткаў 
(выпадкі віду 50 + 20, 50 – 20).
Рашэнне простых задач вывучаных 
відаў. 
Пераўтварэнне тэксту задачы: змя-
ненне пытання

Вучэб. да-
пам., част-
ка 1,
с. 75,
№ 1, 2

37 Разрадны састаў 
двухзначных 
лікаў

1 – Пазнаёміць з разрадамі дзясят-
каў і адзінак; з нумарацыяй разра-
даў з дапамогай рымскіх лічбаў;
– навучыць вызначаць разрадны 
састаў двухзначнага ліку;
– замацоўваць уменне выкон ваць 
складанне і адніманне (выпадкі 
віду 50 + 20, 50 – 20);
– удасканальваць уменне рашаць 
задачы вывучаных відаў 

Чытанне і запіс двухзначных лікаў 
з выкарыстаннем назвы і парадка-
вага нумара разраду.
Вызначэнне разраднага саставу 
двухзначных лікаў.
Складанне і адніманне дзясяткаў 
(выпадкі віду 50 + 20, 50 – 20).
Рашэнне простых задач вывучаных 
відаў

Вучэб. да-
пам., част-
ка 1,
с. 77,
№ 1, 2

38 Прадстаўленне 
двухзначнага 
ліку ў выглядзе 
сумы разрадных 
складаемых. 
Складанне віду 
70 + 3

1 – Навучыць прадстаўляць двух-
значны лік у выглядзе сумы раз-
радных складаемых;
– пазнаёміць са спосабам вылічэн-
няў для выпадкаў віду 70 + 3;
– замацоўваць уменне выконваць 
складанне і адніманне (выпадкі 
віду 50 + 20, 50 – 20);
– удасканальваць уменне рашаць 
задачы вывучаных відаў

Прадстаўленне двухзначных лікаў 
у выглядзе сумы разрадных скла-
даемых.
Складанне на аснове разраднага 
саставу двухзначных лікаў.
Складанне і адніманне дзясяткаў 
(выпадкі віду 50 + 20, 50 – 20).
Рашэнне простых задач вывучаных 
відаў.
Састаўленне задач па схематыч-
ным чарцяжы

Вучэб. да-
пам., част-
ка 1,
с. 79,
№ 1, 2

39 Адніманне віду  
73 – 3, 73 – 70

1 – Пазнаёміць з выпадкамі адніман-
ня, заснаванымі на разрадным са-
ставе ліку  (выпадкамі віду 73 – 3, 
73 – 70);
– замацоўваць уменне выконваць 
складанне і адніманне ў межах 100 
(вывучаныя выпадкі);
– удасканальваць уменне рашаць 
задачы вывучаных відаў;
– рыхтаваць да ўвядзення састаў-
ной задачы

Адніманне на аснове разраднага 
саставу двухзначных лікаў.
Складанне і адніманне ў межах 100 
(вывучаныя выпадкі).
Работа з табліцай: састаўленне роў-
насцей.
Рашэнне простых задач вывучаных 
відаў.
Састаўленне задачы па кароткім 
запісе.
Састаўленне тэксту задачы з дзвюх 
простых задач

Вучэб. да-
пам., част-
ка 1,
с. 81,
№ 1, 2

40 Замацаванне 1 – Замацоўваць уменне выконваць 
вылічэнні, заснаваныя на разрад-
ным саставе і паслядоўнасці лікаў;
– замацоўваць уменне вызначаць 
даўжыню ломанай;
– удасканальваць уменне выкон-
ваць вылічэнні і рашаць задачы 
вывучаных відаў;

Складанне і адніманне вывучаных 
відаў. 
Вызначэнне даўжыні ломанай. 
Рашэнне простых задач вывучаных 
відаў.
Састаўленне тэксту задачы з дзвюх 
простых задач

Вучэб. да-
пам., част-
ка 1,
с. 83,
№ 1, 2
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– рыхтаваць да ўвядзення састаў-
ной задачы

41 Параўнанне 
двухзначных 
лікаў

1 – Навучыць параўноўваць двух-
значныя лікі;
– удасканальваць уменне выкон-
ваць вылічэнні ў межах 100 (вы-
вучаныя выпадкі) і рашаць задачы 
вывучаных відаў;
– рыхтаваць да ўвядзення састаў-
ной задачы

Параўнанне двухзначных лікаў.
Складанне і адніманне вывучаных 
відаў.
Рашэнне простых задач вывучаных 
відаў.
Састаўленне тэксту задачы з дзвюх 
простых задач

Вучэб. да-
пам., част-
ка 1,
с. 85,
№ 1, 2

42 Простыя задачы 
на знаходжанне 
памяншаемага

1 – Пазнаёміць з простымі задачамі 
на знаходжанне памяншаемага; 
– замацоўваць уменне параўноў-
ваць двухзначныя лікі;
– удасканальваць уменне выкон-
ваць вылічэнні і рашаць задачы 
вывучаных відаў;
– замацоўваць уменне вызначаць 
даўжыню ломанай

Абгрунтаванне выбару арыфме-
тычнага дзеяння да задачы з дапа-
могай практычных дзеянняў з на-
гляднасцю на наборным палатне, 
кароткага запісу і схематычнага 
чарцяжа; рашэнне задач на знахо-
джанне памяншаемага. 
Выбар схематычнага чарцяжа да 
тэксту задачы.
Састаўленне задачы па схематыч-
ным чарцяжы. 
Складанне і адніманне ў межах 100 
(вывучаныя выпадкі).
Параўнанне значэнняў выразаў.
Вызначэнне даўжынь ломаных 

Вучэб. да-
пам., част-
ка 1,
с. 87,
№ 1, 2

43 Простыя задачы 
на знаходжанне 
аднімаемага

1 – Пазнаёміць з простымі задачамі 
на знаходжанне аднімаемага;
– замацоўваць уменне параўноў-
ваць двухзначныя лікі;
– удасканальваць уменне выкон-
ваць вылічэнні і рашаць задачы 
вывучаных відаў 

Абгрунтаванне выбару арыфме-
тычнага дзеяння да задачы з дапа-
могай практычных дзеянняў з на-
гляднасцю на наборным палатне, 
кароткага запісу і схематычнага 
чарцяжа; рашэнне задач на знахо-
джанне аднімаемага.
Суаднясенне ўмовы задачы і ліка-
вага выразу.
Складанне і адніманне вывучаных 
відаў.
Параўнанне значэнняў выразаў.
Рашэнне задач вывучаных відаў

Вучэб. да-
пам., част-
ка 1,
с. 89,
№ 1, 2

44 Адваротная 
задача

1 – Пазнаёміць з паняццем «адва-
ротная задача», са спосабам са-
стаўлення адваротных задач;
– замацоўваць уменне параўноў-
ваць двухзначныя лікі;
– удасканальваць уменне выкон-
ваць вылічэнні і рашаць задачы 
вывучаных відаў 

Састаўленне і рашэнне адваротнай 
задачы. 
Параўнанне двухзначных лікаў.
Складанне і адніманне вывучаных 
відаў.
Работа з табліцай: састаўленне роў-
насцей.
Рашэнне задач з лішнімі данымі

Вучэб. да-
пам., част-
ка 1,
с. 91,
№ 1, 2

45 Адзінка 
даўжыні метр

1 – Пазнаёміць з адзінкай даўжыні — 
метрам;
– пазнаёміць з суадносінамі паміж 
адзінкамі даўжыні (метр, дэцы-
метр, сантыметр);
– замацоўваць уменне састаўляць 
і рашаць адваротныя задачы; 
– удасканальваць уменне выкон-
ваць вылічэнні і рашаць задачы 
вывучаных відаў 

Вымярэнне даўжынь прадметаў, 
вызначэнне лікавых значэнняў 
даўжыні. 
Перавод лікавых значэнняў даў-
жыні ў адзінкі іншых найменняў. 
Складанне і адніманне вывучаных 
відаў.
Рашэнне простых задач вывучаных 
відаў.
Састаўленне задач па прадметным 
малюнку

Вучэб. да-
пам., част-
ка 1,
с. 93,
№ 1, 2

46 Замацаванне 1 – Абагульніць веды, атрыманыя 
пры вывучэнні спосабаў утварэння 
двухзначных лікаў, іх паслядоўнас-
ці, правіл чытання і запісу; 
– замацоўваць уменне выражаць

Чытанне і запіс двухзначных лікаў.
Параўнанне лікаў і значэнняў вы-
разаў; лікавых значэнняў даўжыні. 
Складанне і адніманне вывучаных 
відаў.

Вучэб. да-
пам., част-
ка 1,
с. 95,
№ 1, 2
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 лікавыя значэнні даўжыні ў адзін-
ках розных найменняў; 
– замацоўваць уменне састаўляць 
і рашаць адваротныя задачы; 
– удасканальваць уменне выкон-
ваць вылічэнні і рашаць задачы 
вывучаных відаў

Работа з табліцай: састаўленне роў-
насцей.
Рашэнне простых задач вывучаных 
відаў.
Састаўленне і рашэнне адваротных 
задач.
Састаўленне пытання да ўмовы 
задачы.
Вызначэнне часу па цыферблат-
ным гадзінніку

Пазатаблічнае складанне і адніманне ў межах 100 (64 г)

47 Састаўная 
задача

1 – Пазнаёміць з састаўной задачай;
– удасканальваць уменне выкон-
ваць вылічэнні і рашаць задачы 
вывучаных відаў

Аналіз тэксту састаўной задачы, 
суаднясенне тэксту задачы з карот-
кім запісам і схематычным чарця-
жом, састаўленне плана рашэння 
на аснове граф-схемы, рашэнне 
задачы ў два дзеянні.
Састаўленне задачы ў два дзеянні 
па кароткім запісе, абгрунтаванне 
кожнага дзеяння з дапамогай граф-
схемы.
Складанне і адніманне ў межах 100 
(вывучаныя выпадкі).
Рашэнне простых задач вывучаных 
відаў

Вучэб. да-
пам., част-
ка 1,
с. 97,
№ 1, 2

48 Гадзіна і мінута. 
Вызначэнне 
часу па цы-
ферблатным 
гадзінніку 
з дакладнасцю 
да мінуты

1 – Пазнаёміць з мінутнай стрэлкай 
і з адзінкай вымярэння часу — мі-
нутай;
– вучыць вызначаць час па цыфер-
блатным гадзінніку з дакладнасцю 
да мінуты;
– замацоўваць уменне рашаць са-
стаўную задачу;
– удасканальваць уменне выкон-
ваць вылічэнні і рашаць задачы 
вывучаных відаў 

Вызначэнне часу па цыферблат-
ным гадзінніку з дакладнасцю да 
мінуты. 
Рашэнне састаўной задачы.
Складанне і адніманне ў межах 100 
(вывучаныя выпадкі).
Рашэнне простых задач вывучаных 
відаў 

Вучэб. да-
пам., част-
ка 1,
с. 99,
№ 1, 2

49 Вызначэнне 
часу дня і ночы

1 – Пазнаёміць са спосабамі чы-
тання паказанняў гадзінніка днём 
і ноччу, раніцай і вечарам;
– замацоўваць уменне рашаць са-
стаўныя задачы; 
– замацоўваць уменне састаўляць 
і рашаць адваротныя задачы;
– удасканальваць уменне выкон-
ваць вылічэнні і рашаць задачы 
вывучаных відаў; 
– замацоўваць уменне будаваць 
адрэзкі, знаходзіць даўжыню ло-
манай 

Чытанне паказанняў гадзінніка 
рознымі спосабамі: днём і ноччу, 
раніцай і вечарам.
Складанне і адніманне вывучаных 
відаў.
Работа з табліцай: састаўленне роў-
насцей.
Параўнанне лікавых значэнняў 
даўжыні. 
Рашэнне простых задач вывучаных 
відаў.
Састаўленне і рашэнне адваротных 
задач. 
Вызначэнне даўжыні ломанай, па-
будова адрэзка

Вучэб. да-
пам., част-
ка 1,
с. 101,
№ 1, 2

50 Састаўная 
задача

1 – Працягнуць знаёмства з састаў-
ной задачай;
– замацаваць веданне спосабаў чы-
тання паказанняў гадзінніка днём 
і ноччу, раніцай і вечарам;
– удасканальваць уменне выкон-
ваць вылічэнні і рашаць задачы 
вывучаных відаў; 
– замацоўваць уменне вымяраць 
і будаваць адрэзкі 

Абгрунтаванне спосабу рашэння 
састаўной задачы з апорай на схе-
матычны малюнак; састаўленне 
плана рашэння з апорай на граф-
схему, рашэнне задачы ў два дзе-
янні.
Чытанне паказанняў гадзінніка 
рознымі спосабамі: днём і ноччу, 
раніцай і вечарам.
Складанне і адніманне ў межах 100 
(вывучаныя выпадкі).

Вучэб. да-
пам., част-
ка 1,
с. 103,
№ 1, 2
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Рашэнне задач вывучаных відаў.
Вымярэнне даўжыні адрэзка і па-
будова адрэзка зададзенай даўжыні

51 Састаўная 
задача

1 – Працягнуць знаёмства з састаў-
ной задачай;
– удасканальваць уменне выкон-
ваць вылічэнні і рашаць задачы 
вывучаных відаў; 
– замацоўваць уменні параўноў-
ваць лікі і значэнні выразаў

Абгрунтаванне спосабу рашэння са-
стаўной задачы з апорай на схема-
тычны малюнак; састаўленне плана 
рашэння з апорай на граф-схему, ра-
шэнне задачы ў два дзеянні.
Складанне і адніманне ў межах 100 
(вывучаныя выпадкі).
Рашэнне задач вывучаных відаў.
Састаўленне задачы ў два дзеянні 
па схематычных малюнках.
Параўнанне лікаў і значэнняў вы-
разаў, лікавых значэнняў велічынь 

Вучэб. да-
пам., част-
ка 1,
с. 105,
№ 1, 2

52 Састаўная 
задача

1 – Працягнуць знаёмства з састаў-
ной задачай;
– удасканальваць уменне выкон-
ваць вылічэнні ў межах 100 (вы-
вучаныя выпадкі);
– рашаць задачы вывучаных відаў;
– замацоўваць уменне чытаць па-
казанні гадзінніка днём і ноччу, 
раніцай і вечарам

Абгрунтаванне спосабу рашэння 
састаўной задачы з апорай на ка-
роткі запіс і схематычны чарцёж; 
рашэнне задачы ў два дзеянні.
Складанне і адніманне ў межах 100 
(вывучаныя выпадкі).
Рашэнне задач вывучаных відаў.
Састаўленне пытання да задачы 
ў два дзеянні.
Работа з табліцай: састаўленне роў-
насцей.
Пабудова адрэзка зададзенай даў-
жыні.
Вызначэнне часу па цыферблат-
ным гадзінніку, чытанне паказан-
няў гадзінніка рознымі спосабамі

Вучэб. да-
пам., част-
ка 1,
с. 107,
№ 1, 2

53 Замацаванне 1 – Замацоўваць уменне рашаць са-
стаўныя задачы вывучаных відаў; 
– замацоўваць уменні выконваць 
складанне і адніманне ў межах 100 
(вывучаныя выпадкі); 
– замацоўваць уменне параўноў-
ваць лікавыя значэнні даўжыні; 
– замацоўваць уменне знаходзіць 
даўжыню ломанай

Рашэнне састаўных задач вывуча-
ных відаў.
Складанне і адніманне ў межах 100 
(вывучаныя выпадкі).
Рашэнне задач вывучаных відаў.
Работа з табліцай: састаўленне роў-
насцей.
Выбар схематычнага чарцяжа да 
тэксту задачы.
Параўнанне лікавых значэнняў 
даўжыні.
Вызначэнне даўжыні ломанай

Вучэб. да-
пам., част-
ка 1,
с. 109,
№ 1, 2

54 Лікавыя выразы 1 – Пазнаёміць з паняццем «лікавы 
выраз» і «значэнне лікавага выра-
зу»;
– замацоўваць уменне рашаць са-
стаўныя задачы;
– замацоўваць уменні выконваць 
складанне і адніманне вывучаных 
відаў;
– замацоўваць уменне вымяраць 
адрэзкі і будаваць ломаныя

Чытанне і запіс лікавых выразаў 
з выкарыстаннем новай тэрміна-
логіі.
Рашэнне састаўных задач.
Выбар схематычнага чарцяжа да 
тэксту задачы.
Складанне і адніманне вывучаных 
відаў.
Вымярэнне адрэзка, пабудова ло-
манай

Вучэб. да-
пам., част-
ка 1,
с. 111,
№ 1, 2

55 Лікавыя выразы 
з дужкамі

1 – Пазнаёміць з запісам і чытаннем 
выразаў з дужкамі; з парадкам выка-
нання дзеянняў у выразах з дужкамі;
– замацоўваць уменні выконваць 
складанне і адніманне вывучаных 
відаў;
– рыхтаваць да ўвядзення састаў-
ных задач з адносінамі «на … больш 
(менш)» 

Чытанне і запіс выразаў з дужкамі, 
знаходжанне значэння выразу.
Складанне і адніманне вывучаных 
відаў.
Рашэнне задач вывучаных відаў.
Састаўленне тэксту задачы з дзвюх 
простых задач 

Вучэб. да-
пам., част-
ка 1,
с. 113,
№ 1, 2
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56 Парадак дзеян-
няў у выразах 
з дужкамі і без 
дужак

1 – Пазнаёміць з правілам парадку 
выканання дзеянняў у выразах 
з дужкамі і без дужак; 
– працягнуць знаёмства з састаў-
ной задачай;
– замацоўваць уменне састаўляць 
і рашаць адваротную задачу;
– замацоўваць уменні выконваць 
складанне і адніманне вывучаных 
відаў

Запіс і знаходжанне значэнняў 
выразаў з дужкамі і без дужак на 
аснове правіла парадку дзеянняў.
Абгрунтаванне спосабу рашэн-
ня састаўной задачы з апорай на 
кароткі запіс; састаўленне плана 
рашэння з апорай на граф-схему, 
рашэнне задачы ў два дзеянні. 
Састаўленне і рашэнне адваротных 
задач

Вучэб. да-
пам., част-
ка 1,
с. 115,
№ 1, 2

57 Роўнасці 1 – Пазнаёміць з паняццем лікавай 
роўнасці, правільнай і няправіль-
най роўнасці; 
– удасканальваць вылічальныя 
ўмен ні і навыкі;
– замацоўваць уменне рашаць за-
дачы вывучаных відаў

Чытанне і запіс лікавых роўнасцей.
Вызначэнне правільай і няправіль-
най роўнасці.
Складанне і адніманне ў межах 100 
(вывучаныя выпадкі).
Рашэнне задач вывучаных відаў 

Вучэб. да-
пам., част-
ка 1,
с. 117,
№ 1, 2

58 Замацаванне 1 – Замацоўваць правіла парадку 
выканання дзеянняў у выразах 
з дужкамі і без дужак;
– замацоўваць уменне выконваць 
вылічэнні і рашаць задачы выву-
чаных відаў;
– замацоўваць уменне састаўляць 
і рашаць адваротныя задачы;
– замацоўваць уменне распазна-
ваць вывучаныя геаметрычныя 
фігуры 

Знаходжанне значэнняў выразаў 
з дужкамі і без дужак. 
Складанне і адніманне ў межах 100 
(вывучаныя віды).
Рашэнне задач вывучаных відаў.
Суаднясенне тэксту задачы і ліка-
вага выразу.
Распазнаванне прамой, крывой, 
адрэзка, ломанай

Вучэб. да-
пам., част-
ка 1,
с. 119,
№ 1, 2

59 Прамень 1 – Пазнаёміць з новай геаметрыч-
най фігурай — праменем;
– замацоўваць уменне знаходзіць 
значэнне выразаў з дужкамі і без 
дужак; 
– удасканальваць вылічальныя 
ўменні і навыкі; 
– замацоўваць уменне рашаць за-
дачы вывучаных відаў

Распазнаванне і пабудова праменя.
Знаходжанне значэння выразаў 
з дужкамі і без дужак.
Складанне і адніманне ў межах 100 
(вывучаныя выпадкі).
Работа з табліцай: састаўленне роў-
насцей.
Рашэнне задач вывучаных відаў 

Вучэб. да-
пам., част-
ка 1,
с. 121,
№ 1, 2

60 Вугал 1 – Пазнаёміць з новай геаметрыч-
най фігурай — вуглом;
– удасканальваць вылічальныя 
ўменні і навыкі; 
– замацоўваць уменне рашаць за-
дачы вывучаных відаў, састаўляць 
адваротныя задачы

Распазнаванне і пабудова вугла.
Складанне і адніманне вывучаных 
відаў.
Работа з табліцай: састаўленне роў-
насцей.
Рашэнне задач вывучаных відаў.
Выбар схемы да тэксту задачы.
Састаўленне і рашэнне адваротнай 
задачы

Вучэб. да-
пам., част-
ка 1,
с. 123,
№ 1, 2

61 Прамы вугал 1 – Пазнаёміць з прамым вуглом; 
– вучыць вызначаць прамыя вуглы 
з дапамогай мадэлі прамога вугла 
ці вугольніка; 
– удасканальваць вылічальныя 
ўменні і навыкі; 
– замацоўваць уменне рашаць за-
дачы вывучаных відаў; 
– замацоўваць уменне вызначаць 
час па цыферблатным гадзінніку 

Атрыманне мадэлі прамога вугла.
Вызначэнне прамога вугла з выка-
рыстаннем мадэлі прамога вугла ці 
вугольніка.
Складанне і адніманне ў межах 100 
(вывучаныя выпадкі).
Рашэнне задач вывучаных відаў.
Вызначэнне часу па цыферблат-
ным гадзінніку з дакладнасцю да 
мінуты

Вучэб. да-
пам., част-
ка 1,
с. 125,
№ 1, 2

62 Востры і тупы 
вугал

1 – Пазнаёміць з непрамымі вугламі: 
вострым і тупым;
– вучыць вызначаць вострыя і ту-
пыя вуглы з дапамогай мадэлі пра-
мога вугла ці вугольніка;

Знаходжанне вострых і тупых ву-
глоў з выкарыстаннем мадэлі пра-
мога вугла ці вугольніка.
Складанне і адніманне ў межах 100 
(вывучаныя выпадкі).

Вучэб. да-
пам., част-
ка 1,
с. 127,
№ 1, 2

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



117

Працяг

1 2 3 4 5 6

– удасканальваць вылічальныя 
ўменні і навыкі;
– замацоўваць уменне рашаць за-
дачы вывучаных відаў 

Рашэнне задач вывучаных відаў.
Састаўленне пытання да ўмовы 
задачы

63 Замацаванне 1 – Замацоўваць правіла парадку 
выканання дзеянняў у выразах 
з дужкамі і без дужак; уменне зна-
ходзіць значэнні выразаў; 
– замацоўваць уменне рашаць за-
дачы вывучаных відаў;
– замацоўваць уменне знаходзіць 
прамы, востры і тупы вуглы з да-
памогай мадэлі ці вугольніка

Знаходжанне значэння выразаў 
з дужкамі і без дужак.
Рашэнне простых і састаўных за-
дач вывучаных відаў.
Вызначэнне прамога, вострага і ту-
пога вуглоў

Вучэб. да-
пам., част-
ка 1,
с. 129,
№ 8,
с. 130,
№ 15

64 Кантрольная 
работа

1 – Праверыць узровень засваення 
вучэбнага матэрыялу

Праверыць:
веданне вывучаных выпадкаў скла-
дання і аднімання;
уменне знаходзіць значэнне вы-
разаў з дужкамі і без дужак;
уменне рашаць задачы вывучаных 
відаў;
уменне вызначаць даўжыню лома-
най, выражаць значэнні даўжыні 
ў адзінках розных найменняў

—

65 Замацаванне 1 – Даць вучням адваротную сувязь 
па выніках выканання кантроль-
най работы;
– выканаць работу па карэкцыі да-
пушчаных памылак

Паведамленне вынікаў кантроль-
най работы.
Аналіз памылак, дапушчаных вуч-
нямі.
Паўторнае выкананне заданняў, 
аналагічных тым, у якіх былі да-
пушчаны памылкі

—

ІІІ чвэрць (35 г)

Частка 2 (70 г)

66 Спалучальная 
ўласцівасць 
складання

1 – Пазнаёміць са спалучальнай 
уласцівасцю складання;
– замацоўваць уменне выкары-
стоўваць правіла парадку выканан-
ня дзеянняў у выразах з дужкамі 
і без дужак;
– замацоўваць уменне рашаць за-
дачы вывучаных відаў

Вылічэнні з выкарыстаннем спа-
лучальнай уласцівасці складання.
Знаходжанне значэння выразаў 
з дужкамі і без дужак.
Рашэнне састаўных задач вывуча-
ных відаў

Вучэб. да-
пам., част-
ка 2,
с. 5,
№ 1, 2

67 Прымяненне 
перамяшчаль-
най і спалучаль-
най уласцівас-
цей складання 
пры вылічэннях 

1 – Пазнаёміць са спосабам вылічэн-
няў, заснаваным на прымяненні 
перамяшчальнай і спалучальнай 
уласцівасцей складання;
– вучыць выбіраць рацыянальны 
спосаб групавання складаемых;
– пазнаёміць з запісам рашэння 
састаўной задачы выразам

Выкананне складання з выкары-
станнем перамяшчальнай і спалу-
чальнай уласцівасцей складання.
Запіс рашэння састаўной задачы 
выразам.
Знаходжанне значэння выразаў 
з дужкамі і без дужак.
Рашэнне састаўных задач вывуча-
ных відаў

Вучэб. да-
пам., част-
ка 2,
с. 7,
№ 1, 2

68 Складанне віду 
34 + 2,  
34 + 20

1 – Пазнаёміць з прыёмамі складан-
ня лікаў у межах 100 без пераходу 
праз разрад (выпадкі 34 + 2 і 34 + 
+ 20);
– замацоўваць уменні запісваць 
рашэнне састаўной задачы па дзе-
яннях і выразам;
– замацоўваць вылічальныя ўменні 
і навыкі;
– замацоўваць уменне вызначаць 
час па цыферблатным гадзінніку 

Складанне віду 34 + 2 і 34 + 20.
Знаходжанне значэння выразаў 
з дужкамі і без дужак.
Рашэнне  састаўных задач вывуча-
ных відаў.
Запіс рашэння састаўной задачы па 
дзеяннях і выразам.
Вызначэнне часу па цыферблат-
ным гадзінніку з дакладнасцю да 
мінуты

Вучэб. да-
пам., част-
ка 2,
с. 9,
№ 1, 2
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69 Адніманне віду  
34 – 2, 34 –20

1 – Пазнаёміць з прыёмамі адніман-
ня лікаў у межах 100 без пераходу 
праз разрад (выпадкі віду 34 – 2 
і 34 – 20);
– рыхтаваць да ўвядзення састаў-
ных задач новага віду;
– вучыць выконваць дзеянні над 
лікавымі значэннямі велічынь 

Адніманне віду 34 – 2, 34 – 20.
Рашэнне простай задачы на павелі-
чэнне ліку на некалькі адзінак.
Састаўленне тэксту задачы з дзвюх 
простых задач. 
Складанне і адніманне лікавых 
значэнняў даўжыні і масы.
Рашэнне састаўных задач вывуча-
ных відаў

Вучэб. да-
пам., част-
ка 2,
с. 11,
№ 1, 2

70 Састаўная 
задача

1 – Пазнаёміць з састаўнымі задача-
мі новага віду;
– замацаваць уменне складаць ад-
варотныя задачы;
– удасканальваць вылічальныя 
ўмен ні і навыкі

Абгрунтаванне спосабу рашэння 
састаўной задачы з апорай на схе-
матычны малюнак; састаўленне 
плана рашэння з апорай на граф-
схему, рашэнне задачы ў два дзе-
янні.
Састаўленне адваротных задач.
Складанне і адніманне ў межах 100 
(вывучаныя выпадкі) 

Вучэб. да-
пам., част-
ка 2,
с. 13,
№ 1, 2

71 Састаўная 
задача

1 – Працягнуць знаёмства з састаў-
нымі задачамі новага віду;
– удасканальваць вылічальныя 
ўмен ні і навыкі;
– замацоўваць уменне рашаць за-
дачы вывучаных відаў;
– замацоўваць уменне вычэрчваць 
ломаную;
– замацоўваць уменне вызначаць 
час па цыферблатным гадзінніку

Абгрунтаванне спосабу рашэння 
састаўной задачы з апорай на схе-
матычны малюнак; састаўленне 
плана рашэння з апорай на граф-
схему, рашэнне задачы ў два дзе-
янні.
Складанне і адніманне ў межах 100 
(вывучаныя выпадкі).
Знаходжанне значэння выразаў 
з дужкамі і без дужак.
Рашэнне задач вывучаных відаў.
Пабудова ломанай.
Вызначэнне часу па цыферблат-
ным гадзінніку з дакладнасцю да 
мінуты

Вучэб. да-
пам., част-
ка 2,
с. 15,
№ 1, 2

72 Замацаванне 1 – Замацаваць уменне рашаць са-
стаўныя задачы вывучаных відаў;
– замацоўваць уменне запісваць 
рашэнне састаўной задачы па дзе-
яннях і выразам;
– удасканальваць вылічальныя 
ўмен ні і навыкі

Рашэнне састаўных задач вывуча-
ных відаў.
Запіс рашэння састаўной задачы па 
дзеяннях і выразам.
Складанне і адніманне ў межах 100 
(вывучаныя выпадкі).
Састаўленне выразаў з дужкамі, 
знаходжанне іх значэнняў

Вучэб. да-
пам., част-
ка 2,
с. 17,
№ 1, 2

73 Складанне віду 
24 + 6

1 – Пазнаёміць з прыёмам складан-
ня лікаў у межах 100 (выпадкі віду 
24 + 6);
– замацоўваць уменне выконваць 
складанне і адніманне вывучаных 
відаў;
– замацоўваць уменне рашаць за-
дачы вывучаных відаў, складаць 
адваротныя задачы;
– замацоўваць уменне знаходзіць 
даўжыню ломанай

Складанне віду 24 + 6.
Рашэнне састаўных задач вывуча-
ных відаў.
Састаўленне адваротных задач.
Складанне і адніманне ў межах 100 
(вывучаныя выпадкі).
Знаходжанне значэння выразаў 
з дужкамі і без дужак.
Знаходжанне даўжыні ломанай

Вучэб. да-
пам., част-
ка 2,
с. 19,
№ 1, 2

74 Адніманне віду 
30 – 2

1 – Пазнаёміць з прыёмам адніман-
ня адназначнага ліку (выпадкі віду 
30 – 2);
– замацоўваць уменне выконваць 
складанне і адніманне вывучаных 
відаў;
– удасканальваць уменне рашаць 
састаўныя задачы, рашаць задачы 
рознымі спосабамі

Адніманне віду 30 – 2.
Рашэнне састаўной задачы з апо-
рай на схему.
Рашэнне састаўных задач вывуча-
ных відаў (рознымі спосабамі).
Складанне і адніманне ў межах 100 
(вывучаныя выпадкі).
Знаходжанне значэння выразаў 
з дужкамі і без дужак

Вучэб. да-
пам., част-
ка 2,
с. 21,
№ 1, 2
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75 Многавугольнік 1 – Пазнаёміць з паняццем «многа-
вугольнік»;
– удасканальваць вылічальныя 
ўмен ні і навыкі;
– замацоўваць уменне рашаць са-
стаўныя задачы;
– замацоўваць уменне выконваць 
дзеянні над лікавымі значэннямі 
велічынь

Распазнаванне відаў многавуголь-
нікаў.
Складанне і адніманне ў межах 100 
(вывучаныя выпадкі).
Знаходжанне значэння выразаў 
з дужкамі і без дужак.
Рашэнне састаўных задач вывуча-
ных відаў.
Складанне і адніманне лікавых 
значэнняў даўжыні

Вучэб. да-
пам., част-
ка 2,
с. 23,
№ 1, 2

76 Прамавугольнік 1 – Пазнаёміць з азначэннем прама-
вугольніка і ўласцівасцю прамаву-
гольніка;
– удасканальваць вылічальныя 
ўмен ні і навыкі;
– замацоўваць уменне рашаць про-
стыя і састаўныя задачы;
– замацоўваць уменне вызначаць 
час па цыферблатным гадзінніку

Распазнаванне прамавугольніка.
Выяўленне роўнасці супрацьле-
глых старон прамавугольніка.
Складанне і адніманне ў межах 100 
(вывучаныя выпадкі).
Рашэнне простых і састаўных за-
дач вывучаных відаў.
Вызначэнне часу па цыферблат-
ным гадзінніку з дакладнасцю да 
мінуты

Вучэб. да-
пам., част-
ка 2,
с. 25,
№ 1, 2

77 Складанне віду 
28 + 6

1 – Пазнаёміць з прыёмам дадавання 
адназначнага ліку да двухзначнага 
з пераходам праз разрад (выпадкі 
віду 28 + 6);
– замацоўваць вылічальныя ўменні 
і навыкі;
– удасканальваць уменні рашаць 
састаўныя задачы;
– замацоўваць уменне знаходзіць 
даўжыню ломанай

Складанне віду 28 + 6.
Складанне і адніманне ў межах 100 
(вывучаныя выпадкі).
Рашэнне састаўной задачы на ас-
нове абранай схемы.
Знаходжанне даўжыні ломанай

Вучэб. да-
пам., част-
ка 2,
с. 27,
№ 1, 2

78 Адніманне віду 
32 – 5

1 – Пазнаёміць з прыёмам аднімання 
адназначнага ліку ад двухзначнага 
з пераходам праз разрад (выпадкі 
віду 32 – 5);
– удасканальваць вылічальныя 
ўмен ні і навыкі;
– замацоўваць уменне рашаць за-
дачы вывучаных відаў

Адніманне віду 32 – 5.
Складанне і адніманне ў межах 100 
(вывучаныя выпадкі).
Рашэнне састаўной задачы выву-
чаных відаў.
Параўнанне лікавых значэнняў 
даўжыні

Вучэб. да-
пам., част-
ка 2,
с. 29,
№ 1, 2

79 Квадрат 1 – Пазнаёміць з азначэннем ква-
драта;
– удасканальваць вылічальныя 
ўменні і навыкі;
– замацоўваць уменне рашаць за-
дачы вывучаных відаў

Распазнаванне квадрата.
Складанне і адніманне ў межах 100 
(вывучаныя выпадкі).
Рашэнне састаўной задачы выву-
чаных відаў.
Пераўтварэнне простай задачы 
ў састаўную.
Састаўленне задачы па выразе

Вучэб. да-
пам., част-
ка 2,
с. 31,
№ 1, 2

80 Замацаванне 1 – Замацоўваць вывучаныя прыёмы 
складання і аднімання;
– замацоўваць уменне рашаць за-
дачы вывучаных відаў;
– замацоўваць уменне распазна-
ваць прамавугольнік і квадрат

Складанне і адніманне ў межах 100 
(вывучаныя выпадкі).
Рашэнне састаўной задачы выву-
чаных відаў.
Рашэнне састаўной задачы розны-
мі спосабамі.
Распазнаванне прамавугольніка 
і квадрата

Вучэб. да-
пам., част-
ка 2,
с. 33,
№ 1, 2

81 Складанне віду 
34 + 21

1 – Пазнаёміць з прыёмам складан-
ня двухзначных лікаў без пераходу 
праз разрад (выпадкі віду 34 + 21);
– замацоўваць вылічальныя ўменні 
і навыкі;
– замацоўваць уменне рашаць за-
дачы вывучаных відаў;

Складанне віду 34 + 21.
Складанне і адніманне ў межах 100 
(вывучаныя выпадкі).
Састаўленне выразаў па слоўным 
апісанні.
Рашэнне састаўной задачы выву-
чаных відаў.

Вучэб. да-
пам., част-
ка 2,
с. 35,
№ 1, 2
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– замацоўваць уменне складаць 
адваротныя задачы

Выбар схемы да састаўной задачы.
Састаўленне адваротных задач

82 Адніманне віду 
54 – 23

1 – Пазнаёміць з прыёмам адніман-
ня двухзначных лікаў без пераходу 
праз разрад (выпадкі віду 54 – 23);
– удасканальваць вылічальныя 
ўмен ні і навыкі;
– замацоўваць уменне рашаць за-
дачы вывучаных відаў;
– замацоўваць уменне распазнаваць 
прамыя, вострыя і тупыя вуг лы

Адніманне віду 54 – 23.
Складанне і адніманне ў межах 100 
(вывучаныя выпадкі).
Знаходжанне значэння выразаў 
з дужкамі і без дужак.
Рашэнне састаўных задач вывуча-
ных відаў.
Састаўленне пытанняў да ўмовы 
задачы, састаўленне задач па схе-
мах.
Распазнаванне прамых, вострых 
і тупых вуглоў

Вучэб. да-
пам., част-
ка 2,
с. 37,
№ 1, 2

83 Складанне віду 
36 + 24

1 – Пазнаёміць з прыёмам складан-
ня двухзначных лікаў з утварэннем 
дзясятка (выпадкі віду 36 + 24);
– замацоўваць уменне складаць 
правільныя роўнасці;
– удасканальваць вылічальныя 
ўмен ні і навыкі;
– замацоўваць уменне рашаць за-
дачы вывучаных відаў

Складанне віду 36 + 24.
Састаўленне правільных роўнас-
цей.
Знаходжанне значэння выразаў 
з дужкамі і без дужак.
Рашэнне састаўных задач вывуча-
ных відаў

Вучэб. да-
пам., част-
ка 2,
с. 39,
№ 1, 2

84 Складанне віду 
36 + 64

1 – Пазнаёміць з выпадкамі складан-
ня двухзначных лікаў з утварэннем 
сотні;
– удасканальваць вылічальныя 
ўменні і навыкі;
– замацоўваць уменне рашаць за-
дачы рознымі спосабамі

Складанне віду 36 + 64.
Знаходжанне значэння выразаў 
з дужкамі і без дужак.
Рашэнне састаўных задач рознымі 
спосабамі

Вучэб. да-
пам., част-
ка 2,
с. 41,
№ 1, 2

85 Адніманне віду 
50 – 23

1 – Пазнаёміць з прыёмам адніман-
ня двухзначнага ліку (выпадкі віду 
50 – 23);
– замацоўваць уменне рашаць за-
дачы вывучаных відаў, складаць 
адваротныя задачы;
– замацоўваць уменне параўноў-
ваць лікі і значэнні выразаў;
– замацоўваць уменне выконваць 
складанне і адніманне лікавых зна-
чэнняў даўжыні

Адніманне віду 50 – 23.
Рашэнне задач вывучаных відаў.
Састаўленне адваротных задач.
Параўнанне лікаў і значэнняў вы-
разаў.
Складанне і адніманне лікавых 
значэнняў даўжыні

Вучэб. да-
пам., част-
ка 2,
с. 43,
№ 1, 2

86 Адніманне віду 
100 – 23

1 – Пазнаёміць з прыёмам адніман-
ня двухзначнага ліку (выпадкі віду 
100 – 23);
– удасканальваць вылічальныя 
ўмен ні і навыкі;
– замацоўваць уменне параўноў-
ваць лікі і значэнні выразаў;
– замацоўваць уменне рашаць за-
дачы вывучаных відаў;
– замацоўваць уменне вызначаць 
даўжыню ломанай і вычэрчваць 
адрэзак

Адніманне віду 100 – 23.
Састаўленне правільных роўнас-
цей па табліцы.
Параўнанне лікаў і значэнняў вы-
разаў.
Рашэнне састаўных задач вывуча-
ных відаў.
Састаўленне задачы па схеме.
Знаходжанне даўжыні ломанай.
Пабудова адрэзка зададзенай 
даўжыні

Вучэб. да-
пам., част-
ка 2,
с. 45,
№ 1, 2

87 Перыметр мно-
гавугольніка. 
Перыметр пра-
мавугольніка 
(квадрата)

1 – Пазнаёміць з паняццем «перы-
метр многавугольніка»;
– вучыць знаходзіць перыметр 
многавугольніка;
– вучыць знаходзіць перыметр пра-
мавугольніка (квадрата);
– замацоўваць уменне выконваць 
вылічэнні ў межах 100;

Вылічэнне перыметра многаву-
гольніка.
Вылічэнне перыметра прамаву-
гольніка (квадрата).
Рашэнне састаўных задач.
Дапаўненне ўмовы задачы лікавы-
мі дадзенымі, паказанымі на схеме.
Складанне і адніманне ў межах 100

Вучэб. да-
пам., част-
ка 2,
с. 47,
№ 1, 2
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– удасканальваць уменне рашаць 
састаўныя задачы

(вывучаныя выпадкі).
Знаходжанне значэнняў выразаў 
рознымі спосабамі

88 Замацаванне 1 – Замацоўваць вылічальныя ўмен-
ні і навыкі;
– замацоўваць уменне рашаць за-
дачы вывучаных відаў;
– замацоўваць уменне знаходзіць 
перыметр прамавугольніка (ква-
драта)

Складанне і адніманне ў межах 100 
(вывучаныя выпадкі).
Рашэнне састаўных задач вывуча-
ных відаў.
Запіс рашэння састаўной задачы па 
дзеяннях і выразам.
Састаўленне лікавых выразаў па 
слоўным апісанні, знаходжанне іх 
значэнняў.
Вылічэнне перыметра прамаву-
гольніка (квадрата).
Распазнаванне вуглоў і праменяў

Вучэб. да-
пам., част-
ка 2,
с. 49,
№ 1, 2

89 Складанне віду 
27 + 35

1 – Пазнаёміць з прыёмам складан-
ня двухзначных лікаў з пераходам 
праз разрад (складанне дзясяткаў 
і складанне адзінак);
– удасканальваць вылічальныя 
ўмен ні і навыкі;
– удасканальваць уменне рашаць 
састаўныя задачы;
– замацоўваць уменне выконваць 
складанне і адніманне лікавых зна-
чэнняў велічынь;
– замацоўваць уменне вызначаць 
даўжыню ломанай

Складанне віду 27 + 35 (складанне 
дзясяткаў і складанне адзінак).
Складанне і адніманне ў межах 100 
(вывучаныя выпадкі).
Рашэнне састаўных задач.
Складанне і адніманне лікавых 
значэнняў даўжыні і масы.
Вызначэнне даўжыні ломанай

Вучэб. да-
пам., част-
ка 2,
с. 51,
№ 1, 2

90 Складанне віду 
27 + 35

1 – Пазнаёміць з прыёмам складан-
ня двухзначных лікаў з пераходам 
праз разрад (дадаванне па частках);
– удасканальваць вылічальныя 
ўмен ні і навыкі;
– замацоўваць уменне рашаць са-
стаўныя задачы;
– замацоўваць уменне параўноў-
ваць значэнні лікавых выразаў

Складанне віду 27 + 35 па частках: 
дадаванне спачатку дзясяткаў, 
а потым адзінак.
Параўнанне значэнняў выразаў.
Рашэнне састаўных задач.
Састаўленне пытанняў да ўмовы 
задачы

Вучэб. да-
пам., част-
ка 2,
с. 53,
№ 1, 2

91 Адніманне віду 
53 – 25

1 – Пазнаёміць з прыёмам адніман-
ня двухзначных лікаў з пераходам 
праз разрад (адніманне па частках 
для выпадкаў віду 53 – 25);
– паўтарыць веданне ўзаемасувязі 
паміж кампанентамі і вынікам 
складання;
– удасканальваць вылічальныя 
ўмен ні і навыкі;
– замацоўваць уменне рашаць за-
дачы;
– замацоўваць уменне знаходзіць 
перыметр многавугольніка

Адніманне віду 53 – 25 па частках: 
адніманне спачатку дзясяткаў, 
а потым адзінак.
Складанне і адніманне ў межах 100 
(вывучаныя выпадкі).
Састаўленне роўнасцей на аснове 
ўзаемасувязі паміж кампанентамі 
і вынікам складання.
Рашэнне задач.
Вызначэнне перыметра многаву-
гольніка

Вучэб. да-
пам., част-
ка 2,
с. 55,
№ 1, 2

92 Праверка скла-
дання

1 – Вучыць выконваць праверку 
складання адніманнем;
– разгледзець узаемасувязь паміж 
кампанентамі і вынікам аднімання;
– удасканальваць вылічальныя 
ўменні і навыкі;
– замацоўваць уменне рашаць за-
дачы;
– замацоўваць уменне параўноў-
ваць лікавыя значэнні велічынь

Праверка правільнасці выканання 
дзеяння складання.
Складанне і адніманне ў межах 100 
(вывучаныя выпадкі).
Састаўленне роўнасцей на аснове 
ўзаемасувязі паміж кампанентамі 
і вынікам аднімання.
Рашэнне задач, састаўленне задачы 
па схеме.
Параўнанне лікавых значэнняў 
даўжыні

Вучэб. да-
пам., част-
ка 2,
с. 57,
№ 1, 2
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93 Праверка адні-
мання спосабам 
знаходжання 
памяншаемага

1 – Вучыць выконваць праверку ад-
німання складаннем;
– замацоўваць уменне выконваць 
вылічэнні ў межах 100;
– замацоўваць уменне рашаць за-
дачы;
– замацоўваць уменне распазна-
ваць многавугольнікі

Праверка правільнасці выканання 
дзеяння аднімання.
Складанне і адніманне ў межах 100 
(вывучаныя выпадкі).
Рашэнне задач.
Састаўленне лікавых выразаў 
і знаходжанне іх значэнняў.
Распазнаванне многавугольнікаў

Вучэб. да-
пам., част-
ка 2,
с. 59,
№ 1, 2

94 Праверка адні-
мання спосабам 
знаходжання 
аднімаемага

1 – Вучыць выконваць праверку ад-
німання адніманнем;
– замацоўваць уменне выконваць 
вылічэнні ў межах 100;
– замацоўваць уменне рашаць за-
дачы;
– замацоўваць уменне выконваць 
складанне і адніманне лікавых зна-
чэнняў велічынь;
– замацоўваць уменне вызначаць 
перыметр трохвугольніка

Праверка правільнасці выканання 
дзеяння аднімання.
Складанне і адніманне ў межах 100 
(вывучаныя выпадкі).
Рашэнне задач.
Складанне і адніманне лікавых 
значэнняў даўжыні.
Вызначэнне перыметра трохву-
гольніка

Вучэб. да-
пам., част-
ка 2,
с. 61,
№ 1, 2

95 Замацаванне 1 – Замацоўваць вывучаныя прыёмы 
складання і аднімання ў межах 100;
– замацоўваць уменне выконваць 
праверку складання і аднімання;
– удасканальваць уменне рашаць 
задачы;
– замацоўваць уменне вызначаць 
перыметр многавугольніка

Складанне і адніманне ў межах 100 
(вывучаныя выпадкі).
Праверка правільнасці выканання 
дзеяння складання і аднімання.
Рашэнне задач, выбар схемы да 
тэксту задачы.
Састаўленне пытання да ўмовы 
задачы.
Вызначэнне перыметра многаву-
гольніка

Вучэб. да-
пам., част-
ка 2,
с. 63,
№ 1, 2

96 Пазіцыйны абак 1 – Пазнаёміць з пазіцыйным аба-
кам, вучыць запісваць лікі, пака-
заныя на пазіцыйным абаку;
– замацоўваць уменне выконваць 
праверку складання і аднімання; 
– замацоўваць уменне рашаць за-
дачы;
– замацоўваць уменне састаўляць 
правільныя лікавыя няроўнасці

Запіс лікаў, паказаных на пазіцый-
ным абаку.
Складанне і адніманне ў межах 100 
(вывучаныя выпадкі).
Праверка правільнасці выканання 
дзеяння складання і аднімання.
Рашэнне задач.
Састаўленне задач па кароткім  
запісе.
Падбор лікаў для састаўлення пра-
вільных лікавых няроўнасцей

Вучэб. да-
пам., част-
ка 2,
с. 65,
№ 1, 2

97 Пісьмовае 
складанне віду 
32 + 24

1 – Пазнаёміць з пісьмовым пры-
ёмам складання двухзначных лікаў 
без пераходу праз разрад (выпадкі 
віду 32 + 24);
– замацоўваць уменне выконваць 
вылічэнні ў межах 100;
– замацоўваць уменне рашаць за-
дачы;
– замацоўваць уменне вызначаць 
перыметр прамавугольніка

Пісьмовае складанне (у слупок) 
двухзначных лікаў без пераходу 
праз разрад.
Складанне і адніманне ў межах 100 
(вывучаныя выпадкі).
Састаўленне роўнасцей.
Рашэнне задач.
Вызначэнне перыметра прамаву-
гольніка

Вучэб. да-
пам., част-
ка 2,
с. 67,
№ 1, 2

98 Пісьмовае 
адніманне віду 
45 – 23 

1 – Пазнаёміць з пісьмовым пры-
ёмам аднімання двухзначных лікаў 
без пераходу праз разрад (выпадкі 
віду 45 – 23);
– замацоўваць уменне рашаць за-
дачы;
– замацоўваць уменне запісваць 
лікавыя значэнні даўжыні ў адзін-
ках розных найменняў

Пісьмовае адніманне (у слупок) 
двухзначных лікаў без пераходу 
праз разрад.
Рашэнне задач.
Перавод лікавых значэнняў 
даўжыні ў адзінкі іншых наймен-
няў

Вучэб. да-
пам., част-
ка 2,
с. 69,
№ 1, 2
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99 Замацаванне 1 – Замацоўваць вывучаныя пры-
ёмы вуснага складання і аднімання 
двухзначных лікаў;
– замацоўваць уменне выконваць 
праверку складання і аднімання;
– замацоўваць уменне выконваць 
пісьмовае складанне і адніманне 
двухзначных лікаў без пераходу 
праз разрад;
– удасканальваць уменне рашаць 
і састаўляць задачы;
– замацоўваць уменне вызначаць 
даўжыню ломанай, перыметр мно-
гавугольніка;
– замацоўваць уменне вызначаць 
час па цыферблатным гадзінніку

Вуснае складанне і адніманне двух-
значных лікаў у межах 100.
Праверка правільнасці выканання 
складання і аднімання.
Пісьмовае складанне і адніманне 
двухзначных лікаў вывучаных 
відаў.
Рашэнне і састаўленне задач.
Вызначэнне даўжыні ломанай, 
вылічэнне перыметра многаву-
гольніка.
Вызначэнне часу па цыферблат-
ным гадзінніку з дакладнасцю да 
мінуты

Вучэб. да-
пам., част-
ка 2,
с. 70,
№ 5,
с. 72,
№ 13

100 Кантрольная 
работа

1 – Праверыць узровень засваення 
вучэбнага матэрыялу

Праверыць:
веданне вывучаных выпадкаў скла-
дання і аднімання;
уменне выконваць праверку скла-
дання і аднімання;
уменне знаходзіць значэнне вы-
разаў з дужкамі і без дужак;
уменне рашаць задачы вывучаных 
відаў;
уменне вызначаць перыметр мно-
гавугольніка, даўжыню ломанай

—

101 Замацаванне 1 – Даць вучням адваротную сувязь 
па выніках выканання кантроль-
най работы;
– выканаць работу па карэкціроў-
цы дапушчаных памылак

Паведамленне вынікаў кантроль-
най работы.
Аналіз памылак, дапушчаных вуч-
нямі.
Паўторнае выкананне заданняў, 
аналагічных тым, у якіх былі да-
пушчаны памылкі

—

IV чвэрць (35 г)

102 Пісьмовае 
складанне віду 
37 + 23

1 – Пазнаёміць з пісьмовым пры-
ёмам складання двухзначных лікаў 
з утварэннем дзясятка (выпадкі ві-
ду 37 + 23);
– замацоўваць уменне выконваць 
вылічэнні ў межах 100;
– замацоўваць уменне рашаць за-
дачы

Пісьмовае складанне двухзначных 
лікаў віду 37 + 23.
Тлумачэнне парадку выконвання 
вылічэнняў пры пісьмовым скла-
данні.
Складанне і адніманне двухзнач-
ных лікаў у межах 100.
Рашэнне задач, суаднясенне ўмовы 
задачы і лікавага выразу

Вучэб. да-
пам., част-
ка 2,
с. 75,
№ 1, 2

103 Пісьмовае 
складанне віду 
37 + 63

1 – Пазнаёміць з пісьмовым пры-
ёмам складання двухзначных лікаў 
з утварэннем сотні (выпадкі віду 
37 + 63);
– замацоўваць уменне выконваць 
вылічэнні ў межах 100;
– замацоўваць уменне рашаць за-
дачы

Пісьмовае складанне двухзначных 
лікаў віду 37 + 63.
Складанне і адніманне двухзнач-
ных лікаў у межах 100.
Састаўленне роўнасцей.
Рашэнне задач рознымі спосабамі.
Параўнанне значэнняў выразаў

Вучэб. да-
пам., част-
ка 2,
с. 77,
№ 1, 2

104 Пісьмовае 
складанне віду 
37 + 25

1 – Пазнаёміць з пісьмовым пры-
ёмам складання двухзначных лікаў 
з пераходам праз разрад (выпадкі 
віду 37 + 25);
– замацоўваць уменне выконваць 
вылічэнні ў межах 100;
– замацоўваць уменне рашаць за-
дачы;
– замацоўваць уменне параўноў-
ваць лікавыя значэнні даўжыні

Пісьмовае складанне двухзначных 
лікаў віду 37 + 25.
Рашэнне задач.
Састаўленне пытання да ўмовы 
задачы.
Параўнанне лікавых значэнняў 
даўжыні

Вучэб. да-
пам., част-
ка 2,
с. 79,
№ 1, 2
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105 Пісьмовае 
складанне трох 
складаемых

1 – Пазнаёміць з пісьмовым пры-
ёмам складання трох двухзначных 
лікаў у межах 100;
– замацоўваць уменне выконваць 
вылічэнні ў межах 100;
– замацоўваць уменне рашаць за-
дачы;
– удасканальваць навыкі пабудо-
вы адрэзкаў, вылічэнні перыметра 
прамавугольніка

Пісьмовае складанне трох двух-
значных лікаў у межах 100.
Складанне і адніманне двухзнач-
ных лікаў у межах 100.
Састаўленне роўнасцей.
Рашэнне задач.
Пабудова адрэзка.
Вылічэнне перыметра прамаву-
гольніка

Вучэб. да-
пам., част-
ка 2,
с. 81,
№ 1, 2

106 Няроўнасці 1 – Пазнаёміць з паняццямі «няроў-
насць», «правільная няроўнасць», 
«няправільная няроўнасць»;
– удасканальваць вылічальныя 
ўмен ні і навыкі;
– замацоўваць уменне рашаць за-
дачы

Распазнаванне няроўнасцей.
Вызначэнне правільных і няпра-
вільных няроўнасцей.
Складанне і адніманне лікаў у ме-
жах 100.
Рашэнне простых і састаўных задач.
Састаўленне адваротных задач

Вучэб. да-
пам., част-
ка 2, с. 83,
№ 1, 2

107 Пісьмовае 
адніманне віду 
40 – 26

1 – Пазнаёміць з пісьмовым пры-
ёмам аднімання двухзначнага ліку 
(выпадкі віду 40 – 26);
– замацоўваць уменне састаўляць 
правільныя роўнасці і няроўнасці;
– удасканальваць вылічальныя 
ўмен ні і навыкі;
– замацоўваць уменне рашаць за-
дачы

Адніманне віду 40 – 26.
Тлумачэнне парадку выконвання 
вылічэнняў пры пісьмовым адні-
манні.
Пісьмовае складанне трох двух-
значных лікаў.
Састаўленне правільных роўнас-
цей і няроўнасцей.
Рашэнне задач

Вучэб. да-
пам., част-
ка 2,
с. 85,
№ 1, 2

108 Пісьмовае 
адніманне віду 
100 – 26

1 – Пазнаёміць з пісьмовым пры-
ёмам аднімання двухзначнага ліку 
ад сотні (выпадкі віду100 – 26);
– удасканальваць вылічальныя 
ўмен ні і навыкі;
– замацоўваць уменне рашаць за-
дачы;
– замацоўваць уменне вычэрчваць 
ломаную

Адніманне віду 100 – 26.
Састаўленне правільных роўнас-
цей.
Рашэнне задач, выбар схемы да 
тэксту задачы.
Пабудова ломанай

Вучэб. да-
пам., част-
ка 2,
с. 87,
№ 1, 2

109 Пісьмовае 
адніманне віду 
42 – 26

1 – Пазнаёміць з пісьмовым пры-
ёмам аднімання двухзначных лікаў 
з пераходам праз разрад (выпадкі 
віду 42 – 26);
– удасканальваць вылічальныя 
ўмен ні і навыкі;
– замацоўваць уменне рашаць за-
дачы;
– замацоўваць уменне вызначаць 
перыметр квадрата

Адніманне віду 42 – 26.
Складанне і адніманне лікаў у ме-
жах 100.
Састаўленне роўнасцей.
Рашэнне задач, выбар схемы да 
тэксту задачы.
Знаходжанне перыметра квадрата

Вучэб. да-
пам., част-
ка 2,
с. 89,
№ 1, 2

110 Замацаванне 1 – Замацоўваць вывучаныя пісьмо-
выя прыёмы складання і аднімання;
– замацоўваць уменне рашаць зада-
чы і састаўляць адваротныя задачы;
– удасканальваць вылічальныя 
ўмен ні і навыкі;
– замацоўваць уменне выконваць 
складанне і адніманне лікавых зна-
чэнняў даўжыні

Вуснае складанне і адніманне лікаў 
у межах 100.
Пісьмовае складанне і адніманне 
двухзначных лікаў вывучаных 
відаў.
Састаўленне лікавых выразаў 
і знаходжанне іх значэнняў.
Рашэнне задач, састаўленне адва-
ротных задач

Вучэб. да-
пам., част-
ка 2,
с. 91,
№ 1, 2

Множанне і дзяленне (18 г)
111 Канкрэтны сэнс 

дзеяння мно-
жання

1 – Пазнаёміць з арыфметычным 
дзеяннем — множаннем, раскрыць 
яго канкрэтны сэнс;
– замацоўваць уменне рашаць за-
дачы;
– удасканальваць вылічальныя 
ўмен ні і навыкі

Тлумачэнне канкрэтнага сэнсу 
дзеяння множання з дапамогай 
нагляднага матэрыялу.
Замена сумы аднолькавых склада-
емых множаннем.
Замена множання сумай аднолька-
вых складаемых.
Рашэнне задач, састаўленне пытан-
ня да ўмовы задачы.

Вучэб. да-
пам., част-
ка 2,
с. 93,
№ 1, 2

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



125

Працяг

1 2 3 4 5 6

Складанне і адніманне лікаў у ме-
жах 100 вывучаных відаў

112 Простыя 
задачы, якія 
раскрываюць 
сэнс дзеяння 
множання

1 – Пазнаёміць з простымі задачамі, 
якія раскрываюць сэнс дзеяння 
множання;
– удасканальваць вылічальныя 
ўмен ні і навыкі;
– замацоўваць уменне параўноў-
ваць значэнні выразаў;
– замацоўваць уменні выконваць 
складанне і адніманне лікавых зна-
чэнняў даўжыні;
– замацоўваць уменне рашаць за-
дачы

Абгрунтаванне выбару арыфме-
тычнага дзеяння да задачы з дапа-
могай практычных дзеянняў з на-
гляднасцю на наборным палатне, 
прадметнага малюнка, схематыч-
нага чарцяжа; запіс рашэння зада-
чы, якая раскрывае сэнс множання.  
Састаўленне кароткага запісу тэкс-
ту задачы ў выглядзе табліцы.
Складанне і адніманне лікаў у ме-
жах 100 вывучаных відаў.
Параўнанне значэнняў выразаў.
Складанне і адніманне лікавых 
значэнняў даўжыні

Вучэб. да-
пам., част-
ка 2,
с. 95,
№ 1, 2

113 Назвы кампа-
нентаў і выніку 
дзеяння мно-
жання

1 – Пазнаёміць з назвамі кампанен-
таў і выніку множання;
– замацоўваць уменне рашаць за-
дачы, якія раскрываюць сэнс дзе-
яння множання;
– удасканальваць вылічальныя 
ўмен ні і навыкі;
– замацоўваць уменне параўноў-
ваць значэнні выразаў;
– замацоўваць уменне рашаць за-
дачы

Чытанне роўнасцей з выкарыстан-
нем слоў «множнік» і «здабытак».
Рашэнне задач, якія раскрываюць 
сэнс дзеяння множання.
Дапаўненне ўмовы задачы ліка-
вымі дадзенымі, якія паказаны на 
малюнку.
Састаўленне задачы па выразе.
Складанне і адніманне лікаў у ме-
жах 100 вывучаных відаў.
Параўнанне значэнняў выразаў.
Рашэнне задач

Вучэб. да-
пам., част-
ка 2,
с. 97,
№ 1, 2

114 Канкрэтны сэнс 
дзеяння дзя-
лення

1 – Пазнаёміць з арыфметычным 
дзеяннем — дзяленнем, раскрыць 
яго канкрэтны сэнс;
– замацоўваць уменне рашаць за-
дачы, якія раскрываюць сэнс дзе-
яння множання;
– замацоўваць уменне выконваць 
вылічэнні ў межах 100;
– замацоўваць уменне рашаць за-
дачы

Тлумачэнне канкрэтнага сэнсу дзе-
яння дзялення з дапамогай нагляд-
нага матэрыялу.
Складанне і адніманне лікаў у ме-
жах 100 вывучаных відаў.
Састаўленне выразаў і знаходжан-
не іх значэнняў.
Састаўленне роўнасцей па малюн-
ках.
Састаўленне і рашэнне простых 
задач, якія раскрываюць сэнс дзе-
яння множання.
Рашэнне састаўных задач

Вучэб. да-
пам., част-
ка 2,
с. 99,
№ 1, 2

115 Простыя зада-
чы, якія раскры-
ваюць сэнс дзе-
яння дзялення 
(па колькасці)

1 – Пазнаёміць з простымі задачамі, 
якія раскрываюць сэнс дзеяння 
дзялення (дзяленне па колькасці);
– замацоўваць уменне рашаць за-
дачы;
– замацоўваць уменне выконваць 
вылічэнні ў межах 100

Абгрунтаванне выбару арыфме-
тычнага дзеяння да задачы з дапа-
могай практычных дзеянняў з на-
гляднасцю на наборным палатне, 
прадметнага малюнка, схематыч-
нага чарцяжа; запіс рашэння зада-
чы, якая раскрывае сэнс дзялення 
па колькасці;
Састаўленне роўнасцей па малюн-
ках.
Складанне і адніманне двухзнач-
ных лікаў у межах 100 вывучаных 
відаў.
Рашэнне задач.
Пабудова адрэзкаў зададзенай даў-
жыні

Вучэб. да-
пам., част-
ка 2,
с. 101,
№ 1, 2

116 Простыя зада- 
чы, якія раскры-
ваюць сэнс дзе-
яння дзялення

1 – Пазнаёміць з простымі задача-
мі, якія раскрываюць сэнс дзеян-
ня дзялення (дзяленне на роўныя 
часткі);

Абгрунтаванне выбару арыфме-
тычнага дзеяння да задачы з дапа-
могай практычных дзеянняў з на-
гляднасцю на наборным палатне, 

Вучэб. да-
пам., част-
ка 2,
с. 103,
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(на роўныя 
часткі)

– замацоўваць уменне выконваць 
вылічэнні ў межах 100;
– замацоўваць уменне рашаць за-
дачы

прадметнага малюнка, схематыч-
нага чарцяжа; запіс рашэння зада-
чы, якая раскрывае сэнс дзялення 
на роўныя часткі.
Састаўленне адваротных задач па 
табліцы.
Складанне і адніманне двухзнач-
ных лікаў у межах 100.
Састаўленне правільных роўнас-
цей.
Рашэнне задач

№ 1, 2

117 Назвы кампа-
нентаў і выніку 
дзеяння дзя-
лення

1 – Пазнаёміць з назвамі кампанен-
таў і выніку дзялення;
– замацоўваць уменне рашаць за-
дачы, якія раскрываюць сэнс дзе-
яння дзялення;
– удасканальваць вылічальныя 
ўмен ні і навыкі;
– удасканальваць уменне рашаць 
задачы

Чытанне роўнасцей з выкарыстан-
нем слоў «дзялімае», «дзельнік», 
«дзель».
Выкананне дзеяння дзялення з да-
памогай малюнка.
Рашэнне задач, якія раскрываюць 
сэнс дзеяння дзялення.
Рашэнне задач.
Складанне і адніманне лікаў у ме-
жах 100

Вучэб. да-
пам., част-
ка 2,
с. 105,
№ 1, 2

118 Замацаванне 1 – Замацоўваць разуменне канкрэт-
нага сэнсу дзеянняў множання 
і дзялення;
– замацоўваць уменне рашаць про-
стыя задачы, якія раскрываюць 
сэнс дзеянняў множання і дзя-
лення;
– замацоўваць уменне рашаць за-
дачы;
– замацоўваць уменне выконваць 
вылічэнні ў межах 100

Састаўленне задач па прадметных 
малюнках.
Рашэнне задач на дзяленне з дапа-
могай малюнкаў (схем).
Чытанне роўнасцей з выкарыстан-
нем назваў кампанентаў і выніку 
дзеянняў множання і дзялення.
Складанне і адніманне лікаў у ме-
жах 100.
Рашэнне задач

Вучэб. да-
пам., част-
ка 2,
с. 107,
№ 1, 2

119 Таблічнае мно-
жанне ліку 2

1 – Пазнаёміць з табліцай множання 
ліку 2 на лікі 2, 3, 4, 5;
– удасканальваць вылічальныя 
ўмен ні і навыкі;
– замацоўваць уменні рашаць за-
дачы

Множанне ліку 2 на лікі 2, 3, 4, 5.
Чытанне роўнасцей з выкарыстан-
нем назваў кампанентаў і выніку 
дзеяння множання.
Рашэнне задач, якія раскрываюць 
сэнс дзеянняў множання і дзя-
лення.
Састаўленне задачы па табліцы, 
састаўленне адваротных задач.
Састаўленне выразаў па табліцы.
Параўнанне значэнняў выразаў

Вучэб. да-
пам., част-
ка 2,
с. 109,
№ 1, 2

120 Таблічнае мно-
жанне ліку 2

1 – Пазнаёміць з табліцай множання 
ліку 2 на лікі 6, 7, 8, 9;
– удасканальваць вылічальныя 
ўмен ні і навыкі;
– замацоўваць уменні рашаць за-
дачы

Множанне ліку 2 на лікі 6, 7, 8, 9.
Чытанне роўнасцей з выкарыстан-
нем назваў кампанентаў і выніку 
дзеяння множання.
Складанне і адніманне ў межах 
100.
Састаўленне выразаў і знаходжан-
не іх значэнняў.
Рашэнне задач

Вучэб. да-
пам., част-
ка 2,
с. 111,
№ 1, 2

121 Перамяшчаль-
ная ўласцівасць 
множання

1 – Пазнаёміць з перамяшчальнай 
уласцівасцю множання;
– вучыць знаходзіць значэнні вы-
разаў у два дзеянні са знакамі «·», 
«+» і «–»;
– замацоўваць уменне састаўляць 
і рашаць задачы;
– замацоўваць уменне параўноў-
ваць значэнні выразаў

Выкананне дзеяння множання 
з выкарыстаннем перамяшчальнай 
уласцівасці множання.
Знаходжанне значэнняў выразаў.
Састаўленне роўнасцей па малюн-
ках.
Параўнанне значэнняў выразаў.
Рашэнне простых і састаўных задач.
Састаўленне задач

Вучэб. да-
пам., част-
ка 2,
с. 113,
№ 1, 2
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122 Таблічнае мно-
жанне на лік 2

1 – Пазнаёміць з табліцай множання 
на лік 2;
– замацоўваць уменне складваць 
і аднімаць двухзначныя лікі ў ме-
жах 100;
– замацоўваць уменне рашаць про-
стыя і састаўныя задачы

Множанне адназначных лікаў на 
лік 2.
Складанне і адніманне двухзнач-
ных лікаў у межах 100.
Састаўленне выразаў па табліцы 
і знаходжанне іх значэнняў.
Рашэнне простых і састаўных задач.
Састаўленне задач па роўнасцях

Вучэб. да-
пам., част-
ка 2,
с. 115,
№ 1, 2

123 Узаемасувязь 
паміж кам-
панентамі 
і вынікам дзеян-
ня множання

1 – Пазнаёміць з узаемасувяззю па-
між кампанентамі і вынікам дзеян-
ня множання;
– замацоўваць уменне складваць 
і аднімаць двухзначныя лікі ў ме-
жах 100;
– замацоўваць уменне рашаць про-
стыя і састаўныя задачы;
– замацоўваць уменне знаходзіць 
перыметр прамавугольніка

Састаўленне роўнасцей на аснове 
сувязі паміж множнікамі і здабыт-
кам.
Складанне і адніманне двухзнач-
ных лікаў у межах 100.
Рашэнне простых і састаўных задач.
Вылічэнне перыметра прамаву-
гольніка

Вучэб. да-
пам., част-
ка 2,
с. 117,
№ 1, 2

124 Таблічнае дзя-
ленне на лік 2 
і з дзеллю 2

1 – Пазнаёміць з табліцай дзялення 
на лік 2 і з дзеллю 2;
– замацоўваць уменне выконваць 
вылічэнні ў межах 100;
– замацоўваць уменні рашаць за-
дачы

Дзяленне на лік 2, дзяленне з лікам 
2 у дзелі.
Складанне і адніманне двухзнач-
ных лікаў у межах 100.
Састаўленне выразаў, знаходжанне 
іх значэнняў.
Састаўленне роўнасцей па слоў-
ным апісанні.
Рашэнне простых і састаўных задач

Вучэб. да-
пам., част-
ка 2,
с. 119,
№ 1, 2

125 Таблічнае мно-
жанне з лікам 3

1 – Пазнаёміць з табліцай множання 
ліку 3 і на лік 3;
– удасканальваць вылічальныя 
ўмен ні і навыкі;
– замацоўваць уменне рашаць за-
дачы

Множанне ліку 3 і на лік 3.
Складанне і адніманне двухзнач-
ных лікаў у межах 100.
Састаўленне выразаў па табліцы 
і знаходжанне іх значэнняў.
Параўнанне значэнняў выразаў.
Рашэнне простых і састаўных задач

Вучэб. да-
пам., част-
ка 2,
с. 121,
№ 1, 2

126 Таблічнае мно-
жанне з лікам 3

1 – Замацоўваць таблічныя выпадкі 
множання з лікам 3;
– удасканальваць вылічальныя 
ўмен ні і навыкі;
– замацоўваць уменне рашаць за-
дачы;
– замацоўваць уменне распазнаваць 
прамыя, вострыя і тупыя вуглы

Множанне ліку 3 і на лік 3.
Складанне і адніманне двухзнач-
ных лікаў у межах 100.
Рашэнне простых і састаўных задач.
Састаўленне задач па табліцы, са-
стаўленне адваротных задач.
Выбар схемы да тэксту задачы.
Распазнаванне прамога, вострага 
і тупога вуглоў

Вучэб. да-
пам., част-
ка 2,
с. 123,
№ 1, 2

127 Таблічнае дзя-
ленне на лік 3 
і з дзеллю 3

1 – Пазнаёміць з табліцай дзялення 
на 3 і з дзеллю 3;
– удасканальваць вылічальныя 
ўмен ні і навыкі;
– замацоўваць уменне рашаць за-
дачы

Дзяленне на лік 3, дзяленне з лікам 
3 у дзелі.
Складанне і адніманне двухзнач-
ных лікаў у межах 100.
Рашэнне простых і састаўных задач.
Састаўленне выразаў па табліцы 
і знаходжанне іх значэнняў.
Састаўленне правільных лікавых 
роўнасцей

Вучэб. да-
пам., част-
ка 2,
с. 125,
№ 1, 2

128 Замацаванне 1 – Замацоўваць таблічныя выпадкі 
множання і дзялення з лікамі 2 і 3;
– удасканальваць вылічальныя 
ўмен ні і навыкі;
– замацоўваць уменне рашаць за-
дачы

Таблічнае множанне і дзяленне 
з лікамі 2 і 3.
Складанне і адніманне двухзнач-
ных лікаў у межах 100.
Састаўленне выразаў і роўнасцей.
Рашэнне простых і састаўных задач.
Састаўленне задач па табліцы, са-
стаўленне адваротных задач

Вучэб. да-
пам., част-
ка 2, 
с. 127,
№ 1, 2
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Заканчэнне
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Паўтарэнне матэрыялу, вывучанага ў 2 класе (8 г)

129–
133

Паўтарэнне 5 – Замацоўваць вусныя і пісьмовыя 
прыёмы складання і аднімання 
двухзначных лікаў;
– замацоўваць таблічныя выпадкі 
множання і дзялення з лікамі 2 і 3;
– замацоўваць уменне рашаць за-
дачы;
– замацоўваць уменне распазна-
ваць вывучаныя геаметрычныя фі-
гуры, вызначаць даўжыню ломанай 
і перыметр многавугольніка;
– замацоўваць веданне вывучаных 
велічынь і адзінак іх вымярэння

Складанне і адніманне двухзнач-
ных лікаў у межах 100.
Таблічнае множанне і дзяленне 
з лікамі 2 і 3.
Рашэнне простых і састаўных за-
дач.
Састаўленне і рашэнне адваротных 
задач.
Выбар схемы да задачы.
Састаўленне задач па схемах.
Вызначэнне даўжыні ломанай.
Знаходжанне перыметра многаву-
гольніка.
Распазнаванне прамых, вострых 
і тупых вуглоў.
Вызначэнне масы прадметаў.
Вызначэнне часу дня і ночы па цы-
ферблатным гадзінніку

—

134 Замацаванне. 
Кантрольнае 
вуснае лічэнне

1 – Праверыць уменне выконваць 
вусныя вылічэнні

Праверыць:
уменне чытаць і запісваць лікі ў ме-
жах 100;
уменні выконваць вусныя вылічэн-
ні ў межах 100

—

135 Кантрольная 
работа

1 – Праверыць узровень засваення 
вучэбнага матэрыялу

Праверыць:
уменне выконваць параўнанне, 
складанне і адніманне лікаў у ме-
жах 100;
уменне выконваць праверку скла-
дання і аднімання;
уменне знаходзіць значэнне вы-
разаў з дужкамі і без дужак;
уменне рашаць задачы;
уменне вызначаць перыметр мно-
гавугольніка, даўжыню ломанай;
уменне выражаць лікавыя зна-
чэнні велічынь у адзінках розных 
найменняў

—

136 Замацаванне 1 – Даць вучням адваротную сувязь 
па выніках выканання кантрольна-
га вуснага лічэння і кантрольнай 
работы;
– выканаць работу па карэкціроў-
цы дапушчаных памылак

Паведамленне вынікаў кантроль-
нага вуснага лічэння і кантрольнай 
работы.
Аналіз памылак, дапушчаных вуч-
нямі.
Паўторнае выкананне заданняў, 
аналагічных тым, у якіх былі да-
пушчаны памылкі

—
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Матэматыка
Агульная колькасць гадзін — 136

1. Чабатарэўская, Т. М. Матэматыка : вучэб. дапам. для 2-га кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай 
навучання : у 2 ч. / Т. М. Чабатарэўская, В. У. Нікалаева. — Мінск : Нар. асвета, 2016. 

2. Чеботаревская, Т. М. Математика во 2 классе : учеб.-метод. пособие для учителей учреждений общ. сред. 
образования с белорус. и рус. яз. обучения / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева. — Минск : Нар. асвета, 2016. 

3. Чабатарэўская, Т. М. Матэматыка. 2 клас : рабочы сшытак : дапам. для вучняў устаноў агул. сярэд. адукацыі 
з беларус. мовай навучання : у 2 ч. / Т. М. Чабатарэўская, В. У. Нікалаева, Л. А. Бондарава. — Мінск : Нар. асвета, 
2016.

4. Чеботаревская, Т. М. Проверочные и контрольные работы по математике. 2 класс : пособие для учителей 
учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения : в 2 ч. / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева, Л. А. Бон-
дарева. — Минск : Нар. асвета, 2015. 

У прыкладнае планаванне ўключаны толькі абавязковыя кантрольныя работы па прадмеце, прадугледжаныя 
«Правіламі фарміравання культуры вуснай і пісьмовай мовы ў агульнаадукацыйных установах».

• Месца кантрольных работ у сістэме урокаў выбрана прыблізна. Час іх правядзення неабходна ўдакладніць 
у адпаведнасці з раскладам урокаў і патрабаваннямі санітарных нормаў.

• Час праверкі вусных вылічальных навыкаў вызначае настаўнік.
• Настаўнік мае права самастойна вызначыць тэмы ўрокаў раздзела «Паўтарэнне вывучанага ў II класе», раз-

меркаваць матэрыял для паўтарэння і сістэматызацыі ведаў зыходзячы з дасягненняў вучняў класа. 
• У якасці матэрыялу для ўрокаў паўтарэння трэба выкарыстоўваць заданні раздзела вучэбнага дапаможніка 

«Паўтарэнне вывучанага ў II класе», а таксама заданні вучэбнага дапаможніка і рабочых сшыткаў, якія не 
былі выкананы на працягу навучальнага года.

№  
урока

№ 
урока 
па ву-

чэбным 
дапа-
мож-
ніку

Тэма Мэты ўрока Асноўныя віды і спосабы дзейнасці  
(з заданнямі)

1 2 3 4 5

Частка 1
Паўтарэнне вывучанага ў I класе (8 г)

1 1 Адназначныя 
лікі

1) Паўтарэнне нумарацыі адна-
значных лікаў: прынцыпу ўтва-
рэння лікаў, іх саставу і спосабаў 
параўнання;
2) замацаванне ўяўленняў пра  
пункт, прамую, крывую;
3) паўтарэнне прыёмаў складання 
і аднімання, работа над простымі 
задачамі

Параўнанне лікаў з дапамогай лікавага пра-
мяня (№ 1, 2).
Расшыфроўка займальных закадзіраваных 
прыкладаў (№ 3).
Аналіз і рашэнне задач (№ 4, 9).
Назіранне і распазнаванне геаметрычных фі-
гур (№ 7)

2 2 Прыёмы скла-
дання і адні-
ман ня лікаў 
у ме жах 10

1) Паўтарэнне прыёмаў складан-
ня і аднімання адназначных лікаў;
2) замацаванне ведання саставу 
ліку 10;
3) паўтарэнне геаметрычных фі-
гур;
4) састаўленне простых задач і іх 
рашэнне

Выкарыстанне прыёму складання і аднімання 
па частках (№ 1–3). 
Аналіз і рашэнне задач (№ 4, 10).
Назіранне і распазнаванне геаметрычных фі-
гур (№ 6).
Састаўленне задачы па гатовым рашэнні (№ 7)

3 3 Лікі да 20 1) Паўтарэнне спосабу ўтварэння 
двухзначных лікаў, іх дзесяткова-
га саставу;
2) складанне і адніманне лікаў 
у межах 20 без пераходу праз 
дзясятак;
3) састаўленне простых задач і іх 
рашэнне

Аднаўленне прапушчаных лікаў на лікавым 
прамяні (№ 1).
Называнне двухзначных лікаў па іх дзесятко-
вым саставе (№ 2).
Гульня «Запоўні пустыя акенцы» (№ 3).
Састаўленне і рашэнне задач (№ 5, 8).
Выкананне вылічэннях па ўзоры (№ 6)

4 4 Параўнанне 
лі каў да 20

1) Паўтарэнне правіла параўнан-
ня двухзначных лікаў;
2) параўнанне ліку з выразам; 
двух выразаў;
3) паўтарэнне суадносін адзінак 
вымярэння даўжыні: 1 дм = 10 см;

Перанос вядомых прыёмаў параўнання лікаў 
у новую сітуацыю (№ 1, 2, 8).
Практычная дзейнасць па рысаванні і вы мя-
рэнні адрэзкаў (№ 3).
Пошук рашэння задач (№ 5, 4*, 10).
Гульня «Кругавыя прыклады» (№ 9).
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1 2 3 4 5

4) замацаванне ўмення рысаваць 
адрэзкі зададзенай даўжыні

Вылічальная дзейнасць з выкарыстаннем 
перамяшчальнай уласцівасці складання 
і іншых прыёмаў (№ 7, 11)

5 5 Назвы кампа-
нен таў пры 
скла данні

1) Паўтарэнне ўзаемасувязі 
дзеян няў складання і аднімання;
2) практыкаванне ў выкарыстанні 
матэматычнай тэрміналогіі: на зы-
ванні кампанентаў пры складан-
ні, адзінкі вымярэння ёмістасці 
— літр;
3) паўтарэнне ведаў пра геаме-
трычныя фігуры і іх распазна-
ванне;
4) параўнанне пасудзін па ёміс-
тасці

Пошук невядомых кампанентаў пры складанні 
па ўзоры (№ 1).
Практычныя дзеянні з рознымі ёмістасцямі 
(№ 2).
Гульня «Запоўні пустыя акенцы» (№ 3).
Пошук рашэння задач (№ 4, 5*, 8).
Састаўленне прыкладаў па табліцы і іх рашэн-
не (№ 6)

6 6 Назвы кам-
панентаў пры 
адніманні

1) Паўтарэнне назваў кампане-
нтаў пры адніманні, іх узаемасу-
вязі;
2) замацаванне ўменняў вы мя-
рэння і рысавання адрэзкаў зада-
дзенай даўжыні;
3) параўнанне выразаў і даўжынь

Пошук невядомых кампанентаў пры адні ман-
ні (№ 1).
Практычная дзейнасць па рысаванні і вы-
мярэнні адрэзкаў (№ 3).
Гульня «Знайдзі заканамернасць» (№ 4*).
Састаўленне задач па малюнку, пошук іх ра-
шэння (№ 8).
Вылічальная дзейнасць па схеме (№ 6)

7 7 Вымярэнне 
даў жыні

1) Замацаванне ўменняў па за да-
дзенай даўжыні рысаваць адрэ зак, 
знаходзіць даўжыню да дзе на га ад-
рэзка; вызначаць масу прадметаў 
з дапамогай рычаговых шаляў;
2) выкананне дзеянняў складання 
і аднімання з лікамі, даўжынямі;
3) рашэнне простых задач

Практычная дзейнасць па вымярэнні ад рэз каў 
і іх рысаванні (№ 1, 2).
Камбінаваная дзейнасць (чытанне, аналіз, 
рашэнне, фармуляванне адказу) пры рабоце 
з задачамі (№ 3, 6, 9). 
Састаўленне і рашэнне прыкладаў па малюнку 
(№ 8)

8 8 Рашэнне 
простых задач 
вывучаных 
відаў

1) Рашэнне простых задач на зна-
хо джанне сумы, рознасці і змяне-
нне ліку на некалькі адзі нак;
2) выкананне дзеянняў з ве лі чы-
нямі: даўжынёй, масай, ёмістасцю;
3) замацаванне ведаў аб сувязі 
адзінак вымярэння даўжыні: дэ-
цыметра і сантыметра;
4) удасканальванне вылічальных 
навыкаў

Састаўленне і рашэнне адваротных задач па 
малюнку (№ 1).
Практычная дзейнасць па вымярэнні даў жынь 
адрэзкаў (№ 3).
Пошукавая дзейнасць з выкарыстаннем ма-
люнка пры рашэнні задачы (№ 6*).
Выкарыстанне рацыянальных прыёмаў вылі-
чэння (№ 9)

Таблічнае складанне і адпаведныя выпадкі аднімання (25 г)

9 9 Рашэнне 
простых задач 
вывучаных 
відаў

1) Абагульненне ведаў аб выву-
чаных відах простых задач і іх ра-
шэнне;
2) удасканальванне вылічальных 
навыкаў

Выкарыстанне вядомых прыёмаў работы над 
простымі задачамі (аналіз, сінтэз, пабудова 
схемы пошуку і інш.) (№ 1).
Састаўленне і рашэнне прыкладаў па схемах 
(№ 3).
Вылічальная дзейнасць з велічынямі (№ 5).
Практычная дзейнасць па вымярэнні даў жынь 
адрэзкаў (№ 9)

10 10 Задачы ва 
ўскос най 
форме

1) Азнаямленне з прыёмамі ра-
боты над задачамі ва ўскоснай 
форме;
2) паўтарэнне прыёмаў зна хо-
джання невядомага складаемага

Рашэнне простых задач на павелічэнне (па-
мяншэнне) ліку на некалькі адзінак ва ўскос-
най форме (№ 4, 8).
Паглыбленне ведання нумарацыі лікаў у ме-
жах 20 (№ 1, 2).
Сістэматызацыя ведання аб саставе адназна-
чных ліках (№ 3).
Паглыбленне ведаў аб сувязах паміж адзінкамі 
вымярэння даўжыні (№ 7)
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11 11 Задачы на роз-
нас нае параў-
нанне

1) Знаёмства з прыёмамі работы 
над задачамі на рознаснае параў-
нанне;
2) адпрацоўка правіл параўнання 
двух лікаў

Арганізацыя пошукавай дзейнасці па ад-
крыцці спосабу рашэння простых задач на 
рознаснае параўнанне (№ 1, 4).
Пошук адказаў на пытанні з дапамогай ліка-
вага прамяня (№ 5).
Знаходжанне невядомых кампанентаў дзеян-
ня складання (№ 8)

12 12 Задачы на 
зна ходжанне 
невядомага 
складаемага

1) Азнаямленне з прыёмамі рабо-
ты над задачамі на знаходжанне 
невядомага складаемага;
2) паўтарэнне ўзаемасувязі дзе-
янняў складання і аднімання, 
прыёмаў знаходжання невядомага 
складаемага

Рашэнне простых задач на знаходжанне невя-
домага складаемага (№ 8).
Гульня «Кругавыя прыклады» (№ 1).
Паглыбленне ведаў дзесятковага саставу лікаў 
(№ 4).
Састаўленне прыкладаў па схеме (№ 7)

13 13 Рашэнне задач 
вывучаных 
ві даў

1) Практыкаванне ў рашэнні 
простых задач: на знаходжанне 
сумы, на рознаснае параўнанне, 
на знаходжанне невядомага скла-
даемага, на адносіны «менш на...» 
у прамой і ўскоснай форме;
2) удасканальванне вылічальных 
навыкаў

Састаўленне задач па малюнках, арганізацыя 
пошуку рашэння, афармленне рашэння (№ 1, 
2, 6, 8).
Гульня «Вылічальная машына» (№ 3).
Выкананне складання і аднімання велічынь 
(№ 4).
Параўнанне ліку і выразу (№ 7)

14 14 Складанне 
лі каў з пера-
ходам праз 
дзясятак

1) Азнаямленне з прыёмам скла-
дання лікаў з пераходам праз дзя-
сятак; 
2) паўтарэнне дадавання лікаў па 
частках

Складанне лікаў з пераходам праз дзясятак 
(№ 1, 3).
Аналіз умовы простых задач і іх рашэнне (№ 2, 
10).
Гульня «Вылічальная машына» (№ 7).
Выяўленне заканамернасці і працяг рада лікаў 
(№ 5)

15 15 Складанне ліку 
9 з адна знач-
ны мі лікамі

1) Працяг састаўлення табліцы 
складання ліку 9 з адназначнымі 
лікамі;
2) практыкаванне ў вымярэнні 
адрэзкаў, параўнанні даўжынь 
і лікавых выразаў

Выкарыстанне прыёму складання па частках 
для састаўлення табліцы складання ліку 9 
(№ 1).
Пошук рашэння задач і афармленне рашэння 
(№ 2, 5, 7).
Вымярэнне даўжынь з дапамогай лінейкі 
(№ 4).
Састаўленне прыкладаў па схеме (№ 9)

16 16 Складанне 
ад на знач ных 
лі каў з лі кам 9

1) Азнаямленне з выкарыстаннем 
прыёму перастаноўкі складаемых;
2) замацаванне ведання прыёмаў 
работы з простымі задачамі

Выкарыстанне перамяшчальнай уласцівасці 
складання пры састаўленні табліцы складання 
з лікам 9 (№ 1).
Рашэнне знаёмых відаў простых задач (№ 2, 
3, 9).
Назіранне і характарыстыка адлюстраваных 
на малюнку геаметрычных фігур (№ 4).
Выкарыстанне прыёму складання па частках 
пры вылічэннях (№ 8)

17 17 Паўтарэнне 
вы вучанага 
матэ рыялу

1) Практыкаванне ў складанні ад-
назначных лікаў з пераходам праз 
дзясятак;
2) практыкаванне ў рашэнні задач

Састаўленне па малюнку адваротных задач 
(№ 1).
Састаўленне прыкладаў па схемах (№ 3).
Размяшчэнне лікаў па змяншэнні (№ 2).
Параўнанне лікавых выразаў (№ 4).
Выкананне дзеянняў з велічынямі (№ 8)

18 18 Адніманне 
лі каў з перахо-
дам праз дзя-
сятак (з адка-
зам 9)

1) Азнаямленне з прыёмам ад ні-
мання ліку па частках;
2) паўтарэнне сувязі паміж дзеян-
нямі складання і аднімання

Адніманне лікаў з пераходам праз дзясятак 
(№ 1, 6).
Выяўленне заканамернасці і аднаўленне пра-
пушчаных ліках (№ 3*).
Выкарыстанне розных прыёмаў работы з про-
стымі задачамі (№ 2, 5, 7)
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1 2 3 4 5

19 19 Адніманне ліку 
9 ад двухзнач
ных лікаў з пе
ра хо дам праз 
дзясятак

1) Азнаямленне з новым прыёмам 
аднімання ліку 9;
2) адпрацоўка прыёмаў аднімання 
лікаў з пераходам праз дзясятак

Выкарыстанне новага прыёму аднімання лікаў 
з пераходам праз дзясятак (№ 1).
Пераўтварэнне велічынь (№ 3).
Аналіз умовы, састаўленне задач па кароткім 
запісе і іх рашэнне (№ 2, 4, 5*, 9)

20 20 Складанне 
ад на значных 
лікаў з лікам 8 
(з пераходам 
праз дзясятак)

1) Замацаванне ведаў аб прымя
ненні прыёму складання па част
ках;
2) замацаванне ведаў аб прыёмах 
работы над простымі задачамі

Перанос прыёму складання па частках у новыя 
ўмовы (№ 1).
Гульня «Вылічальная машына» (№ 3).
Параўнанне лікаў, ліку і выразу, двух выразаў 
(№ 5*, 6).
Пошук рашэння задач (№ 2, 8)

21 21 Складанне 
ад на значных 
лікаў з лікам 8

1) Замацаванне ведаў аб вы ка рыс
танні для зручнасці вылічэнняў 
прыёму перастаноўкі складаемых;
2) замацаванне ведаў аб па раў
нанні лікаў і выразаў

Састаўленне роўнасцей па ўзоры з вы ка рыс
таннем перамяшчальнай уласцівасці склада
ння (№ 1, 2).
Гульня «Вылічальная машына» (№ 6).
Састаўленне задач па малюнку, пошук рашэн
ня, афармленне рашэння (№ 4, 5, 8).
Аналіз вырашаных прыкладаў, пошук і вы
праў ленне памылак (№ 9)

22 22 Адніманне 
лікаў з пера
ходам праз 
дзясятак з роз
насцю 8

1) Разгляд выпадкаў аднімання, 
калі ў рознасці атрымліваецца  
лік 8;
2) адпрацоўка вылічальных на
выкаў

Састаўленне табліцы аднімання (№ 1).
Гульня «Плюс або мінус» (№ 3).
Выкарыстанне нагляднасці падчас пошуку 
рашэння задач (№ 2, 6*, 7).
Выкарыстанне ведаў аб параўнанні лікаў і раз
мяшчэнне лікаў па ўзрастанні (№ 5)

23 23 Адніманне 
ліку 8

1) Прымяненне вядомых прыёмаў 
аднімання ў выпадках, што раз
глядаюцца;
2) замацаванне ведаў аб прыёмах 
работы над вядомымі відамі про
стых задач

Састаўленне табліцы аднімання (№ 1).
Чытанне і аналіз схемы, састаўленне і рашэнне 
прыкладаў (№ 3). 
Мадэляванне ўмовы задач, пошук рашэння 
(№ 2, 8).
Гульня «Кругавыя прыклады» (№ 9)

24 24 Дадаванне 
ад на значных 
лікаў да ліку 7 
(з пераходам 
праз дзя сятак)

1) Прымяненне прыёмаў складан
ня ў выпадках, што разглядаюцца;
2) адпрацоўка вылічальных на
выкаў

Складанне лікаў з пераходам праз дзясятак 
з дапамогай лікавага прамяня (№ 1).
Знаходжанне заканамернасці ў састаўленні 
чацвёрак прыкладаў (№ 5).
Назіранне, аналіз і параўнанне адлюстраваных 
фігур. Аднаўленне прапушчаных лікаў (№ 4).
Камбінаваная дзейнасць пры рабоце з задачамі 
(№ 1, 2, 6, 7)

25 25 Складанне 
ад на значных 
лікаў з лікам 7

1) Прымяненне прыёму пераста
ноўкі складаемых ў выпадках, што 
разглядаюцца;
2) замацаванне ведаў аб па раў нан
ні лікаў, выразаў, даўжынь

Перанос перамяшчальнай уласцівасці скла
дання для састаўлення табліцы складання 
з лікам 7 (№ 1, 2).
Састаўленне адваротных задач па малюнку 
(№ 3).
Састаўленне прыкладаў па схемах (№ 10).
Параўнанне велічынь (№ 8)

26 26 Узаемасувязь 
дзеян няў скла
дан ня і адні
ман ня

1) Прымяненне прыёму ўзаема
сувязі дзеянняў складання і адні
мання ў выпадках, што разгляда
юцца;
2) адпрацоўка прыёмаў работы 
над простымі задачамі

Устанаўленне ўзаемасувязі паміж дзеяннямі 
складання і аднімання, састаўленне троек пры
кладаў па ўзоры (№ 1).
Адпрацоўка прыёмаў работы з простымі зада
чамі (№ 2, 4, 8).
Выкарыстанне лікавага прамяня для рашэння 
двайных няроўнасцей (№ 5).
Гульня «Хто выйграў?» (№ 7*)

27 27 Складанне ліку 
6 з адна знач
ны мі лікамі 

1) Прымяненне вядомых прыёмаў 
складання ў выпадках, што раз
глядаюцца; 
2) адпрацоўка вылічальных на
вы каў

Перанос вядомых прыёмаў складання лікаў 
з пераходам праз дзясятак ў новыя ўмовы 
(№ 1, 2).
Вымярэнне адрэзкаў з дапамогай лінейкі 
(№ 3).
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Аналіз, супастаўленне, чытанне і запіс ін фар-
мацыі, прадстаўленай у выглядзе схем (№ 6).
Параўнанне велічынь (№ 7)

28 28 Табліца скла-
дан ня і ад ні-
ман ня лікаў 
у ме жах 20

1) Навучанне карыстанню звод-
най табліцай складання і адні-
мання;
2) удасканальванне вылічальных 
навыкаў

Выкарыстанне зводнай табліцы складання 
і аднімання пры выкананні дзеянняў (№ 1, 3, 
4).
Гульня «Плюс або мінус» (№ 9)

29 29 Ломаная 1) Увядзенне паняццяў «лома-
ная», «звяно ломанай»;
2) фарміраванне прыёмаў рацы-
янальных вылічэнняў

Азнаямленне з ломанай. Аналіз адлюс тра ва-
ных геаметрычных фігур і іх характарыстыка 
(№ 1).
Састаўленне прыкладаў па схеме і іх рашэнне 
(№ 5).
Мадэляванне ўмовы задачы, пошук рашэння 
(№ 2, 4, 8).
Паглыбленне ведаў аб рознасным параўнанні 
лікаў (№ 3)

30 30 Даўжыня ло-
манай

1) Увядзенне паняцця «даўжыня 
ломанай»; 
2) практыкаванне ў знаходжанні 
даўжыні ломанай

Рысаванне ломанай лініі, вымярэнне даўжынь 
звёнаў ломанай лініі, знаходжанне даўжыні 
ломанай (№ 1, 3).
Знаходжанне невядомых кампанентаў пры 
складанні і адніманні (№ 2).
Аналіз, мадэляванне ўмовы задачы, пошук 
рашэння (№ 6, 8)

31 31 Паўтарэнне 
вы ву чанага ма-
тэ рыялу

1) Практыкаванне ў распазна-
ванні ломанай і знаходжанні яе 
даўжыні;
2) удасканальванне вылічальных, 
вымяральных і канструктыўных 
уменняў

Назіранне, пазнаванне геаметрычных фігур, іх 
характарыстыка, рысаванне адрэзкаў, ломаных 
(№ 1, 2).
Гульня «Вылічальная машына» (№ 5).
Пераўтварэнне велічынь (№ 7)

32 * Кантрольная 
работа

Вызначэнне ўзроўню засваення 
вучнямі вывучанага матэрыялу

Змест кантрольнай работы прапанаваны на  
с. 65–69 у частцы 1 дапаможніка «Праверачныя 
і кантрольныя работы па матэматыцы. 2 клас»

33 * Аналіз кан-
трольнай 
работы

1) Падвядзенне вынікаў засваен-
ня праграмнага матэрыялу;
2) выяўленне тыповых памылак;
3) адпрацоўка ўменняў і навыкаў, 
якія патрабуюць карэкціроўкі

Абмеркаванне і выпраўленне памылак

Лікі ад 21 да 100 (13 г)
34 32 Двухзначныя 

лі кі ад 21 да 100
1) Паказаць перанос прынцыпу 
ўтварэння лікаў на новы кан-
цэнтр;
2) працягваць замацаванне ведаў 
аб прыёмах работы над тэкставы-
мі задачамі

Выкарыстанне наглядных сродкаў пры ўтва-
рэнні лікаў у межах 100 (№ 1).
Выкананне вылічэнняў рацыянальным спо-
сабам (№ 5).
Знаходжанне заканамернасці ў размяшчэнні 
лікаў і працяг рада (№ 6).
Выкарыстанне алгарытму параўнання лікаў 
пры запаўненні пустых «акенцаў» (№ 7)

35 33 Новая лі чыль-
ная адзінка — 
10. Круглыя 
лікі

1) Увядзенне новай лічыльнай 
адзінкі — 10;
2) азнаямленне са складаннем 
і адніманне дзясяткаў

Лічэнне дзясяткамі (практычнае прымяненне) 
(№ 1, 2).
Знаходжанне заканамернасці ў размяшчэнні 
лікаў і працяг рада (№ 4).
Састаўленне прыкладаў па схемах і іх рашэнне 
(№ 6).
Мадэляванне ўмовы задачы, пошук рашэння 
(№ 3, 8*, 9)

36 34 Задачы на зна-
ходжанне 
невядомага па-
мян шае мага

1) Паўтарэнне ўзаемасувязі дзе-
янняў складання і аднімання, 
правіла знаходжання невядомага 
памяншаемага;

Рашэнне задач новага віду (№ 6).
Трэніроўка ў вызначэнні часу з дапамогай цы-
ферблата гадзінніка (№ 4).
Састаўленне адваротных задач па малюнку і іх 
рашэнне (№ 5).
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2) падрыхтоўка да ўвядзення ад-
варотных задач

Знаходжанне памылак ў прыкладах і іх 
выпраўленне (№ 7)

37 35 Задачы на зна-
ходжанне 
не вя до ма га 
ад ні мае мага

1) Рашэнне простых задач на 
знаходжанне невядомага адні-
мае мага;
2) паўтарэнне правіл знаходжан-
ня невядомых кампанентаў дзеян-
няў складання і аднімання, ад пра-
цоў ка вылічальных навыкаў

Практычная дзейнасць з прадметамі пры по-
шуку рашэння задач новага віду (№ 7).
Гульня з двума абручамі (№ 1).
Знаходжанне невядомых кампанентаў дзеян-
няў (№ 2).
Гульня «Вылічальная машына» (№ 5).
Вымярэнне даўжынь адрэзкаў і іх рысаванне 
(№ 6)

38 36 Адваротная 
задача

1) Азнаямленне з паняццем «ад-
ва ротная задача» і прынцыпам яе 
састаўлення для простай задачы;
2) састаўленне і рашэнне ад ва рот-
ных задач для простых задач

Характарыстыка геаметрычных фігур у радзе, 
знаходжанне заканамернасці ў іх размяшчэнні 
(№ 2).
Пераўтварэнне велічынь (№ 4).
Аднаўленне лікаў, якія адсутнічаюць (№ 6).
Выкарыстанне камбінаваных прыёмаў работы 
над задачамі (№ 3, 5, 7).
Знаходжанне памылак у прыкладах і іх 
выпраўленне (№ 8)

39 37 Паняцце «раз-
рад»

1) Азнаямленне з паняццем «раз-
рад», нумарацыяй разрадаў і раз-
радным саставам ліку;
2) паўтарэнне дзеянняў складан-
ня і аднімання з круглымі лікамі

Раскладанне двухзначнага ліку па разрадным 
са ставе (№ 1, 2).
Састаўленне прыкладаў па схемах і іх ра шэн-
не (№ 6).
Знаходжанне невядомых кампанентаў дзеян-
няў пры складанні і адніманні (№ 4).
Аналіз умовы задачы, арганізацыя пошуку 
рашэння (№ 3, 7)

40 38 Сумма разрад-
ных складаемых

1) Азнаямленне з запісам лікаў 
у выглядзе сумы разрадных скла-
даемых;
2) рашэнне простых задач

Прадстаўленне двухзначных лікаў сумай раз-
радных складаемых (№ 1, 2, 5).
Знаходжанне заканамернасці ў размяшчэнні 
радоў лікаў і геаметрычных фігур (№ 7*).
Абагульненне ведаў нумарацыі двухзначных 
лікаў (№ 8).
Выкарыстанне камбінаваных прыёмаў пры 
рабоце над задачамі (№ 3, 4, 6, 9)

41 39 Параўнанне 
лікаў у межах 
100

1) Азнаямленне вучняў з па раз-
радным параўнаннем двухзнач-
ных лікаў;
2) адпрацоўка вусных прыёмаў 
складання і аднімання лікаў пры 
рашэнні прыкладаў і задач

Выкарыстанне прыёму паразраднага па раў-
нання лікаў (№ 1).
Вымярэнне і рысаванне адрэзкаў (№ 4).
Рашэнне простых задач (№ 2, 5, 7).
Знаходжанне заканамернасці ў размяшчэнні 
геаметрычных фігур (№ 6*)

42 40 Паўтарэнне 
нумарацыі 
двухзначных 
лікаў

1) Пўтарэнне схемы разбору са-
ставу двухзначных лікаў;
2) замацаванне ведання правіла 
параўнання двухзначных лікаў

Паглыбленне ведання нумарацыі двухзначных 
лікаў (№ 1, 2).
Знаходжанне і выпраўленне памылак у таб-
ліцах (№ 4).
Выкарыстанне розных прыёмаў пры рашэнні 
простых задач (№ 3, 5, 8*, 9)

43 41 Састаўная 
задача

1) Увядзенне паняцця «састаўная 
задача»;
2) практыкаванне ў рашэнні са-
стаўных задач з адносінамі «менш 
на...», «больш на...»

Рашэнне састаўных задач (№ 1, 2, 3).
Вымярэнне даўжынь звёнаў ломанай і зна-
ходжанне яе даўжыні (№ 4)

44 42 Метр 1) Увядзенне новай адзінкі вы мя-
рэння даўжыні — метр;
2) паглыбленне ведаў аб дзеяннях 
з велічынямі

Практычнае выкарыстанне розных адзінак 
вымярэння даўжыні (№ 1).
Пераўтварэнне велічынь (№ 2).
Мадэляванне ўмовы састаўных задач, пошук 
рашэння (№ 4, 6).
Рашэнне прыкладаў (№ 5, 7)
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45 43 Паглыбленне 
ве даў аб вы мя-
рэн ні даўжыні

1) Паказаць прымяненне ведаў 
ў жыццевых сітуяцыях;
2) выкананне дзеянняў з лікамі 
і велічынямі

Састаўленне і рашэнне адваротных задач 
(№ 1).
Выкананне дзеянняў над велічынямі (№ 2, 3, 
4).
Знаходжанне заканамернасці і працяг рада 
(№ 5*).
Аднаўленне лікавых роўнасцей спосабам пад-
бору (№ 7)

46 44 Паўтарэнне 
вы ву ча нага 
матэ рыялу

1) Рашэнне простых і састаўных 
задач;
2) удасканальванне вылічальных 
навыкаў

Мадэляванне ўмовы задачы, пошук рашэння 
па зададзенай схеме (№ 1).
Састаўленне задач па табліцы, малюнку (№ 3, 
8).
Знаходжанне невядомых кампанентаў дзеян-
ня складання (№ 2).
Састаўленне прыкладаў па ўзоры (№ 6)

Пазатаблічнае складанне і адніманне лікаў у межах 100 (64 г)

47 45 Лікавыя вы-
разы

1) Абагульненне ведаў аб паняццях 
«лікавы выраз» і «значэнне лікава-
га выразу», атрыманых у I класе;
2) практыкавацца ў чытанні ма-
тэматычных выразаў

Чытанне, запіс лікавых выразаў, знаходжанне 
іх значэнняў (№ 1).
Аналіз умовы састаўных задач, мадэляванне, 
састаўленне плана рашэння (№ 2, 3, 6). 
Састаўленне прыкладаў па схеме і іх рашэнне 
(№ 5)

48 46 Спалучальны 
за кон  
складання

1) Азнаямленне са спалучальным 
законам складання;
2) прымяненне спалучальнага за-
кону складання для пошуку зру-
чнага спосабу вылічэння сумы 
і запісу рашэння задач выразам

Пошук рашэння задач рознымі спосабамі 
(№ 1).
Знаходжанне значэнняў выразаў рацыяналь-
нымі спосабамі (№ 2).
Карыстанне лінейкай пры вымярэнні даўжынь 
(№ 4).
Параўнанне лікавых выразаў (№ 7)

49 47 Састаўная 
задача

1) Азнаямленне вучняў з састаў-
нымі задачамі на дадаванне да 
ліку сумы;
2) замацаванне ведання табліц 
складання і аднімання лікаў у ме-
жах 20

Рашэнне састаўных задач новага віду рознымі 
спосабамі (№ 1).
Знаходжанне значэнняў выразаў зручным 
спосабам (№ 2).
Гульня з двума абручамі (№ 6*).
Састаўленне задачы па малюнку і яе рашэнне 
(№ 7)

50 48 Парадак выка-
нання дзеян-
няў у выразах 
з дуж камі

1) Азнаямленне з парадкам выка-
нання дзеянняў у выразах з дуж-
камі;
2) паўтарэнне спалучальнага за-
кону складання, разраднага саста-
ву двухзначных лікаў

Знаходжанне значэнняў выразаў з дужкамі 
(№ 1).
Пошук новых спосабаў рашэння задач (№ 2, 
6, 7).
Аднаўленне лікавых роўнасцей (№ 4).
Састаўленне прыкладаў па схеме і іх рашэнне 
(№ 8)

51 49 Састаўная 
задача

1) Азнаямленне вучняў з састаў-
нымі задачамі на дадаванне ліку 
да сумы;
2) навучанне запісу і чытанню лі-
кавых выразаў

Разбор задачы па схемах, састаўленне плана 
рашэння двума спосабамі (№ 1).
Састаўленне прыкладаў па схеме і іх рашэнне 
(№ 1, 3).
Выкарыстанне прыёму падбору пры рашэнні 
няроўнасцей (№ 6)

52 50 Састаўная 
задача 

1) Азнаямленне вучняў з састаў-
нымі задачамі на знаходжанне 
невядомага складаемага;
2) удасканальванне ўменняў 
выкарыстоўваць вылічальныя 
прыёмы, заснаваныя на прымя-
ненні дужак

Пошук спосабаў рашэння састаўных задач но-
вага віду (№ 1, 5).
Знаходжанне значэнняў выразаў рацыяналь-
нымі спосабамі (№ 2, 6).
Ажыццяўленне падбору патрэбных лічбаў, каб 
няроўнасці сталі правільнымі (№ 3).
Адпрацоўка навыкаў вымярэння даўжыні 
(№ 4)
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53 51 Састаўная 
задача

1) Азнаямленне вучняў з састаў-
нымі задачамі на адніманне ліку 
ад сумы;
2) замацаванне ведання табліц 
складання і аднімання лікаў у ме-
жах 20

Састаўленне і рашэнне прыкладаў па схемах 
(№ 1, 7).
Знаходжанне невядомых кампанентаў дзеян-
няў складання і аднімання (№ 2).
Устанаўленне месца размяшчэння дужак, каб 
роўнасці сталі правільнымі (№ 3).
Пошук спосабаў рашэння задачы (№ 6)

54 52 Састаўная 
задача

1) Азнаямленне вучняў з састаў-
нымі задачамі на знаходжанне не-
вядомага памяншаемага;
2) удасканальванне вылічальных 
навыкаў

Знаходжанне значэнняў выразаў па ўзоры 
(№ 2).
Устанаўленне заканамернасці і аднаўленне 
радоў лікаў (№ 3).
Вуснае і пісьмовае рашэнне задач (№ 5, 6, 8).
Параўнанне лікавых выразаў (№ 7)

55 53 Састаўная 
задача

1) Азнаямленне вучняў з састаў-
нымі задачамі на знаходжанне 
невядомага аднімаемага;
2) замацаванне ведаў аб утварэн-
ні, чытанні і разрадным саставе 
двухзначных лікаў

Паглыбленне ведання нумарацыі двухзначных 
лікаў (№ 2, 3, 4*).
Аналіз спосабу рашэння задачы па схемах 
і афармленне рашэнняў (№ 5).
Рысаванне адрэзкаў зададзенай даўжыні (№ 6)

56 54 Рашэнне задач 
вывучаных 
ві даў

1) Адпрацоўка прыёмаў работы 
над задачамі;
2) удасканальванне вылічальных 
навыкаў

Аналіз умовы задач, пошук шляхоў рашэння 
і афармленне рашэння (№ 1, 6, 7, 10).
Назіранне, аналіз малюнкаў, параўнанне, пад-
лік трохвугольнікаў (№ 5).
Рашэнне ланцужка прыкладаў (№ 8)

57 55 Парадак вы ка-
нан ня дзеян-
няў у выразах 
без ду жак, якія 
змяш чаюць 
скла дан не і ад-
ні ман не

1) Увядзенне правіл аб парадку 
выканання дзеянняў;
2) удасканальванне вылічальных 
і вымяральных уменняў

Выкарыстанне правіл знаходжання значэнняў 
выразаў без дужак (№ 1).
Рысаванне геаметрычных фігур па закадзіра-
ваным на малюнку правіле (№ 4*).
Выкарыстанне сувязі паміж адзінкамі даўжыні 
і запаўненне пустых акенцаў (№ 5).
Пошук і рашэнне задач рознымі спосабамі  
(№ 6, 8)

58 56 Рашэнне задач 
вывучаных 
ві даў

1) Рашэнне састаўных задач роз-
нымі спосабамі;
2) замацаванне ведаў аб дзеяннях 
з велічынямі

Аналіз схем пошуку рашэння задачы рознымі 
спосабамі і афармленне рашэння (№ 1).
Выкарыстанне камбінаваных прыёмаў работы 
над задачамі (№ 3, 4, 7, 9).
Паглыбленне ведання нумарацыі лікаў (№ 2, 9)

59 57 Гадзіна. Мінута 1) Устанаўленне сувязі паміж мі-
нутай і гадзінай, вызначэнне часу 
з дакладнасцю да мінуты;
2) устанаўленне залежнасці па-
між пачаткам дзеяння, яго пра-
цяг ласцю і заканчэннем

Выкарыстанне цыферблата гадзінніка пры 
рашэнні задач (№ 1, 8).
Знаходжанне заканамернасці і працяг рада 
лікаў (№ 2*).
Замацаванне ведання нумарацыі лікаў (№ 3).
Прымяненне камбінаваных прыёмаў работы 
над задачамі пры іх рашэнні (№ 4, 6, 7)

60 58 Вызначэнне 
часу дня і ночы

1) Азнаямленне з іншым прачы-
таннем па цыферблаце часу з улі-
кам перыяду сутак;
2) удасканальванне вылічальных 
навыкаў

Адпрацоўка навыкаў работы з цыферблатам 
гадзінніка пры рашэнні задачы (№ 1).
Знаходжанне невядомых кампанентаў дзе-
янняў складання і аднімання (№ 2).
Састаўленне і рашэнне прыкладаў (№ 5)

61 * Кантрольная 
работа

Устанаўленне ўзроўню засваення 
вучнямі вывучанага матэрыялу

Змест кантрольнай работы прапанаваны на 
с. 70–74 у частцы 1 дапаможніка «Праверач-
ныя і кантрольныя работы па матэматыцы. 
2 клас»

62 * Аналіз кант-
рольнай 
работы

1) Падвядзенне вынікаў засваен-
ня праграмнага матэрыялу;
2) выяўленне тыповых памылак;
3) адпрацоўка ўменняў і навы-
каў, якія маюць патрэбу ў ка рэк-
ці роўцы

Абмеркаванне і выпраўленне памылак
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63 59 Складанне 
двух знач ных 
лі каў з ад на-
знач нымі без 
пе ра ходу праз 
раз рад

1) Азнаямленне з вусным прыё-
мам складання двухзначнага ліку 
з адназначным;
2) адпрацоўка вылічальных на-
выкаў

Адпрацоўка новага вылічальнага прыёму 
(№ 1).
Рашэнне задач на час з дапамогай цыферблата 
гадзінніка (№ 3).
Знаходжанне памылак у рашэнні прыкладаў 
і іх выпраўленне (№ 5).
Рашэнне састаўных задач (№ 6, 7, 8)

64 60 Складанне 
двух знач нага 
ліку з ад-
на знач ным 
з утварэннем 
разраднай 
адзінкі

1) Азнаямленне з прыёмам вуснага 
складання двухзначнага ліку з ад-
назначным у выпадку, калі ў суме 
атрымліваецца круглы лік;
2) адпрацоўка навыкаў вымярэн-
ня часу з дакладнасцю да гадзіны 
і мінуты

Адпрацоўка вылічальнага прыёму (№ 1).
Састаўленне задач па малюнку і гатовым 
рашэнні (№ 2).
Замацаванне ўмення знаходжання даўжыні 
ломанай лініі (№ 4).
Параўнанне велічынь (№ 8)

65 61 Адніманне 
адназначнага 
ліку ад двух-
значнага без 
пераходу праз 
разрад

1) Азнаямленне з вусным прыё-
мам аднімання адназначнага ліку 
ад двухзначнага;
2) практыкаванне ў чытанні, запі-
се і знаходжанні значэнняў лі ка-
вых выразаў з дужкамі

Адпрацоўка прыёму аднімання (№ 1).
Запіс выразаў з дапамогай дужак і зна хо джан-
не іх значэнняў (№ 2).
Запаўненне пустых «акенцаў» у лікавых роў-
насцях (№ 7).
Рашэнне простых і састаўных задач (№ 3, 4, 9)

66 62 Адніманне ад-
на начнага ліку 
ад круглага 
двух значнага 
ліку

1) Азнаямленне з вусным прыё-
мам аднімання адназначнага ліку 
ад круглага двухзначнага ліку;
2) адпрацоўка вылічальных навы-
каў і прыёмаў работы над тэкста-
вымі задачамі

Адпрацоўка новага прыёму аднімання (№ 1).
Састаўленне прамой і адваротнай задач па ма-
люнку і гатовым рашэнні (№ 2).
Параўнанне лікавых выразаў (№ 5).
Знаходжанне невядомых кампанентаў дзеян-
няў (№ 7)

Частка 2

67 63 Складанне 
двух значнага 
круглага ліку 
з двухзначным 
лікам

1) Азнаямленне з прыёмам вусна-
га складання двухзначнага кру-
глага ліку з двухзначным лікам;
2) параўнанне велічынь

Адпрацоўка новага прыёму складання (№ 1).
Знаходжанне памылак у пераўтварэнні велі-
чынь і іх выпраўленне (№ 3).
Рашэнне простых і састаўных задач (№ 2, 7).
Устаўка патрэбных лікаў у пустыя «акенцы» 
(№ 6).

68 64 Складанне 
двухзначных 
лікаў, другі 
з якіх — круглы 
лік

1) Азнаямленне з прыёмам вус-
нага дадавання круглага ліку да 
двухзначнага;
2) адпрацоўка ўменняў запісу лі-
кавых выразаў па схемах

Састаўленне прамых і адваротных задач па 
даных, якія прадстаўлены ў табліцы, дыяграме 
(№ 2). 
Рашэнне задачы рознымі спосабамі (№ 5).
Параўнанне лікаў (№ 3 ) і даўжынь (№ 7).
Аналіз схем і запіс выразаў (№ 6).
Вылічэнне па ўзоры (№ 1)

69 65 Адніманне 
ад двухзначнага 
ліку круглага 
двух значнага 
ліку

1) Азнаямленне з вусным прыё-
мам аднімання круглага ліку;
2) адпрацоўка прыёмаў работы 
з простымі і састаўнымі задачамі

Аналіз запісу кароткай умовы задачы (№ 1), 
малюнка (№ 3, 7) для састаўлення і рашэння 
задач. 
Параўнанне лікаў і велічынь (№ 5).
Распазнаванне трохвугольнікаў (№ 6).
Адніманне лікаў (№ 1) і велічынь (№ 4)

70 66 Складанне 
двух значнага 
ліку з адназна-
чным з перахо-
дам праз разрад

1) Азнаямленне з прыёмам да-
давання па частках у дадзенай 
сітуацыі;
2) замацаванне знаёмых вучням 
прыёмаў вылічэння

Вылічэнні з апорай на лікавы прамень (№ 1) 
і малюнак (№ 4), параўнанне выразаў і велі-
чынь (№ 7).
Састаўленне задач па таблічных даных (№ 8), 
па выразах (№ 2) і іх рашэнне.
Рашэнне задачы з прыкладным пытаннем 
(№ 5). Сімвалічны запіс выразаў (№ 6)

71 67 Адніманне ад 
двух значнага
ліку ад на знач-
нага з перахо-
дам праз разрад

1) Азнаямленне з прыёмам ад ні-
мання па частках у выпадках, што 
разглядаюцца;
2) паўтарэнне адзінак вымярэння 
даўжыні і сувязі паміж імі

Састаўленне і рашэнне задач па чарцяжы 
(№ 6), па малюнку (№ 9).
Канструктыўна-вымяральныя дзеянні (№ 2). 
Вылічэнні па ўзоры, з апорай на схему, лікавы 
прамень (№ 1, 10).
Пераўтварэнне даўжынь, знаходжанне іх сумы 
і рознасці (№ 4, 8)
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72 68 Складанне 
двух значных 
лікаў без 
пераходу праз 
разрад

1) Азнаямленне з вусным прыё-
мам паразраднага складання;
2) адпрацоўка вывучаных прыё-
маў вуснага складання і адніма-
ння

Вылічэнне па ўзоры з выкарыстаннем лічыль-
ных палачак (№ 1, 8).
Аналіз умовы задачы, схем аналізу і сінтэзу, 
рашэнне задач і яго запіс рознымі выразамі 
(№ 2, 4, 7).
Пошук адказу на прыкладное пытанне з дапа-
могай мадэлі рычаговых шаляў (№ 3)

73 69 Адніманне 
двухзначных 
лі каў без 
пераходу праз 
разрад

1) Азнаямленне з вусным прыё-
мам паразраднага аднімання лі-
каў;
2) замацаванне ведаў аб па раў-
нанні выразаў

Перанос умовы задачы на мадэль-чарцёж 
(№ 3). Рашэнне задач (№ 2, 7).
Устанаўленне заканамернасці ў запісе выразаў 
і іх параўнанне (№ 6).
Пошук адказу на пытанні з дапамогай мадэлі 
цыферблата гадзінніка (№ 4).
Вылічэнне па ўзоры і з дапамогай набору па-
лачак (№ 1)

74 70 Складанне 
двух знач ных 
лі каў з утва-
рэн нем разрад-
най адзінкі

1) Азнаямленне з прымяненнем 
прыёму паразраднага складання 
лікаў у выпадку, што разглядаецца;
2) замацаванне ведаў аб па раў-
нанні лікаў і велічынь

Састаўленне прамой і адваротнай задачы па 
схеме (№ 2).
Аналіз, рашэнне і яго запіс выразам (№ 3, 7). 
Параўнанне лікаў, даўжынь, часу (№ 6). Вылі-
чэнні па ўзоры і з дапамогай лікавага набору 
(№ 1)

75 71 Адніманне 
двухзначнага 
лі ку ад кру-
глага

1) Азнаямленне з вусным прыё-
мам аднімання двухзначнага ліку 
ад круглага ліку;
2) адпрацоўка прыёмаў вылічэння 
і работы над задачамі

Адніманне па частках з апорай на схему 
(№ 1, 8), параўнанне лікаў з апорай на лікавы 
прамень (№ 5, 6).
Рашэнне задачы з апорай на чарцёж (№ 3).
Пасля папярэдняй гутаркі па пытаннях запіс 
рашэння задачы (№ 2) рознымі выразамі

76 72 Складанне 
двухзначных 
лікаў з пера-
ходам праз 
разрад

1) Азнаямленне з прыёмам вус-
нага складання двухзначных лікаў 
з пераходам праз разрад;
2) адпрацоўка навыкаў вылічэння, 
вымярэння і параўнання велічынь

Вылічэнні па ўзоры з апорай на схему (№ 1, 8). 
Аналіз задачы з апорай на малюнак, мадэляван-
не ўмовы задачы адрэзкамі (№ 3).
Вымярэнне даўжынь адрэзкаў лінейкай і іх па-
раўнанне (№ 2).
Састаўленне прыкладаў па малюнку (№ 6) і іх 
рашэнне.
Пошук правільных роўнасцей з дапамогай рас-
станоўкі дужак (№ 4)

77 73 Складанне 
двухзначных 
лікаў з пера-
ходам праз 
разрад

1) Азнаямленне з новымі прыёма-
мі складання двухзначных лікаў;
2) практыкаванне ў знаходжанні 
сумы лікаў, значэнне лікавых вы-
разаў з дужкамі і без дужак

Вылічэнні па ўзоры з апорай на схемы (№ 1). 
Састаўленне задачы па малюнку (№ 7), пры-
кладаў па схемах (№ 9).
Вымярэнне і параўнанне даўжынь адрэзкаў 
(№ 3).
Пошук адказу на пытанне з апорай на мадэль 
рычаговых шаляў (№ 4).
Аналіз, кароткі запіс умовы задачы адрэзкамі 
і яе рашэнне (№ 2)

78 74 Адніманне 
двухзначных 
лікаў з пера-
ходам праз 
разрад

1) Азнаямленне з вусным прыё-
мам аднімання двухзначных лікаў 
з пераходам праз разрад;
2) практыкаванне ў вылічэннях 
і рашэнні задач

Адніманне па частках з апорай на схему (№ 1). 
Састаўленне па табліцы прамых і адваротных 
задач (№ 2).
Супастаўленне слоўнай фармулёўкі задачы 
з кароткім запісам у выглядзе адрэзкаў, чыта-
нне схемы аналізу (№ 3).
Распазнаванне на малюнку квадратаў (№ 5)

79 75 Адніманне 
двухзначных 
лікаў з пера-
ходам праз 
разрад

1) Азнаямленне з прыёмам вус-
нага аднімання двухзначных лікаў 
па частках;
2) замацаванне ведаў аб запісе лі-
кавых выразаў з выкарыстаннем 
дужак і знаходжанне іх значэння

Вылічэнні па ўзоры (№ 1, 9).
Практыкаванне ў чытанні дыяграм (№ 7).
Рашэнне задачы з апорай на малюнак і схему 
(№ 8).
Рашэнне задачы з лішнімі данымі (№ 2).
Запіс рашэння задачы рознымі выразамі 
(№ 6).
Перавод слоўнай фармулёўкі выразаў у іх сім-
валічны запіс (№ 5)
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80 76 Прамень. 
Вугал

1) Увядзенне паняццяў «прамень», 
«вугал»;
2) параўнанне выразаў, велічынь

Фарміраванне першапачатковага ўяўлення 
пра прамень, вугал; распазнаванне вуглоў, 
прамянёў на малюнку (№ 1).
Састаўленне па схемах прыкладаў (№ 6).
Параўнанне выразаў і велічынь (№ 4, 5).
Рашэнне задач (№ 2, 3, 7)

81 77 Прамы вугал 1) Увядзенне паняцця «прамы ву-
гал»;
2) навучанне распазнаванню і па-
будове прамых вуглоў з да па могай 
вугольніка

Мадэляванне прамога вугла, пошук з да па-
могай вугольніка на малюнках прамых вуглоў, 
вычэрчванне іх (№ 1).
Вычэрчванне ломанай па зададзеных памерах 
і знаходжанне яе даўжыні (№ 5).
Параўнанне лікаў і выразаў (№ 7).
Рашэнне задач (№ 3, 8)

82 78 Віды вуглоў 1) Азнаямленне з паняццямі 
«вост ры вугал», «тупы вугал»;
2) навучанне вызначэнню відаў 
вуглоў «на вока» і з дапамогай 
вугольніка

Фарміраванне першапачатковых уяўленняў 
аб відах вуглоў, распазнаванне відаў вуглоў 
з дапамогай вугольніка (№ 1).
Састаўленне па схемах прыкладаў (№ 4).
Параўнанне выразаў па ўстаноўленых за ка-
намернасцях (№ 2).
Рашэнне задач з апорай на схему, малюнак 
(№ 3, 5, 7)

83 79 Паўтарэнне 
вы ву ча нага 
матэ рыялу

1) Адпрацоўка навыкаў рас па зна-
вання відаў вуглоў;
2) замацаванне ведаў аб раз рад-
ным саставе і параўнанні двух-
значных лікаў, аб сувязі дзеянняў 
складання і аднімання

Пашырэнне і паглыбленне атрыманых ведаў: 
распазнаванне відаў вуглоў у трохвугольніку 
«на вока» і з дапамогай вугольніка (№ 1).
Параўнанне даўжынь, часу (№ 2) і лікаў (№ 3, 
10).
Знаходжанне невядомых кампа нен таў дзеян-
няў складання і аднімання (№ 5, 8).
Рашэнне задач (№ 4, 7, 9)

84 80 Прамавуголь-
нік

1) Увядзенне азначэння паняцця 
«прамавугольнік»;
2) замацаванне вылічальных на-
выкаў

Сістэматызацыя і паглыбленне існуючых ве-
даў аб прамавугольніку, яго вызначэнне на 
практычнай аснове (№ 1).
Вылічальная дзейнасць з данымі, прад стаў-
ленымі схемамі (№ 4, 6).
Аналіз, рашэнне задач (№ 3, 7, 5)

85 81 Стораны пра-
мавугольніка

1) Увядзенне назваў старон пра-
мавугольніка і іх уласцівасцей;
2) практыкаванне ў запісе выразаў 
па схемах

Паглыбленне ведаў аб прамавугольніку, пра-
ктычнае адкрыццё ўласцівасцей старон прама-
вугольніка; вылічальная дзейнасць у за дан нях, 
прадстаўденных схемамі, ланцужкамі дзеян-
няў (№ 3, 6).
Ілюстраванне разважанняў адрэзкамі  
(№ 1, 4).
Рашэнне задач (№ 2, 8)

86 82 Знаходжанне 
су мы больш 
чым трох скла-
даемых

1) Азнаямленне з рацыянальнымі 
прыёмамі знаходжання сумы не-
калькіх складаемых;
2) паўтарэнне прыёмаў работы 
над задачамі

Прымяненне існуючых ведаў для рацыяналі-
зацыі вылічэнняў (№ 1, 2, 10).
Параўнанне лікаў, выразаў, даўжынь на аснове 
вядомых заканамернасцей (№ 4, 10).
Рысаванне трохвугольніка з прамым вуглом 
рознымі спосабамі (№ 8).
Сапастаўленне двух розных спосабаў задання 
ўмовы задачы: слоўна і схемай (№ 7)

87 83 Квадрат 1) Увядзенне азначэння паняцця 
«квадрат»;
2) замацаванне ведаў аб парадку 
дзеянняў у выразах з дужкамі

Аналіз, параўнанне, супастаўленне і вылу-
чэнне з мноства прамавугольнікаў асаблівага 
віду — квадрата — і яго азначэнне.
Аналіз, пошук рашэння і рашэнне задач роз-
нымі спосабамі (№ 3, 8).
Састаўленне прыкладаў па нестандартных 
схемах (№ 7), вылічальная дзейнасць
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88 84 Уласцівасць су-
працьлеглых 
ста рон 
прамаву голь-
ніка

1) Замацаванне ведаў аб улас ці-
васці супрацьлеглых старон пра-
ма ву гольніка;
2) паўтарэнне прыёмаў параў нан-
ня выразаў

Пашырэнне і паглыбленне існуючых ведаў  
аб старанах прамавугольніка (№ 1, 6).
Вылучэнне геаметрычных вобразаў знаёмых 
фігур (№ 4, 6).
Аналіз, пошук рашэння задач па малюнку, чар-
цяжы (№ 3, 8).
Параўнанне лікаў, выразаў, даўжынь (№ 7, 9)

89 85 Перыметр мно-
гавугольніка

1) Азнаямленне з паняццем «пе-
рыметр многавугольніка (трохву-
гольніка і чатырохвугольніка)»;
2) азнаямленне з правілам знахо-
джання перыметра многавуголь-
ніка

Увядзенне на практычнай аснове новага па-
няцця — «перыметр» — і спосабу яго вылічэн-
ня (№ 1).
Вылучэнне знаёмых вобразаў геаметрычных 
фігур (№ 5).
Састаўленне прыкладаў па схемах (№ 3), за-
дач — па таб ліцы (№ 7), па чарцяжы (№ 4) 
і іх рашэнне

90 86 Перыметр пра-
мавугольніка

1) Увядзенне абазначэння перы-
метра літарай і вылічэнне перы-
метра прамавугольніка дзеяннем 
складання;
2) замацаванне ведання ўласціва-
сцей старон прамавугольніка

Перанос існуючых ведаў на новы аб’ект (пра-
мавугольнік) (№ 1, 7).
Састаўленне задач па малюнках і іх рашэнне 
(№ 4, 5).
Вылічальная дзейнасць (№ 2, 3, 6, 8)

91 87 Перыметр пра-
мавугольніка

1) Практыкаванне ў знаходжанні 
перыметра прамавугольніка ў не-
стандартнай сітуацыі; 
2) Практыкаванне ў запісе па схе-
мах выразаў з дужкамі і без іх

Прымяненне існуючых ведаў у новай сітуацыі 
(№ 1, 7).
Састаўленне па схемах лікавых выразаў (№ 2).
Параўнанне выразаў па выяўленых за ка на-
мернасцях (№ 8).
Састаўленне задач з апорай на малюнкі (схе-
мы), аналіз і рашэнне (№ 3, 6, 9)

92 88 Пісьмовае 
складанне 
двух лікаў без 
пераходу праз 
разряд

1) Азнаямленне з запісам у слу-
пок і алгарытмам складання двух-
значных лікаў без переходу праз 
разрад;
2) практыкаванне ў знаходжанні 
перыметра прамавугольніка

Алгарытмізацыя складання двух двухзначных 
лікаў (№ 1 , 9).
Канструктыўна-вымяральная дзейнасць (№ 4, 
6). 
Запіс лікаў і прыкладаў па ўказаных патраба-
ваннях (№ 2, 3).
Аналіз, пошук і рашэнне задач

93 89 Пісьмовае 
складанне 
трох лікаў без 
пераходу праз 
разряд

1) Прымяненне алгарытму скла-
дання двух лікаў для складання 
трох і больш лікаў;
2) паўтарэнне ведаў аб параўнанні 
лікаў і велічынь

Перанос існуючых ведаў у новую сітуацыю 
(№ 1).
Пошукавая канструктыўна-вымяральная дзей-
насць (№ 1, 6).
Пошук схаваных лікаў па правіле параўнання 
лікаў (№ 7).
Вылічэнні (№ 5, 8, 10).
Аналіз, пошук і рашэнне задач (№ 3, 9)

94 90 Пісьмовае 
складанне 
двухзначных 
лікаў, сума 
якіх — круглы 
лік

1) Азнаямленне са складаннем 
двухзначных лікаў у выпадку, калі 
ў суме атрымліваецца круглы лік;
2) практыкаванне ў запісе па схе-
мах лікавых выразаў з дужкамі 
і без дужак

Перанос існуючых ведаў з апорай на табліцу 
і схему ў новую сітуацыю (№ 1, 9).
Устанаўленне заканамернасцей і параўнанне 
выразаў (№ 7).
Чытанне схем і запіс выразаў (№ 4).
Аналіз, пошук, рашэнне прамых і адваротных 
задач (№ 2, 3, 8)

95 91 Пісьмовае 
скла данне трох 
двухзначных 
лі каў, сума 
якіх — круглы 
лік

1) Перанос алгарытму складан-
ня двух лікаў на складанне трох 
лікаў;
2) рашэнне задач

Перанос існуючых ведаў у новую сітуацыю 
(№ 1, 9).
Практыкаванне ў алгарытмізацыі дзеянняў 
з дапамогай «вылічальнай машыны» (№ 3).
Аналіз, пошук, рашэнне прамых і адваротных 
задач (№ 2, 5, 6, 8)

96 92 Пісьмовае 
складанне 
двухзначных 
лікаў з перахо-
дам 
праз разряд

1) Азнаямленне з алгарытмам 
разважанняў пры складанні двух-
значных лікаў з пераходам праз 
разрад; 
2) практыкаванне ў распазнаванні 
геаметрычных фігур і знаходжан-
ні перыметра фігур

Алгарытмізацыя складання двух двухзначных 
лікаў у новай сітуацыі (№ 1, 7).
Канструктыўна-вымяральная і вылічальная 
дзейнасць (№ 4, 5).
Выяўленне заканамернасцей і на іх аснове 
параўнанне выразаў (№ 3).
Аналіз, пошук і рашэнне задач (№ 2, 6)
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97 93 Пісьмовае 
складанне 
двухзначных 
лікаў з пера-
ходам праз 
разряд

1) Практыкаванне ў пісьмовым 
складанні двухзначных лікаў з пе-
раходам праз разрад;
2) паглыбленне ведаў аб выразах 
і дзеяннях з велічынямі

Практыкаванне, набыццё навыкаў складання 
двухзначных лікаў з пераходам праз разрад 
(№ 1, 10).
Канструктыўна-вымяральная і вылічальная 
дзейнасць (№ 2, 6).
Вылічэнне значэнняў выразаў, прадстаўленых 
па-рознаму (№ 5, 7).
Аналіз, пошук і рашэнне задач (№ 3, 4, 9).
Спалучэнне практычных дзеянняў і лагічных 
разважанняў (№ 8)

98 94 Пісьмовае 
складанне 
двухзначных 
лікаў з пера-
ходам праз 
разрад

1) Замацоўванне ведання алга-
рыт му пісьмовага складання;
2) параўнанне лікаў, лікавых 
выразаў, велічынь

Адпрацоўка навыкаў пісьмовага складання 
двухзначных лікаў (№ 1).
Вылучэнне на малюнку знаёмых вобразаў 
геамет рычных фігур, вымярэнне іх элемен-
таў (№ 2). 
Рашэнне задач з апорай на чарцёж, малюнак 
(№ 3, 5, 9).
Параўнанне лікаў, выразаў, даўжынь (№ 6, 7).
Фарміраванне ацэначна-кантралюемых дзе-
янняў (№ 10)

99 95 Пісьмовае 
складанне двух 
двухзначных 
лікаў, сума якіх 
роўная 100

1) Прымяненне алгарытму пісь-
мовага складання двух двухзнач-
ных лікаў у выпадку, калі іх сума 
роўная 100; 
2) удасканальванне вылічальных 
навыкаў

Перанос існуючых ведаў у новую сітуацыю 
(№ 1).
Пошук адказу на практычнае пытанне з апо-
рай на мадэль рычаговых шаляў (№ 2).
Параўнанне лікаў і велічынь (№ 8, 10).
Аднаўленне прапушчаных лічбаў (№ 6).
Аналіз, пошук, рашэнне задач (№ 3, 5, 7, 9)

100 96 Пісьмовае 
складанне трох 
двухзначных 
лі каў, сума якіх 
роў ная 100

1) Прымяненне алгарытму пісь-
мовага складання двухзначных 
лікаў у выпадку, калі сума трох 
лікаў роўная 100;
2) практыкаванне ў запісе, чытан-
ні, параўнанні лікавых выразаў 
і знаходжанні іх значэння

Перанос існуючых ведаў у новую сітуацыю 
(№ 1, 11).
Распазнаванне прамавугольнікаў у нестан-
дартным прад’яўленні (№ 7).
Вымярэнне (№ 5), устанаўленне за ка на-
мернасцей пры падборы лікаў (№ 3, 6).
Састаўленне выразаў па схемах (№ 4).
Аналіз, пошук, рашэнне задач з рознымі ве-
лічынямі: ёмістасцю, масай, часам, даўжынёй 
(№ 2, 8, 9, 10)

101 97 Пісьмовае 
адніманне 
двухзначных 
лікаў без 
пераходу праз 
разрад

1) Азнаямленне з алгарытмам пісь-
мовага аднімання двухзначных лі-
каў без пераходу праз разрад;
2) практыкаванне ў пабудове ква-
драта і вылічэнні яго перыметра

Азнаямленне з запісам у слупок і алгарытмам 
аднімання двухзначных лікаў без пераходу 
праз разрад (№ 1).
Канструктыўна-вымяральная дзейнасць 
(№ 3).
Састаўленне прыкладаў па нестандартных 
схе мах (№ 4).
Параўнанне мас, выразаў і даўжынь (№ 7, 9).
Аналіз, пошук, рашэнне задач (№ 2, 6, 8)

102 98 Пісьмовае 
адніманне 
двухзначнага 
ліку ад кру-
глага

1) Азнаямленне з алгарытмам 
пісьмовага аднімання двухзнач-
нага ліку ад круглага;
2) замацаванне навыкаў вы мя-
рэння даўжыні і пісьмовых вы лі-
чэнняў

Перанос існуючых ведаў у новую сітуацыю 
(№ 1). 
Састаўленне прыкладаў па нестандартных 
схемах (№ 8).
Вымярэнне і вылічэнне даўжынь (№ 3).
Аналіз, пошук і рашэнне задач (№ 2, 7).
Спалучэнне практычных дзеянняў і лагічных 
разважанняў (№ 4)

103 99 Пісьмовае 
адніманне 
двухзначных 
лікаў з перахо-
дам 
праз разрад

1) Прымяненне вывучанага алга-
рытму аднімання для пісьмовага 
аднімання двухзначных лікаў 
з пераходам праз разрад; 
2) практыкавацца ў знаходжанні 
невядомых аднімаемага, па мян-
шаемага і складаемага

Перанос існуючых ведаў у новую сітуацыю 
(№ 1, 7).
Распазнаванне на малюнку трохвугольнікаў, 
квадратаў (№ 3).
Пошук прапушчаных лікаў (№ 5).
Аналіз, пошук і рашэнне задач (№ 2, 4, 6)
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104 100 Адніманне 
двухзначных 
лікаў ад 100

1) Азнаямленне з алгарытмам 
адні мання двухзначных лікаў ад 
ліку 100;
2) практыкаванне ў запісе, чытан-
ні лікавых выразаў і знаходжанні 
іх значэнняў

Перанос існуючых ведаў на выпадак адні ман-
ня ад ліку 100 (№ 1).
Распазнаванне на малюнку прамавугольнікаў, 
фармуляванне правільных сцверджанняў з ча-
сціцай «не» (№ 6).
Састаўленне і чытанне выразаў па нестандарт-
ных схемах (№ 2, 4).
Аналіз, пошук і рашэнне задач (№ 3, 5, 8)

105 101 Праверка скла-
дання

1) Абагульненне ведаў аб двух 
спосабах праверкі складання;
2) замацаванне ўменняў вуснага 
і пісьмовага складання і адніман-
ня двухзначных лікаў

Сістэматызацыя і абагульненне ведаў аб сувязі 
дзеянняў складання і аднімання, адкрыццё 
правіла праверкі складання (№ 1, 9).
Пабудова прамавугольніка па зададзеных 
памерах (№ 4).
Распазнаванне квадратаў, фармуляванне 
правільных сцверджанняў з часціцай «не» 
(№ 6).
Аналіз, пошук і рашэнне задач (№ 2, 5, 7, 8)

106 102 Праверка адні-
мання

1) Абагульненне ведаў аб споса-
бах праверкі аднімання;
2) практыкаванне ў вусным і пісь-
мовым складанні і адніманні двух-
значных лікаў

Сістэматызацыя і абагульненне ведаў аб пра-
верцы аднімання (№ 1, 9).
Падбор патрэбных лічбаў і знакаў дзеянняў 
(№ 3, 6).
Састаўленне, аналіз, пошук і рашэнне задач 
(№ 2, 4, 7, 8).
Устанаўленне адпаведнасцей паміж мноствамі 
(№ 5)

107 103 Складанне 
велічынь

1) Азнаямленне з прыёмам і ўзо-
рам запісу пісьмовага скла дання 
велічынь;
2) замацаванне ведання алгарыт-
маў складання і аднімання двух-
знач ных лікаў

Перанос ведання алгарытмаў складання лікаў 
на складанне велічынь (№ 1).
Кантрольна-ацэначная дзейнасць (№ 5).
Параўнанне выразаў (№ 3).
Пошук адказу на практычнае пытанне (№ 2, 
6).
Аналіз, пошук, рашэнне задач (№ 4, 7)

108 104 Адніманне 
велічынь

1) Азнаямленне з прыёмам і ўзо-
рам запісу пісьмовага адні мання 
велічынь;
2) паўтарэнне правіл знаходжан-
ня невядомых кампанентаў дзеян-
няў складання і аднімання

Перанос ведання алгарытмаў аднімання лікаў 
на адніманне велічынь (№ 1).
Састаўленне прыкладаў па нестандартных 
схемах (№ 5).
Пошук прапушчаных лічбаў (№ 6).
Аналіз, пошук, рашэнне задач (№ 2, 3, 4, 8)

109 * Кантрольная 
работа

1) Устанаўленне ўзроўню за сваен-
ня вучнямі вуснага і пісьмовага 
складання і аднімання лікаў у ме-
жах 100;
2) праверка ўмення рашаць са-
стаўныя задачы ў 1—2 дзеянні

Змест кантрольнай работы прапанаваны на 
с. 65—69 у частцы 2 дапаможніка «Праверач-
ныя і кантрольныя работы па матэматыцы. 
2 клас»

110 * Аналіз кант-
рольнай рабо-
ты. Работа над 
памылкамі

1) Падвядзенне вынікаў засваен-
ня праграмнага матэрыялу;
2) адпрацоўка ўменняў і навыкаў, 
якія патрабуюць карэкціроўкі

Абмеркаванне і выпраўленне памылак

Множанне і дзяленне (18 г)
111 105 Множанне 1) Увядзенне новага арыф ме тыч-

нага дзеяння — множання — і ўста-
наў лен не яго канкрэтнага сэнсу;
2) практыкаванне ў вусным і пісь-
мовым складанні і адніманні двух-
значных лікаў

Пашырэнне знакавай сістэмы; устанаўленне 
сувязі складання з множаннем на практычнай 
аснове (№ 1, 2, 3, 8).
Састаўленне і рашэнне прыкладаў з апорай на 
блок-схему разгалінаванага алгарытму (№ 6).
Аналіз, пошук, рашэнне задач (№ 5, 7)

112 106 Множанне 1) Замацаванне ведання канкрэт-
нага сэнсу дзеяння множання;
2) рашэнне простых задач, якія 
рас крываюць канкрэтны сэнс мно-
жання

Практыкаванне ў вылічэннях па ўзаемасувязі 
дзеянняў складання і аднімання (№ 1, 4, 9).
Састаўленне прыкладаў па нестандартных 
схемах (№ 7).
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Аналіз, пошук, рашэнне задач практычнай на-
кіраванасці (№ 2, 3, 5, 6, 8)

113 107 Кампаненты 
дзеяння мно-
жання

1) Азнаямленне з назвамі кампа-
нентаў дзеяння множання;
2) рашэнне простых і састаўных 
задач

Чытанне выразаў з выкарыстаннем новай тэр-
міналогіі (множнік, здабытак) (№ 1, 2).
Параўнанне выразаў і даўжынь (№ 8).
Састаўленне, аналіз, пошук, рашэнне задач 
(№ 3, 4, 9).
Пабудова адрэзкаў рознай даўжыні (№ 8)

114 108 Перамяшчаль-
ны закон мно-
жан ня 

1) Практычнае азнаямленне з пе-
рамяшчальнай уласцівасцю мно-
жання;
2) рашэнне простых задач, якія 
раскрываюць канкрэтны сэнс дзе-
яння множання

Сістэматызацыя і абагульненне атрыманых 
ве даў для фармулёўкі перамяшчальнага за-
кону множання на практычнай аснове (№ 1).
Вылічальная дзейнасць (№ 5, 6, 10).
Пабудова квадрата па зададзенай старане 
(№ 8).
Рашэнне задач (№ 2, 3, 7, 9)

115 109 Прыёмы мно-
жання

1) Выкарыстанне прыёму мно-
жан ня па частках для знаходжа-
ння здабытку;
2) практыкаванне ў вусным і пісь-
мовым складанні і адніманні двух-
значных лікаў

Абгрунтаванне і выкарыстанне прыёму мно-
жання з апорай на малюнак (№ 1).
Прымяненне вызначэння множання для вы-
лічэнняў, параўнанняў (№ 3, 5, 8).
Састаўленне прыкладаў па схемах (№ 7).
Складанне і адніманне даўжынь, часу (№ 6, 
10).
Рашэнне задач (№ 2, 4, 9)

116 110 Прыёмы мно-
жання

1) Азнаямленне з прыёмам мно-
жання па частках;
2) практыкаванне ў параўнанні, 
вусным і пісьмовым складанні 
і адніманні двухзначных лікаў 
і велічынь

Абгрунтаванне і выкарыстанне новага прыёму 
множання (№ 1).
Складанне, адніманне і параўнанне двухзнач-
ных лікаў і выразаў (№ 3, 7, 11).
Вылічэнне перыметра трохвугольніка па за-
дадзеных памерах (№ 8).
Рашэнне простых і састаўных задач рознымі 
спосабамі (№ 2, 4, 9, 10)

117 111 Табліца мно-
жання ліку 2 на 
адназначныя 
лікі

1) Састаўленне табліцы множан-
ня ліку 2;
2) састаўленне рашэння задач

Прымяненне атрыманых ведаў для са стаў-
лення табліцы множання; параўнанне здабы-
ткаў (№ 1), даўжынь (№ 6).
Вымярэнне даўжынь адрэзкаў на малюнку 
(№ 6).
Састаўленне, аналіз і рашэнне задач рознымі 
спосабамі (№ 2, 4, 5, 8)

118 112 Табліца мно-
жання адна-
знач ных лікаў 
на лік 2

1) Састаўленне табліцы множан-
ня на лік 2;
2) удасканальванне вылічальных 
уменняў

Прымяненне перамяшчальнага закону мно-
жан ня для састаўлення табліцы множання на 
лік 2.
Састаўленне прыкладаў па «вылічальнай ма-
шыне» (№ 2).
Аналіз, пошук, рашэнне задач з апорай на чар-
цёж (№ 1, 6).
Пошук адказаў на практычныя пытанні (№ 4, 7).
Вылічэнне (№ 5, 8)

119 113 Дзяленне 1) Увядзенне новага арыф ме тыч-
нага дзеяння — дзялення — і ўста-
наўленне яго канкрэтнага сэнсу;
2) удасканальванне вылічальных 
уменняў

Пашырэнне знакавай сістэмы, увядзенне на 
практычнай аснове аперацыі дзялення (№ 1).
Аргументаванне выбару правільнага сцвер-
джання (№ 5).
Вылічэнне з дужкамі (№ 2, 7).
Аналіз, пошук, рашэнне задач (№ 3, 4, 6)

120 114 Кампаненты 
дзе яння дзя-
лення

1) Азнаямленне з назвамі кампа-
нентаў дзеяння дзялення;
2) рашэнне простых і састаўных 
задач

Чытанне па схеме новай тэрміналогіі, рашэнне 
задач на знаходжанне дзелі (№ 1, 2).
Практыкаванне ў знаходжанні здабытку па 
вызначэнні (№ 4).
Параўнанне велічынь (№ 7, 9).
Рашэнне задач (№ 3, 5, 8)
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121 115 Узаемасувязь 
мно жання 
і дзялення

1) Устанаўленне ўзаемасувязі па-
між дзеяннямі множання і дзя-
лення;
2) паўтарэнне назваў кампанентаў 
усіх чатырох дзеянняў

Устанаўленне на практычнай аснове і прак-
тыкаванне ў вылічэннях па ўзаемасувязі дзе-
янняў множання і дзялення (№ 1, 2).
Аналіз і ўстанаўленне заканамернасці ў радзе 
(№ 4).
Пошук невядомых лічбаў (№ 6).
Састаўленне прыкладаў па табліцы і іх рашэн-
не па вывучаных правілах (№ 5).
Рашэнне задачы па пададзеным чарцяжы 
(№ 3)

122 116 Табліцы дзя-
лен ня на лік 2 
і з дзеллю 2

1) Састаўленне табліц дзя лен-
ня на лік 2 і з дзеллю 2 з вы ка-
рыстаннем прыёму ўзае ма су вязі 
множання і дзялення;
2) параўнанне лікавых выразаў, 
якія ўтрымліваюць дзеянне мно-
жання

Практыкаванне ў выкарыстанні ўзаемасувязі 
дзеянняў множання і дзялення пры састаўлен-
ні табліц дзялення з лікам 2 (№ 5).
Параўнанне двухзначных лікаў (№ 7) і выра-
заў, якія ўтрымліваюць множанне (№ 2).
Састаўленне, аналіз, рашэнне задач з апорай 
на малюнак, чарцёж, табліцу (№ 1, 4, 6)

123 117 Табліца 
мно жан ня 
ліку 3 на адна-
значныя лікі

1) Састаўленне табліцы множан-
ня ліку 3;
2) адпрацоўка вылічальных на-
вы каў

Перанос існуючых ведаў у новую сітуацыю 
(№ 1).
Параўнанне выразаў і даўжынь (№ 8).
Рашэнне простых задач на множанне (№ 2, 7).
Аргументаваная расстаноўка ў выразе дужак 
і знакаў дзеянняў (№ 6).
Рашэнне задач (№ 4, 5)

124 118 Табліца мно-
жання на лік 3

1) Састаўленне табліцы множан-
ня на лік 3;
2) практыкаванне ў знаходжан-
ні даўжыні ломанай і перыметра 
фігур

Перанос існуючых ведаў у новую сітуацыю 
(№ 1).
Састаўленне табліцы множання на лік 3.
Пошук невядомых кампанентаў чатырох 
арыфметычных дзеянняў (№ 2).
Аналіз, пошук, рашэнне задач з апорай на ма-
люнак (№ 1) і чарцяжі (№ 3, 5).
Рашэнне задач геаметрычнага зместу (№ 4, 7)

125 119 Табліцы дзя-
лен ня на лік 3 
і з дзеллю 3

1) Састаўленне табліц дзя лен ня 
на лік 3 і з дзеллю 3 з вы ка рыс-
таннем прыёму ўзаемасувязі мно-
жан ня і дзялення; 
2) адпрацоўка ўзаемасувязі дзеян-
няў множання і дзялення

Практыкаванне ў выкарыстанні ўзаемасувязі 
дзеянняў множання і дзялення пры састаўлен-
ні табліц дзялення з лікам 3 (№ 1, 7).
Састаўленне прыкладаў па табліцах (№ 6).
Параўнанне велічынь (№ 9).
Адпрацоўка матэматычнай тэрміналогіі (№ 4).
Рашэнне задач геаметрычнага зместу (№ 3, 5)

126 120 Паўтарэнне 
табліц множа-
ння і дзялення 
з лі камі 2 і 3

1) Адпрацоўка вылічальных на-
выкаў;
2) рашэнне задач на множанне 
і дзяленне

Практыкаванне ў рашэнні простых задач  
на множанне і дзяленне, састаўленне адварот-
ных задач (№ 1, 8, 9).
Практыкаванне ў параўнанні здабыткаў (№ 2).
Знаходжанне перыметра прамавугольніка 
з выкарыстаннем дзеяння множання (№ 7).
Вылічэнні (№ 4, 10)

127 121 Паўтарэнне 
таб ліц мно жан-
ня і дзялення 
з лі камі 2 і 3

1) Паўтарэнне вывучаных табліц 
множання і дзялення;
2) паўтарэнне прыёму работы над 
задачамі

Рашэнне простых задач, якія раскрываюць 
канкрэтны сэнс дзеянняў множання і дзяле-
ння (№ 1, 3, 10).
Аднаўленне прыкладаў па ўзаемасувязі дзеян-
няў множання і дзялення (№ 2).
Складанне і адніманне лікаў (№ 7).
Пошук рашэння састаўных задач з дзеяннем 
множання (№ 4)

128 122 Замацаванне 
ве дання табліц 
мно жання 
і дзя лен ня 
з лікамі 2 і 3

1) Паўтарэнне вывучаных табліц 
множання і дзялення; 
2) знаходжанне перыметраў квад-
ра та і прамавугольніка з да па мо-
гай дзеяння множання

Абагульненне ведаў, атрыманых пры вы ву чэн-
ні множання і дзялення (№ 1, 3, 8).
Знаходжанне перыметра геаметрычных фігур 
(квадрата, прамавугольніка, трохвугольніка) 
з выкарыстаннем множання (№ 2, 6).
Аргументаваны падбор множнікаў (№ 7)
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Заканчэнне
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Паўтарэнне вывучанага ў II класе (8 г)

129—
133

* Паўтарэнне  
ма тэ рыялу,  
вы ву чанага  
ў II класе 

Замацаванне, дыягностыка і ка-
рэкцыя: 
– ведання нумарацыі двухзнач-
ных лікаў, вусных і пісьмовых 
прыёмаў складання і аднімання 
двухзначных лікаў, таблічных 
выпадкаў множання і дзялення  
з лікамі 2 і 3;
– уменняў рашаць простыя і са-
стаўныя задачы;
– ведання велічынь (даўжыня, 
перыметр, час), дзеянняў над імі, 
вымярэння і іх параўнання;
– ведання геаметрычных фігур 
(прамень, вугал, віды вуглоў, 
многавугольнік, прамавугольнік, 
квадрат)

Знаходжанне невядомых кампанентаў дзеян-
няў (№ 6, 19, 49, 55, 58).
Параўнанне лікаў і выразаў (№ 45, 56), запіс 
выразаў (№ 51).
Распазнаванне па назве кампанентаў дзеянняў 
(№ 2, 11, 38, 43).
Вылічэнне зручным спосабам (№ 14).
Вылічэнне з дужкамі і без іх (№ 41, 61).
Запіс двухзначных лікаў (№ 15).
Расстаноўка дужак для вылічэнняў (№ 16).
Састаўленне і рашэнне прыкладаў па ланцу-
жку (№ 18), па малюнку (№ 42), па заканаме-
рнасці (№ 21, 32, 53), па ўзоры (№ 31).
Аднаўленне лікаў па заканамернасці (№ 20).
Множанне лікаў па вызначэнні (№ 34).
Дзяленне лікаў па табліцы (№ 52). 
Рашэнне простых прамых і адваротных задач 
(№ 24, 33, 44, 48).
Рашэнне састаўных задач (№ 9, 10, 12, 26, 29, 
35, 40, 50, 54, 57, 60).
Знаходжанне перыметра прамавугольніка, 
квадрата, трохвугольніка (№ 1, 7, 22, 37, 59).
Устанаўленне суадносін паміж велічынямі 
(№ 3, 5, 23, 39).
Выкананне дзеянняў над велічынямі (№ 4, 8, 
25). Параўнанне велічынь (№ 27).
Устанаўленне падабенства і адрознення геаме-
трычных фігур (№ 13).
Распазнаванне відаў вуглоў (№ 28, 37). Ад-
люстраванне геаметрычных фігур (№ 47, 59)

134 Кантрольная 
работа

Устанаўленне узроўню засваен-
ня вучнямі вучэбнага матэрыялу, 
вывучанага ў II класе

Змест кантрольнай работы прапанаваны 
на с. 70—74 у частцы 2 дапаможніка «Праве-
рачныя і кантрольныя работы па матэматыцы. 
2 клас»

135—
136

Аналіз кант-
рольнай  
работы.
Работа над 
памылкамі

1) Падвядзенне вынікаў праграм-
нага матэрыялу;
2) выяўленне тыповых памылак;
3) адпрацоўка ўменняў і на вы-
каў, якія маюць патрэбу ў ка рэк-
ці роўцы

Абмеркаванне і выпраўленне памылак
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Чалавек і свет

Агульная колькасць гадзін —  34

1. Трафімава, Г. У. Чалавек і свет : вучэб. дапам. для 2 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай навучан-
ня / Г. У. Трафімава, С. А. Трафімаў. — Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2017.

2. Трафимова, Г. В. Человек и мир. 2 класс. Книга для чтения : пособие для учащихся учреждений общ. сред. об-
разования с белорус. и рус. яз. обучения / Г. В. Трафимова, С. А. Трафимов. — Минск : Аверсэв, 2017.

№  
урока Тэма Мэта ўрока Асноўныя віды  

і спосабы дзейнасці 
Дамашняе 

заданне

1 2 3 4 5

1 Прырода вакол 
нас

Пазнаёміць з вучэбным да-
паможнікам, кнігай для чы-
тан ня, фарміраваць у вуч няў 
беражлівыя адносіны да кніг.
Актуалізаваць веды вучняў 
аб аб’ектах прыроды і прад-
метах працы чалавека, атры-
маныя ў 1 класе.
Сістэматызаваць і пашырыць 
уяўленні аб прыродзе, прык-
метах нежывой і жывой пры-
роды.
Праверыць уменне аб’яд-
ноў ваць аб’екты ў групы па 
істотных прыкметах.
Садзейнічаць усведамленню 
вучнямі адзінства і цэ лас нас-
ці прыроды, узаемасувязі не-
жывой і жывой прыроды.
Фарміраваць у вучняў бе-
ражлівыя адносіны да пры-
роды, жаданне пазнаваць яе

Знаёмства з вучэбным дапаможнікам, яго 
структурай, апаратам арыентавання.
Вучэбны дыялог «Ці ўсё вакол нас можна 
назваць прыродай? Чаму?». Супастаўлен-
не ведаў з тэкстам вучэбнага дапаможніка 
(с. 6, першы абзац).
Вылучэнне істотных прыкмет жывой і не-
жывой прыроды (праца са схемай на с. 6).
Выкананне заданняў: а) па размеркаван-
ні аб’ектаў на групы (аб’екты прыроды 
і прадметы працы чалавека); б) па зама-
цаванні ведаў аб адметных прыкметах 
аб’ектаў жывой і нежывой прыроды.
Работа ў парах з ілюстрацыямі на с. 7: 
устанаўленне ўзаемасувязі раслін і жы-
вёл.
Чытанне тэксту на с. 7 пра ўзаемасувязь 
нежывой і жывой прыроды.
Работа ў групах: аналіз малюнкаў на с. 8, 
падрыхтоўка паведамленняў аб прыкла-
дах узаемасувязі нежывой і жывой пры-
роды.
Азнаямленне вучняў з крыніцамі дадатко-
вай інфармацыі аб узаемасувязі нежывой 
і жывой прыроды (кнігай для чытання, 
с. 6—12; кнігамі рубрыкі «Для дапытлі-
вых»).
Гутарка, падчас якой вучні прыводзяць 
доказы, што чалавек — частка прыроды 
і не можа існаваць без яе.
Параўнанне адказаў з тэкстам на с. 8.
Удзел у гутарцы па пытаннях рубрыкі 
«Праверце сябе» на с. 9.
Інфармацыя настаўніка аб падрыхтоўцы 
да ўрока-экскурсіі

Прачытаць 
па ра граф на 
с. 6—9, адказаць 
на пы танні

2 Экскурсія «Дзі-
ка рос лыя рас лі-
ны Беларусі»

Фарміраваць у вучняў умен-
ні распазнаваць дзікарослыя 
дрэвы, кусты, травяністыя 
расліны бліжэйшага на-
ваколля па характэрных 
прыкметах.
Спрыяць выхаванню экала-
гічна правільных паводзін.
Садзейнічаць развіццю на-
зіральнасці, уменняў параў-
ноўваць, вылучаць адметныя 
прыкметы аб’ектаў

Удзел у гутарцы аб правілах паводзін на 
экскурсіі.
Выкананне задання «Лепшыя знаўцы 
правіл юных сяброў прыроды». Вызна-
чэнне групы «Зялёны патруль» па на-
зіраннях за выкананнем правіл паводзін 
у прыродзе.
Назіранні на мясцовасці, знаходжанне 
аб’ектаў навакольнага свету: жывая і не-
жывая прырода.
Назіранні за дзікарослымі раслінамі, 
устанаўленне адрозненняў паміж дрэвамі,  
кустамі, дзікарослымі раслінамі.
Распазнаванне дрэў і кустоў бліжэйшага 
наваколля.
Выкананне задання «Кветкавы пошук»: 
распазнаванне дзікарослых травяністых 
раслін.

—
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Слуханне групы «Зялёны патруль» аб вы-
кананні групамі правіл паводзін падчас 
экскурсіі.
Выніковая гутарка па выніках экскурсіі

3 Паветра і яго 
ўлас цівасці

Пашырыць уяўленні вучняў 
аб паветры.
Стварыць умовы для адкры-
цця вучнямі ў ходзе до сле-
даў і назіранняў, што паветра 
знаходзіцца вакол нас, пры-
сутнічае ў глебе і вадзе.
Садзейнічаць азнаямленню 
вучняў з уласцівасцямі па-
вет ра з дапамогай пра вя-
дзен ня элементарнай да-
след чай дзейнасці.
Фарміраваць у вучняў уяў-
ленні аб значэнні вывучаных 
уласцівасцей паветра ў пры-
родзе і ў жыцці чалавека.
Спрыяць развіццю ўмення 
аналізаваць, рабіць высновы, 
устанаўліваць прычынна-
вы ніковыя сувязі

Выкананне задання «Знайдзі лішняе сло-
ва» (падзел аб’ектаў навакольнага свету 
на групы). Абмеркаванне «Пытанняў 
юным знаўцам» (с. 9).
Праца са зместам вучэбнага дапаможніка 
(с. 4): вызначэнне назвы новага радзела, 
колькасць тэм (параграфаў), назвы і ста-
ронак першага параграфа.
Абмеркаванне пытання, дзе ў прыродзе 
сустракаецца паветра. Параўнанне адка-
заў з тэкстам першага абзаца (с. 10).
Праца з ілюстрацыямі на с. 10, пошук ад-
казу на пытанне, як можна выявіць паве-
тра вакол сябе.
Правядзенне вучнямі простых доследаў 
у класе па выяўленні паветра: а) узмах-
нуць перад тварам сшыткам і адчуць рух 
паветра; б) моцна сціснуць у руцэ гума-
вую грушу, падставіўшы да наканечніка 
другую руку: чутны шум паветра, якое 
выходзіць, і скурай адчуваецца яго рух; 
в) пакласці на парту дробныя кавалачкі 
паперы і ўзмахнуць над імі газетай. Па-
ветра прыйдзе ў рух і перанясе кавалачкі 
паперы на іншае месца.
Азнаямленне вучняў з апавяданнем «Как 
можно обнаружить невидимку?» (кніга 
для чытання, с. 14—15).
Вопыт практычнай дзейнасці: 1) знаёмст-
ва вучняў з правіламі паводзін пры пра-
вядзенні доследаў; 2) правядзенне досле-
даў па выяўленні паветра. Фармуляванне 
вывадаў па выніках доследаў: «Усё, што 
нам здаецца пустым, на самай справе за-
поўнена паветрам. Паветра ёсць у глебе 
і вадзе».
Правядзенне доследаў па выяўленні ўлас-
цівасцей паветра. Параўнанне вынікаў 
вучэбна-даследчай дзейнасці з тэкстам 
параграфа на с. 11—13. Азнаямленне са 
значэннем вывучаных уласцівасцей паве-
тра ў прыродзе і ў жыцці чалавека.
Выкананне заданняў па замацаванні вы-
вучанага матэрыялу, адказы на пытанні да 
параграфа (с. 13)

Прачытаць 
параграф на 
с. 10—13, адка-
заць на пытанні

4 Значэнне і ахо-
ва паветра

Пашырыць уяўленні вучняў 
аб значэнні паветра ў пры-
родзе і жыцці чалавека, аб 
важнасці чыстага паветра для 
здароўя чалавека.
Садзейнічаць фарміраванню 
ў вучняў уяўлення аб крыні-
цах забруджвання паветра 
і мерах па яго ахове.
Садзейнічаць выхаванню 
свядомага стаўлення да за-
хавання чысціні паветра, 
разуменню значэння зялё-

Удзел у гутарцы аб уласцівасцях паветра, 
адказы на пытанні на с. 13.
Вызначэнне тэмы ўрока, адказ на пытанне 
«Чаму паветра часам называюць покры-
вам, якое засцерагае Зямлю?».
Параўнанне адказаў з тэкстам на с. 14.
Азнаямленне вучняў з апавяданнем «По-
чему без воздуха не прожить на Земле?» 
(кніга для чытання, с. 15—17), гутарка аб 
значэнні паветра ў прыродзе.
Работа ў групах: аналіз ілюстрацый на 
с. 14, складанне вусных апавяданняў пра 
значэнне паветра ў жыцці чалавека.

Прачытаць   
параграф на 
с. 14—17, адка-
заць на пытанні
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ных раслін у забеспячэнні 
чысціні паветра.
Фарміраваць у вучняў умен-
ні працаваць з навуковым 
тэкстам, знаходзіць адказы 
на пытанні, здольнасці ра-
біць вывады, устанаўліваць 
прычынна-выніковыя сувязі

Асваенне ведаў аб значэнні паветра для 
дыхання жывых арганізмаў: праца з тэкс-
там і ілюстрацыямі на с. 15, правядзенне 
доследу з пакаёвай раслінай — бальзамі-
най.
Чытанне тэксту аб крыніцы забруджван-
ня паветра (с. 16).
Развагі вучняў па пытаннях «Што трэба 
рабіць людзям, каб як мага менш дыхаць 
забруджаным паветрам?», «Што трэба 
рабіць для захавання чысціні паветра?». 
Параўнанне адказаў з тэкстам параграфа 
на с. 16.
Выкананне заданняў на замацаванне вы-
вучанага: праверка ўмення вызначаць 
крыніцы забруджвання паветра; ведання 
правіл падтрымання чысціні паветра

5 Вада і яе ўлас-
ці васці

Пашырыць уяўленні вучняў 
аб вадзе ў прыродзе.
Стварыць умовы для азна ям-
лення вучняў з улас ці вас цямі 
вады шляхам правя дзення 
элементарнай даследчай 
дзейнасці.
Садзейнічаць развіццю на-
зіральнасці, уменняў параў-
ноўваць, рабіць вывады па 
выніках назіранняў.
Фарміраваць уменні зна-
ходзіць неабходную інфар-
мацыю на схемах, малюнках, 
у тэксце

Выкананне задання «Скажыце чаму» на 
праверку ведаў аб значэнні і ахове паве-
тра.
Вызначэнне тэмы ўрока. Гутарка па пыта-
ннях «Чаму кажуць: “Вада — краса пры-
роды”?», «Дзе ў прыродзе вам даво дзілася 
любавацца вадой?» — для актуалізацыі 
ведаў аб вадзе як частцы нежывой пры-
роды.
Разглядванне схемы на с. 18, праца з тэкс-
там на с. 17—18 з мэтай пошуку адказу на 
пытанне «Дзе ў прыродзе сустракаецца 
вада?».
Азнаямленне вучняў з апавяданнем 
«Интересно о воде» (кніга для чытання, 
с. 24—26).
Вывучэнне схемы «Уласцівасці вады» на 
с. 18.
Вопыт практычнай дзейнасці: даследа-
ванне ў групах уласцівасцей вады з вы-
карыстаннем малюнкаў-падказак і тэксту 
параграфа на с. 18. Фармулёўка вывадаў, 
атрыманых у выніку практычнай работы.
Чытанне тэксту на с. 20, азнаямленне 
з практычным прымяненнем ў побыце 
ведаў аб уласцівасцях вады.
Выніковая гутарка аб уласцівасцях вады

Прачытаць 
параграф на 
с. 17—21, адка-
заць на пытанні

6 Значэнне і ахо-
ва вады

Пашырыць уяўленні вучняў 
аб значэнні вады для раслін, 
жывёл і чалавека, аб крыні-
цах забруджвання вады і ме-
рах па яе ахове.
Садзейнічаць фарміраван-
ню экалагічна правільных і 
беражлівых адносін да вады 
ў прыродзе і ў побыце.
Прадоўжыць фарміраванне 
ўменняў працаваць з тэкс-
там і ілюстрацыямі для по-
шуку неабходнай інфарма-
цыі, уменняў фармуляваць 
вывады, устанаўліваць пры-
чынна-выніковыя сувязі

Выкананне заданняў, прапанаваных 
настаўнікам, па праверцы ведаў аб 
уласцівасцях вады: заданне «Знайдзіце 
лішняе слова», пытанні рубрык «Пра-
верце сябе» і «Пытанні юным знаўцам» 
(с. 20—21).
Вызначэнне тэмы ўрока, вучэбны дыялог 
«Чаму людзі называюць ваду найвялік-
шым дарам прыроды?».
Чытанне апавядання «Можно ли без во-
ды прожить?» (кніга для чытання, с. 28) 
і першага абзаца параграфа на с. 21.
Работа ў парах: аналіз малюнкаў на с. 22, 
абмеркаванне пытання «Для чаго патрэб-
на вада раслінам і жывёлам — насельнікам 
сушы?».
Паведамленне настаўніка аб неабходнасці 
вады для жывых арганізмаў.

Прачытаць 
па раграф на 
с. 21—25, пад-
рых та ваць адка-
зы на пытанні
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Удзел у гутарцы на аснове праблемнага 
пытання «Ці любую ваду можна піць і ча-
му?». 
Работа ў групах: складанне па малюнках 
вуснага расказу аб выкарыстанні вады 
чалавекам.
Чытанне тэксту параграфа на с. 24, пошук 
адказу на пытанне аб крыніцах забрудж-
вання вады і мерах па яе ахове.
Дэманстрацыя настаўнікам доследу, які 
дазваляе наглядна паказаць вучням за-
бруджванне вады, якое адбываецца ў хат-
няй гаспадарцы.
Развагі вучняў на тэму «Што павінен ра-
біць чалавек для эканомнага расходаван-
ня вады ў побыце?».
Выніковая гутарка па тэме ўрока

7 Глеба Фарміраваць уяўленне вуч-
няў аб глебе, яе складзе, 
га лоў най адметнай улас ці-
васці — урадлівасці.
Прадоўжыць фарміраванне 
ўменняў назіраць і рабіць 
вывады на аснове пра ве дзе-
ных доследаў, умення вы яў-
ляць узаемасувязі па між не-
жывымі і жывымі аб’ек та мі 
прыроды.
Ства рыць умовы для вы ха-
вання цікавас ці да доследна-
экспе ры мен таль най вучэб-
най дзейнасці

Удзел у гульні «Так — воплеск, не — 
маў чок» па праверцы ведаў вучняў аб 
уласцівасцях вады і яе значэнні для ча-
лавека.
Чытанне і адказы на «Пытанні юным 
знаў цам» на с. 25.
Паведамленне настаўнікам тэмы ўрока, 
гутарка па пытаннях «Дзе даводзілася ба-
чыць глебу?», «Што такое глеба?».
Знаёмства з паняццем «глеба» і галоў-
най уласцівасцю глебы — урадлівасцю 
(каменціраваць чытанне трох першых 
абзацаў параграфа).
Работа ў парах, актуалізацыя ведаў пра 
тое, што ў глебе ёсць паветра.
Вопыт практычнай дзейнасці: вызначэнне 
з дапамогай доследаў складу глебы.
Параўнанне вывадаў, атрыманых у выніку 
доследаў, з тэкстам параграфа аб складзе 
глебы на с. 27—28.
Работа ў групах: абмеркаванне пытання 
«Ці можна сказаць, што глеба звязвае не-
жывую і жывую прыроду?». Параўнанне 
сваіх адказаў з тэкстам на с. 28—29.
Выніковая гутарка па пытаннях па выву-
чанай тэме

Прачытаць 
параграф на 
с. 26—29, адка-
заць на пытанні

8 Значэнне глебы 
і клопат пра яе

Фарміраваць уяўленні аб 
значэнні глебы для жыцця 
раслін, жывёл і чалавека; аб 
жывёлах — насельніках гле-
бы і іх значэнні ў павышэнні 
ўрадлівасці глебы.
Пазнаёміць з мерапрыемст-
вамі па ахове глебы.
Спрыяць выхаванню бераж-
лівых адносін да глебы і яе 
насельнікаў

Выкананне графічнага дыктанта (заданне 
«Плюс — мінус») па праверцы ведаў аб 
глебе, яе складзе і галоўнай уласцівасці.
Вызначэнне тэмы ўрока.
Выказванне вучнямі меркавання па 
пытанні «Ці залежыць ад глебы жыццё 
раслін і жывёл?». Чытанне першага абза-
ца параграфа на с. 30, выкананне задання 
для работы ў парах (с. 30).
Азнаямленне з інфармацыяй аб значэн-
ні глебы ў жыцці людзей (апавяданне 
«Важна ли почва для жизни людей?» на 
с. 36—37 у кнізе для чытання), абмерка-
ванне адказаў на пытанні да тэксту.
Паведамленне настаўніка пра тое, якая 
глеба лічыцца ўрадлівай.
Праца з малюнкам на с. 31, адказы на пы-
танні да яго.
Работа ў групах: чытанне ланцужком 
тэксту на с. 31—32.

Прачытаць 
параграф на 
с. 30—33, адка-
заць на пытанні
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Замацаванне ведаў аб жывёлах — «сябрах 
глебы».
Развагі вучняў па пытанні «Што могуць 
зрабіць людзі для павышэння ўрадлівасці 
глебы?».
Складанне правіл прыродаахоўных па-
водзін у адносінах да глебы.
Выніковая гутарка па пытаннях рубрык 
«Праверце сябе» і «Пытанні юным знаў-
цам» на с. 33

9 Расліны — 
част ка жывой 
прыроды

Актуалізаваць веды вучняў 
аб раслінах як аб’ектах жы-
вой прыроды.
Пазнаёміць з часткамі квет-
кавых раслін і іх значэннем.
Удакладніць уяўленні аб 
адметных прыкметах дрэў, 
кустоў, травяністых раслін.
Працягнуць развіццё ра зу-
мення вылучаць істотныя 
прыкметы.
Садзейнічаць выхаванню на-
вы каў дзелавога супрацоў-
ніцтва.
Развіваць пазнавальны ін-
тарэс да прадмета шляхам 
уключэння вучняў у даслед-
чую працу

Удзел у гутарцы аб глебе, яе складзе, га-
лоўнай уласцівасці, значэнні для раслін, 
жывёл і чалавека.
Праца са зместам вучэбнага дапаможніка, 
вызначэнне назвы новага раздзела, тэмы 
ўрока і адпаведных старонак параграфа.
Вучэбны дыялог «Чаму расліны адносяць 
да жывых арганізмаў?».
Работа ў парах: разглядванне ілюстрацый 
на с. 34, адказы на пытанні.
Вопыт практычнай дзейнасці: знаходжан-
не частак раслін на гербарных узорах.
Азнаямленне вучняў з паняццем «кветка-
выя расліны».
Гутарка пра адметныя прыкметы дрэў, 
кустоў і травяністых раслін з апорай на 
малюнкі ў параграфе і жыццёвы вопыт 
вучняў; замацаванне ведаў аб групах рас-
лін.
Абмеркаванне ў групах пытання «Наво-
шта раслінам патрэбны карані і сцёблы?», 
слуханне адказаў.
Азнаямленне з апавяданнем «Чем важны 
для растения корни?» (кніга для чытання, 
с. 44—45).
Паведамленне настаўніка і дэманстра-
цыя доследу, які дазваляе даказаць, што 
корань расліны ўсмоктвае ваду і яна па 
сцябле ідзе да лісця.
Выказванне вучнямі здагадкі, для чаго 
раслінам патрэбны лісце, кветкі і плады. 
Параўнанне адказаў з тэкстам параграфа 
на с. 37.
Азнаямленне вучняў з крыніцамі дадат-
ковай інфармацыі аб значэнні сцябла 
і кветак у жыцці расліны (кніга для чы-
тання, с. 46—49).
Выкананне заданняў настаўніка па зама-
цаванні вывучанага матэрыялу

Прачытаць 
параграф на 
с. 34—38, адка-
заць на пытанні

10 Умовы, неаб-
ходныя для 
росту і развіцця 
раслін

Сфарміраваць уяўленні вуч-
няў аб умовах, неабходных 
для прарастання насення 
і развіцця праросткаў у да-
рослую расліну.
Працягнуць фарміраваць 
умен ні назіраць і рабіць вы-
ва ды па выніках доследаў.
Развіваць цікавасць да да-
след чай працы, жаданне 
самім вырошчваць расліны 
і назіраць за іх развіццём

Удзел у гутарцы аб частках кветкавых 
раслін і іх значэнні, адметных прыкметах 
дрэў, кустоў, травяністых раслін.
Паведамленне тэмы ўрока. Чытанне пы-
тання і першага абзаца параграфа на с. 38.
Работа ў групах: аналіз малюнкаў на 
с. 39, абмеркаванне пытанняў «Якія ўмо-
вы ствараліся для прарастання насен-
ня ў кубках 1—4?», «У якім кубку праз 
3—4 дні насенне прарасце?».
Чытанне тэксту на с. 39, устанаўленне 
ўмоў, неабходных для прарастання на-
сення.

Прачытаць 
параграф на 
с. 38—42, адка-
заць на пытанні
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Правядзенне назіранняў вучнямі: раз-
гляд ванне сухога і набраклага насення 
фасолі, параўнанне набраклага насення 
фасолі з праросткам.
Развагі вучняў па пытанні «Што трэба 
маладой расліне для росту і развіцця?». 
Параўнанне адказаў з тэкстам і схемай на 
с. 39—40, фармуляванне вывадаў.
Азнаямленне з умовамі правядзення 
доследу з праросткамі фасолі (чытанне 
тэксту на с. 40, разглядванне ілюстрацыі 
на с. 41), пастаноўка доследу.
Работа ў парах: складанне вуснага апове-
ду па малюнку на с. 41.
Выніковая гутарка па тэме ўрока

11 Дзікарослыя 
дрэвы

Фарміраваць уяўленні аб 
дзікарослых раслінах, іх ад-
роз ненні ад культурных.
Пашырыць уяўленні вучняў 
аб дзікарослых дрэвах Бе ла-
русі, іх адметных прыкметах, 
значэнні ў прыродзе і жыцці 
чалавека.
Працягнуць фарміраванне 
ўмен няў працаваць з на ву-
ко вым тэкстам і ілюстрацы-
ямі.
Спрыяць выхаванню экала-
гічна правільных паводзін 
на прыродзе

Удзел у гутарцы аб умовах, неабходных 
раслінам для росту і развіцця.
Вызначэнне тэмы ўрока.
Вучэбны дыялог «Якія расліны называ-
юць дзікарослымі?».
Работа ў парах: прывесці прыклады дзіка-
рослых дрэў, якія сустракалі ў прыродзе.
Устанаўленне адрозненняў ліставых 
і хвойных дрэў.
Разглядванне ілюстрацыі на с. 43, адказ 
на пытанне.
Чытанне тэксту аб ліпе на с. 44, знахо-
джанне прыкмет, па якіх ліпу можна ад-
розніць ад іншых дрэў.
Работа ў групах: складанне вусных рас-
казаў аб дрэвах з выкарыстаннем слоў-
падказак. Слуханне адказаў.
Удзел у гутарцы пра значэнне дрэў у пад-
трыманні чысціні паветра і ахове глеб.
Работа ў парах: аналіз ілюстрацый на с. 
45, складанне аповеду пра значэнне дзі-
карослых дрэў у жыцці чалавека.
Чытанне па варыянтах апавяданняў аб бя-
розе і елцы ў кнізе для чытання (с. 52—56).
Выніковая гутарка, выкананне заданняў 
настаўніка па вывучанай тэме

Прачытаць 
параграф на 
с. 42—46, адка-
заць на пытанні

12 Дзікарослыя 
кусты

Фарміраваць уяўленні аб 
дзікарослых кустах, іх зна-
чэнні ў прыродзе і ў жыцці 
чалавека.
Садзейнічаць фарміраван-
ню ў вучняў уменняў рас-
пазнаваць кусты бліжэйша-
га наваколля па адметных 
прыкметах.
Працягнуць развіваць умен-
ні вылучаць істотныя прык-
меты, рабіць вывады

Выкананне пісьмовага лічбавага дыктанта 
па праверцы ведаў аб дзікарослых дрэвах. 
Праверка самастойнай работы — зверка 
з узорам.
Правядзенне «хвілінкі для дапытлівых» 
па «Пытаннях юным знаўцам» (с. 46).
Паведамленне тэмы ўрока.
Удзел у гутарцы па пытанні «Як адрозніць 
кусты ад іншых раслін?».
Работа ў групах: аналіз ілюстрацый на 
с. 47, адказ на пытанне.
Чытанне тэксту ў групах ланцужком, па-
раўнанне яго са сваімі адказамі.
Удзел у гутарцы пра адметныя прыкметы, 
па якіх у прыродзе можна пазнаць галінкі 
глогу, каліны, крушыны, бузіны чырво-
най, ляшчыны (арэшніку).
Выкананне задання для парнай работы 
на с. 49, параўнанне адказаў з тэкстам па-
раграфа.

Прачытаць 
параграф 
на с. 47—50, 
адказаць на 
пытанні. Склас-
ці апавяда-
нне-загадку аб 
ад ным з дзі ка-
рос лых кустоў
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Выкананне заданняў, прапанаваных на-
стаўнікам па тэме ўрока

13 Лекавыя рас лі-
ны Беларусі

Фарміраваць уяўленні вуч-
няў аб лекавых раслінах, іх 
значэнні, правілах збору.
Вучыць распазнаваць лека-
выя расліны Беларусі.
Спрыяць выхаванню экала-
гічна правільнага стаўлення 
да раслін.
Садзейнічаць развіццю ка-
мунікатыўных уменняў

Зачытванне вучнямі складзеных для ад-
накласнікаў апавяданняў-загадак пра дзі-
карослыя кусты. Гутарка па «Пытаннях 
юным знаўцам» (с. 50).
Вызначэнне тэмы ўрока, выказванні вуч-
няў пра тое, што ім вядома пра лекавыя 
расліны.
Разглядванне малюнкаў раслін на с. 43, 
45, 47, актуалізацыя ведаў вучняў пра 
гаючыя ўласцівасці дрэў і кустоў. Чытан-
не тэксту параграфа на с. 51.
Праца з наглядным матэрыялам: раз гляд-
ванне ўзораў лекавых раслін у аптэчнай 
упакоўцы (пупышкі хвоі, кветкі ліпы, ка-
ра дубу, плады глогу і шыпшыны).
Выкананне задання для групавой работы 
на с. 52 параграфа. Параўнанне адказаў 
з тэкстам на с. 52—53.
Дэманстрацыя настаўнікам гербарных 
узораў травяністых лекавых раслін.
Азнаямленне вучняў з крыніцамі дадатко-
вай інфармацыі аб лекавых раслінах (кні-
га для чытання, с. 65—74, кнігі рубрыкі 
«Для дапытлівых»).
Складанне правіл збору лекавых раслін.
Адказы на пытанні настаўніка, выкананне 
заданняў па тэме ўрока

Прачытаць 
параграф на 
с. 51—54, адка-
заць на пытанні

14 Ядавітыя раслі-
ны Беларусі

Фарміраваць уяўленні вуч-
няў аб найбольш рас паў сю-
джаных ядавітых раслінах 
Беларусі, аб іх небяспецы 
для здароўя і жыцця чала-
века.
Фарміраваць уменні па зна-
ваць ядавітыя расліны (блё-
кат, дурнап’ян, баршчэўнік) 
па адметных прыкметах.
Садзейнічаць усведамленню 
важнасці бяспечных і экала-
гічна правільных паводзін 
у прыродзе

Паўтарэнне ведаў аб лекавых раслінах 
шляхам адказаў на пастаўленыя на-
стаўнікам пытанні.
Выкананне задання «Літара за літарай» 
і вызначэнне тэмы ўрока.
Развагі вучняў па пытанні «Чаму даро-
слыя не дазваляюць дзецям чапаць не-
знаёмыя расліны?». Чытанне першага 
абзаца параграфа.
Разглядванне малюнкаў раслін на с. 55, 
абмеркаванне пытання «Ці ядомыя плады  
гэтых раслін?». Параўнанне адказаў з тэк-
стам на с. 55.
Азнаямленне з апавяданнем «Растут ли 
волчьи ягоды на волчьем лыке?» (кніга 
для чытання, с. 78—80) і адказы на пы-
танні да тэксту.
Работа ў групах: устанаўленне па малюн-
ках на с. 56 адметных прыкмет ядавітых 
травяністых раслін (блёкату, дурнап’яну, 
баршчэўніку); вуснае апісанне гэтых рас-
лін; параўнанне сваіх адказаў з тэкстам 
параграфа.
Работа па варыянтах з апавяданнямі пра 
блёкат і дурнап’ян (кніга для чытання, 
с. 75—78).
Развагі вучняў па пытанні «Ці трэба зніш-
чаць ядавітыя расліны ў прыродзе, калі 
яны небяспечныя?».
Складанне правіл паводзін пры сустрэчы 
з ядавітымі раслінамі.
Адказы на пытанні па вывучанай тэме

Прачытаць 
параграф на 
с. 54—58, адка-
заць на пы танні
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15 Ахова раслін Спрыяць усведамленню 
вуч нямі неабходнасці ахо-
вы раслін, фарміраваць уяў-
лен ні аб мерах па захаванні 
расліннага свету.
Пазнаёміць з некаторымі 
рас лінамі, занесенымі ў Чыр-
воную кнігу Рэс пуб лі кі Бе-
ларусь.
Спрыяць фарміраванню чы-
тацкай пісьменнасці, умен-
ню аналізаваць дыдактычны 
малюнак.
Садзейнічаць выхаванню 
экалагічна правільнага стаў-
лення да раслін

Удзел у гульні «Воплескі»: падзел аб’ектаў 
прыроды на групы — лекавыя і ядавітыя 
расліны.
Выкананне графічнага дыктанта («Плюс — 
мінус») па праверцы ведаў аб ядавітых 
раслінах Беларусі. Праверка самастойнай 
работ — зверка з узорам.
Праца са зместам вучэбнага дапаможніка, 
вызначэнне тэмы ўрока, старонак пара-
графа.
Развагі вучняў па пытанні «Чаму некато-
рыя расліны становяцца рэдкімі ў пры-
родзе?».
Слуханне паведамлення настаўніка аб ме-
рах па захаванні расліннага свету ў нашай 
краіне.
Работа ў групах: разглядванне малюнкаў, 
адказ на пытанне і чытанне тэксту пара-
графа на с. 59—60.
Удзел у гутарцы аб ахоўных раслінах Бе-
ларусі. Разглядванне малюнкаў ахоўных 
раслін на першым форзацы вучэбнага да-
паможніка.
Вучэбны дыялог «Ці маюць патрэбу 
ў клопаце і ахове расліны, не занесеныя 
ў Чырвоную кнігу?».
Аналіз малюнкаў, чытанне тэксту парагра-
фа на с. 61. Складанне экалагічных правіл 
прыродаахоўных паводзін у адносінах да 
раслін.
Выніковая гутарка па пытаннях на с. 61—
62, выкананне заданняў, прапанаваных 
настаўнікам, па замацаванні вывучанага

Прачытаць 
параграф на 
с. 58—62, адка-
заць на пытанні

16 Культурныя 
рас ліны Бела-
русі

Фарміраваць уяўленні вуч-
няў аб культурных раслінах 
(пладовых, агароднінных, 
збож жавых), іх значэнні для 
чалавека.
Працягнуць развіццё ўмен-
няў распазнаваць і кла сі фі-
каваць расліны на групы: 
дрэвы, кусты, травяністыя 
расліны; пладовыя, агарод-
нінныя, збожжавыя расліны.
Садзейнічаць выхаванню 
павагі да працы людзей, бе-
ражлівых адносін да хлеба.
Працягнуць развіваць умен-
не працаваць з тэкстам і ды-
дактычным малюнкам

Удзел у гутарцы па тэме «Ахова раслін. 
Пра вілы прыродаахоўных паводзін у пры-
родзе».
Вызначэнне тэмы ўрока.
Чытанне першага пытання параграфа, ад-
казы на яго, параўнанне адказаў з тэкстам 
першага абзаца параграфа. Разглядванне 
на малюнках раслін, пра якія ішла гавор-
ка.
Удзел у гутарцы аб культурных раслінах, 
якія вырошчваюць людзі для ўжывання 
ў ежу. Праца са схемай і тэкстам на с. 63—
64, азнаямленне з пладовымі і агароднін-
нымі раслінамі.
Работа ў групах па заданні на с. 64.
Азнаямленне вучняў са збожжавымі куль-
турамі (праца з тэкстам і малюнкамі на 
с. 64—65).
Работа ў групах з наглядным матэрыя-
лам (заданне «З чаго каша вырасла?»: 
вызначыць крупы ў ёмістасцях і назваць 
расліны, з якіх яны зроблены).
Слуханне паведамлення настаўніка пра 
важнае значэнне збожжавых у жыцці ча-
лавека.
Удзел у гутарцы па пытанні «Як людзі да-
глядаюць культурныя расліны?».
Выніковая гутарка, адказы на пытанні 
і выкананне заданняў па вывучанай тэме

Прачытаць 
параграф на 
с. 62—66, адка-
заць на пытанні
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17 Дэкаратыўныя 
рас ліны

Пазнаёміць вучняў з но вай 
групай культурных рас лін — 
дэкаратыўнымі, іх зна чэн-
нем у жыцці чалавека.
Фарміраваць уяўленне аб 
пакаёвых раслінах, іх зна-
чэн ні для ўвільгатнення 
і за ха вання чысціні паветра 
ў па мяш каннях.
Навучыць школьнікаў пра-
ві лам догляду пакаёвых рас-
лін.
Выхоўваць працавітасць, 
жаданне вырошчваць рас-
ліны

Удзел у гутарцы аб культурных раслінах 
(пладовых, агароднінных, збожжавых), іх 
значэнні для чалавека.
Паведамленне тэмы ўрока. Вучэбны дыя-
лог «Чаму кажуць, што расліны — Зямлі 
ўпрыгажэнне?».
Выкананне ў групах задання на с. 67, адка-
зы на пытанні, чытанне тэксту на с. 67—68.
Удзел у гутарцы аб пакаёвых раслінах, іх 
значэнні ў жыцці чалавека.
Правядзенне доследу, які даказвае, што 
пакаёвыя расліны ўвільгатняюць паветра.
Азнаямленне вучняў з некаторымі пакаё-
вы мі раслінамі: праца з малюнкамі на с. 69.
Назіранне за пакаёвымі раслінамі, апісан-
не прапанаваных настаўнікам пакаёвых 
раслін па плане.
Вывучэнне практычных парад па доглядзе 
пакаёвых раслін на аснове малюнкаў-пад-
казак на с. 69 і жыццёвага вопыту вучняў.
Практычная работа: догляд пакаёвых рас-
лін.
Азнаямленне вучняў з крыніцамі дадат-
ковай інфармацыі аб дэкаратыўных рас-
лінах (кніга для чытання, с. 102—110; кні-
га «Лечебница на подоконнике» з серыі 
«Рассказы Деда Природоведа»)

Прачытаць 
параграф на 
с. 67—70, адка-
заць на пытанні

18 Грыбы, іх раз на-
стайнасць

Фарміраваць у вучняў уяў-
ленні аб грыбах як асобнай 
групе жывых арганізмаў, іх 
адрозненні ад раслін.
Спрыяць усведамленню 
вуч нямі значэння грыбоў 
у пры родзе.
Вучыць адрозніваць най-
больш распаўсюджаныя 
ядо мыя і ядавітыя грыбы па 
іх ад метных прыкметах.
Садзейнічаць усведамленню 
неабходнасці выканання мер 
бяспекі і прыродаахоўных  
мер пры зборы грыбоў

Удзел у гутарцы пра дэкаратыўныя раслі-
ны і іх значэнне для чалавека.
Вызначэнне тэмы ўрока.
Чытанне першага пытання параграфа, 
слуханне адказаў на яго, параўнанне ад-
казаў з тэкстам на с. 71.
Слуханне паведамлення настаўніка аб 
грыбах як асобнай групе жывых арганіз-
маў, іх разнастайнасці з выкарыстаннем 
апавядання «Что такое грибы?» (кніга 
для чытання, с. 112).
Разглядванне малюнка на с. 71, азна-
ямленне з будовай шапачкавага грыба 
(грыбніца, шапачка, ножка).
Высвятленне галоўнага адрознення гры-
боў ад раслін, пошук адказу ў тэксце па-
раграфа на с. 72.
Удзел у гутарцы пра значэнне грыбоў 
у павышэнні ўрадлівасці глебы, у жыцці 
раслін і жывёл.
Устанаўленне адметных прыкмет ядомых 
і ядавітых грыбоў, работа ў парах па ма-
люнках на с. 73.
Вопыт практычнай дзейнасці: параўнан-
не і апісанне знешняга выгляду ядомых 
і ядавітых грыбоў (праца з муляжамі).
Складанне правіл збору грыбоў (работа 
ў групах, слуханне адказаў).
Азнаямленне з грыбамі, занесенымі 
ў Чыр воную кнігу Рэспублікі Беларусь 
(праца з малюнкамі на першым форзацы 
вучэбнага дапаможніка).
Выніковая гутарка па пытаннях рубры-
кі «Праверце сябе» на с. 75, выкананне 
заданняў з мэтай замацавання ведаў аб 
грыбах.

Прачытаць 
параграф на 
с. 71—75, адка-
заць на пытанні
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Азнаямленне вучняў з крыніцамі дадат-
ковай інфармацыі аб грыбах

19 Разнастайнасць 
жывёл. Насяко-
мыя

Удакладніць уяўленні вуч-
няў аб жывёлах, іх адметных 
прыкметах.
Сфарміраваць уяўленне 
ў вуч няў аб насякомых, іх 
ад мет ных прыкметах, гру-
пах па спосабе харчавання 
(рас лін на едныя, драпежныя, 
усё едныя), значэнні ў пры-
родзе і ў жыцці чалавека.
Спрыяць выхаванню бераж-
лівых адносін да насякомых

Удзел у гутарцы аб грыбах (іх разнастай-
насці, значэнні).
Вызначэнне тэмы ўрока.
Вучэбны дыялог «Ці толькі звяроў адно-
сяць да жывёл?».
Вылучэнне істотных прыкмет жывёл (па-
раўнанне адказаў з тэкстам параграфа на 
с. 78—79).
Работа ў парах: аналіз схемы на с. 79.
Удзел у гутарцы аб разнастайнасці жывёл.
Устанаўленне істотных прыкмет самай 
шматлікай групы жывёл на Зямлі — на-
сякомых (пошук у параграфе на с. 79 ад-
казаў на пытанні «Чаму гэта група жывёл 
атрымала сваю назву?», «Па якіх прыкме-
тах яна адрозніваецца ад іншых груп 
жывёл?»). Азнаямленне вучняў з апавя-
даннем «Чем удивительны насекомые?» 
(кніга для чытання, с. 122—123).
Выкананне задання па замацаванні ведаў 
аб істотных прыкметах насякомых.
Групавая работа па заданні на с. 80 
(разглядванне фотаздымкаў насякомых, 
адказы на пытанні, чытанне тэксту пара-
графа).
Удзел у гутарцы пра групы насякомых па 
спосабе харчавання (расліннаедныя, дра-
пежныя, усёедныя).
Слуханне паведамлення настаўніка аб 
значэнні насякомых у прыродзе і ў жыц-
ці чалавека, аб асцярожным стаўленні да 
гэтай групы жывёл.
Выніковая гутарка, адказы на пытанні на 
с. 79

Прачытаць 
параграф 
на с. 76—79, 
адказаць на пы-
танні, пад рых-
таваць карт кі 
з літарамі Р, 
Х, В

20 Рыбы Стварыць умовы для фар-
міравання ў вучняў уяў лення 
аб рыбах як водных насель-
ніках, іх прыстасаваннях 
у сувязі з жыццём у вадзе.
Даць вучням канкрэтныя 
ўяўленні аб рыбах, іх раз-
настайнасці, асаблівасцях 
будовы, перамяшчэння.
Пашырыць уяўленні вуч-
няў аб харчаванні рыб, 
пазнаёміць з расліннаедны-
мі, драпежнымі, усёеднымі 
рыбамі Беларусі.
Працягнуць развіваць умен-
не вылучаць істотныя прык-
меты.
Спрыяць выхаванню ціка-
васці да пазнання наваколь-
нага свету, усведамлення 
вуч нямі значэння рыб у пры-
родзе

Удзел у гульні «Воплескі» (пазнаванне 
насякомых у спісе жывёл).
Удзел у гульні «Сігнальшчыкі» (падзел 
насякомых на групы па спосабе харча-
вання).
Праца са зместам вучэбнага дапаможніка, 
вызначэнне тэмы ўрока, старонак пара-
графа.
Удзел у гутарцы на тэму «Чаму кажуць: 
“Рыбам не жыць без вады”?».
Чытанне першага абзаца параграфа пра 
месца пражывання рыб, пра самых вялікіх 
рыб на Зямлі і ў Беларусі.
Разглядванне малюнкаў марскіх рыб на 
с. 80, развагі вучняў аб тым, чаму гэтыя 
марскія рыбы атрымалі такія назвы.
Удзел у гутарцы аб разнастайнасці рыб 
і адметных прыкметах гэтай групы жывёл, 
параўнанне адказаў з тэкстам на с. 81.
Работа ў парах: абмеркаванне пытанняў 
«Чаму рыбы могуць жыць у вадзе?», 
«Што ім у гэтым дапамагае?».
Назіранні за перамяшчэннямі і ды халь-
ны мі рухамі рыб у акварыуме з мэтай па-
глыблення ведаў пра рыб — жывёл, якія 
прыстасаваны да жыцця ў вадзе.

Прачытаць 
параграф на 
с. 80—83, адка-
заць на пытанні
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Азнаямленне вучняў з апавяданнем 
«Почему рыбам в воде хорошо живется?» 
(кніга для чытання, с. 131—132).
Работа ў групах па заданні на с. 81, чы-
танне тэксту параграфа аб расліннаедных, 
драпежных, усёедных рыбах Беларусі, аб-
меркаванне апавядання «Что у рыбы на 
обед?» (кніга для чытання, с. 135—136).
Выкананне заданняў настаўніка (рас-
пазнаванне рыб па сілуэтах, размеркаван-
не рыб на групы па спосабе харчавання).
Гутарка аб значэнні рыб у прыродзе.
Азнаямленне вучняў з крыніцамі дадат-
ковай інфармацыі па тэме ўрока

21 Земнаводныя 
(ам фібіі)

Фарміраваць у вучняў уяў-
ленні аб земнаводных, іх аса-
блівасцях, звязаных з жыц-
цём на сушы і ў вадзе. Пашы-
рыць веды аб земнаводных, 
якія жывуць у Беларусі, іх 
харчаванні, значэнні ў пры-
родзе.
Садзейнічаць выхаванню 
беражлівых адносін да зем-
наводных

Удзел у гульні «Сігнальшчыкі» (раз мер-
каванне рыб на групы па спосабе хар ча-
вання).
Удзел у гутарцы аб адметных прыкметах 
рыб, іх прыстасаваннях у сувязі з жыццём 
у вадзе.
Вызначэнне тэмы ўрока, чытанне і абмер-
каванне першага пытання параграфа на 
с. 84.
Разглядванне малюнкаў земнаводных 
Беларусі на с. 84, знаходжанне прыкмет 
падабенства гэтых жывёл, слуханне ад-
казаў вучняў.
Азнаямленне з цікавымі звесткамі пра 
адлюстраваных земнаводных (па ве дам-
ленне настаўніка).
Чытанне тэксту параграфа аб адметных 
прыкметах земнаводных на с. 84.
Развагі вучняў на тэму «Чаму земнавод-
ныя атрымалі такую назву?», параўнанне 
адказаў з тэкстам параграфа на с. 85.
Выкананне задання для работы ў парах 
на с. 85—86.
Чытанне ў групах тэксту на с. 86 аб хар-
чаванні земнаводных.
Азнаямленне з дадатковай інфармацыяй 
аб харчаванні земнаводных (праца з апа-
вяданнямі «Чем удивителен язык лягуш-
ки?», «Что видит лягушка?» у кнізе для 
чы тання на с. 141—144).
Гутарка аб важным значэнні земнавод-
ных у прыродзе, узаемасувязі з іншымі 
жывёламі.
Выніковая гутарка па пытаннях да пара-
графа, выкананне заданняў настаўніка па 
вывучанай тэме

Прачытаць 
параграф на 
с. 84—87, адка-
заць на пытанні

22 Паўзуны (рэп-
тыліі)

Фарміраваць у вучняў 
уяўленні аб паўзунах, аса-
блівасцях гэтых жывёл, 
звязаных з жыццём на сушы.
Пашырыць уяўленні аб паў-
зунах, якія жывуць у Бела-
русі, іх харчаванні, значэнні 
ў прыродзе.
Садзейнічаць фарміраван-
ню гуманнага стаўлення да 
паўзуноў

Удзел у гульні «Воплескі» (пазнаванне 
земнаводных у спісе жывёл), гутарка пра 
адметныя асаблівасці земнаводных і іх 
значэнне ў прыродзе.
Праца са зместам вучэбнага дапаможніка, 
вызначэнне тэмы ўрока, старонак пара-
графа.
Удзел у гутарцы аб разнастайнасці паўзу-
ноў з выкарыстаннем схемы на с. 77, ма-
люнкаў у кнізе для чытання на с. 146—147.
Чытанне першага абзаца параграфа пра 
паўзуноў Беларусі.

Прачытаць 
параграф на 
с. 88—91, адка-
заць на пытанні
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Разглядванне малюнкаў на с. 88, знахо-
джанне малюнкаў паўзуноў, якія жывуць 
у Беларусі.
Работа ў групах: вылучэнне агульных 
прыкмет паўзуноў, адрозненняў гэтай 
групы жывёл ад земнаводных, параўнанне 
сваіх адказаў з тэкстам на с. 89.
Выкананне заданняў (групоўка па назвах 
вядомых жывёл на групы — паўзуны і зем-
наводныя; вылучэнне са спісу адметных 
прыкмет паўзуноў).
Работа ў парах: абмеркаванне пытанняў 
«Чым харчуюцца яшчаркі, змеі, чара-
пахі?», «Як яны ядуць сваю здабычу?», 
слуханне адказаў.
Параўнанне адказаў з тэкстам параграфа 
на с. 90.
Азнаямленне з асаблівасцямі харчавання 
змей (апавяданне «Чем людей удивляют 
змеи?», тры абзацы ў кнізе для чытання 
на с. 150).
Гутарка пра значэнне паўзуноў ў прыро-
дзе з выкарыстаннем інфармацыі ў кнізе 
для чытання (с. 152—153).
Выніковая гутарка па пытаннях рубрыкі 
«Праверце сябе» на с. 91

23 Птушкі Спрыяць фарміраванню 
ў вучняў уяўленняў аб 
разнастайнасці птушак, 
адметных прыкметах гэтай 
групы жывёл, аб важнасці 
пер’евага покрыва ў жыцці 
птушак.
Пашырыць уяўленні аб хар-
чаванні птушак, пазнаёміць 
з групамі птушак па спосабе 
харчавання (расліннаедныя, 
драпежныя, усёедныя).
Развіваць уменні вылучаць 
істотныя прыкметы.
Вучыць апісанню пры род-
ных аб’ектаў.
Спрыяць усведамленню зна-
чэн ня птушак у прыродзе 
і для чалавека, выхоўваць 
бе раж лівыя адносіны да 
птушак

Выкананне задання «Тры групы» (кла-
сі фікацыя аб’ектаў прыроды на групы: 
рыбы, земнаводныя, паўзуны).
Удзел у гутарцы па пытаннях рубрык 
«Пра верце сябе» і «Пытанні юным знаў-
цам» на с. 91.
Слуханне фанаграмы спеваў птушак, выз-
начэнне тэмы ўрока.
Абмеркаванне першага пытання парагра-
фа, чытанне ўголас першага абзаца на с. 92.
Разглядванне малюнкаў птушак на с. 92, 
адказы на пытанні, параўнанне адказаў 
з тэкстам на с. 92—93.
Выкананне задання ў групах: вылучэн-
не адрозненняў птушак ад жывёл іншых 
груп. Слуханне адказаў, іх параўнанне 
з тэкстам на с. 93—94.
Азнаямленне з інфармацыяй аб важнасці 
пер’евага покрыва ў жыцці птушак (апа-
вяданне «Почему без перьев птицам не 
обойтись?» у кнізе для чытання, с. 154—
155).
Дыдактычная гульня «Не памыліся!» 
(вы лучэнне птушак са спісу назваў жы-
вёл).
Разглядванне ў парах схемы на с. 94, да-
паўненне яе прыкладамі, чытанне тэксту 
параграфа пра глушца, вераб’інага сы чы-
ка, сойку.
Удзел у гутарцы аб харчаванні птушак 
з выкарыстаннем апавядання «Что птицы 
едят?» (кніга для чытання, с. 156—157).
Складанне вучнямі на аснове жыццёвых на-
зіранняў апавяданняў-загадак пра птушак.
Удзел у гутарцы аб значэнні птушак у пры-
родзе, экалагічнае прагназаванне «Што 
будзе, калі знікнуць птушкі?» (параўнанне

Прачытаць 
параграф на 
с. 92—96, адка-
заць на пытанні
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здагадак з тэкстам у кнізе для чытання на 
с. 161—162).
Выніковая гутарка па вывучанай тэме.
Азнаямленне з крыніцамі дадатковай інфар-
мацыі па тэме ўрока

24 Млекакормя-
чыя (звяры)

Фарміраваць у вучняў уяў-
ленні аб млекакормячых як 
асобнай групе жывёл, выс-
ветліць іх адметныя асаблі-
васці.
Пашырыць уяўленні пра 
млекакормячых, якія жы-
вуць у Беларусі, іх харча-
ванні, значэнні ў прыродзе.
Ствараць умовы для раз віц-
ця камунікатыўных якасцей 
вучняў, умення працаваць 
у групах, дамаўляцца, вы-
слухоўваць думкі аднаклас-
нікаў.
Садзейнічаць выхаванню 
пазнавальнай цікавасці да 
вывучэння навакольнага 
свету

Паўтарэнне адметных прыкмет птушак, 
удакладненне ўяўленняў аб расліннаед-
ных, драпежных, усёедных птушках.
Разглядванне малюнка на с. 96, чытанне 
і адказ на першае пытанне параграфа, чы-
танне тэксту на с. 97.
Выкананне задання для парнай работы 
(с. 97), слуханне адказаў.
Высвятленне прыкмет, агульных для звя-
роў. Азнаямленне з адпаведным тэкстам 
параграфа і апавяданнем «Кто такие зве-
ри?» у кнізе для чытання (с. 163—165).
Работа ў групах: абмеркаванне пытання 
«Чым адрозніваецца харчаванне даро-
слых звяроў і іх дзіцянят?».
Чытанне тэксту на с. 98 (азнаямленне 
з расліннаеднымі, драпежнымі, усёеднымі 
млекакормячымі).
Работа ў парах па заданні на с. 99 (вызна-
чэнне жывёлы па апісанні).
Работа ў групах па методыцы «Мазаіка» 
з апавяданнямі ў кнізе для чытання 
(с. 165—173).
Выкананне заданняў па класіфікацыі 
млекакормячых на групы па спосабе хар-
чавання.
Адказы на пытанні па вывучанай тэме

Прачытаць 
параграф на 
с. 96—100, 
адказаць на 
пытанні.
Скласці апа вя-
дан не-загадку 
аб адным  
са звяроў, якія 
жывуць у Бела-
русі

25 Значэнне свой-
скіх і дзікіх 
жы вёл у жыцці 
ча ла века

Пашырыць і паглыбіць веды 
вучняў аб свойскіх і дзікіх 
жывёлах, іх значэнні ў жыц-
ці чалавека.
Спрыяць эстэтычнаму выха-
ванню вучняў.
Развіваць пазнавальную 
цікавасць да вывучэння 
прыроды

Удзел у гутарцы па «Пытаннях юным 
знаўцам» (с. 100).
Слуханне складзеных вучнямі апавядан-
няў-загадак аб звярах Беларусі.
Праца са зместам вучэбнага дапаможніка, 
вызначэнне тэмы ўрока.
Гутарка з мэтай актуалізацыі ведаў пра 
дзікіх і свойскіх жывёл, чытанне першага 
абзаца тэксту на с. 101.
Дыдактычная гульня «Воплескі» (вылу-
чэнне свойскіх жывёл з прапанаванага 
настаўнікам спісу).
Слуханне фанаграмы галасоў свойскіх 
жывёл, якіх разводзяць у Беларусі.
Вучэбны дыялог «Навошта людзі разво-
дзяць свойскіх жывёл?».
Разглядванне ў групах малюнкаў свойскіх 
жывёл на с. 102, адказы на пытанні.
Удзел у гутарцы пра свойскіх жывёл, якіх 
разводзяць у Беларусі, іх значэнні (з вы-
карыстаннем інфармацыі ў кнізе для чы-
тання на с. 174—176).
Высвятленне значэння дзікіх жы-
вёл у жыцці чалавека (чытанне тэксту 
і разглядванне малюнкаў на с. 102—
104, азнаямленне з падрыхтаванай на-
стаўнікам выставай кніг і рэпрадукцыямі 
карцін мастакоў).
Выніковая гутарка: адказы на пытанні па 
вывучанай тэме

Прачытаць 
па ра граф на 
с. 101—105, 
ад ка заць на 
пытанні
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26 Меры за-
сця ро гі пры 
абы хо джан ні з 
жывёламі

Пазнаёміць вучняў з пра-
віламі бяспечнага абы хо-
джання з дзікімі і свойскімі 
жывёламі.
Навучыць папярэджваць 
укусы жывёл і аказваць пер-
шую дапамогу пры ўкусах 
і драпінах.
Выхоўваць звычку вы кон-
ваць правілы бяспечных 
паводзін пры зносінах з жы-
вё ламі

Выкананне графічнага дыктанта («Плюс — 
мінус») па праверцы ведаў аб значэнні 
свойскіх і дзікіх жывёл у жыцці чалавека. 
Праверка самастойнай працы — зверка 
з узорам.
Удзел у гутарцы па высвятленні, якіх жы-
вёл сустракаюць вучні па дарозе ў шко-
лу, чаму трэба быць асцярожнымі пры 
сустрэчы з дзікімі жывёламі.
Выкананне ў групах задання на с. 105 
(разглядванне малюнкаў пчалы, чмяля, 
асы, кляшча, адказы на пытанні, чытанне 
ланцужком тэксту на с. 106).
Разглядванне малюнкаў, вызначэнне па-
дабенства і адрознення гадзюкі і вужа, 
параўнанне адказаў з тэкстам на с. 107.
Азнаямленне з правіламі бяспечных па-
водзін пры сустрэчы са змеямі.
Развагі вучняў «Чаму сустрэчы са свой-
скімі жывёламі могуць быць небяспеч-
нымі? Як сябе паводзіць, каб пазбегнуць 
бяды?».
Аналіз малюнкаў і чытанне тэксту на 
с. 107—108.
Азнаямленне з інфармацыяй аб бяспеч-
ным абыходжанні з кошкамі і сабакамі 
(апавяданні ў кнізе для чытання «Соба-
ка бывает кусачей...» і «Горький урок» на 
с. 182—187).
Складанне правіл бяспечных паводзін 
пры абыходжанні са свойскімі жывёламі.
Выкананне заданняў настаўніка па выву-
чанай тэме

Прачытаць 
па ра граф на 
с. 105—109, 
ад ка заць на пы-
танні

27 Ахова жывёл Фарміраваць уяўленні аб 
неабходнасці аховы жывёл 
і ахоўных мер у дачыненні 
да жывёл.
Даць уяўленні аб жывёлах, 
занесеных у Чырвоную кнігу 
Рэспублікі Беларусь.
Абмеркаваць правілы паво-
дзін дзяцей у прыродзе, вы-
хоўваць экалагічную культу-
ру вучняў.
Спрыяць развіццю цікавасці 
да навакольнага свету

Удзел у гутарцы аб мерах засцярогі пры 
абыходжанні з жывёламі.
Развагі вучняў аб тым, чаму людзі ва ўсім 
свеце занепакоеныя праблемай аховы жы-
вёл.
Каменціраваць чытанне тэксту на с. 110, 
разглядванне малюнкаў жывёл, якія зні-
клі па віне чалавека.
Праца з тэкстам на с. 111: пошук адказу 
на пытанне «Што робяць у нашай краіне 
для аховы жывёл?».
Групавая работа па заданні на с. 111, слу-
ханне адказаў.
Разглядванне малюнкаў з выявамі жывёл 
з Чырвонай кнігі Рэспублікі Беларусь на 
другім форзацы вучэбнага дапаможніка.
Вызначэнне па словах-падказках на с. 112, 
пра якіх ахоўных жывёл Беларусі ідзе га-
ворка.
Разглядванне малюнкаў на с. 112, скла-
данне правіл прыродаахоўных паводзін у 
адносінах да жывёл.
Чытанне па варыянтах апавяданняў «Жа-
лейкин и птенчик», «Жалейкин и лягу-
шонок», «Жалейкин и пруд» (кніга для 
чытання, с. 188—193), абмеркаванне пра-
чытанага.
Адказы на пытанні па вывучанай тэме

Прачытаць 
параграф на 
с. 110—114, 
адказаць на 
пытанні
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28 Клопат пра сваё 
здароўе

Фарміраваць у вучняў уяў-
ленні аб важнасці здароўя 
для чалавека, аб правілах 
захавання і ўмацавання зда-
роўя.
Даць уяўленне аб рэжыме 
дня, неабходнасці чар га ван-
ня працы і адпачынку ў рас-
парадку дня вучняў, важна-
сці захавання рэжыму дня 
ў будныя і выхадныя дні.
Выхоўваць адказныя адносі-
ны да свайго здароўя

Удзел у «Віктарыне знаўцаў» аб ахоўных 
жывёлах Беларусі.
Азнаямленне з назвай новага раздзела, 
праца са зместам вучэбнага дапаможніка, 
вызначэнне тэмы ўрока.
Чытанне прыказкі на с. 115, тлумачэнне 
яе сэнсу.
Удзел у гутарцы аб важнасці клопату пра 
сваё здароўе.
Работа ў парах, адказы на пытанне «Што 
трэба рабіць для захавання і ўмацавання 
здароўя?», параўнанне адказаў з тэкстам 
на с. 115—116.
Чытанне настаўнікам апавядання «Цели-
тельное лекарство» (кніга для чытання, 
с. 204—205).
Гутарка аб рэжыме дня, яго важнасці для 
за хавання здароўя з апорай на веды вучняў.
Разглядванне малюнкаў на с. 116—117, 
расказы вучняў аб сваім рэжыме дня.
Выкананне ў групах задання на с. 117, па-
раўнанне адказаў з тэкстам на с. 118.
Вопыт практычнай дзейнасці: складанне 
рэжыму дня другакласніка.
Гутарка аб рэжыме дня ў выхадныя дні.
Адказы на пытанні па вывучанай тэме

Прачытаць 
па ра граф на 
с. 115—119, 
ад ка заць на 
пытанні

29 Правілы аса біс-
тай гігіены

Фарміраваць у вучняў ад-
казныя адносіны да свайго 
здароўя.
Паглыбіць веды вучняў аб 
важнасці захавання чысціні 
цела для здароўя чалавека.
Абмеркаваць правілы догля-
ду поласці рота, пазногцяў 
і валасоў; пашырыць веды 
вучняў аб сродках гігіены 
чалавека, аб правілах дог-
ляду адзення і абутку.
Садзейнічаць фарміраван-
ню практычных навыкаў 
правільнага мыцця рук

Удзел у гульні «Сігнальшчыкі» аб пра ві-
лах захавання і ўмацавання здароўя.
Работа па варыянтах: складанне са слоў 
прыказак пра здароўе, вызначэнне тэмы 
ўрока.
Вучэбны дыялог «Чаму важна з дзяцінст-
ва сачыць за сваёй чысцінёй?».
Групавая работа па заданні на с. 120 
(разглядванне малюнкаў, адказы на пы-
танні, параўнанне адказаў з тэкстам па-
раграфа).
Работа ў групах па методыцы «навучанне 
аднагодкаў». Першая група рыхтуе дэман-
страцыю правіл мыцця рук. Другая гру-
па рыхтуе расказ пра гігіенічныя сродкі 
(выкарыстоўваючы падрыхтаваную на-
стаўнікам выставу гігіенічных сродкаў). 
Трэцяя група рыхтуе для аднакласнікаў 
паведамленне па апавяданні «Почему мы-
ло очищает от грязи?» (с. 210—211 кнігі 
для чытання). Чацвёртая група чытае апа-
вяданне «Здоровые зубы здоровью любы» 
(с. 208—210 кнігі для чытання) і рыхтуе 
паведамленне для аднакласнікаў. Пятая 
група рыхтуе паведамленне па апавя-
данні «Какого ухода требуют волосы?»  
(с. 211—213 кнігі для чытання).
Удзел у гутарцы па высвятленні таго, на-
вошта людзям адзенне і абутак.
Разглядванне малюнкаў на с. 122—123, 
складанне аповеду пра тое, як даглядаць  
адзенне і абутак.
Выніковая гутарка па вывучаным вучэб-
ным матэрыяле

Прачытать 
параграф на  
с. 119—123, 
ад ка заць на 
пытанні

30 Харчаванне 
і зда роўе

Фарміраваць уяўленні аб 
важнасці харчавання для 
здароўя чалавека, аб рэжы-

Удзел у гутарцы аб правілах асабістай гі-
гіены.
Вызначэнне тэмы ўрока.

Прачытаць 
параграф на 
с. 124—127, 
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ме харчавання, прадуктах, 
карысных для здароўя дзя-
цей.
Спрыяць выхаванню куль-
туры харчавання.
Працягнуць развіццё назі-
ральнасці, умення выдзя-
ляць галоўнае, абагульняць 
на зі ранні

Чытанне першага пытання параграфа, 
адказы на яго, параўнанне іх з тэкстам на 
с. 124.
Разглядванне малюнка на с. 124, знахо-
джанне прадуктаў харчавання, якія ка-
рысныя для здароўя, абгрунтаванне свай-
го выбару.
Каменціраваць чытанне тэксту параграфа 
на с. 125.
Абмеркаванне таго, колькі разоў у дзень 
трэба прымаць ежу і што ўключае ў сябе 
рэжым харчавання. Параўнанне адказаў 
з тэкстам параграфа на с. 125—126.
Групавая праца па малюнках і заданні на 
с. 126.
Складанне правіл бяспечных і культур-
ных паводзін за сталом.
Вопыт практычнай дзейнасці: удзел у гуль-
нявых сітуацыях па правілах культурных 
паводзін за сталом.
Выніковая гутарка па вывучанай тэме

адказаць на 
пытанні

31 Сям’я Працягнуць фарміраванне 
ўяўлення аб сям’і як блізкіх 
людзях, аб сямейных трады-
цыях.
Садзейнічаць выхаванню 
паважлівых і клапатлівых 
адносін дзяцей да членаў іх 
сям’і.
Выхоўваць жаданне ўдзель-
нічаць у хатняй працы, ад-
казныя адносіны да сваіх 
хатніх абавязкаў

Удзел у дыдактычнай гульні «Зоркае во-
ка» (знаходжанне на выставе прадуктаў 
харчавання, карысных для здароўя; аб-
грунтаванне свайго выбару).
Удзел у гутарцы аб правілах правільнага 
харчавання.
Праца са зместам вучэбнага дапаможніка, 
вызначэнне назвы новага раздзела, тэмы 
ўрока, адпаведных старонак параграфа.
Чытанне выказвання на с. 128, тлумачэн-
не яго сэнсу.
Развагі вучняў па пытаннях «Што такое 
сям’я?», «Чаму яна важная для людзей?».
Чытанне тэксту параграфа на с. 128—129.
Расказы вучняў аб сваіх сем’ях.
Чытанне і абмеркаванне апавядання «Са-
мые близкие люди» (кніга для чытання, 
с. 218—220).
Удзел у гутарцы пра сямейныя традыцыі, 
іх значэнне ва ўмацаванні сям’і, чытанне 
тэксту параграфа на с. 129—130.
Разглядванне малюнкаў на с. 130 і выка-
нанне задання для парнай работы.
Выказванні вучняў, пра каго і як яны кла-
поцяцца ў сваёй сям’і.
Чытанне ланцужком апавядання «Семья 
крепка ладом» на с. 220—222 у кнізе для 
чытання.
Выніковая гутарка па пытаннях рубрык 
«Праверце сябе» і «Пытанні юным знаў-
цам» на с. 131

Прачытаць 
параграф на 
с. 128—131, 
адказаць на 
пытанні

32 Эканоміка сям’і Даць уяўленне аб бюджэце 
сям’і, яго складніках (дахо-
ды і расходы).
Садзейнічаць выхаванню 
культуры зносін у сям’і, 
фарміраванню навыкаў бе-
ражлівасці і эканоміі

Удзел у гутарцы па тэме «Сям’я».
Вызначэнне тэмы ўрока.
Выказванні вучняў аб тым, што такое эка-
номіка, параўнанне адказаў з тэкстам на 
с. 132.
Азнаямленне з паняццем «даход сям’і», 
вучэбны дыялог «З чаго складаецца даход 
сям’і?». 
Чытанне тэксту параграфа на с. 132—133, 
аналіз схемы «Даход сям’і».

Прачытаць 
параграф на 
с. 132—136, 
адказаць на 
пытанні
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Заканчэнне

1 2 3 4 5

Выкананне задання ў парах, абмеркаванне 
пытання «На што людзі выдаткоўваюць 
агульны сямейны даход?».
Азнаямленне з паняццем «расход сям’і».
Выкананне задання для групавой работы: 
разглядванне ілюстрацый, адказы на пы-
танні (с. 134).
Слуханне паведамлення настаўніка аб 
сямейным бюджэце.
Чытанне апавядання «Просьбы и подар-
ки» (кніга для чытання, с. 224—225), ад-
казы на пытанні да тэксту.
Удзел у гутарцы па пытанні «Як можна 
эканоміць грошы ў сямейным бюджэце?».
Выніковая гутарка па пытаннях да тэкс-
ту параграфа, выкананне заданняў на-
стаўніка па тэме ўрока

33 Правы дзіцяці Даць уяўленне аб Асноўным 
Законе дзяржавы — Кан-
стытуцыі, правах і абавязках 
грамадзян.
Пазнаёміць з законам Рэс-
пуб лікі Беларусь «Аб правах 
дзіцяці».
Стварыць умовы для ўсве-
дам лення вучнямі сва іх 
пра воў і абавязкаў, сты му-
ля вання патрэбы ў абароне 
сваіх правоў і павазе правоў 
іншых людзей.
Спрыяць выхаванню эма-
цый на-каштоўнасных ад-
но сін да сабе і людзей, фар-
міраванню ўменняў выбі-
раць правільны варыянт 
па водзін.
Развіваць камунікатыўныя 
якасці асобы

Удзел у гутарцы па тэме «Сямейная эка-
номіка».
Вызначэнне тэмы ўрока.
Развагі вучняў на тэму «Чаму дзяцінства 
называюць шчаслівай парой?».
Слуханне паведамлення настаўніка аб 
Асноўным Законе дзяржавы — Кансты-
туцыі.
Работа ў парах па выкананні задання на 
с. 137, параўнанне адказаў з тэкстам па-
раграфа.
Азнаямленне з інфармацыяй аб правах 
дзіцяці, слуханне паведамлення настаў-
ніка.
Разглядванне ілюстрацый на с. 138, адказ 
на пытанне.
Каменціраваць чытанне двух апошніх аб-
зацаў параграфа.
Рашэнне сітуацыйных задач «Як ты зро-
біш, калі...» (у двары, у школе зведаеш жор-
сткасць з боку аднагодкаў, дарослых і г. д.)
Адказы на пытанні і заданні па вывучанай 
тэме

Прачытаць 
параграф на 
с. 136—139, 
адказаць на 
пытанні.
Падрыхтаваць 
малюнак на 
тэму «Мае 
правы»

34 Правілы па во-
дзін у гра мад-
скіх месцах

Фарміраваць веды аб пра-
вілах паводзін у грамадскіх 
месцах (на вуліцы, у транс-
парце, бібліятэцы, тэатры, 
музеі, магазіне).
Стварыць умовы для фар-
міравання вопыту выканан-
ня вучнямі правіл паводзін 
на вуліцы, у транспарце.
Садзейнічаць выхаван-
ню ветлівага і паважлівага 
стаўлення да людзей, якія 
знаходзяцца побач.
Развіваць камунікатыўныя 
якасці асобы

Гутарка аб грамадскіх месцах свайго на-
селенага пункта з апорай на веды дзяцей.
Выказванні вучняў аб правілах паводзін 
ветлівага чалавека на вуліцы.
Выкананне вучнямі пэўных правіл у ходзе 
сюжэтна-ролевай гульні.
Групавая работа: разглядванне малюнкаў 
на с. 140, адказы на пытанні, чытанне лан-
цужком тэксту на с. 141.
Удзел у сюжэтна-ролевай гульні «Паво-
дзіны ў транспарце».
Работа ў парах па выкананні задання на 
с. 142 (разглядванне малюнкаў, адказы на 
пытанне).
Слуханне паведамлення настаўніка аб 
правілах паводзін у грамадскіх месцах.
Чытанне па варыянтах апавяданняў у кні-
зе для чытання «Как вести себя в театре?» 
і «О чем надо помнить посетителям музе-
ев?» (с. 225—228).
Удзел у дыдактычнай гульні «Ветліва-
няветліва».
Адказы на пытанні рубрык «Праверце ся-
бе» і «Пытанні юным знаўцам» на с. 143.
Азнаямленне з выставай кніг па этыкету
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Працоўнае навучанне

Агульная колькасць гадзін — 34

1. Журба, А. Ф. Працоўнае навучанне : падруч. для 2-га кл. агульнаадукац. устаноў з беларус. мовай навучання / 
А. Ф. Журба, Н. А. Юрчанка. — 2-е выд., перагл. і дап. — Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2010.

2. Журба, А. Ф. Чудо-мастерская. Альбом по трудовому обучению. 2 класс / А. Ф. Журба, Н. А. Юрченко. — Минск, 
2015.

3. Журба, А. Ф. Трудовое обучение во 2 классе : учеб.-метод. пособие для учителей общеобразоват. учреждений 
с белорус. и рус. яз. обучения / А. Ф. Журба, Н. А. Юрченко. — Минск : Адукацыя і выхаванне, 2011.

4. Журба, А. Ф. Трудовое обучение. 2 класс : тетрадь самооценки : пособие для учителей общеобразоват. учре-
ждений с рус. и белорус. яз. обучения / А. Ф. Журба. — Минск, 2014.

Умоўныя абазначэнні:
 — падручнік;
 — альбом па працоўным навучанні;
 — матэрыялы;
 — інструменты і прыстасаванні;
 — вучэбна-метадычны дапаможнік для настаўнікаў;

۞ — сшытак самаацэнкі.

№ 
урока 
і дата

Тэма ўрока Мэта ўрока
Характарыстыка асноўных відаў  

і спосабаў дзейнасці вучняў

ВМК, матэрыялы,  
інструменты  

і прыстасаванні

1 2 3 4 5

ТЭХНАЛОГІЯ  І  ГРАМАДСТВА

1 Свет тэхна-
логій

Азнаёміць са зместам на-
вучання ў 2 класе. Актуалі-
заваць вопыт арганізацыі 
рабочага месца, веды правіл 
паводзін і бяспекі работы. 
Сфарміраваць уяўленне аб 
этапах тэхналогіі

Расказваюць аб сваёй працоўнай дзей-
насці ўлетку. Называюць прадстаўленыя 
настаўнікам матэрыялы, інструменты 
і прыстасаванні; расказваюць аб іх пры-
значэннi і праві лах бяспечнай працы. 
Расказваюць правілы размяшчэння на 
рабочым месцы інструментаў і матэ-
рыялаў. Аналізуюць працэс стварэння 
вырабу (аплікацыі з паперы), пад кіраў-
ніцтвам настаўніка вылучаюць этапы 
тэхналогіі. На прамавугольным аркушы 
паперы размячаюць квадрат згінаннем 
на вугалок. Выразаюць квадрат (пры не-
абходнасці абазначаюць лінію разрэзу 
з дапамогай алоўка і лінейкі). Складва-
юць папяровую шкляначку следам за 
настаўнікам

 — с. 4–7
 — папера
 — нажніцы, гла-
дзілка
 — с. 29–34
۞ — с. 7

ТЭХНАЛОГІЯ  НАРОДНЫХ  РАМЁСТВАЎ

Фларыстыка

2 Дэкара-
тыўная 
кампазіцыя 
з засуша-
ных раслін

Пашырыць уяўленне аб пры-
родных матэрыялах, якія 
прымяняюцца для выканан-
ня плоскаснай аплікацыі. Па-
глыбіць вопыт практычнага 
прымянення кампазіцый-
ных заканамернасцей пры 
састаўленні дэкаратыўнай 
кампазіцыі. Навучыць вы-
конваць аплікацыю з засу-
шаных раслін

Расказваюць, якія расліны сабралі, 
правілы збору і засушвання; узгадваюць 
уласцівасці засушаных раслін і правілы 
іх захоўвання. Арганізуюць рабочае 
месца. Выбіраюць з альбома і складва-
юць аснову для паштоўкі; падбіраюць 
неабходны прыродны матэрыял і састаў-
ляюць дэкаратыўную кампазіцыю для 
ўпрыгажэння паштоўкі, наклейваюць 
расліны на аснову

 — с. 48, 49, форза-
цы 1, 2
 — лiст тоўстай 
каляровай паперы
 — засушаныя 
расліны, клей
 — падкладная 
дошка, гладзілка, 
памазок для клею
 — с. 114–123
۞ — с. 30, 31

3 Пейзаж 
з засуша-
ных раслін

Спрыяць фарміраванню твор-
чага стаўлення да працы. Па-
знаё міць з кампазіцыйнымі 
за ка на мернасцямі (цэлас нас-
ці і перадачы прасторы). 

Арганізуюць рабочае месца для рабо-
ты з засушанымі раслінамі, узгадваюць 
правілы работы з клеем. Прыдумваюць 
пейзаж, падбіраюць адпаведныя засуша-
ныя расліны, пры неабходнасці разра-

 — с. 50, 51
 — лiст тоўстай 
каляровай паперы
 — засушаныя лі-
сты і кветкі, клей
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Працяг

1 2 3 4 5

Навучыць размячаць раз-
мяшчэнне лістоў на аснове. 
Працягнуць фарміраванне 
навыкаў выканання апліка-
цыі з засушаных раслін

заюць лісты на часткі, састаўляюць кам-
пазіцыю пейзажа з улікам закону перада-
чы прасторы, ацэньваюць яе цэласнасць, 
размячаюць становiшча раслін на аснове, 
прыклейваюць расліны на аснову, аналі-
зуюць ход работы. У час работы пад-
трымліваюць парадак на рабочым месцы

 — падкладная 
дошка, аловак,  
нажніцы, памазок 
для клею
 — с. 114–118, 
123–131
۞ — с. 30, 32

4 Стыліза-
цыя з за-
сушаных 
раслін

Пазнаёміць з асаблівасця-
мі стылізацыі з матэрыялаў 
флоры. Сфарміраваць умен-
ні разглядваць і вывучаць 
форму прадметаў. Навучыць 
састаўляць стылізаваныя вы-
явы жывёл, птушак, насяко-
мых з матэрыялаў флоры

Разглядваюць стылізаваныя выявы 
жывёл, птушак і да т. п. з матэрыялаў 
флоры, адгадваюць, хто адлюстраваны. 
Прапануюць варыянты дапаўнення вы-
явы з частковай адсутнасцю дэталей. 
Разглядваюць засушаныя лісты, пры-
думваюць, чый вобраз яны нагадваюць. 
Арганізуюць рабочае месца. Састаўля-
юць стылізаваную выяву з лістоў, ацэнь-
ваюц ь атрыманы вобраз з пазіцыі вядо-
мых кампазіцыйных заканамернасцей. 
Наклейваюць лісты на аснову, папярэдне 
размячаюць іх месцазнаходжанне

 — с. 52, 53
 — лiст тоўстай 
каляровай паперы
 — засушаныя 
лісты, клей
 — падкладная 
дошка, памазок  
для клею
 — с. 114–118, 
131–136
۞ — с. 30, 33

ТЭХНАЛОГІЯ  АПРАЦОЎКІ  МАТЭРЫЯЛАЎ

Стварэнне вырабаў з паперы і кардону

5 Асновы 
тэхналогіі 
апрацоўкі 
паперы.
Плоскасная 
аплікацыя

Актуалізаваць веды аб роз-
ных відах паперы. Пазнаёміць 
з тонкім аднаслойным кардо-
нам, галiной яго прымянення; 
з этапамі тэхналогіі, асноў-
нымі тэхналагічнымі апера-
цыямі і прыёмамі выканання 
плоскаснай аплікацыі. Пра-
цягнуць фарміраванне навы-
каў выканання плоскаснай 
аплікацыі

Называюць віды паперы (палігра фічная, 
чарцёжная, рысавальная, упаковачная, 
газетная) і прыводзяць прыклады іх вы-
карыстання. Называ юць рэчы, выкана-
ныя з кардону. Выб іраюць інструмен-
ты, неабходныя для работы з паперай 
і кардонам. Арганізуюць рабочае месца. 
Расказваюць правілы бяспечнай рабо-
ты нажніцамі, з клеем. Выразаюць дэталі 
аплікацыі з альбома. Размячаюць дадат-
ковыя дэталі па шаблоне, трафарэце, ад 
рукі. Выконваюць плоскасную апліка-
цыю; тлумачаць правілы, паслядоўнасць 
работы

 — с. 8, 9, форзацы 
1, 2
 — лiст 1, лiст 
тоўстай каляровай 
паперы, лiсты каля-
ровай паперы
 — клей
 — падкладная 
дошка, нажніцы, 
памазок для клею
 — с. 35–38, 41–43
۞ — с. 7, 8

6 Мадэля-
ван не 
плоскіх 
вырабаў 
з кардону

Пазнаёміць з уласцівасцямі 
паперы і кардону: трыва-
ласць, таўшчыня. Навучыць 
выконваць разметку дэталей 
складанай формы па шабло-
не, выразаць іх з кардону

Арганізуюць рабочае месца. Право дзяць 
вопыты з узорамі паперы і кардону (раз-
глядваюць, абмацваюць, змочваюць, 
спрабуюць разадраць, сагнуць); расказ-
ваюць аб уласцівасцях паперы і кардо-
ну, якія назіраюць. Расказваюць правілы 
бяспечнай работы інструментамі. Вы-
разаюць шаблон з альбома, выконваюць 
эканомную разметку некалькіх дэталей 
па шаблоне; выразаюць аднолькавыя фі-
гуркі з тонкага кардону, афармляюць іх 
па ўласнай задуме

 — с. 10, 11
 — лiст 2, лiст 
тоўстай паперы
 — падкладная 
дошка, нажніцы, 
аловак
 — с. 35–38, 43–45
۞ — с. 7, 9

7 Мадэля-
ванне він-
шавальнай 
паштоўкі

Пазнаёміць з аб’ёмнай аплі-
кацыяй, правіламі яе вы-
канання з улікам вядомых 
кампазіцыйных правіл. На-
вучыць згінаць кардон, вы-
конваць аб’ёмную аплікацыю

Расказваюць аб святах, варыянтах він-
шавальных паштовак і іх афармлення. 
Арганізуюць рабочае месца. Узгадваюць 
правілы бяспечнай работы інструмента-
мі. Выконваюць практыкаванні па згі-
нанні тонкага кардону, падрыхтоўваюць 
аснову для паштоўкі, размячаюць па ша-
блоне (або выкарыстоўваюць дэталі з га-
товай разметкай з альбома) і выразаюць 
элементы дэкаратыўнага афармлення 
паштоўкі. 
Выконваюць аплікацыю з аб’ёмнымі 
элементамі

 — с. 12, 13
 — лiст 3а, лiст 
тоўстай каляровай 
паперы
 — клей
 — падкладная 
дошка, нажніцы, 
гладзілка, памазок 
для клею
 — с. 38, 45–49
۞ — с. 7, 10
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8 Мадэля-
ванне 
з па лосак 
паперы

Фарміраваць навыкі аналізу 
канструкцыі вырабаў. Наву-
чыць размячаць палоскі з да-
памогай лінейкі, састаўляць 
і ствараць вырабы складанай 
формы з палосак паперы 
складваннем

Расказваюць правілы разразання паперы 
па прамых лініях, склейвання, бяспеч-
най работы пры карыстанні нажніца-
мі, клеем. Арганізуюць рабочае месца. 
Аналізуюць вырабы з палосак паперы. 
Выкон ваюць практыкаванні па размет-
цы палосак, разразаюць палоскі, згіна-
юць фігуркі з выкарыстаннем шаблону 
і па ўласнай задуме, склейваюць фігуркі 
з палосак. Састаўляюць калектыўную 
кампазіцыю «Космас»

 — с. 14, 15
 — лiсты 4, 5а
 — клей, лiст папе-
ры вялікага фармату 
(аснова калектыўнай 
работы)
 — падкладная 
дошка, нажніцы,  
памазок для клею, 
лiнейка, аловак
 — с. 49–52
۞ — с. 7, 11

Стварэнне вырабаў з тэкстыльных матэрыялаў
9 Асновы 

тэхналогіі 
апрацоўкі 
тканіны

Пазнаёміць з баваўнянымі 
і льнянымі тканінамі, іх улас-
цівасцямі. Удасканальваць 
навыкі разметкі дэталей па 
лякале, раскрою і апрацоўкі 
краю вырабу махрамі

Правільна размяшчаюць на рабочым 
месцы неабходныя матэрыялы, інстру-
менты і прыстасаванні. Расказваюць 
правілы бяспекі пры рабоце нажніца-
мі. Разглядаюць баваўняныя і льняныя 
тканіны, параўноўваюць уласцівасці тка-
ніны і паперы (таўшчыня, трыва ласць, 
шчыльнасць, фактура). Выраза юць ляка-
ла сурвэткі з набору, размячаюць тканіну 
па лякале. Выкройваюць сурвэтку. Краі 
сурвэткі апрацоўваюць махрамі

 — с. 24, 26, форза-
цы 1, 2
 — лiст 5б
 — тканіна
 — падкладная 
дошка, кравецкая 
крэйда, нажніцы
 — с. 72–75, 78–82
۞ — с. 16, 17

10 Вышыван-
не швом 
«уперад 
іголку»

Пазнаёміць з дэкаратыў-
ным афармленнем вырабаў 
вышываннем, колеравымі 
спалучэннямі нітак і ткані-
ны. Навучыць падрыхтоў-
ваць нітку з іголкай да рабо-
ты, замацоўваць канец ніткі 
на тканіне, выконваць шво 
«ўперад іголку», карыстацца 
напарсткам

Арганізуюць рабочае месца. Вучацца 
пад рыхтоўваць нітку з іголкай да работы, 
замацоўваць нітку на тканіне. Практыку-
юцца ў выкананні шва «ўперад іголку», 
выбіраюць рысунак для афармлення 
сурвэткі з махрамі, падбіраюць з дапа-
могай настаўніка ніткі падыхо дзячага 
колеру і выконваюць вышыванне ў адпа-
веднасці з рысункам. У працэсе работы 
карыстаюцца напарсткам і прытрымлі-
ваюцца правіл бяспечнага карыстання 
інструментамі

 — с. 27, 28, форза-
цы 1, 2
 — сурвэтка, зро-
бленая на папярэд-
нім уроку, ніткі  
для вышывання
 — падкладная до-
шка, нажніцы, ігол-
ка, ніткаўцягвальнік, 
напарстак
 — с. 72–75, 82, 83
۞ — с. 16, 18

11 Вышыван-
не швом 
«уперад 
іголку»  
з аб віван-
нем

Пазнаёміць з дэкаратыўным 
афармленнем вырабаў, коле-
равымі спалучэннямі нітак 
у вышыванні. Навучыць аз-
дабленню швом «уперад ігол-
ку» з абвіваннем

Арганізуюць рабочае месца. Расказ-
ваюць правілы бяспечнай работы ін-
струментамі, тлумачаць неабходнасць іх 
строгага прытрымлівання. Афармляюць 
сурвэтку, падрыхтаваную на папярэдніх 
уроках, швом «уперад іголку» з абвіван-
нем па ўласнай задуме. Карыстаюцца на-
парсткам

 — с. 29
 — сурвэтка, зро-
бленая на папярэд-
нім уроку, ніткі  
для вышывання
 — падкладная до-
шка, нажніцы, ігол-
ка, ніткаўцягвальнік, 
напарстак
 — с. 75, 76, 83, 84
۞ — с. 16, 18

ТЭХНАЛОГІЯ  НАРОДНЫХ  РАМЁСТВАЎ
Выцінанка

12 Выразанне 
разеткавай 
выцінанкі

Пазнаёміць з гісторыяй вы-
ці нанкі, з асноўнымі этапа-
мі тэхналогіі яе выканання. 
Навучыць выконваць ра-
зеткавую васьміпрамянёвую 
выцінанку. Развіваць умен-
не аналізаваць узаемасу-
вязь формы частак, якія вы-
разаюцца, і гатовага вырабу  

Расказваюць аб выкарыстаннi выціна-
нак у побыце, паслядоўнасцi іх вырабу. 
Арганізуюць рабочае месца. Аналізуюць 
розныя варыянты выразак у цэнтры і па 
краі на паперы, складзенай у восем слаёў. 
З ліста альбома выразаюць загатоўкі, 
складваюць паперу, выразаюць разетка-
выя выцінанкі (сняжынкі) па гатовай 
разметцы і па ўласнай задуме

 — с. 42, 43, форза-
цы 1, 3
 — лiст 15
 — падкладная 
дошка, нажніцы, 
аловак
 — с. 105–111
۞ — с. 26, 27

13 Выразанне 
сіметрыч-
най выці-
нанкі 

Пашырыць уяўленне аб фор-
ме, узоры, арнаменце на пры-
кладзе выцінанак. Навучыць 
аналізаваць выцінанкі. 

Расказваюць аб правілах і паслядоўнасці 
вырабу выцінанак, называюць неабход-
ныя якасці (акуратнасць, дакладнасць, 
уважлівасць і інш.). Аналізуюць гатовыя

 — с. 44, 45, фор-
зац 3 
 — лiст 16
 — падкладная
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Пазнаёміць з правіламі са-
стаўлення ўзору для сіме-
трычнай выцінанкі, працяг-
нуць фарміраванне ўменняў 
выразаць сіметрычныя ўзоры

вырабы, называюць іх віды і характэр-
ныя адрозненні. Арганізуюць рабочае 
месца. Выконваюць сіметрычную выці-
нанку па графічным відарысе або ўлас-
най задуме з папярэдняй прарысоўкай 
контуру. Характарызуюць уласны выраб

дошка, нажніцы, 
аловак
 — с. 111–113
۞ — с. 26, 28

14 Выразанне 
рапортнай 
выцінанкі

Пазнаёміць з правіламі са-
стаўлення ўзору для рапорт-
най вы цінанкі. Пра цягнуць 
фарміраванне навыкаў аналі-
зу выцінанак, уменняў выра-
заць рапорт ныя выцінанкі

Арганізуюць рабочае месца. Расказ-
ваюць аб правілах бяспечнай працы. 
Аналізуюць гатовыя выцінанкі і ўзоры 
для іх выразання. Выразаюць рапорт-
ныя выцінанкі па графічным відарысе 
або ўласнай задуме з папярэдняй прары-
соўкай контуру. У час працы захоўваюць 
парадак на рабочым месцы. Характары-
зуюць гатовы выраб

 — с. 46, 47
 — лiст 16
 — падкладная 
дошка, нажніцы, 
аловак
 — с. 113, 114
۞ — с. 26, 29

ТЭХНАЛОГІЯ  ГАСПАДАРАННЯ

Падрыхтоўка да свята

15 Афармлен-
не інтэр’ера 
да Новага 
года

Садзейнічаць фарміраванню 
адчування прыгожага. Па-
шырыць уяўленне аб дызай-
не. Пазнаёміць з варыянтамі 
афармлення класнага кабіне-
та да Новага года

Арганізуюць рабочае месца. Прапаноў-
ваюць свае варыянты афармлення па-
коя (кабінета), прымаюць удзел у выра-
бе ўпрыгожанняў і афармленні кабінета 
(навагодняй ёлкі)

 — с. 62, 63
 — лiсты 17, 18
 — клей
 — падкладная 
дошка, нажніцы, 
памазок для клею
 — с. 155, 156
۞ — с. 37, 39

16 Падарунак 
у нашым 
жыцці

Азнаёміць з правіламі вы-
бару, афармлення, уручэння 
і прыняцця падарункаў

Прымаюць удзел у ролевай гульні, вы-
ступаючы ў якасці пакупніка падарун-
ка, яго стваральніка, таго, хто ўручае 
або прымае падарунак. Упакоўваюць 
падарунак

 — с. 64, 65 
 — гафрыраваная 
папера, стужка, клей
 — нажніцы
 — с. 152–157
۞ — с. 37, 39

ТЭХНАЛОГІЯ  АПРАЦОЎКІ  МАТЭРЫЯЛАЎ

Стварэнне вырабаў з паперы і кардону

17 Папяровая 
мазаіка

Пазнаёміць з папяровай ма-
заікай. Навучыць падрых-
тоўваць дробныя элементы 
для стварэння кампазіцыі 
ў тэхніцы папяровай мазаікі, 
выконваць папяровую ма-
заіку. Пашырыць уяўленне 
аб эмацыянальным значэннi 
колераў

Арганізуюць рабочае месца. Расказ-
ваюць правілы работы нажніцамі, з кле-
ем. Выбіраюць сюжэт або выкарыстоў-
ваюць аснову з разметкай з альбома, 
абгрунтоўваюць выбар колераў паперы 
для мазаікі ў залежнасці ад эмацыяналь-
нага зместу сюжэта; падрыхтоўваюць 
дробныя элементы з каляровай паперы, 
наклейваюць іх на аснову, выконваючы 
правілы работы з клеем

 — с. 16, 17
 — лiст 6, лiсты 
каляровай паперы
 — клей
 — падкладная 
дошка, нажніцы, 
памазок для клею
 — с. 38–40, 53–55
۞ — с. 7, 12

18 Канстру-
яванне 
аб’ёмных 
формаў 
з паперы

Пашырыць уяўленні аб кан-
струяваннi аб’ёмных формаў. 
Пазнаёміць з прыёмамі кан-
струявання аб’ёмных формаў 
з паперы

Арганізуюць рабочае месца. Узгад ваюць 
правілы бяспечнай працы. Аналізу юць 
гатовы выраб (дрэва). Выконваюць 
практыкаванні па згінанні, склейванні 
і выразанні аб’ёмных формаў (кроны 
дрэў). Выконваюць практыкаванні па 
выразанні загатовак, скручванні і склей-
ванні трубачак з паперы (ствол дрэва). 
Злучаюць падрыхтаваныя часткі дрэва. 
Ствараюць дрэвы розных відаў (елка, 
бяроза, яблыня)

 — с. 18
 — лiсты 8, 10
 — клей
 — падкладная 
дошка, нажніцы, 
памазок для клею
 — с. 56, 57
۞ — с. 7, 13

19 Канстру-
яванне 
аб’ёмных 
формаў 
з паперы

Пашырыць уяўленні аб сю-
жэтнай кампазіцыi. Працяг-
нуць знаёмства з прыёмамі 
канструявання аб’ёмных 
фор маў з паперы. Працяг-

Арганізуюць рабочае месца. Расказ-
ваюць вядомыя спосабы атрымання 
аб’ёмных формаў з паперы. Аналізуюць 
гатовы выраб (хатка). Робяць бярвёны 
хаткі: выразаюць загатоўкі, скручваюць

 — с. 19
 — лiсты 7, 8, 9
 — клей
 — падкладная 
дошка, нажніцы, 
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нуць фарміраванне навыкаў 
калектыўнай працы

і склейваюць трубачкі з паперы. Вы-
разаюць з ліста альбома дэталі, якіх не-
стае, для стварэння хаткі. Самастойна 
або ў групе ствараюць хатку. Прымаюць 
удзел у выбары сюжэта, элементаў дэка-
рацый для настольнага тэатра, сумесна 
з аднакласнікамі робяць аб’ёмныя фор-
мы і састаўляюць сюжэтную кампазіцыю 
дэкарацый

памазок для клею
 — с. 57–59
۞ — с. 7, 13

Стварэнне вырабаў з тэкстыльных матэрыялаў

20 Пляцен-
не з трох 
пасмаў

Сфарміраваць уяўленне аб 
пле ценых вырабах. Навучыць 
плесці шнур з трох пас маў

Прыводзяць прыклады выкарыстання 
нітак і плеценых шнуроў. Арганізуюць 
рабочае месца. Падбіраюць ніткі па ко-
леры, плятуць рознакаляровыя шнуры 
з трох пасмаў (коскі), ствараюць заклад-
кі, раменьчыкі і да т. п.

 — с. 30, 31, форза-
цы 1, 2
 — ніткі
 — падкладная 
дошка, нажніцы
 — с. 76–78, 84–86
۞ — с. 16, 19

21 Мадэля-
ванне 
нітачных 
лялек

Пашырыць уяўленне аб ма-
дэляванні фігурак людзей. 
Навучыць выконваць фігур-
кі людзей на аснове кутасіка. 
Спрыяць фарміраванню на-
выкаў эканомнага расхода-
вання матэрыялаў

Расказваюць аб важнасці эканомнага 
выкарыстання матэрыялаў. Арганізуюць 
рабочае месца. Расказваюць паслядоў-
насць стварэння кутасіка. Мадэлююць 
і ствараюць нітачныя лялькі, афармля-
юць фігуркі па ўласнай задуме

 — с. 32
 — ніткі
 — падкладная 
дошка, нажніцы
 — с. 74–78, 87, 88
۞ — с. 16, 20

22 Мадэля-
ванне 
нітачных 
лялек

Пашырыць уяўленне аб ма-
дэляванні фігурак людзей. 
Навучыць выконваць фі-
гуркі людзей на аснове ку-
тасіка, выкарыстоўваючы 
дадатковыя дэталі. Спрыяць 
фарміраванню навыкаў эка-
номнага расходавання ма-
тэрыялаў

Арганізуюць рабочае месца. Ства раюць 
кутасік з нітак. На яго аснове мадэлююць 
і ствараюць нітачныя лялькі (хлопчыка 
або дзяўчынку па выбары), афармляюць 
фігурку па ўласнай задуме. Тлумачаць 
неабходнасць эканомнага выкарыстання 
матэрыялаў

 — с. 33
 — ніткі
 — падкладная 
дошка, нажніцы
 — с. 76–78, 87, 88
۞ — с. 16, 20

Стварэнне вырабаў з прыродных матэрыялаў

23 Мадэля-
ванне 
з га товых 
формаў 
прыроднага 
матэрыялу

Пашырыць уяўленні аб раз-
настайнасці прыродных ма-
тэрыялаў, варыятыўнасці 
іх выкарыстання.  Спрыяць 
фарміраванню навыкаў па 
ана лізе, мадэляванні і ства-
рэн ні фігурак з прыроднага 
ма тэрыялу

Расказваюць аб асноўных прыродных 
матэрыялах (шышках, каштанах, жалу-
дах і інш.), іх паходжанні, уласцівасцях 
(форме, колеры). Арганізуюць рабочае 
месца, расказваюць правілы работы 
з пластылінам. Выбіраюць вобраз фі-
гуркі, падбіраюць неабходныя матэры-
ялы, ствараюць фігурку, злучаючы дэталі 
пластылінам

 — с. 34, 35, форза-
цы 1, 2
 — прыродныя 
матэрыялы 
(шышкі, жалуды, 
каштаны, галінкі, 
шкарлупіна арэхаў 
і інш.), пластылін
 — падкладная 
дошка, стэкі
 — с. 88–95
۞ — с. 21, 22

24 Мадэля-
ванне 
з гатовых 
формаў 
прыроднага 
матэрыялу 
па ўласнай 
задуме

Пашырыць уяўленні аб ўза-
емасувязі, прапарцыяналь-
насці і суразмернасці фігур 
у кампазіцыі. Працягнуць 
фарміраванне навыкаў па ма-
дэляванні і стварэнні фігурак 
з прыродных матэрыялаў

Арганізуюць рабочае месца. Мадэ лююць 
і ствараюць індывідуальныя фігуркі і су-
месныя (групай вучняў) шматфігурныя 
кампазіцыі, расказваюць аб уласнай за-
думе, аналізуюць свае работы

 — с. 36, 37
 — прыродныя 
матэрыялы (шышкі, 
жалуды, каштаны, 
галінкі, шкарлупіна 
арэхаў і інш.), пла-
стылін
 — падкладная 
дошка, стэкі
 — с. 95–99
۞ — с. 21, 22

Стварэнне вырабаў з падручных матэрыялаў

25 Канструя-
ванне

Сфарміраваць уяўленне аб 
форме ў канструяванні, маг-

Арганізуюць рабочае месца. Узгадваюць 
правілы бяспечнай работы. Расказваюць

 — с. 38, 39, форза-
цы 1, 2
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Працяг

1 2 3 4 5

на аснове 
дэталей 
прызма-
тычнай 
формы

чымасці дапаўнення асноў-
най канструкцыі характэрны-
мі дэталямі. Навучыць кан-
струяваць з гатовых формаў. 
Працягнуць фарміраванне 
ўменняў па апрацоўцы папе-
ры і афармленні вырабаў

аб уласным вопыце па канструяванні 
з выкарыстаннем канструктараў і гато-
вых формаў, прыводзяць прыклады ство-
раных вырабаў (мадэлей). Робяць разам 
з настаўнікам і па графічным відарысе 
дэталі, злучаюць між сабой, афармляюць 
выраб, дапаўняючы характэрнымі дэта-
лямі па ўласнай задуме

 — лiст 3б, лiсты 
каляровай паперы
 — кардонныя 
скрыначкі, клей
 — падкладная 
дошка, нажніцы, 
памазок для клею
 — с. 99–101
۞ — с. 23, 24

26 Мадэ-
ляванне 
на аснове 
ёмістасцей 
адвольнай 
формы

Пашырыць уяўленне аб су-
вязі формы і ўпрыгажэння 
вырабу з яго прызначэннем. 
Навучыць мадэляваць вы-
рабы з дэталей адвольнай 
формы. Працягнуць фарміра-
ванне ўменняў па афармлен-
ні вырабаў з выкарыстаннем 
шнура

Арганізуюць рабочае месца. Ства раюць 
пад кіраўніцтвам настаўніка і афармля-
юць смешных чалавечкаў, шкатулкі 
і іншыя вырабы, аклейваючы шнурам 
паверхні ёмістасцей адвольнай формы, 
дадаюць характэрныя дэталі і ўпрыгож-
ваюць дэкаратыўнымі элементамі па 
ўласнай задуме. У час работы трыма-
юцца правіл бяспекі і падтрымліваюць 
парадак на рабочым месцы

 — с. 40, 41
 — лiсты каляро-
вай паперы
 — пластыкавая 
ёмістасць, шнур 
або шпагат, клей, 
лейкапластыр або 
двухбаковы скотч
 — падкладная 
дошка, нажніцы, 
памазок для клею
 — с. 102–104
۞ — с. 23, 25

Стварэнне вырабаў з паперы і кардону

27 Канстру-
яванне 
ў тэхніцы 
модульнага 
арыгамі

Сфарміраваць уяўленне аб 
модульным арыгамі. Замаца-
ваць уменні згінаць паперу. 
Навучыць выконваць трохву-
гольны модуль. Працягнуць 
фарміраванне навыкаў калек-
тыўнай работы

Расказваюць аб арыгамі і сваіх выра-
бах, выкананых у гэтай тэхніцы. Робяць 
вывад аб неабходнасці калектыўнай 
работы для стварэння вырабаў у тэхні-
цы модульнага арыгамі. Арганізуюць 
рабочае месца. Размячаюць ліст паперы 
(або выбіраюць ліст з разметкай з аль-
бома) і выразаюць загатоўкі для тро-
хвугольных модуляў. Згінаюць следам 
за настаўнікам трохвугольны модуль 
з прамавугольнай загатоўкі. Наступныя 
модулі складваюць самастойна па схеме 
і па памяці. Збіраюць выраб (вазачку) 
з трохвугольных модуляў, насоўваючы 
кішэні аднаго модуля на вугалкі іншых

 — с. 20, 21, фор-
зац 4
 — лiсты 11, 12
 — падкладная 
дошка, нажніцы, 
гладзілка
 — с. 40, 59–67
۞ — с. 7, 14

28 Канстру-
яванне 
ў тэхніцы 
арыгамі 
(базавая 
форма 
«квадрат»)

Замацаваць уменні згінаць 
паперу. Навучыць складваць 
базавую форму «квадрат», 
ствараць на яе аснове фігур-
кі спосабам шматразовага 
згінання

Арганізуюць рабочае месца. Размячаюць 
і адразаюць дэталь квадратнай формы 
з ліста альбома. Выконваюць практыка-
ванні па згінанні паперы, згінаюць ба-
завую форму «квадрат» і пад кіраўніцт-
вам настаўніка складваюць скрыначку. 
Упрыгожваюць вырабы, затым сама-
стойна па схеме робяць скрыначку ін-
шай формы

 — с. 22, 23, фор-
зац 4
 — лiсты 13, 14
 — падкладная 
дошка, нажніцы, 
гладзілка
 — с. 67–71
۞ — с. 7, 15

ТЭХНАЛОГІЯ  НАРОДНЫХ  РАМЁСТВАЎ

Саломапляценне

29 Мастацтва 
саломапля-
цення. Ма-
дэляванне  
з труб-
частай 
саломкі

Пазнаёміць з беларускім на-
родным рамяством салома-
пляцення, з правіламі нарых-
тоўкі і падрыхтоўкі саломы 
да работы, яе асноўнымі 
ўлас цівасцямі. Навучыць 
ства раць плоскасныя вырабы 
з труб частай саломкі

Расказваюць аб знаёмых для іх сала-
мяных вырабах. Арганізуюць рабочае 
месца. Расказваюць правілы бяспечнай 
работы. Праводзяць вопыты па выву-
чэнні ўласцівасцей саломкі. Ствараюць 
«снапок» з саломінак і каласкоў, падраў-
ноўваюць аснову вырабу, упрыгожваюць 
яго стужкай

 — с. 54–56, фор-
зацы 1, 2
 — трубчастая са-
ломка, тоўстая нітка, 
стужка
 — падкладная 
дошка, нажніцы
 — с. 136–141
۞ — с. 34, 35
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Заканчэнне

1 2 3 4 5

30 Плоскаснае 
мадэляван-
не з труб-
частай 
саломкі

Працягнуць фарміраванне 
навыкаў работы з трубчастай 
саломкай. Навучыць ства-
раць вырабы з трубчастай 
са ломкі

Расказваюць аб падрыхтоўцы саломкі 
да работы, асаблівасцях матэрыялу, абу-
моўленых яго ўласцівасцямі. Арганізу-
юць рабочае месца. Трымаюцца правіл 
бяспечнай работы. Выконваюць практы-
каванні па разразанні саломкі на часткі, 
ствараюць саламянае сонейка шляхам 
наклейвання саламяных трубачак на 
папяровую аснову. Афармляюць цэнтр 
вырабу аплікацыяй з каляровай паперы

 — с. 57
 — лiсты каляро-
вай паперы
 — трубчастая 
саломка, клей
 — падкладная 
дошка, нажніцы, 
памазок для клею
 — с. 141, 142
۞ — с. 34, 36

31 Плоскаснае 
мадэляван-
не з саломкі

Працягнуць фарміраванне 
навыкаў работы з трубча-
стай саломкай. Навучыць са-
стаўляць кампазіцыі з труб-
частай саломкі

Арганізуюць рабочае месца. Расказва-
юць правілы бяспекі работы. Падрых-
тоўваюць саломку да работы. Прыдум-
ваюць сюжэт кампазіцыі. Ствараюць 
эскіз. Наразаюць саломінкі неабходнай 
даўжыні. Выкладваюць выяву на аснове 
і прыклейваюць саламяныя трубачкі

 — с. 58, 59
 — лiст тоўстай 
паперы цёмнага 
колеру
 — саламяныя 
трубачкі або стужкі, 
клей
 — падкладная 
дошка, нажніцы, 
памазок для клею
 — с. 142, 143
۞ — с. 34, 36

ТЭХНАЛОГІЯ  ГАСПАДАРАННЯ

Знешні выгляд школьніка

32 Догляд 
адзення 
і абутку

Спрыяць выхаванню куль-
туры паводзін, акуратнасці, 
беражлівага стаўлення да 
адзен ня і абутку; пазнаёміць 
з асноўнымі правіламі догля-
ду адзення і абутку

Расказваюць аб тым, як уяўляюць сабе 
працэс вырабу адзення. Прымаюць удзел 
у гульні «Мой знешні выгляд»; расказва-
юць аб правілах догляду адзення і абут-
ку, аб акуратнасці, беражлівасці і інш. як 
неабходных якасцях чалавека

 — с. 60, 61
 — с. 144–151
۞ — с. 37, 38

ТЭХНАЛОГІЯ  РАСЛІНАВОДСТВА

Догляд пакаёвых раслін

33 Догляд 
пакаёвых 
раслін

Пашырыць уяўленні аб ролі 
пакаёвых раслін у нашым 
жыцці; пазнаёміць з асаблі-
васцямі размяшчэння раслін 
у інтэр’еры, з варыятыўнасцю 
догляду розных раслін

Апісваюць пакаёвыя расліны, падбіра-
юць належнае месца размяшчэння 
ў інтэр’еры. Расказваюць, як неабходна 
даглядаць дадзеныя расліны. Ажыц-
цяўляюць догляд пакаёвых раслін: паліў, 
мыццё паддонаў, праціранне лістоў, 
апырскванне, рыхленне глебы

 — с. 66, 67
 — лейка, палачка 
для рыхлення глебы, 
пульверызатар, 
анучка
 — с. 158–161
۞ — с. 40, 41

Я  І  СВЕТ  ТЭХНАЛОГІЙ

34 Я і свет 
тэхналогій

Спрыяць усведамленню во-
пыту працоўнай дзейнасці, 
фарміраванню эмацыяналь-
на-каштоўнаснага стаўлення 
да працэсу і вынікаў працы. 
Пазнаёміць з матэрыяламі, 
неабходнымі для навучання 
ў 3 класе, спосабамі іх нарых-
тоўкі

Расказваюць, чаму навучыліся за год, 
што спадабалася рабіць, што атрымлі-
валася, якія цяжкасці былі ў рабоце. 
Прымаюць удзел у гульні «Майстэрня 
падарункаў». Прыдумваюць уласны 
варыянт стварэння кветкі з вывучаных 
матэрыялаў, пад кіраўніцтвам настаўніка 
састаўляюць паслядоўнасць стварэння 
вырабу. Падбіраюць матэрыялы, інстру-
менты, падрыхтоўваюць дэталі і збі-
раюць кветку

 — с. 68–71, фор-
зацы 1, 2
 — лiсты каляро-
вай паперы
 — з якімі праца-
валі ў навучальным 
годзе
 — якімі кары-
сталіся ў навучаль-
ным годзе 
 — с. 162–166
۞ — с. 42, 43
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Асновы бяспекі жыццядзейнасці

Агульная колькасць гадзін — 34

1. Одновол, Л. А. Основы безопасности жизнедеятельности. 2 класс : рабочая тетрадь : пособие для учащихся 
учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / Л. А. Одновол, А. А. Сушко. — Минск : Аверсэв, 2017.

2. Одновол, Л. А. Основы безопасности жизнедеятельности : план-конспект уроков : 2-й кл. / Л. А. Одновол. — 
Минск : Аверсэв, 2017.

3. Одновол, Л. А. Основы безопасности жизнедеятельности во 2—4 классах : учеб.-метод. пособие для учителей 
учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / Л. А. Одновол. — Минск : Аверсэв, 2014.

4. Загадки о транспортных средствах в алфавитном порядке [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: http://e-vedy.
adu.by/course/index.php?categoryid=60. — Дата доступа: 20.10.2015. 

5. Презентация «Транспортные средства» [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: http://e-vedy.adu.by/course/
index.php?categoryid=60. — Дата доступа: 20.10.2015. 

6. Справочно-информационный материал «История слова “светофор”» [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: 
http://e-vedy.adu.by/course/index.php?categoryid=60. — Дата доступа: 20.10.2015.

7. Презентация «Памятники светофору» [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: http://e-vedy.adu.by/course/index.
php?categoryid=60. — Дата доступа: 20.10.2015.

8. Презентация «Дорожные знаки» [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: http://e-vedy.adu.by/course/index.
php?categoryid=60. — Дата доступа: 20.10.2015.

9. Справочно-информационный материал «Остановочный пункт маршрутного транспорта» [Электрон. ресурс]. — 
Режим доступа: http://e-vedy.adu.by/course/index.php?categoryid=60. — Дата доступа: 20.10.2015.

10. Презентация «Дорожная разметка» [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: http://e-vedy.adu.by/course/index.
php?categoryid=60. — Дата доступа: 20.10.2015.

11. Контрольно-измерительные материалы. Тестовые задания «Проверь свои знания по правилам дорожного 
движения» [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: http://e-vedy.adu.by/course/index.php?categoryid=60. — Дата до-
ступа: 20.10.2015.

12. Презентация «Не играй с огнем» [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: http://e-vedy.adu.by/course/index.
php?categoryid=60. — Дата доступа: 20.10.2015.

13. Презентация «Пожары во дворах» [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: http://e-vedy.adu.by/course/index.
php?categoryid=60. — Дата доступа: 20.10.2015.

14. Контрольно-измерительные материалы. Тестовые задания «Проверь свои знания по правилам пожарной 
безопасности» [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: http://e-vedy.adu.by/course/index.php?categoryid=60. — Дата 
доступа: 20.10.2015.

15. Контрольно-измерительные материалы. Задания для проверки и отработки знаний учащихся по теме «Вы нуж-
денное одиночество» [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: http://e-vedy.adu.by/course/index.php?categoryid=60. — 
Дата доступа: 20.10.2015.

№ урока  
і дата Тэма

Коль-
касць 
гадзін

Мэты   
вывучэння тэмы

Характарыстыка асноўных відаў
і спосабаў дзейнасці

1 2 3 4 5

I чвэрць

Раздзел «Навакольнае асяроддзе і бяспека»

1 Бяспечнае асяроддзе 
ва ўстанове адукацыі

1 Вучыць рас па зна-
ваць і ацэньваць 
роз нага роду не бяс-
печнасці, якія мо-
гуць узнікнуць пры 
неспрыяльных аб-
ставінах ва ўста но ве 
адукацыі; даць эле-
ментарнае ўяў лен не 
аб асабістых рэчах, 
азнаёміць з пра-
віламі за бес пя чэн ня 
іх захаванасці

Удзел у вучэбным дыялогу аб прадметах, якія акру-
жаюць вучняў; аб навакольным асяроддзі (кватэры, 
доме, пад’ездзе, школе, класе, двары, вуліцы, да ро зе, 
лесе, рацэ). Удакладненне значэнняў слоў не бяс печ-
насць, бяспека.
Азнаямленне з курсам «Асновы бяспекі жыц ця-
дзейнасці», яго мэтамі і задачамі (праслухоўванне 
інфармацыі настаўніка). 
Адгадванне загадкі аб школе.
Пастаноўка праблемных пытанняў:
— Ці можа ў школе быць небяспечна? Што можа 
быць небяспечным? 
Экскурсія па школе: удакладненне ведаў аб пры-
зна чэнні памяшканняў (клас, калідор, вестыбюль, 
спартыўная зала, сталовая, гардэроб); выяўленне 
небяспечных/бяспечных памяшканняў. Знаёмства 
з месцам, дзе знаходзіцца табліца з планам эвакуацыі 
са школьнага будынка, з запаснымі выхадамі, месцам 
размяшчэння вогнетушыцеляў і сігнальных кнопак.
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Падрыхтоўка адказаў на пытанні: 
— Для чаго неабходна ведаць аб плане эвакуацыі 
са школьнага будынка, запасных выхадах, месцы 
размяшчэння вогнетушыцеляў і сігнальных кнопак?
Фармуляванне высновы 1: выклікаць небяспеч насць 
у школе могуць вокны, дзверы, вузкія калідоры, парэн-
чы, лесвіцы, ганак, падлога, парты і г. д. Бяспека ў па-
мяшканні залежыць ад саміх вучняў, ад выканання 
правіл паводзін на перапынку і на ўроках. 
Складанне памяткі аб небяспечных зонах у школе. 
Фармуляванне высновы 2: прадбачыць небяспечнасць 
у школьным памяшканні дапамагаюць веды аб небяс-
печных зонах. 
Азнаямленне з правіламі запеспячэння захаванасці 
асабістых рэчаў. Удакладненне значэння паняцця 
асабістыя рэчы. Складанне памяткі па забеспячэнні 
захаванасці асабістых рэчаў.
Фармуляванне высновы 3: вучні самі нясуць ад каз-
насць за захаванасць асабістых каштоўных рэчаў.
Замацаванне. Праслухоўванне верша «Перапынак» 
Б. Захадэра. 
Падрыхтоўка адказаў на пытанні па сюжеце пасля 
чытання.
Абмеркаванне правіл бяспечных паводзін у час 
перапынкаў (у калідорах, на лесвіцах, у гардэробе, 
на прышкольнай тэрыторыі). 
Фармуляванне высновы 4: адпачываць на перапын-
ку варта з карысцю для здароўя, напрыклад: можна 
пачытаць любімую кнігу, абмеркаваць з сябрамі ціка-
вую падзею, пагуляць у шашкі, шахматы, праспяваць 
песню, пад’есці.
Асваенне правіл гульні «Раўчук», у якую можна гу-
ляць на перапынках. 
Удзел у падвядзенні вынікаў урока: выкананне за-
данняў, накіраваных на праверку ведаў аб небяс-
печным/бяспечным асяроддзі ва ўстанове адукацыі 
і ўмення бяспечна паводзіць сябе ў час перапынкаў

Раздзел «Асабістая і калектыўная бяспека»

2 Бяспечнае асяроддзе 
дома. Паводзіны дома 
ў выпадку адсутнасці 
дарослых

1 Азнаёміць з пра-
ві ламі бяспечных 
па водзін дома ў вы-
пад ку адсутнасці да-
рослых. 
Фарміраваць уменне 
арганізоўваць бяс-
печ ную жыц ця дзей-
насць ва ўмо вах вы-
мушанага адзі ноцтва

Удзел у вучэбным дыялогу «Адзін дома» з апорай 
на жыццёвы вопыт. 
Падрыхтоўка адказаў на пытанні:
— Хто заставаўся дома адзін? З якой прычыны? 
— Чым вы займаліся, калі заставаліся ў кватэры без 
дарослых?
— Як сябе паводзілі, калі ў дзверы званілі незнаё-
мыя?
Фармуляванне высновы: у жыцці ўзнікаюць не прад-
бач аныя сітуацыі, калі трэба прымаць рашэнне са-
мому, без чужой дапамогі. 
Удакладненне значэння слова незнаёмы.
Праслухоўванне расказаных вучнямі сітуацый 
(з жыц цё вага вопыту), калі ў іх дзверы званілі не-
знаё мыя людзі. 
Прагляд слайдаў (відэаролікаў) з фрагментамі з каз-
кі «Воўк і сямёра казлянят» братоў Грым; абмер ка-
ванне паводзін герояў, таго, каго і чаму неабходна 
лічыць станоўчым/адмоўным героем.
Падрыхтоўка адказаў на пытанні: 
— Чаму небяспечна ўпускаць у дом незнаёмых лю-
дзей? Як могуць такія людзі даведацца, што вы адны 
дома?
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Праслухоўванне кароткай інфармацыі аб тым, што 
дарослыя людзі праяўляюць у адносінах да дзяцей 
часцей за ўсё любоў і клопат. Аднак у жыцці сустра-
каюцца і небяспечныя людзі: у грамадстве ёсць тыя, 
хто парушае законы, тыя, хто мае адхіленні ў псіхіцы 
і здзяйсняе гвалт над іншымі.
Паведамленне аб тым, што распаўсюджаным відам 
правапарушэнняў з’яўляюцца кватэрныя крадзяжы. 
Злачынцы імкнуцца трапіць у жыллё тады, калі ў ім 
няма дарослых.
Азнаямленне з правіламі бяспекі ў час знаходжан-
ня дома без дарослых: чытанне памяткі, падрабяз-
ны разбор яе пунктаў (правілы запісаны на дошцы 
або размешчаны ў мультымедыйнай прэзентацыі). 
Памятай! Ні пры якіх умовах не адчыняй дзверы 
незнаёмаму чалавеку, калі ты дома адзін.
Азнаямленне з нумарам тэлефона (102 — міліцыя), 
патэлефанаваўшы на які можна атрымаць да па могу. 
Запіс нумара тэлефона ў сшытак па АБЖ (аль бом, 
блакнот). 
Разгляд і запамінанне алгарытму дзеянняў пры зван-
ку ў дзверы, званку па тэлефоне, спробе пра нік нення 
ў кватэру чужога чалавека.
Падрыхтоўка адказаў на пытанне: 
— Што рабіць, калі ў кватэры няма тэлефона? (Па-
клі каць на дапамогу з акна ці з балкона.)
Разыгрыванне жыццёвых сітуацый, якія могуць уз-
нікнуць у выпадку адсутнасці дарослых; абмер ка-
ванне правіл бяспечных паводзін. 
Удзел у падвядзенні вынікаў урока: выкананне за-
данняў, накіраваных на праверку ведаў аб бяс печ-
ных паводзінах дома ў выпадку адсутнасці дарослых, 
умення правільна сябе паводзіць, калі ў дзверы зво-
ніць незнаёмы чалавек

3 Азнаямленне з ас ноў-
нымі паняццямі Пра-
віл дарожнага руху: 
удзельнікі дарожнага 
руху (вадзіцель, 
па сажыр, пешаход), 
элементы дарогі 

1 Азнаёміць з асноў-
ны мі  паняццямі 
Правіл дарожнага 
руху; даць першапа-
чатковыя ўяў ленні 
аб удзель ні ках да-
рожнага ру ху, эле-
ментах дарогі.
Выхоўваць па важ лі-
выя адносіны да ўсіх 
удзельнікаў  да рож-
нага руху

Удзел у вучэбным дыялогу аб дарожным руху, аб 
правілах дарожнага руху (з апорай на жыццёвы во-
пыт).
Удакладненне ўяўленняў (з выкарыстаннем муль-
тымедыйнай прэзентацыі) аб удзельніках дарожнага 
руху: пешаходах, пасажырах, вадзіцелях. Увядзен-
не слоў пешаход, пасажыр, вадзіцель у актыўнае 
маўленне (шляхам складання сказаў) у час аналізу 
прапанаваных для разгляду жыццёвых сітуацый.
Праслухоўванне кароткай інфармацыі аб гісторыі 
стварэння дарог (з выкарыстаннем мультымедый-
най прэзентацыі ці прадметных малюнкаў, на якіх 
паказаны выявы розных дарог), аб дарожным руху, 
аб значэнні выканання правіл дарожнага руху для 
захавання жыцця і здароўя.
Выкананне заданняў, накіраваных на замацаванне 
ведаў аб удзельніках дарожнага руху. Работа ў парах.
Азнаямленне з элементамі дарогі (з выкарыстаннем 
мультымедыйнай прэзентацыі): праезнай часткай, 
астраўком бяспекі, тратуарам, пешаходным пера-
ходам (наземным, падземным, надземным), пеша-
ходнай дарожкай, пунктам прыпынку маршрутных 
транспартных сродкаў.
Удакладненне ведаў аб элементах дарогі: якія з іх 
знаёмыя вучням, для каго прызначаны тратуар, па 
якой частцы дарогі рухаюцца аўтамабілі. 
Азнаямленне з відамі пешаходных пераходаў і пра-
віламі пераходу праезнай часткі.
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Разгляд і аналіз сітуацый (з выкарыстаннем муль-
тымедыйнай прэзентацыі), звязаных з пе ра мяш чэн-
нем па дарогах пешаходаў і транспартных сродкаў; 
вы зна чэнне небяспечнай і бяспечнай сітуацыі на 
дарозе з прывядзеннем доказаў той ці іншай выка-
занай думкі.
Падвядзенне вынікаў урока

4 Азнаямленне з ас ноў-
нымі паняццямі Пра-
віл дарожнага руху. 
Транспартныя сродкі, 
ступень небяспечнас-
ці кожнага з іх

1 Удакладніць веды аб 
транспартных срод-
ках; фарміраваць 
уяўленне аб ступені 
небяспечнасці кож-
нага з іх

Актуалізацыя ведаў аб відах транспартных сродкаў 
(вольныя выказванні вучняў з апорай на жыццёвы 
вопыт).
Падрыхтоўка адказаў на пытанні: 
— Якія віды транспартных сродкаў вы ведаеце? 
Якімі з іх карыстаецеся?
— Для чаго людзі прыдумалі аўтамабілі, цягнікі, са-
малёты, параходы?
— Якія транспартныя сродкі перавозяць людзей, 
а якія — грузы?
Праслухоўванне кароткай інфармацыі (з вы ка рыс-
таннем мультымедыйнай прэзентацыі) аб транспарт-
ных сродках і іх значэнні ў жыцці людзей. 
Класіфікацыя транспартных сродкаў: наземныя/
паветраныя/водныя; перавозяць грузы/перавозяць 
пасажыраў; сельскагаспадарчыя машыны (трактар, 
камбайн і інш.). 
Устанаўленне карыснасці і ступені небяспечнасці 
кожнага з іх (з апорай на жыццёвы вопыт).
Замацаванне ведаў аб тым, па якой частцы дарогі 
рухаюцца аўтамабілі, а па якой — пешаходы.
Азнаямленне з паняццем аўтамабіль аператыўна-
га прызначэння (з выкарыстаннем малюнкаў, фота-
здым каў), з транспартнымі сродкамі, якія носяць 
такую назву, іх прызначэннем. Азнаямленне з пра-
ві ламі паводзін на дарозе ў час руху аўтамабіляў 
апе ратыўнага прызначэння.
Удзел у падвядзенні вынікаў урока: выкананне за-
данняў, накіраваных на праверку ведаў аб транспарт-
ных сродках

5 Бяспечны маршрут  
«дом — школа — 
дом» 

1 Азнаёміць з бяс печ-
нымі маршрута мі 
ў школу і са школы 
дамоў. 
Пераканаць у неаб-
ходнасці знаходзіць 
найбольш бяспечны 
шлях ад дома да шко-
лы і прытрымлівац-
ца толькі гэтага шля-
ху. Садзейнічаць вы-
пра цоўцы звычкі ісці 
ў школу і вяртацца 
дамоў бяспечным 
мар шрутам

Актуалізацыя ведаў аб транспартных сродках, аб 
сту пе ні небяспечнасці кожнага з іх, аб правілах, якія 
неабходна выконваць, знаходзячыся побач з транс-
партнымі сродкамі.
Удзел у гутарцы на тэму «Школа і мікрараён, у якім 
яна знаходзіцца»: выказванні аб тым, якія дарогі вя-
дуць да школы, наколькі яны зручныя і бяспечныя. 
Уда клад ненне значэння слова маршрут. Увядзенне 
слова ў актыўнае маўленне шляхам складання сказаў. 
Работа з планам-схемай мікрараёна (падрыхтаваны 
настаўнікам і змешчаны на класнай дошцы): азнаям-
ленне з умоўнымі абазначэннямі аб’ектаў на ім, да-
рогамі, якія праходзяць побач са школай, бяспечны-
мі мар шру тамі да школы.
Выкананне самастойнай работы: складанне на ар ку-
шах паперы (ці ў рабочым сшытку) схемы ін ды ві-
дуаль нага маршруту да школы. Удзел у абмеркаванні 
прыведзеных індывідуальных маршрутаў.
Азнаямленне з мерамі бяспекі, якія дапамогуць 
пазбегнуць няшчасных выпадкаў на маршруце 
«дом — школа — дом»: не хадзіць праз бу доў лі, ле-
саполасы, бязлюдныя мясціны; па маг чы масці хад-
зіць у суправаджэнні дарослых, старэйшых братоў 
і сясцёр. Знаёмства з флікерамі: удакладненне зна-
чэння слова флікер, разгляданне святлоадбіваль-
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ных элементаў рознай формы, колеру. Увя дзен не 
слова флікер у актыўнае маўленне шляхам складан-
ня сказаў. 
Выкананне самастойнай работы: стварэнне эскіза 
флікера. Дэманстрацыя эскізаў. 
Замацаванне ведаў аб неабходнасці мець святло-
адбівальныя элементы на адзенні або рукзаку і аб 
выбары бяспечнага маршруту да школы

6 Святлафор — наш 
сябар і памочнік. 
Ві ды святлафораў. 
Сіг на лы святлафора, 
іх пры зна чэнне

1 Азнаёміць з пры зна-
чэн нем святлафора, 
пашырыць веды аб 
яго каляровых сіг на-
лах і іх прызначэнні.
Садзейнічаць вы-
пра цоўцы навыку 
бяс печ на га пе ра хо-
ду дарогі пры рэ гу-
ля ван ні дарожнага 
ру ху святлафорам

Адгадванне загадкі аб святлафоры. 
Актуалізацыя ведаў аб святлафоры: для чаго па трэ-
бен святлафор, якія «дзівосныя вочы» ёсць у яго, 
якога яны колеру і што абазначаюць гэтыя колеры.
Праслухоўванне магчымых варыянтаў выяўлення 
значэння слова святлафор і меркаванняў, чаму для 
рэгулявання выбраны чырвоны, жоўты і зялёны ко-
леры. 
Праслухоўванне кароткай інфармацыі (з апорай 
на мультымедыйную презентацыю, прадметныя 
малюн кі, відэаролік) аб гісторыі стварэння святла-
фораў, відах святлафораў, дзеяннях удзельнікаў да-
рожнага руху ў адпаведнасці з сігналамі святлафора. 
Супастаўленне выказаных варыянтаў і меркаванняў 
аб святлафорах з праслуханай інфармацыяй.
Удзел у гульні «Святлафор» з апорай на веды аб пра-
вілах падпарадкавання сігналам святлафора.
Выкананне самастойнай работы: размалёўванне сек-
цый святлафора.
Азнаямленне з відамі святлафораў:  для транспарт-
ных сродкаў і для пешаходаў. 
Падрыхтоўка адказаў на пытанні:
— У чым падабенства святлафораў, адрозненне? Дзе 
размяшчаецца святлафор для транспартных срод-
каў; для пешаходаў? Якім святлафорам кіруюцца 
пешаходы пры пераходзе праезнай часткі?
Паведамленне аб тым, што большасць святлафораў 
дзейнічаюць у аўтаматычным рэжыме, але існу юць 
святлафоры, абсталяваныя кнопкай уклю чэння 
зялёнага сігналу па патрабаванні пе ша хо даў. Азна-
ямленне з алгарытмам дзеянняў па вы ка рыс тан ні 
святлафора, абсталяванага кнопкай уключэння зя-
лёнага сігналу.
Замацаванне ведаў аб сігналах святлафора. Ана ліз 
прапанаваных для разгляду дарожных сі туа цый 
з удзелам святлафора (адлюстраваны ў муль ты-
медыйнай прэзентацыі або на прадметных ма люн-
ках); доказнае тлумачэнне правільнасці/ня пра віль-
нас ці дзеянняў герояў.
Падвядзенне вынікаў урока: выкананне заданняў, 
накіраваных на праверку ведаў аб бяспечным пе ра-
ходзе дарогі пры рэгуляванні дарожнага руху свят-
лафорам

Раздзел «Засцярога ад надзвычайных сітуацый»

7 Агонь карысны і 
не бяс печны. На дзвы-
чай ныя сітуацыі

1 Удакладніць веды аб 
уменні чалавека кі-
ра ваць агнём, ужы-
ваць яго на карысць.
Азнаёміць з на дзвы-
чайнымі сітуацыямі 
(на ўзроўні ўяў лен-
няў).
Азнаёміць з сі туа -

Удзел у вучэбным дыялогу аб надзвычайных сітуа-
цыях. Падрыхтоўка адказу на пытанні: 
— Якія сітуацыі можна назваць надзвычайнымі? 
Дзеці ідуць у школу — гэта надзвычайная сітуацыя? 
На шляху дзяцей, якія ідуць у школу, апынуўся ад-
чынены люк калодзежа — гэта надзвычайная сітуа-
цыя? Палаючая трава ў двары — гэта на дзвы чай ная 
сітуацыя? 
Адгадванне загадкі (рашэнне рэбуса) аб агню. 
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цыя мі, калі агонь вы-
хо дзіць з-пад кан тро-
лю чалавека і  на но-
сіць шкоду. 
Фарміраваць уменне 
арганізоўваць бяс-
печ ную жыц ця дзей-
насць

Удзел у вучэбным дыялогу (з апорай на жыццёвы 
вопыт) аб значэнні агню ў жыцці чалавека. 
Праслухоўванне інфармацыі аб тым, як чалавек на-
вучыўся здабываць агонь, як «прыручыў» яго і пачаў 
ужываць на карысць (прыгатаванне ежы, абаграван-
не жылля, плаўленне сталі, зварка металу, абпаль-
ванне гліны і г. д.). 
Прагляд мультымедыйнай прэзентацыі «Агонь ка-
рыс ны і небяспечны» аб карысці агню, аб уменні 
ча ла века ўжываць агонь на карысць; аб шкодах, якія 
ўзнікаюць з-за няправільнага абыходжання людзей 
з агнём (пажары ў дамах, у лесе, полі). 
Падрыхтоўка адказаў на пытанні пасля прагляду.
Уда кладненне значэнняў слоў агонь, пажар. Уклю-
чэн не іх у актыўнае маўленне шляхам складання 
сказаў. Разгляд прадметных малюнкаў (запалкі, за-
пальнічкі, прас, цыгарэты, вогнішча) і жыццёвых 
сітуацый, калі звычайныя прадметы становяцца 
прычынамі пажараў. 
Выяўленне шэрагу прычын узнікнення пажараў (ма-
тэрыял запісаны на дошцы або змешчаны ў мульты-
медыйнай прэзентацыі).
Фармуляванне высновы: чалавек у адказе за ўсё, што 
адбы ваецца навокал, а значыць, і за пажары. 
Замацаванне вывучанага матэрыялу: прагляд відэа-
ро ліка — урыўка з мультфільма «Кошчын дом» рэ-
жы сёра Л. Амальрыка паводле аднайменнай казкі 
С. Маршака.
Падрыхтоўка адказаў на пытанні:
— Што стала прычынай пажару ў доме Кошкі? 
— Якія яшчэ творы аб пажарах вы ведаеце, чыталі? 
Чаму яны вучаць? 
Калі вучнямі цяжка назваць творы, настаўнік рэ-
ка мен дуе прачытаць кнігі: «Рассказ о неизвестном 
ге рое», «Пожар» С. Маршака; «Путаница» К. Чу-
коўскага; «Пожарные собаки» Л. Талстога; «Дядя 
Степа» С. Міхалкова; «Пожар» Б. Житкова.
Праверка ведаў па тэме — аб карысці агню і шкодах, 
якія адбываюцца з-за яго (падрыхтоўка адказаў на 
пытанні; выкананне тэставых заданняў)

Раздзел «Здаровы лад жыцця»

8 Актыўныя формы 
зда ро вага ладу жыц-
ця (ЗЛЖ). Рэжым 
дня і яго значэнне 
для пад тры мання 
здароўя. 
Абагульненне вы ву-
ча на га за I чвэрць

1 Разгледзець паняцце 
здароўе, агульныя 
ме ры па зберажэнні 
і за мацаванні зда-
роўя. 
Садзейнічаць раз-
віц цю кам пе тэнцый 
правільных паводзін: 
асця рож нас ці, уваж-
лівасці, кем лі васці.
Выхоўваць патрэбу 
ў ЗЛЖ. 
Абагульніць веды аб 
пра вілах дарожнага 
ру ху і правілах па-
жар най бяспекі

Удакладненне значэння паняцця здаровы лад жыцця. 
Праслухоўванне інфармацыі аб мэтах і задачах раз-
дзела «Здаровы лад жыцця». 
Удзел у абмеркаванні таго, для чаго чалавеку зда-
роўе, што значыць быць здаровым, калі трэба па чы-
наць думаць аб падтрыманні і зберажэнні здароўя: 
у маладосці ці ў сталым узросце, што можа быць 
важ нейшым за здароўе, хто або што можа негатыўна 
ўплы ваць на здароўе і жыццё чалавека. 
Фармуляванне высновы 1: каб дабіцца поспехаў 
у жыц ці і дасягнуць пастаўленай мэты, неабходна 
выдат нае здароўе. 
Удзел у вучэбным дыялогу аб выкананні рэ жы му 
дня. Вольныя выказванні вучняў аб выкананні імі 
рэжыму дня: у які час кладуцца спаць, калі пра-
чы наюцца, хто будзіць; ці выконваюць гігіенічныя 
пра цэ дуры раніцай і ўвечары; якія абавязкі па доме 
выконваюць; ці ёсць дома хатнія жывёлы, хто іх да-
глядае. 
Фармуляванне высновы 2: на здароўе ўздзейнічае 
лад жыцця. Выкананне рэжыму дня для вуч ня —
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адна з умоў паспяховай вучобы ў школе, пад тры-
мання здароўя.
Падрыхтоўка адказаў на пытанне:
— Адзін з рэжымных момантаў — абавязковае знахо-
джан не на свежым паветры. Чаму важныя прагулкі, 
гуль ні на свежым паветры?
Складанне індывідуальных раскладаў дня з апо рай 
на плакат «Рэжым дня вучня», дабаўленне сваіх 
пунктаў у рэжым, напрыклад: прагулка з гадаван-
цам, за нят кі ў спартыўнай секцыі, музычнай школе, 
вы ка нанне абавязку (забраць малодшага брата ці 
сяст ру з дзіцячага сада) і г. д. Выбарачны прагляд 
інды ві дуаль ных раскладкаў дня.
Фар муляванне высновы 3: здаровы лад жыцця можна 
пачынаць са складання рэжыму дня і штодзённага 
выканання рэжымных момантаў.
Замацаванне. Калектыўнае рашэнне сітуацыйных 
задач аб выкананні ці парушэнні рэжыму дня. 
Развучванне комплексу ранішняй гімнастыкі (па 
рашэнні настаўніка).
Абагульненне вывучанага за I чвэрць. Выкананне 
пра верачнай работы (у форме тэста).
Удзел у вучэбным дыялогу аб набліжэнні асенніх 
канікул, аб тым, як вучні будуць іх праводзіць (куды 
паедуць, ці застануцца дома, чым будуць займацца). 
Напамін аб бяспечных паводзінах у час прагулак, 
гуль няў у двары, у месцах згуртавання вялікай коль-
кас ці людзей (на стадыёнах, плошчах); аб выкананні 
пра віл дарожнага руху

II чвэрць

Раздзел «Навакольнае асяроддзе і бяспека»

1 Бяспечныя павод-
зіны дома. Небяс-
печныя і бяс печныя 
прадметы ў доме

1 Вучыць рас па зна-
ваць і ацэньваць не-
бяс печнасць на ва-
коль нага ася род дзя.
Удакладніць веды аб 
месцах і прадметах 
у доме, якія пры не-
спры яль ных умо вах 
могуць стаць не бяс-
печ нымі.
Фарміраваць уменне 
арганізоўваць бяс-
печ ную жыц ця дзей-
насць: правільна абы-
хо дзіцца з прад ме та-
мі хатняга ўжыт ку.
Садзейнічаць вы ха-
ван ню звычкі вы кон-
ваць правілы бяс печ-
ных паводзін у доме 
(на кухні і г. д.)

Удзел у вучэбным дыялогу (з выкарыстаннем прад-
мет ных малюнкаў ці мультымедыйнай прэзентацыі) 
аб месцах пражывання людзей, аб будынках (дамах), 
зробленых з рознага матэрыялу (цэглы, маналіту, пан-
эляў, дрэва), розных па колькасці паверхаў і года ўзвя-
дзення. Удакладненне, у якіх дамах пражываюць вучні.
Падрыхтоўка адказаў на пытанні: 
— Чаму кажуць, што дом чалавека — гэта яго крэ-
пасць? Ці могуць падпільноўваць чалавека не бяс-
печ насці ў родным доме, нягледзячы на ўтульнасць 
і камфортнасць?
Праслухоўванне інфармацыі аб небяспечных сі туа-
цыях, якія могуць узнікнуць у доме (пажар, вы бух га-
зу, затапленне, разбурэнне будаўнічых кан струк цый).
Падрыхтоўка адказаў на пытанне: 
— Што рабіць, калі ўзнікла адна з апісаных сітуа-
цый?
Паўтарэнне ведаў аб міліцэйскай службе і аб да-
па мо зе, якая будзе аказана, калі патэлефанаваць 
на ну мар 102. Азнаямленне з нумарамі тэлефонаў 
экстраных службаў (чытанне, запамінанне): «101 — 
МНС, пажарная аварыйна-выратавальная служба», 
«103 — хуткая медыцынская дапамога», «104 — ава-
рыйная служба газавай сеткі» (таблічкі змяшчаюцца 
на дошцы). 
Разважанні аб небяспечных прадметах і месцах у до-
ме. Складанне табліцы «Небяспечныя прадметы 
ў до ме» з фіксацыяй у ёй груп прадметаў, якія пры не-
спрыяльных абставінах могуць стаць небяспечнымі: 
1) вострыя, колючыя, рэжучыя прадметы: сталовыя 
прылады, інструменты для рукадзелля і дробнага
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рамонту і г. д.; 2) лекі і бытавая хімія; 3) шкляныя 
прадметы, у тым ліку вокны; 4) электрапрыборы; 
5) газавая пліта (печка). 
Складанне табліцы «Небяспечныя месцы ў доме» 
з уключэннем у яе назваў такіх месцаў, як балкон, 
кухня, ліфт, гарышча, падвал, падаконнік адчыне-
нага акна, драбіны ў двары. 
Па меры запаўнення табліц ідзе доказнае тлумачэнне 
прычын уключэння/неўключэння ў іх тых ці ін шых 
прадметаў або месцаў, якія хаваюць у сабе не бяс-
печнасць. 
Замацаванне. Аналіз прапанаваных для разгляду 
сі туацый (з апорай на мультымедыйную прэ зен та-
цыю), у якіх героі выкарыстоўваюць (выконваючы 
правілы бяспекі ці парушаючы іх) розныя прадметы, 
напрыклад інстру менты для рукадзелля, сталовыя 
прыборы. Разгляд сітуацый, якія могуць прывесці да 
ўзнікнення па жа ру ў доме, кватэры, да няшчасных 
выпадкаў (па дзен ня з лесвіцы, балкона, выпадзення 
з акна). 
Калектыўнае складанне памяткі па бяспечным абы-
хо джанні з прадметамі хатняга ўжытку. 
Маляванне знакаў «Увага! Небяспечна!», якія можна 
змяс ціць у доме (кватэры) побач з небяспечнымі 
месцамі, прадметамі. Прэзентацыя макетаў.
Праверка ступені засваення вучэбнага матэрыялу 
(у форме тэста) аб бяспечных паводзінах дома

2 Хатнія жывёлы. 
Ме ры бяспекі пры 
кантакце з хатнімі 
жы вё ламі, іх доглядзе

1 Паўтарыць веды аб 
хатніх жывёлах. 
Удакладніць веды аб 
правілах бяспечнага 
абыходжання з хат-
ні мі жывёламі. 
Фарміраваць навык 
бяспечных паводзін 
пры кантактах з жы-
вё ламі. 
Выхоўваць любоў 
і спа чу ванне да жы-
вёл

Адгадванне загадак аб жывёлах. 
Прагляд мультымедыйнай прэзентацыі або прад-
метных малюнкаў з выявамі хатніх жывёл, аквары-
умных рыбак, птушак. 
Падрыхтоўка адказаў на пытанні: 
— Чаму жывёл называюць хатнімі? Якую карыс-
ць яны прыносяць людзям? Якія жывёлы жывуць 
у сельскай мясцовасці? Чым адрозніваецца жыццё 
хатніх жывёл у горадзе ад жыцця жывёл у сельскай 
мясцовасці? Чаму ў шматпавярховых дамах не тры-
маюць курэй, свіней, кароў, коней? Якія жывёлы жы-
вуць побач з чалавекам, але не з’яўляюцца хатнімі? 
(Мышы, пацукі, тараканы, клапы, камары, жукі.)
Праслухоўванне інфармацыі аб жывёлах, якія здаў-
на жывуць у доме чалавека. Вольныя выказванні 
(з пры кладамі з жыцця) аб хатніх гадаванцах, кло-
паце аб іх.
Праслухоўванне фрагмента песні «Не дразните со-
бак…» М. Пляцкоўскага. 
Высвятленне прычын агрэсіўных паводзін жывёл. 
Праслухоўванне кароткай інфармацыі аб тым, як 
людзі даглядаюць хатніх жывёл (кошак, сабак): жы-
вёл мыюць, чысцяць, расчэсваюць і падстрыгаюць 
ім шэрсць, кіпцюры, робяць прышчэпкі ад хвароб.  
Удакладненне ўяўленняў аб хваробах, разносчыка-
мі якіх з’яўляюцца бадзяжныя кошкі і сабакі. (Ад 
жывёл чалавеку перадаюцца шаленства, туберкулёз, 
бруцэлёз. Бадзяжныя кошкі могуць заразіць лішаём.)
Падрыхтоўка адказаў на пытанні:
— Як адрозніць бадзяжную сабаку ці ката ад хатняй?
— Чаму з’яўляюцца бадзяжныя жывёлы? Хто ў гэ-
тым вінаваты?
— Аб чым павінны памятаць людзі, перш чым завесці 
ў доме жывёлу?
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Удзел у дыялогу аб мерах бяспекі пры абыходжанні 
з хатнімі жывёламі, аб тым, чаму нельга гладзіць 
ба дзяжных жывёл, ці можна выратавацца ўцёкамі 
ад сабакі, якія дзеянні неабходна распачаць, калі вас 
выпадкова ўкусіў сабака (ці кот). 
Знаёмства з мерамі, якія прымаюцца ў адносінах да 
бадзяжных жывёл. Праслухоўванне кароткай інфар-
мацыі аб тым, што ў гарадах ствараюцца прытулкі 
для бадзяжных жывёл, у якіх жывёл даглядаюць, 
лечаць і, самае галоўнае, шукаюць для іх гаспадароў. 
Складанне памяткі «Не дражніце сабак» аб мерах 
засцярогі пры сустрэчы з незнаёмымі (чужымі), бяз-
домнымі жывёламі.
Праверка ступені засваення вучэбнага матэрыялу: 
рашэнне сітуацыйных задач, прапанаваных настаў-
нікам

Раздзел «Асабістая і калектыўная бяспека»

3 Надвор’е, пара года 
і дарога. Уплыў часу 
сутак і асенняга на-
двор’я на бяспеку 
да рож нага руху

1 Разгледзець вы пад-
кі ўплыву ўмоў на-
двор’я і часу су так 
на бяспеку да рож-
нага руху.  Азнаё-
міць з правіламі бяс-
печных паводзін на 
вуліцы пры розных 
умовах надвор’я.
Фарміраваць навык 
бяспечных паводзін 
на дарозе незалежна 
ад пары года

Праслухоўванне кароткай інфармацыі (з выкары-
станнем мультымедыйнай прэзентацыі) аб тым, што 
па дарогах, вуліцах днём і ноччу, у спёку і сцюжу 
рухаецца транспарт. Растуць нашы гарады і пасёл-
кі, павялічваецца колькасць транспартных сродкаў. 
Абставіны на вуліцах становяцца ўсё больш скла-
данымі. 
Падрыхтоўка адказаў на пытанне:
— Калі на дарогах бывае больш транспартных срод-
каў: у цёмны ці светлы час сутак?
Удакладненне значэння слоў асцярожны (які пра-
дугледжвае магчымую небяспечнасць) і ўважлівы 
(засяроджаны).
Удзел у гутарцы аб складанасцях руху ў непагадзь, 
у цёмны час сутак і аб планаванні дзеянняў у над-
звычайных сітуацыях з улікам канкрэтных абставін.
Аналіз прапанаваных для разгляду дарожных сіту-
ацый (напрыклад, у цёмны час сутак пешаход без 
флікера пераходзіць праезную частку па зебры; 
у дажджлівае надвор’е пешаход з парасонам пера-
ходзіць праезную частку па зебры). Устанаўленне 
прычын аварый на дарозе (дрэнная бачнасць з-за 
ўмоў надвор’я, складанасць кіравання транспартным 
сродкам на слізкай дарозе).
Азнаямленне з правіламі бяспечных паводзін у не-
пагадзь, у цёмны час сутак. 
Аналіз прапанаваных для разгляду дарожных сітуа-
цый (напрыклад, восень, веласіпедыст, які рухаецца 
па дарозе, пазначанай дарожным знакам «Веласіпед-
ная дарожка», і веласіпедыст, які рухаецца па пра-
езнай частцы сярод аўтамабіляў; вучні, якія едуць 
на роліках па спартыўнай дарожцы стадыёна, і вучні, 
якія едуць на роліках па тратуары сярод пешахо-
даў). Вызначэнне бяспечнага/небяспечнага праезду  
ўдзельнікаў дарожнага руху. 
Замацаванне правіл бяспечных паводзін пры руху на 
дзіцячых веласіпедах, роліках з абавязковым выка-
рыстаннем ахоўнай экіпіроўкі (шлема, накаленнікаў, 
налакотнікаў).
Праверка ступені засваення вучэбнага матэрыялу 
(у форме тэста)

4 Знаёмства з дарож-
нымі знакамі 

1 Азнаёміць з дарож-
нымі знакамі і іх пры-
зна чэннем. 

Праслухоўванне кароткай інфармацыі (з выкары-
станнем мультымедыйнай прэзентацыі) аб тэхніч-
ных сродках, якія арганізуюць дарожны рух: святла-
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Фарміраваць уменне 
арыентавацца ў да-
рожных сітуацыях у 
час руху па горадзе 
(па сёлку).
Выхоўваць адказныя 
паводзіны на дарозе 
(вуліцы)

форах, дарожных знаках і гарызантальнай разметцы; 
аб тым, што кожны дарожны знак мае свае форму, 
колер, сімвалы. Гэта залежыць ад яго прызначэння 
на дарозе. 
Азнаямленне з дарожнымі знакамі і іх прызначэн-
нем: разгляд знакаў «Пешаходная дарожка», «Ка-
нец пешаходнай дарожкі»; «Пешаходны пераход», 
«Падземны пешаходны пераход», «Надземны пе-
шаходны пераход»; «Веласіпедная дарожка», «Ка-
нец веласіпеднай дарожкі»; «Жылая зона», «Канец 
жылой зоны»; «Пункт прыпынку»; выяўленне іх 
адрозненняў (форма, колер, малюнак), вызначэнне 
месцаў размяшчэння на дарозе; засваенне назваў. 
Азнаямленне з дзеяннямі, якія неабходна выконваць 
у адпаведнасці з прадпісаннямі знакаў. 
Замацаванне. Выкананне заданняў: вызначэнне да-
рожнага знака па вусным апісанні яго настаўнікам; 
складанне вучнямі вуснага апісання дарожных зна-
каў «Пешаходны пераход», «Веласіпедная дарожка», 
«Жылая зона» з выкарыстаннем схемы «Што гэта? 
Якога колеру? Якой формы? Якія дэталі мае? Дзе 
размяшчаецца? Якія дзеянні прадпісвае выканаць?»;
«Якіх дарожных знакаў не хапае?» (у сюжэтны ма-
люнак прапанаванай дарожнай сітуацыі неабходна 
ўставіць адсутны дарожны знак). Работа ў парах.
Удзел у падвядзенні выніку ўрока

5 Бяспечнае асяроддзе 
дома.
Табе даверылі ключы

1 Азнаёміць з месцамі 
бяспечнага захоўван-
ня ключэй. Фарміра-
ваць практычныя 
на выкі бяспечнага 
за хоў вання ключэй

Адгадванне загадкі аб ключы.
Падрыхтоўка адказаў на пытанні: 
— Ці давяраюць бацькі вам ключы ад кватэры? 
Чаму важна захоўваць ключ так, каб аб ім не ведалі 
незнаёмыя людзі? 
Удзел у вучэбным дыялогу аб тым, дзе і якім чынам 
захоўваюцца ключы ад кватэры (з апорай на жыц-
цёвы вопыт). Прыводзяцца прыклады сітуацый, калі 
ключ быў па кла дзены ў кішэню паліто, а на наступ-
ны дзень была апранута куртка, ці калі ключ паклалі 
ў сумку, а на наступную раніцу ўзялі рукзак. Ставіцца 
пы танне: 
— Ці лёгка знайсці ключ у такой сітуацыі? 
Праслухоўванне інфармацыі аб спосабах захаван-
ня ключоў (паказ мультымедыйнай прэзентацыі): 
з выкарыстаннем ключніцы — спецыяльнага фут-
ляра ці чахла ад мабільнага тэлефона на маланцы; 
бірулькі. 
Падрыхтоўка адказаў на пытанне: 
— Рукзак, куртка, паліто — надзейныя месцы для 
за ха вання ключа ад дома (квартэры)? Чаму? (Калі 
пакінуць сумку, верхняе адзенне без нагляду, у зла-
чынцаў узнікне магчымасць выкрасці ключы.)
Замацаванне. Калектыўнае рашэнне сітуацыйных 
задач, якія дазволяць вызначыць, ці ўмеюць вучні 
правільна захоўваць ключы.
Вывучэнне памяткі аб захаванні ключоў (памятка 
запісана на дошцы ці змешчана ў мультымедыйнай 
прэзентацыі). 
Выраб бірулькі з каляровага дроту: пляценне косак.
Удзел у падвядзенні вынікаў урока.
Праверка ведаў. Выкананне тэставых заданняў 
«Правер свае веды»

Раздзел «Засцярога ад надзвычайных сітуацый»

6 Пажары ад гульняў 
дзяцей з агнём.  

1 Пашырыць веды аб 
бяспечных паводзі-

Адгадванне загадкі аб запалках.
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Запалкі — гэта не за-
баўка

нах у доме, квартэры.
Азнаёміць з прыз-
начэннем запалак; 
разгледзець, чым за-
канчваюцца гульні 
з запалкамі.
Садзейнічаць выпра-
цоўцы звычкі выкон-
ваць правілы пажар-
най бяспекі

Удакладненне ўяўленняў аб запалках і іх прызначэн-
ні. Азнаямленне з гісторыяй вынаходства запалак 
(праслухоўванне інфармацыі, разгляд фотаздымка 
помніка запалцы, збудаванага ў г. Кіеве).
Падрыхтоўка адказаў на пытанні: 
— Які прадмет сёння замяняюць запалкі? У чым не-
бяс печнасць запалак і запальнічак? (У адкрытым 
по лымі.)
Разгляд прадметнага малюнка або мультымедый-
най прэзентацыі, на якіх адлюстравана, як у выніку 
гульні дзіцяці з запалкамі загарэліся цацкі. Абмерка-
ванне сітуацыі, доказнае тлумачэнне правільнасці/
няправільнасці дзеянняў героя.
Праслухоўванне інфармацыі аб пажарах, якія ўзні-
каюць ад гульняў дзяцей з агнём, і наступстваў та-
кіх пажараў: прагляд відэароліка (мультымедыйнай 
прэзентацыі).
Замацаванне правіл пажарнай бяспекі. Вучні павін-
ны зразумець і запомніць, што запалкі і запальніч-
ка — прадметы для дарослых.
Вольныя выказванні вучняў аб любімых гульнях, аб 
гульнях у двары.
Падрыхтоўка адказаў на пытанне:
— Ці могуць любімыя гульні быць небяспечнымі або 
захоўваць у сабе пагрозу для здароўя?
Удзел у гульнявым практыкаванні «Так — не», якое 
можа паказаць, ці дыферэнцыруюць вучні гульні на 
небяспечныя/бяспечныя для здароўя. Зачытваюц-
ца сітуацыі, у якіх персанажы ажыццяўляюць роз-
ныя дзеянні. Задача вучняў — вырашыць, атрымае 
траўму персанаж (персанажы) у дадзеным выпадку 
ці не: калі вучні лічаць, што атрымае (атрымаюць), 
то падымаюць рукі, калі небяспечнасці няма, то рук 
падымаць не трэба.
Разгляд малюнкаў, на адным з якіх адлюстравана, 
як дзеці спальваюць асенняе лісце, а на другім — як 
мужчына кінуў недакураную цыгарэту на зямлю, 
у  апалае асенняе лісце. Аналіз сітуацый, выказванне 
пунктаў погляду аб паводзінах дзяцей і мужчыны 
(можна/нельга, правільна/няправільна, небяспеч-
на/бяспечна).
Праслухоўванне інфармацыі аб шкодзе спальвання 
сухой травы (з выкарыстаннем мультымедыйнай 
прэзентацыі).
Выпальванне сухой расліннасці цягне за сабой 
накладанне штрафу (у адпаведнасці з Кодэксам 
Рэспублікі Беларусь аб адміністрацыйных права-
парушэннях).
Замацаванне. Маляванне забараняльных знакаў, якія 
можна павесіць, паставіць у дварах. Дэманстрацыя 
самастойна выкананых эскізаў, тлумачэнне, у якіх 
сітуацыях можна выкарыстаць гэтыя забараняль-
ныя знакі.
Удз ел у падвядзенні вынікаў урока

Раздзел «Здаровы лад жыцця»

7 Адзенне, адпаведнае 
сезону, і яго значэнне 
для падтрымання 
здароўя. Роля занят-
каў фізкультурай і 
спортам

1 Азнаёміць з прынцы-
пам падзелу адзення 
на летняе, зімовае 
і дэмісезоннае (для 
вясны і восені); па ка-
заць, якое зна чэн не 
для падтры ман ня зда-
роўя мае пра вільна 
падабранае ў адпа-
веднасці з сезонам 
адзенне.

Знаёмства з фактарамі, якія станоўча ўздзейніча-
юць на стан здароўя: уменнем апранацца па сезоне, 
заняткамі фізічнай культурай.
Падрыхтоўка адказаў на пытанне:
— Для чаго чалавеку адзенне? 
Праслухоўванне інфармацыі (з выкарыстаннем 
мультымедыйнай прэзентацыі) аб тым, што ў Бела-
русі, як і ў большасці краін свету, клімат у розныя 
поры года істотна адрозніваецца, што прадвызначае 
дзяленне адзення па сезонах. Беларускае адзенне
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Фарміраваць умен-
не апранацца ў ад-
паведнасці з умова-
мі надвор’я і парой 
года.
Пашырыць уяўлен-
ні аб значэнні фіз-
культуры і заняткаў 
спортам для ўмаца-
вання і падтрымання 
здароўя

традыцыйна падзяляецца на летняе, зімовае і дэмі-
сезоннае (для вясны і восені). Летняе адзенне шы-
ецца пераважна з лёгкіх гігіенічных тканін (шоўку, 
бавоўны, ільну або змешаных тканін, віскозы) ці 
трыкатажу; дэмісезоннае адзенне — з больш шчыль-
ных тканін; зімовае — з цёплых шарсцяных тканін, 
уцепленых матэрыялаў, футра і г. д. 
Фармуляванне высновы 1: адпаведнае сезону адзенне 
забяспечвае камфортнасць баўлення часу на свежым 
паветры і не дазваляе пераахалодзіцца або перагрэц-
ца. І тое, і іншае можа стаць прычынай захворвання. 
Удзел у гульнявым практыкаванні «Сезоннае адзен-
не» (з выкарыстаннем прадметных малюнкаў). Падчас 
гульні вучні ўдакладняюць такія паняцці, як адзенне, 
абутак, галаўны ўбор, вучацца адрозніваць і класіфіка-
ваць адзенне паводле сезону (зімовае, летняе, дэмісе-
зоннае), прызначэння (лёгкае адзенне, вопратка, адзен-
не для хлопчыкаў, адзенне для дзяўчынак). 
Падрыхтоўка адказаў на пытанні:
— Што вы апранаеце для прагулкі? Ад чаго зале-
жыць выбар адзення, абутку, галаўнога ўбору? Хто 
вам дапамагае ў выбары адзення?
Удзел у вучэбным дыялогу аб ролі заняткаў фізічнай 
культурай і спортам, аб загартоўванні. Удакладненне 
значэння тэрміна фізічная культура. (Дзейнасць ча-
лавека, накіраваная на ўмацаванне здароўя і развіц-
цё фізічных здольнасцей. Яна развівае арганізм гар-
манічна і захоўвае выдатны фізічны стан на доўгія 
гады.) 
Азнаямленне з асноўнымі элементамі фізкультуры 
(матэрыял змешчаны ў мультымедыйнай прэзен-
тацыі):
1. Ранішняя гімнастыка.
2. Фізічныя практыкаванні.
3. Рухальная актыўнасць.
4. Аматарскі спорт.
5. Фізічная праца.
6. Актыўна-рухавыя віды турызму.
7. Загартоўванне арганізма.
8. Асабістая гігіена.
Выкананне заданняў: 1) праверыць, ці ўваходзяць 
гэтыя элементы ў рэжым дня вучня; адзначыць тыя, 
якія ёсць у распарадку дня; 2) вызначыць, ці бу дуць 
аднолькавымі адзенне і абутак для ранішняй гімна-
стыкі і заняткаў фізкультурай у школе, патлумачыць 
чаму.
Роздум аб тым, якімі павінны быць адзенне і абу-
так для заняткаў фізічнай культурай у залежнасці 
ад месца правядзення заняткаў, віду спорту і пары 
года.
Фармуляванне высновы 2: усе элементы фізічнай 
культуры накіраваны на ўмацаванне здароўя; іх 
можна выконваць індывідуальна, у хатніх умовах; 
для заняткаў фізкультурай патрэбны спецыяльныя 
адзенне і абутак.
Удзел у падвядзенні вынікаў урока

8 Паводзіны пры су-
стрэчы з незнаёмымі 
людзьмі.
Абагульненне выву-
чанага за II чвэрць

1 Фарміраваць культу-
ру бяспечнай жыц-
ця дзейнасці, ключа-
вых сацыяльна-ка-
мунікатыўных кам-

Удзел у вучэбным дыялогу аб набліжэнні зімовых 
канікул, аб тым, як вучні будуць іх праводзіць (куды 
паедуць, ці застануцца дома, чым будуць займац-
ца). Напамін аб тым, што ў час канікул (і не толькі) 
у пад’ездзе, ліфце, у двары, на вуліцы, у лесапаркавай
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петэнцый (адказных 
адносін да сябе і лю-
дзей, асцярожнасці, 
гатоўнасці да дзеян-
няў у неадэкватных 
сітуацыях).
Абагульніць веды па 
правілах дарожнага 
руху, пажарнай бяс-
пекі, здаровым ладзе 
жыцця. 
Замацаваць умен-
не адрозніваць не-
бяспечныя сітуацыі 
і адэ кватна дзейні-
чаць для забеспячэн-
ня ўласнай бяспекі

зоне — там, дзе нешматлюдна, — можна сустрэцца 
з незнаёмымі (чужымі) людзьмі: як проста прахо-
жымі, так і тымі, мэты і дзеянні якіх злачынныя.
Падрыхтоўка адказаў на пытанні:
— Ці можна па знешнім выглядзе вызначыць, до-
бры гэта чалавек ці злачынец? Ці заўсёды прыемная 
знешнасць незнаёмца (незнаёмкі) азначае добрыя 
намеры?
Прагляд слайдаў (відэаролікаў) з фрагментамі 
з мульт фільма «Прыгоды Бураціна», калі галоўны 
герой сустракаецца з катом Базіліа і лісой Алісай. 
Падрыхтоўка адказаў на пытанне:
— Чаму Бураціна праявіў бесклапотнасць пры су-
стрэчы з незнаёмцамі? 
Праслухоўванне кароткай інфармацыі аб людзях, 
якія парушаюць законы, аб злачынцах. Аналіз прапа-
наваных для разгляду жыццёвых сітуацый (з выкары-
станнем прадметных малюнкаў або мультымедыйнай 
прэзентацыі), у якіх дзеці сустракаюцца з незнаёмымі 
людзьмі. Абмеркаванне сітуацый, выказванне прапа-
ноў аб магчымых бяспечных выхадах з іх.
Азнаямленне з галоўнымі правіламі бяспечных па-
водзін пры сустрэчы з незнаёмымі людзьмі на вулі-
цы, у двары: не пачынаць з незнаёмцам (незнаёмкай) 
ніякіх размоў; калі незнаёмец (незнаёмка) спрабуе 
сілком павесці куды-небудзь, трэба не саромецца, 
а гучна клікаць на дапамогу.
Абагульненне вывучанага за II чвэрць. 
Замацаванне ведаў аб мерах засцярогі пры кары-
станні запалкамі.
Замацаванне ведаў аб дарожных знаках. Разгляд 
сітуацыі, прапанаванай у мультымедыйнай прэзен-
тацыі аб правільным/няправільным выбары месца 
для язды на веласіпедзе.
Выкананне задання, якое дазволіць праверыць ве-
ды аб правільным выбары адзення для катання на 
роліках.  
Удзел у абмеркаванні сітуацыі, вызначэнне, правіль-
на ці няправільна падабраны адзенне і экіпіроўка для 
катання на роліках

III чвэрць

Раздзел «Навакольнае асяроддзе і бяспека»

1 Бяспечныя паводзі-
ны дома і ў двары

1 Азнаёміць з правіламі 
бяспечных паводзін  
у пад’ездзе, ліфце. 
Расказаць аб пажа-
ранебяспечнасці га-
рыш чаў, падвалаў, 
аб месцах, якія ўяў-
ляюць асаблівую не-
бяспечнасць (ачыш-
чальныя збудаванні, 
калодзежы, траншэі, 
кар’еры).
Замацаваць уменне 
адрозніваць сітуа-
цыі (небяспечныя/
бяспечныя) і адэк-
ватна дзейнічаць для 
гарантавання асабі-
стай бяспекі.
Сфарміраваць асэн-
саванне забароны са-

Актуалізацыя ведаў аб розных памяшканнях у доме 
і іх прызначэнні (кватэры, пад’езды, лесвіцы, лесвіч-
ныя пляцоўкі, падвалы, гарышчы, ліфты). 
Дэманстрацыя мультымедыйнай прэзентацыі.
Роздум аб тым, што можа адбыцца, калі выкарыстоў-
ваць памяшканні не па прызначэнні, напрыклад для 
гульняў, свавольства. 
Удзел у абмеркаванні сітуацыі, напрыклад: пад’езд, 
дзяўчынка і хлопчык спускаюцца па лесвіцы — ідуць 
у школу. Дзяўчынка спускаецца па прыступках лес-
віцы, трымаючыся за парэнчы. Хлопчыку хочацца 
перагнаць дзяўчынку і выйсці на вуліцу першым. Ён 
не ідзе па лесвіцы, а з’язжае па парэнчах. 
Падрыхтоўка адказаў на пытанні:
— Хто з дзяцей спускаецца па лесвіцы правільна 
і бяспечна? Чым можа завяршыцца спуск па парэн-
чах для хлопчыка (акрамя таго, што будуць падра-
ныя штаны)? Для чаго прызначаны парэнчы? Ці 
можна спяшацца ў час руху па лесвіцы? Чаму? Якое 
тэхнічнае абсталяванне прызначана для спуску 
і пад’ёму ў шматпавярховым доме?
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мастойна наведваць 
падвалы і гарышчы, 
не сказаўшы даро-
слым

Аналіз прапанаваных для разгляду сітуацый (з апо-
рай на мультымедыйную прэзентацыю), у якіх героі 
выкарыстоўваюць ліфт па прызначэнні і ў якасці па-
мяшкання для гульні. Доказнае тлумачэнне правіль-
насці/няправільнасці дзеянняў герояў. 
Азнаямленне з іншымі правіламі бяспечных паво-
дзін у пад’ездзе, якія неабходна выконваць: чытанне 
і падрабязны разбор кожнага пункту памяткі (памят-
ка запісана на дошцы або змешчана ў мультымедый-
най прэзентацыі). 
Удзел у вучэбным дыялогу аб прызначэнні гарышчаў 
і падвалаў. 
Падрыхтоўка адказаў на пытанні:
— Што звычайна захоўваецца на гарышчах і ў падвалах?
— Ці можна на гарышчах і ў падвальных памяшкан-
нях атрымаць траўму?
— У чым небяспечнасць гульняў, учыненых у за-
мкнёных прасторах (падвалах, каморах)? 
Замацаванне. Аналіз прапанаваных для разгляду 
сітуацый (з апорай на мультымедыйную прэзен-
тацыю), у якіх героі выкарыстоўваюць падвал, га-
рышча не па прызначэнні. Забарона на самастойнае 
наведванне падвала і гарышча без ведама дарослых.
Падрыхтоўка адказаў на пытанне:
— Да чаго могуць прывесці (чым могуць скончыцца) 
гульні ў падвале ці на гарышчы?
Азнаямленне (з апорай на прадметныя малюнкі, фо-
таздымкі) з месцамі асаблівай небяспечнасці (ачыш-
чальныя збудаванні, калодзежы, траншэі, кар’еры, 
цеплатрасы, параправоды).
Падрыхтоўка адказаў на пытанне:
— Чаму калодзежы, траншэі, кар’еры лічацца месца-
мі асаблівай небяспечнасці?
Падвядзенне вынікаў урока

2 Правілы бяспечных 
паводзін на вадаёмах 
ці каля іх

1 Даць уяўленне аб 
небяспечнасці, якая 
ўзнікае ў час знахо-
джання на вадаёмах 
ці каля іх у розныя 
поры года. 
Замацаваць веды аб 
зменах у прыродзе 
зімой.
Азнаёміць з правіла-
мі бяспечных па-
водзін на вадаёмах 
зімой. 
Выхоўваць звычку 
выконваць бяспеч-
ныя паводзіны ў роз-
ных сітуацыях

Адгадванне загадкі аб вадзе.
Удзел у вучэбным дыялогу аб значэнні вады для 
аб’ектаў жывой прыроды, у тым ліку для чалавека; 
аб відзе вады ў залежнасці ад прыродных умоў; аб 
уздзеянні ўмоў надвор’я на бяспеку жыццядзейнасці.
Удакладненне значэння слова вадаём. Актуалізацыя 
ведаў аб вадаёмах Рэспублікі Беларусь (з выкары-
станнем малюнкаў ці мультымедыйнай прэзента-
цыі); аб тым, чаму краіну часта называюць сіняво-
кай; аб тым, як называюцца месцы збірання вады 
(рэкі, азёры, сажалкі, штучнае мора). 
Падрыхтоўка адказаў на пытанні:
— Якія рэкі і азёры Беларусі вы ведаеце? 
— Ці ёсць у Беларусі мора?
Праслухоўванне кароткай інфармацыі аб стане рэк 
і азёр у розныя поры года, аб тым, што, накіроўваючы-
ся да вадаёма з якой-небудзь мэтай або знаходзячыся 
побач з ім, чалавек павінен улічваць яго стан у рознае 
надвор’е і выконваць пэўныя правілы паводзін.
Разважанне аб тым, у якіх выпадках вада з’яўляецца 
крыніцай небяспекі для здароўя і жыцця чалавека. 
Праслухоўваюцца ўсе магчымыя варыянты.
Падрыхтоўка адказаў на пытанне: 
— Чым небяспечныя вадаёмы зімой? (Лёд бывае 
тонкі і рыхлы, ступаць на яго нельга, можна пра-
валіцца.) 
Праслухоўванне апавядання «На льдине» Б. Жыт-
кова; падрыхтоўка адказаў на пытанні пасля пра-
слухоўвання.
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Складанне памяткі аб правілах бяспечных паводзін 
на вадаёмах зімой.
Замацаванне. Прагляд мультымедыйнай прэзента-
цыі або малюнкаў, на якіх адлюстраваны небяспеч-
ныя/бяспечныя сітуацыі, звязаныя з выкарыстаннем 
вадаёмаў зімой. Аналіз сітуацый.
Праверка ступені засваення вучэбнага матэрыялу 
па тэме аб бяспечных паводзінах на вадаёмах зімой

Раздзел «Асабістая і калектыўная бяспека»

3 Надвор’е, пара года 
і дарога. Уплыў зі-
мовага надвор’я на 
бяспеку дарожнага 
руху

1 Азнаёміць з асаблі-
васцямі зімовых да-
рог; замацаваць ве-
ды аб правілах язды 
на санках, лыжах 
і каньках; садзейні-
чаць выхаванню такіх 
якасцей, як дысцы-
плінаванасць і адказ-
насць за паводзіны на 
вуліцы.
Фарміраваць уменне 
выконваць правілы 
дарожнага руху і  бяс-
печных паводзін на 
дарогах зімой

Адгадванне загадкі аб зіме.
Удзел у вучэбным дыялогу (з праглядам мульты-
медыйнай прэзентацыі) аб асаблівасцях зімы, аб 
зімовых гульнях, забаўках (з прыкладамі з жыцця), 
зімовых відах спорту, іх значэнні для здароўя ча-
лавека; аб значэнні снегу для сельскай гаспадаркі.
Падрыхтоўка адказаў на праблемнае пытанне: 
— Чаму зіму лічаць небяспечнай парой года?
Вылучэнне меркаванняў аб правільным выбары 
месцаў для гульняў зімой. Аналіз прапанаваных 
для разгляду сітуацый; вызначэнне, правільна ці 
няправільна выбрана месца для зімовых забавак.
Удзел у абмеркаванні, чым могуць скончыцца гульні, 
учыненыя ў неналежным месцы.
Азнаямленне з асаблівасцямі і цяжкасцямі пры руху 
па вуліцах і дарогах зімой. Падчас гутаркі высвят-
ляецца, што для транспартных сродкаў і пешаходаў 
снег і лёд ствараюць дадатковыя цяжкасці пры ру-
ху па вуліцах і дарогах. Варта памятаць, што зімой 
у час прагулак і гульняў можна пераахаладзіцца ці 
абмарозіцца і, як вынік, захварэць. 
Азнаямленне з паняццем дарожна-транспартнае 
здарэнне, ці скарочана ДТЗ.
Праслухоўванне інфармацыі (са статыстычных да-
ных мясцовых органаў ДАІ) аб ДТЗ, іх прычынах, 
аб ДТЗ з удзелам дзяцей. 
Азнаямленне з мерамі бяспекі, якія дапамогуць 
пазбегнуць няшчасных выпадкаў на дарогах у зімо-
вы час: наяўнасць флікераў на адзенні, партфелях. 
Паўтарэнне ведаў аб флікерах, іх значэнні для пеша-
ходаў. Выкананне самастойнай работы: маляванне 
эскіза флікера. Дэманстрацыя эскізаў.
Барацьба са снегам і галалёдзіцай. Удакладненне 
значэння слова галалёдзіца, ведаў аб мерах па ба-
рацьбе са снегам і галалёдам. Праслухоўванне ін-
фармацыі аб тым, што існуюць службы, адказныя за 
эксплуатацыю дарог. Яны актыўна змагаюцца зімой 
са снегам і галалёдам: снегапрыбіральныя машыны 
збіраюць снег, дарогу пасыпаюць спецыяльнай су-
мессю з пяску і солі, каб растапіць снег і лёд. 
Падрыхтоўка адказаў на пытанне:
— Якую дапамогу ў барацьбе са снегам, галалёдам 
могуць аказаць вучні?
Правільны выбар адзення для зімовых прагулак 
і гульняў. Правільна падабраныя адзенне і абутак 
не дазволяць пераахаладзіцца ці абмарозіцца.
Падрыхтоўка адказаў на пытанне:
— Як неабходна апранацца зімой, якім павінна быць 
адзенне?
Выкананне задання: з прапанаваных прадметаў  
адзення, адлюстраваных на малюнках ці ў мультыме-
дыйнай прэзентацыі, неабходна выбраць прыдатныя 
для зімовых прагулак.
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Падвядзенне вынікаў урока (у форме пытанняў і ад-
казаў)

4 Паводзіны на пункце 
прыпынку маршрут-
ных транспартных 
сродкаў

1 Азнаёміць з правіла-
мі паводзін, якія не-
абходна выконваць 
на пункце прыпынку 
(у час чакання мар-
шрутнага транспарт-
нага сродку, яго пры-
быцця і адпраўкі) для 
гарантавання сваёй 
бяспекі і бяс пекі 
астатніх  удзель нікаў 
дарожнага руху.
Фарміраваць свядо-
мыя і адказныя ад-
носіны да асабістай 
бяспекі і бяспекі на-
вакольных у самых 
розных аспектах 
жыц цядзейнасці 

Актуалізацыя ведаў аб карыстанні маршрутным 
транспартам. Падрыхтоўка адказаў на пытанні:
— Як называюць людзей, якія карыстаюцца транс-
партнымі сродкамі, але не кіруюць імі? У якіх транс-
партных сродках перамяшчаюцца пасажыры?
— Якім транспартным сродкам можна дабрацца 
да нашай школы?
— Якім транспартным сродкам карыстаецеся вы? 
— У якім месцы вуліцы можна бяспечна чакаць 
прыбыццё транспартнага сродку, выконваць пасад-
ку і высадку з яго? Які дарожны знак «гаворыць» 
аб гэтым?
Азнаямленне з паняццямі маршрутны транспартны 
сродак, прыпынак маршрутнага транспарту, зона 
пункту прыпынку. Уключэнне слоў, якія ўвахо дзяць 
у гэтыя паняцці, у актыўнае маўленне шляхам скла-
дання сказаў.
Роздум аб тым, чаму зона пункту прыпынку — не-
бяспечнае месца, аб тым, ці неабходна выконваць 
якія-небудзь правілы паводзін у месцах прыпынкаў 
транспартных сродкаў або можна паводзіць сябе як 
атрымаецца. 
Чытанне правіл паводзін на пункце прыпынку ў час 
чакання маршрутнага транспартнага сродку, пры яго 
прыбыцці і адпраўленні (правілы запісаны на дошцы 
ці змешчаны ў мультымедыйнай прэзентацыі). 
Разыгрыванне сітуацый з выкарыстаннем ведаў 
аб паводзінах на пункце прыпынку ў час чакання 
маршрутнага транспартнага сродку, яго прыбыцці 
і адпраўленні. Абмеркаванне паводзін герояў, вы-
праўленне памылак.
Абмеркаванне паводзін пасажыраў у салоне транс-
партнага сродку. Аналіз прапанаваных для калек-
тыўнага разгляду сітуацый, у якіх прыведзены 
правілы паводзін у транспартным сродку.
Доказнае тлумачэнне правільнасці/няправільнасці 
дзеянняў герояў.
Удзел у падвядзенні вынікаў урока (у форме пытан-
няў і адказаў)

5 Агульныя правілы 
пераходу праезнай 
часткі дарогі

1 Замацаваць веданне 
правіл дарожнага 
руху.
Фарміраваць навык 
бяспечнага перахо-
ду праезнай часткі: 
у спецяльна пазна-
чаных для пераходу 
месцах, на скры-
жаванні па сігнале 
святлафора 

Актуалізацыя ведаў: паўтарэнне правіл пераходу 
праезнай часткі. Падрыхтоўка адказаў на пытанні:
— Якія «сябры» пешаходаў дапамагаюць правільна 
і  бяспечна пераходзіць праезную частку? (Святла-
фор, дорожная разметка, дарожныя знакі і падземны 
пешаходны пераход.) Сігнал святлафора якога коле-
ру дазваляе пешаходам рух праз праезную частку? 
Чаму ў час руху па дарозе так важна ведаць, дзе левы 
бок, а дзе правы? 
Паўтарэнне правіл пераходу праезнай часткі даро-
гі ў спецыяльна пазначаных для пераходу месцах. 
Аналіз прапанаванай для разгляду сітуацыі на да-
розе. Ацэнка дзеянняў герояў малюнка. 
Падрыхтоўка адказаў на пытанні:
— Хто з пешаходаў з’яўляецца для вас прыкладам 
выканання правіл пераходу праезнай часткі? Аб-
грунтуйце свой выбар.
— Якія пешаходы ствараюць на дарозе небяспечную 
сітуацыю для сябе і іншых удзельнікаў дарожнага 
руху? 
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Разгляд надземнага пешаходнага пераходу (прад-
метны малюнак ці мультымедыйная прэзентацыя). 
Падрыхтоўка адказаў на пытанні:
— Як называецца такі пераход? Чаму? 
— У якіх выпадках неабходна карыстацца надзем-
ным пешаходным пераходам?
Азнаямленне з дарогамі па-за населеным пунктам 
(з выкарыстаннем мультымедыйнай прэзентацыі), 
іх асаблівасцямі. Удакладненне значэння паняцця 
дарога па-за населеным пунктам. Супастаўленне 
дарогі ў горадзе і дарогі па-за населеным пунктам: 
вызначэнне агульных і адметных прымет будовы 
такіх дарог.
Роздум аб тым, як бяспечна рухацца па дарозе па-за 
населеным пунктам і ў выпадку неабходнасці пера-
ходзіць яе. 
Падрыхтоўка адказаў на пытанні:
— Ці трэба ведаць правілы пераходу праезнай часткі 
дарогі па-за населеным пунктам, калі жывеш у го-
радзе? 
— Калі могуць спатрэбіцца веды аб пераходзе пра-
езнай часткі дарогі па-за населеным пунктам?
Азнаямленне з правіламі пераходу праезнай часткі 
дарогі па-за населеным пунктам.
Праверка ступені засваення вучэбнага матэрыялу  
(у форме пытанняў і адказаў)

Раздзел «Засцярога ад надзвычайных сітуацый»

6 Папярэджанне пажа-
раў і траўмаў у быце. 
Узнікненне пажараў 
ад электрапрыбораў 

1 Пашырыць веды аб 
значэнні электрапры-
бораў у жыцці чалаве-
ка; азнаёміць з небяс-
печнасцямі, якія ха-
ваюць у сабе электра-
прыборы; раз гледзець 
правілы бяспечнага 
карыстання прадме-
тамі, якія працуюць 
ад элек трасеткі. 
Фарміраваць навык 
бяспечнага ка ры стан-
ня бытавымі элек тра-
прыборамі

Адгадванне загадак аб пыласосе, халадзільніку, элек-
трапрасе, тэлевізары.
Падрыхтоўка адказаў на пытанне: 
— Што аб’ядноўвае такія прадметы, як пыласос, ха-
ладзільнік, электрапрас, тэлевізар?
Азнаямленне на элементарным узроўні з паняццямі 
электрапрыборы, электрычнасць. Уключэнне слоў 
электрапрыборы, электрычнасць у актыўнае маўлен-
не шляхам складання сказаў. 
Гутарка аб памочніках чалавека — электрапрыборах. 
Удакладненне, для чаго чалавеку электрапрыборы, 
ці можна без іх абысціся, якія электрапрыборы ёсць 
у вучняў дома, ці ўмеюць яны імі карыстацца.
Удзел у гульні «Так — не»: разгляд прадметных 
малюнкаў (мультымедыйнай прэзентацыі), выбар 
толькі тых, на якіх адлюстраваны электрапрыборы; 
доказнае тлумачэнне правільнасці/няправільнасці 
выбару.
Прагляд мультымедыйнай прэзентацыі аб небяс-
печнасцях, якія хаваюць у сабе электрапрыборы. 
Каменціраванне прычын узнікнення пажараў з-за 
электрапрыбораў.
Азнаямленне з правіламі карыстання электрапры-
борамі, чытанне і разбор кожнага пункту памяткі 
(правілы запісаны на дошцы або змешчаны ў муль-
тымедыйнай прэзентацыі).
Выкананне практычных дзеянняў (пасля інструк-
тажу і пад непасрэдным назіраннем настаўніка) па 
ўключэнні і выключэнні электрапрыбора (тостара).
Падрыхтоўка адказаў на пытанне:
— Што дазваляе пазбегнуць апёкаў і траўмаў у ква-
тэры (доме)?
Фармуляванне высновы 1: для папярэджання няш-
часных выпадкаў пры рабоце з электрапрыборамі 
неабходна строга кіравацца ўсімі ўказаннямі, вы-
кладзенымі ў інструкцыі, выконваць рэжым работы. 
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Замацаванне. Рашэнне сітуацыйнай задачы, нап-
рыклад аб адначасовым уключэнні ў электрасетку 
некалькіх электрапрыбораў. 
Фармуляванне высновы 2: нельга ўключаць у элек-
трасетку адразу некалькі электрапрыбораў (тэлеві-
зар, прас, камп’ютар), нельга пакідаць награвальныя 
прыборы ўключанымі — з-за перагрузкі электрапра-
водкі ўзнікне пажар. 
Разважанне (з апорай на жыццёвы вопыт) над тым, 
што рабіць, калі ўсё-такі ўзнік пажар.
Вывучэнне памяткі «Калі ўзнік пажар» (правілы за-
пісаны на дошцы або змешчаны ў мультымедыйнай 
прэзентацыі).
Удзел у падвядзенні вынікаў урока. Выкананне 
тэставых заданняў «Правер свае веды»

7 Спосабы паведамлен-
ня пра неабходнасць 
аказання дапамогі 
пры пажары 

1 Замацаваць веды аб 
тэлефонным нумары 
службы выратаван-
ня 101 для выкліку 
дапамогі ў надзвы-
чайных сітуацыях; 
давесці да ведама 
вучняў, што тэле-
фанаваць у службу 
выратавання можна 
толькі ў экстраных 
выпадках.
Садзейнічаць выха-
ванню такіх якасцей, 
як дысцыплінава-
насць і адказнасць за 
здзейсненыя ўчынкі.
Фарміраваць умен-
не аператыўна кары-
стацца тэлефонным 
нумарам службы вы-
ратавання

Адгадванне загадкі аб тэлефоне.
Прагляд мультымедыйнай прэзентацыі або малюн-
каў розных тэлефонаў (смартфонаў — мабільных 
тэлефонаў, дапоўненых функцыянальнасцю кішэн-
нага персанальнага камп’ютара), правадных і беспра-
вадных. Удакладненне ведаў аб тэлефонах. Азнаям-
ленне з паняццем тэлефон. Праслухоўванне інфар-
мацыі аб гісторыі стварэння тэлефона, яго будове.
Удакладненне правіл карыстання тэлефонамі. 
Дэманстрацыя ўменняў карыстацца тэлефонам для 
звычайнай размовы з сябрам, для паведамлення до-
брых навін.
Выяўленне сітуацый, калі без тэлефонных паведам-
ленняў не абысціся. Удакладненне значэння паняцця 
экстрэмальная сітуацыя.
Замацаванне ведаў аб нумары пажарнай аварыйна-
выратавальнай службы 101 (змешчаны на дошцы). 
Паўтарэнне (прагаворванне) запісу «101 — МНС, 
пажарная аварыйна-выратавальная служба». 
Роздум аб тым, чаму нумары экстранага выкліку 
маюць толькі тры лічбы, дзве з якіх аднолькавыя 
(лягчэй запамінаюцца; набіраюцца; дзейнічаюць па 
ўсёй тэрыторыі Беларусі). 
Разгляд і завучванне алгарытму «Дзеянні па выкліку 
пажарнай аварыйна-выратавальнай службы з выка-
рыстаннем тэлефона» (алгарытм запісаны на дошцы 
або змешчаны ў мультымедыйнай прэзентацыі): 
1. Набраць нумар 101.
2. Назвать свае імя і прозвішча.
3. Паведаміць прычыну выкліку.
4. Назваць адрас (вуліцу, нумар дома, дзе адбылося 
здарэнне), куды прыехаць выратавальнікам.
Разыгрыванне сітуацый, у якіх сустракаецца перада-
ча паведамлення з выкарыстаннем мабільнага тэле-
фона; абмеркаванне правіл карыстання тэлефонам 
(можна/нельга, правільна/няправільна) пры вы-
кліку пажарнай аварыйна-выратавальнай службы.
Праслухоўванне інфармацыі аб тым, як у мінулым 
апавяшчалі насельніцтва аб пажары; аб іншых споса-
бах паведамлення аб экстрэмальнай сітуацыі (зварот 
да дарослых — суседзяў, прахожых).
Азнаямленне з працай пажарнай аварыйна-вырата-
вальнай службы, з тым, якая шкода наносіцца неса-
праўдным выклікам. 
Падрыхтоўка адказаў на пытанне:
— Чаму нельга набіраць нумар 101 без уважлівых 
прычын?
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Праверка ступені засваення вучэбнага матэрыялу: 
выкананне заданняў у форме тэста

Раздзел «Здаровы лад жыцця»

8 Небяспечнасць ужы-
вання алкагольных 
напояў

1 Расказаць аб шкод-
най для здароўя 
звыч цы — ужыванні 
алкаголю. 
Фарміраваць свядо-
мыя і адказныя ад-
носіны да асабістага 
здароўя.
Вучыць прымаць 
пра вільныя рашэн-
ні ў нестандартных 
умовах. Садзейні-
чаць прыняццю сты-
лю паводзін, арыен-
таваных на фарміра-
ванне ЗЛЖ

Удзел у вучэбным дыялогу (з выкарыстаннем муль-
тымедыйнай прэзентацыі) аб чалавеку, яго магчы-
масцях, аб ладзе жыцця, аб тым, што дапамагае і што 
перашкаджае нармальна жыць. Падрыхтоўка адка-
заў на пытанні:
— Сядзець правільна за партай — карысная звычка? 
Чысціць зубы раніцай — карысная звычка? Сядзець 
гадзінамі за камп’ютарам і гуляць у камп’ютарныя 
гульні — карысная звычка? Назавіце карысныя 
звычкі. 
Праслухоўванне інфармацыі аб шэрагу шкодных 
звычак, якія чалавек можа набыць яшчэ ў школьныя 
гады, ад якіх потым не можа пазбавіцца на працягу 
ўсяго жыцця і якія сур’ёзна шкодзяць яго здароўю. 
(Да такіх звычак, перш за ўсё, адносіцца курэнне 
і ўжы ванне алкаголю.)
Прагляд відэаматэрыялу аб стане і паводзінах лю-
дзей пад уздзеяннем алкагольных напояў. 
Падрыхтоўка адказаў на пытанні:
— Ці хочацца быць падобнымі да іх? Чаму?
Прагляд мультымедыйнай прэзентацыі аб трохра-
зовай алімпійскай чэмпіёнцы Дар’і Домрачавай, 
алімпійскім чэмпіёне Антоне Кушніру, гімнастцы 
Меліціне Станюце, лёгкаатлеце (кіданне молата) 
Іване Ціхане. Падрыхтоўка адказаў на пытанні:
— Як выглядае спартсмен? Ці хочацца быць падоб-
нымі да іх? Чаму спартсмены не кураць і не ўжыва-
юць алкаголь? 
Удзел у вучэбным дыялогу аб здаровым харчаванні, 
аб карысці для дзіцячага арганізма сокаў, морсаў, 
кісламалочных прадуктаў, малака.
Прагляд прадметных малюнкаў, мультымедыйнай 
прэзентацыі з прапанаванымі для аналізу жыццёвымі 
сітуацыямі, звязанымі з правільнымі/няправільнымі 
паводзінамі дзяцей. Аналіз сітуацый. Выбар ЗЛЖ.
Калектыўнае складанне плаката аб шкодзе алкаго-
лю. Прыдумванне да яго цікавай назвы. 
Падвядзенне вынікаў урока

9 Небяспечнасць 
курэння

1 Расказаць аб шкод-
най для здароўя 
звычцы — курэнні. 
Фарміраваць свядо-
мыя і адказныя ад-
носіны да асабістага 
здароўя.
Вучыць прымаць 
пра вільныя рашэн-
ні ў нестандартных 
умовах. Садзейні-
чаць прыняццю сты-
лю паводзін, арыен-
таваных на фарміра-
ванне ЗЛЖ 

Падрыхтоўка адказаў на пытанні:
— Хто знаходзіцца побач з людзьмі, якія кураць, або 
ў пакоі, дзе кураць? Што вы адчувалі? Ці было вам 
прыемна, камфортна? Чаму?
Удакладненне значэння слова курэнне: 1) уцягванне 
ў сябе праз рот і выдыханне (праз нос, рот) дыму 
тлеючай здробненай расліны, часцей за ўсё тытуню; 
2) адна з найбольш распаўсюджаных шкодных звы-
чак, якая наносіць шкоду здароўю чалавека.
Праслухоўванне кароткай інфармацыі (з тлумачэн-
не) аб шкодзе курэння з апорай на памятку «Курэнне 
шкодзіць здароўю і жыццю людзей» (памятка за-
пісана на дошцы або змешчана ў мультымедыйнай 
прэзентацыі).
Падрыхтоўка адказаў на пытанне:
— Ці ўздзейнічае тытунёвы дым на тых, хто не ку-
рыць, але знаходзіцца побач з курцом? 
Праслухоўванне інфармацыі аб тым, што змяшча-
юць у сабе цыгарэты, тытунёвы дым, як шкодныя 
часціцы трапляюць у арганізм і якія разбуральныя 
дзеянні аказваюць на яго.
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Праслухоўванне казкі «Как медведь трубку нашел» 
С. Міхалкова. 
Падрыхтоўка адказаў на пытанні: 
— Што знайшоў мядзведзь у лесе? Якія змены 
адбыліся з мядзведзем пасля таго, як ён пачаў ку-
рыць люльку? (Схуднеў, яго пачаў даймаць кашаль, 
з’явіўся боль у сэрцы, «у костках ламота», вылезла 
поўсць, зніклі апетыт, сон.) Якую параду даў мяд-
зведзю дзяцел? 
Фармуляванне высновы: С. Міхалкоў, аўтар казкі, 
на прыкладзе мядзведзя паказаў, якія змены адбыва-
юцца з тымі, хто курыць; «Сказка — ложь, да в ней 
намек, добрым молодцам урок».
Азнаямленне з мерамі па барацьбе з тытунекурэн-
нем, з правядзеннем Сусветнага дня без тытуню, які 
адзначаецца 31 мая. Запіс даты ў сшытак, альбом.
Удзел у вучэбным дыялогу аб карысці заняткаў фіз-
культурай, прагулак і прабежак на свежым паветры, 
гульняў у футбол, валейбол, баскетбол, хакей; аб 
загартоўванні, здаровым харчаванні. 
Падвядзенне вынікаў урока. Прагляд мультымедый-
най прэзентацыі і прадметных малюнкаў з выявамі 
жыццёвых сітуацый на тэму шкодных і карысных 
звычак. Аналіз сітуацый. Выбар ЗЛЖ.
Калектыўнае складанне плаката аб шкодзе курэння. 
Прыдумванне да яго цікавай назвы

10 Харчаванне і здароўе. 
Абагульненне выву-
чанага за III чвэрць

1 Пашырыць веды аб 
здаровым харчаван-
ні.
Абагульніць веды аб 
правілах дарожнага 
руху, пажарнай бяс-
пекі, здаровага ладу 
жыцця. 
Замацаваць уменне 
адрозніваць небяс-
печныя сітуацыі 
і адэк ватна дзейні-
чаць для гарантаван-
ня асабістай бяспекі

Прагляд слайдаў мультымедыйнай прэзентацыі, на 
якіх змешчаны малюнкі з прадуктамі харчавання. 
Падрыхтоўка адказу на пытанне: 
— Якія з прадуктаў вы выбераце для снедання? Пат-
лумачце свой выбар.
Удзел у вучэбным дыялогу аб здаровым харчаванні. 
Роздум аб тым, як неабходна харчавацца, каб быць 
здаровым. 
Прагляд слайдаў (відэароліка) з фрагментамі  муль-
тфільма «Нехачуха», калі галоўны герой з-за ня-
правільнага харчавання, маларухавага ладу жыцця 
становіцца тоўстым. Падрыхтоўка адказу на пытан-
не: 
— Да чаго можа прывесці пераяданне?
Складанне меню для снедання і абеду (калектыўная 
работа).
Замацаванне ведаў аб бяспечых паводзінах на пун-
кту прыпынку. Аналіз прапанаванай для разгляду 
жыццёвай сітуацыі (з выкарыстаннем мультымедый-
най прэзентацыі), звязанай з паводзінамі на пункце 
прыпынку ў час чакання транспартнага сродку.
Выкананне заданняў, накіраваных на праверку ведаў 
аб арганізацыі і правядзенні гульняў зімой: разгляд 
і аналіз сітуацыі (з выкарыстаннем мультымедыйнай 
прэзентацыі): замёрзлы вадаём, рыбакі сядзяць каля 
лунак, вудзяць рыбу, побач два хлопчыкі катаюцца 
на каньках. Абмеркаванне паводзін герояў (можна/
нельга, правільна/няправільна, небяспечна/бяспеч-
на); складанне апавядання «Снегавік» па серыі прад-
метных малюнкаў: разгляд малюнкаў, вызначэнне 
тэмы, удзел у гутарцы па малюнках, прыдумванне 
загалоўка да камплекта малюнкаў, вусны пераказ 
складзенага апавядання. Праслухоўванне апавядан-
няў, іх абмеркаванне.
Падрыхтоўка адказаў на пытанні:
— Ці можна лічыць лепку снегавіка бяспечным за-
няткам? Чаму?
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Выкананне задання, накіраванага на паўтарэнне ве-
даў аб шкодных звычках: з прапанаванага матэрыялу 
неабходна выбраць малюнкі, на якіх адлюстраваны 
людзі з карыснымі звычкамі. 
Паўтарэнне алгарытму «Дзеянні па выкліку пажар-
най аварыйна-выратавальнай службы з выкарыстан-
нем тэлефона». Дзеянні запісаны хаатычна на клас-
най дошцы. Заданне: размясціць дзеянні па выкліку 
службы выратавання па парадку. 
 Назваць свае імя і прозвішча.
 Набраць нумар 101.
 Назваць адрас (вуліцу, нумар дома, дзе адбылося 
здарэнне), куды прыехаць выратавальнікам.
 Паведаміць прычыну выкліку. 
Разыгрыванне сітуацый, у якіх сустракаецца перада-
ча паведамлення з выкарыстаннем мабільнага тэле-
фона; абмеркаванне правіл карыстання тэлефонам 
(можна/нельга, правільна/няправільна) пры вы-
кліку пажарнай аварыйна-выратавальнай службы. 
Падвядзенне вынікаў урока. 
Напамін аб выкананні правіл бяспечных паводзін 
у час вясновых канікул (у доме, пад’ездзе, у двары, 
на дарозе)

IV чвэрць

Раздзел «Навакольнае асяроддзе і бяспека»

1 Бяспека каля вадаё-
маў вясной і летам

1 Развіваць уменне ад-
розніваць небяспеч-
ныя сітуацыі, у тым 
ліку каля вадаёмаў 
вясной і летам, і адэ-
к ватна дзейнічаць 
для гарантавання 
аса бістай бяспекі. 
Даць уяўленне аб не-
бяспечнасцях, што 
ўзні каюць у час зна-
ходжання каля ва-
даёмаў вясной і ле-
там. Абгрунтаваць 
забарону знаходжан-
ня каля вадаёмаў 
вяс ной. Выхоўваць 
звыч ку выконваць 
пра вілы бяспечных 
па водзін каля вадаё-
маў летам

Актуалізацыя ведаў аб вадзе як каштоўнасці і аб бе-
ражлівых адносінах да яе. Праслухоўванне інфарма-
цыі аб Сусветным дні водных рэсурсаў (22 сакавіка). 
Падрыхтоўка адказаў на пытанні:
— Для чаго праводзіцца Сусветны дзень водных рэ-
сурсаў? Назавіце дату. 
— Які ўдзел могуць прыняць дзеці ў правядзенні 
Сусветнага дня водных рэсурсаў?
Актуалізацыя ведаў, атрыманых на ўроках па прад-
мету «Чалавек і свет»:
— Якая пара года наступіла? Якія змены ў прыродзе 
адбыліся з надыходам ранняй вясны?
Праслухоўванне кароткай інфармацыі аб вадаёмах 
вясной з апорай на мультымедыйную прэзентацыю.
Удакладненне значэнняў слоў паводка, крыгаход 
з апорай на прадметныя малюнкі. 
Прагляд мультымедыйнай прэзентацыі з сітуацы-
ямі на вадаёмах вясной. Падрыхтоўка адказаў на 
пытанне: 
— Якія небяспечнасці могуць чакаць дзяцей і даро-
слых каля вадаёмаў вясной?
Удзел у вучэбным дыялогу аб летнім адпачынку каля 
вадаёма (з апорай на прадметныя малюнкі або муль-
тымедыйную прэзентацыю): з кім і ў якога вадаёма 
часцей за ўсё адпачываюць вучні, ці ўмеюць яны 
плаваць? Выяўленне ведаў аб выбары бяспечных 
вадаёмаў для баўлення часу. Доказнае тлумачэнне 
выбару. Роздум аб тым, якія правілы бяспекі і чаму 
неабходна выконваць у час знаходжання ў вадаёме 
і каля яго ў спякотнае надвор’е. 
Разгляд і аналіз прадметнага малюнка або мультыме-
дыйнай прэзентацыі «Летам на пляжы». Калектыў-
нае складанне правіл адпачынку каля вадаёма летам. 
Запіс правіл бяспечнага адпачынку на дошцы і ў аль-
бомах.
Замацаванне. Разгляд і аналіз сітуацый (з выкары-
станнем мультымедыйнай прэзентацыі), звязаных
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з адпачынкам каля вадаёма летам, вызначэнне не-
бяспечнай і бяспечнай сітуацый з прывядзеннем 
доказаў той ці іншай выказанай думкі.
Падвядзенне вынікаў урока

Раздзел «Асабістая і калектыўная бяспека»
2 Гарызантальная да-

рожная разметка на 
пешаходным пера-
ходзе 

1 Азнаёміць з гары-
зантальнай дарож-
най разметкай на 
пешаходным пера-
ходзе і яе прызна-
чэннем (паказаць, 
што абазначаюць 
для пешахода белыя 
лініі, нанесеныя на 
праезную частку); 
выявіць, якая сувязь 
існуе паміж размет-
кай, дарожнымі зна-
камі і святлафорам 
і як гэтыя сродкі рэ-
гулявання руху ўсе 
разам і кожнае паа-
собку дапамагаюць 
пешаходам бяспечна 
пераходзіць праез-
ную частку.
Фарміраваць уменне 
пераходзіць праез-
ную частку, кірую-
чыся ведамі аб пры-
зна чэнні гарызан-
тальнай дарожнай 
раз меткі

Праслухоўванне тэмы і мэты заняткаў; разважанне 
аб яго змесце.
Знаёмства з гарызантальнай дарожнай разметкай 
у частцы пешаходнага пераходу. Удакладненне 
значэння слова гарызантальная. Праслухоўванне 
(з апорай на фота-, відэаматэрыялы, мультымедый-
ную прэзентацыю) інфармацыі аб асноўных лініях 
дарожнай разметкі ў частцы пешаходнага пераходу 
і іх значэнні для пешаходаў (назва, чым наносяцца 
лініі разметкі на дарожнае пакрыццё і для чаго). 
Падрыхтоўка адказаў на пытанне:
— Чаму лініі дарожнай разметкі наносяцца на праез-
ную частку дарогі святлоадбівальнымі матэрыяламі?
Замацаванне ведаў аб дарожнай разметцы. Выка-
нанне самастойнай работы: вычэрчванне дарожнай 
разметкі ў сшытку або альбоме.
Усталяванне сувязі паміж гарызантальнай дарож-
най разметкай, дарожнымі знакамі і сігналамі свят-
лафораў на пешаходным пераходзе: разглядванне 
прадметнага малюнка (мультымедыйнай прэзен-
тацыі), на якім адлюстраваны пешаходны пераход, 
што рэгулюецца сігналамі святлафора і пазначаны 
дарожным знакам «Пешаходны пераход», гарызан-
тальнай разметкай.
Падрыхтоўка адказаў на пытанні:
— У якім месцы дарогі можна бяспечна перахо дзіць 
праезную частку? 
— Што на дарозе «гаворыць» аб бяспецы пераходу? 
— Для чаго на дарогах «астравок бяспекі»?
Аналіз прапанаванай для разгляду сітуацыі, напры-
клад: дзеці пачалі рух на зялёны сігнал святлафора, 
але не паспелі перайсці праезную частку — уключыў-
ся чырвоны сігнал. Што ім трэба зрабіць для сваёй 
бяспекі і бяспекі навакольных?
Падвядзенне вынікаў урока

3 Асноўныя правілы 
пераходу праезнай 
часткі дарогі 

1 Замацаваць веды па 
тэмах раздзела «Пра-
вілы дарожнага ру-
ху». 
Фарміраваць свядо-
мыя і адказныя ад-
носіны да асабістай 
бяспекі і бяспекі на-
вакольных у самых 
розных аспектах 
жыц цядзейнасці

Паўтарэнне асноўных правіл пераходу праезнай 
часткі. Падрыхтоўка адказаў на пытанні:
— У якім месцы найбольш бяспечна пераходзіць 
дарогу? (На пазначаных пешаходных пераходах — 
падземным, наземным, надземным.)
— Што на дарозе падказвае месца бяспечнага перахо-
ду праезнай часткі? (Наяўнасць святлафора, гары-
зантальнай дарожной разметкі, дарожных знакаў.) 
— Якія правілы неабходна выконваць пры пераходзе 
праезнай часткі?
— Як трэба дзейнічаць, калі ў час пераходу на зялёны 
сігнал святлафора вы не паспелі перайсці праезную 
частку? 
Удзел у гульнявым практыкаванні «Так — не»: на-
стаўнік фармулюе пытанне, вучні адказваюць на яго, 
выкарыстоўваючы словы «так» ці «не», і тлумачаць 
свой выбар. Напрыклад, настаўнік пытаецца: «Пеша-
ходы пераходзяць праезную частку на зялёны сігнал 
святлафора?» Вучні адказваюць: «Так». І г. д. 
Сустрэча з інспектарам ДАІ: праслухоўванне інфар-
мацыі аб неабходнасці выканання правіл дарожнага 
руху. 
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Прагляд відэаролікаў па тэме «Правілы дарожнага 
руху».
Складанне (калектыўнае) дыяфільма аб паводзінах 
равеснікаў на пункце прыпынку: дзяленне класа 
на групы, выкананне (маляванне на асобным ар-
кушы паперы) кожнай групай пэўнага кадра (пла-
ката) дыяфільма, складанне з кадраў дыяфільма 
(размяшчэнне на дошцы ў пэўнай паслядоўнасці 
аркушаў паперы з адлюстраваннем дзеянняў дзяцей 
на пункце прыпынку), каменціраванне плакатаў.
Выкананне праверачнай работы па тэме (у форме 
тэста) «Правілы вулічнага руху выконвай заўсёды, 
каб не здарылася з табою бяды»

4 Правілы паводзін  
у выпадку знаход-
жання безгаспадар-
чых ці падазроных 
прадметаў 

1 Азнаёміць з паняц-
цем безгаспадарчыя 
(чужыя) прадметы, 
з правіламі паводзін 
у выніку знаходжан-
ня безгаспадарчых ці 
падазроных прадме-
таў.
Давесці да свядомас-
ці вучняў важнасць 
праяўлення піль-
нас ці і асцярожнас-
ці ў са мых розных 
аспек тах жыц ця-
дзей насці для за бес-
пячэння асабіс тай 
бяспекі і бяспекі на-
вакольных.
Фарміраваць уменне 
правільна паводзіць 
сябе ў выпадку зна-
ходжання падазро-
нага прадмета

Праслухоўванне пачатку гісторыі аб тым, як дзяў чын-
ка знайшла прыгожыя прадметы на лаўцы ў двары.
Прыдумванне завяршэння гісторыі.
Падрыхтоўка адказаў на пытанні:
— Якую параду трэба даць дзяўчынцы адносна 
чужых рэчаў? 
— Чаму нельга чапаць чужыя (безгаспадарчыя) 
прад меты? 
— Што неабходна зрабіць, калі вы бачыце па кі нутыя 
без нагляду чужыя рэчы? 
Праслухоўванне інфармацыі (з выкарыстаннем 
мультымедыйнай прэзентацыі) аб выпадках, калі 
безгаспадарчыя ці падазроныя прадметы сталі 
прычынай гібелі людзей. Так, 11 красавіка 2011 г. 
у Мінскім метрапалітэне на станцыі «Кастрычніц-
кая» пад лаўкай была пакінута звычайная на вы-
гляд сумка. У ёй аказалася бомба. Выбуховае пры-
стасаванне спрацавала ў 17.55. Загінулі 15 чалавек, 
203 пацярпелі. 
Удакладненне значэння паняцця безгаспадарчыя 
прадметы (значыць «нічые»): г. зн. побач ніхто не 
прызнае, што гэта яго рэч. Безгаспадарчымі могуць 
быць сумка, партфель, пакет, кардон, скрутак, бар-
сетка, кашалёк, дзіцячыя цацкі. Іх могуць пакінуць 
у школе, у пад’ездзе, ля дзвярэй кватэры, у грамад-
скім транспарце, на пункце прыпынку. Вядома, людзі 
часта пакідаюць (губляюць) прадметы: шарыкавыя 
ручкі, парасоны, пальчаткі, сотавыя тэлефоны, кань-
кі, шапачкі для плавання і інш. 
Падрыхтоўка адказаў на пытанні:
— Ці былі ў вашым жыцці выпадкі, калі вы пакідалі 
(губ  лялі) недзе рэч, а потым не маглі ўспомніць, дзе 
яе пакінулі? Якім чынам яна знаходзілася (калі зна-
хо дзі лася)? 
Азнаямленне з правіламі, якія неабходна памятаць 
і няўхільна выконваць пры знаходжанні безгаспа-
дарчага (падазронага) прадмета (правілы змешчаны 
ў мультымедыйнай прэзентацыі).
Замацаванне. Разгляд малюнка, на якім адлюстрава-
ны, напрыклад, хлопчык, які чакае на пункце пры-
пынку аўтобуса; каля пункта прыпынку ляжыць без-
гаспадарчы мяшок. Вучням прапануецца выбраць 
(з прапанаванага спісу, які змешчаны на дошцы) 
правільныя дзеянні хлопчыка ў дадзенай сітуацыі; 
лішняе закрэсліць:
• неабходна паведаміць аб мяшку дарослым, кандук-
тару або вадзіцелю транспартнага сродку;
• неабходна адкрыць мяшок і паглядзець, што там 
унутры; 
• неабходна патэлефанаваць на нумар 101 або 102 
і паведаміць аб здарэнні.
Удзел у падвядзенні вынікаў урока
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Раздзел «Засцярога ад надзвычайных сітуацый»

5 Пажары ад гуль-
няў дзя цей з агнём. 
Бяспеч ныя гульні 
ў двары

1 Давесці да свядомас-
ці вучняў важнасць 
выканання правіл 
пажарнай бяспекі 
ў самых розных ас-
пектах жыццядзей-
нас ці;  азнаёміць 
з наступствамі не-
вы канання правіл 
па жарнай бяспекі (з-
за свавольстваў з аг-
нём, дзіцячых гуль-
няў з запалкамі).
Садзейнічаць выпра-
цоўцы звычкі выкон-
ваць меры бяспекі 
ў час гульняў. 
Садзейнічаць выха-
ванню такой якасці, 
як адказнасць за свае 
ўчынкі

Актуалізацыя ведаў аб пажарах:
— Чаму ў сучасных будынках, якія будуюцца з цэ-
глы, бетону, шкла, таксама ўзнікаюць пажары? (Усё 
тое, што знаходзіцца ўнутры будынкаў (мэбля, дзве-
ры, вокны, жалюзі, дывановыя пакрыцці), лёгка ўзга-
раецца і добра гарыць. Таму і сёння па віне чалавека 
і яго бесклапотнасці гараць дамы, палаюць вялікія 
тэрыторыі лесу, гінуць жывёлы і расліны.)
Разгляд сюжэтных малюнкаў пажараў у дамах, у тым 
ліку пажару, які ўзнік па віне дзяцей, якія гулялі з за-
пал камі.
Удзел у вучэбным дыялогу (з выкарыстаннем муль-
тымедыйнай прэзентацыі, у якой прадстаўлены: ба-
скетбольная пляцоўка; двор з дзіцячай горкай для 
спуску ўніз, арэлямі, тэнісным сталом; хакейная ка-
робка; альтанка; будоўля; пад’езд) аб выбары месцаў 
для агранізацыі і правядзення бяспечных гульняў. 
Аценка выбару месца для гульні (правільна/ня-
правільна). Доказнае тлумачэнне зробленага выбару.
Вольныя выказванні вучняў аб тым, у што яны лю-
бяць гуляць, калі выходзяць у двор, ці бяспечныя 
гэтыя гульні.
Разгляд прадметных малюнкаў, на якіх адлюстра-
ва ны небяспечныя гульні дзяцей у павеці, гара жы; 
развядзенне вогнішча каля драўлянага збудавання; 
вясенняе спальванне травы; асвят ленне гарышча 
(падвала) запальнічкай. 
Падрыхтоўка адказаў на пытанне:
— У чым небяспечнасць гульняў? 
Фармуляванне высновы 1: бесклапотнасць, гульні 
з агнём прыводзяць да траўмаў, апёкаў, няшчасных 
выпадкаў і нават да пагібелі людзей. Бяспека любога 
чалавека залежыць ад яго самога, ад дысцыплінава-
насці, адказнасці за свае ўчынкі. 
Прагляд відэароліка аб пажарах, якія ўзнікаюць у два-
ры ад гульняў дзяцей з запалкамі, запальнічкамі. 
Фармуляванне высновы 2: двор — гэта грамадскае 
месца, і там неабходна весці сябе так, каб не нашко-
дзіць навакольным, нікому не дазваляць гуляць з аг-
нём.
Праслухоўванне інфармацыі аб шкодзе спальвання 
леташняй травы — аб вясеннім спальванні (з вы-
карыстаннем мультымедыйнай прэзентацыі), якое 
з’яўляецца прычынай буйных пажараў, наносіць не-
папраўную шкоду прыродзе.
Удзел у падвядзенні вынікаў урока

Раздзел «Здаровы лад жыцця»

6 Правілы гігіены 1 Азнаёміць з паняц-
цем гігіена, з галоў-
ны мі складнікамі 
гі гіе ны.
Фарміраваць прак-
тычныя навыкі аба-
роны і ўмацавання 
здароўя: догляд це ла, 
валасоў, паз ног цяў. 
Садзейнічаць з’яў-
лен ню жадання вы-
кон ваць кожны дзень 
гігіенічныя пра цэ ду -

Актуалізацыя ведаў: удзел у вучэбным дыялогу 
на тэму «Значэнне выканання рэжыму дня для за-
хавання і ўмацавання здароўя».
Удакладненне значэння паняцця асабістая гігіена 
(сукупнасць гігіенічных правіл паводзін чалавека 
на вытворчасці і ў быце, выкананне якіх садзейнічае 
захаванню і ўмацаванню здароўя чалавека).
Праслухоўванне інфармацыі (з выкарыстаннем 
мультымедыйнай прэзентацыі) аб галоўных склад-
ніках гігіены: догляду скуры, валасоў, зубоў, пазног-
цяў, а таксама гігіене асабістых абутку і адзення.
Работа над першым правілам: захаванне чысціні 
асабістага цела. Праслухоўванне ўрыўкаў з верша 
«Мыйдадзір» К. Чукоўскага. 
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ры, якія са дзей ні ча -
юць умацаван ню зда-
роўя

Падрыхтоўка адказаў на пытанне:
— Чаму неабходна рэгулярна і своечасова мыць це-
ла?
Прагляд прадметных малюнкаў, якія дапамогуць 
запомніць неабходныя працэдуры гігіены (напры-
клад, мыццё твару раніцай, мыццё рук, прыманне 
душа, ванны). 
Замацаванне. Аналіз прапанаваных для разгляду 
сітуацый, звязаных з выкананнем гігіенічных пра-
цэдур.
Работа над другім правілам: ідэальная чысціня ва-
ласоў. Праверка, ці ёсць у вучняў расчоскі. Роздум 
аб тым, ці патрэбна расчоска хлопчыкам і калі неаб-
ходна мыць валасы: па суботах, нядзелях або тады, 
калі яны сталі бруднымі.
Праслухоўванне інфармацыі: валасы (як кароткія, 
так і доўгія) трэба мыць не па раскладзе, а па неаб-
ходнасці. Правілы асабістай гігіены ўключаюць у 
сябе абавязковае расчэсванне валасоў кожную рані-
цу і кожны вечар.
Работа над трэцім правілам: дбайны догляд поласці 
рота. Праверка, ці ведаюць вучні, калі, чым і для чаго 
неабходна чысціць зубы (з апорай на веды, атрыма-
ныя на ўроках па прадмеце «Чалавек і свет»). 
Падрыхтоўка адказаў на пытанне:
— Хто карыстаецца зубной ніткай ці зубачысткай?
Работа над чацвёртым правілам: догляд пазногцяў.
Вольныя выказванні вучняў аб тым, хто стрыжэ ім 
пазногці і як часта гэта адбываецца. 
Падрыхтоўка адказаў на пытанні:
— Чаму неабходна даглядаць пазногці? Ці толькі 
пазногці на руках патрабуюць догляду?
Работа над пятым правілам: захаванне чысціні абут-
ку і сподняй бялізны.
Падрыхтоўка адказаў на пытанні: 
— Што адбудзецца, калі пасля душа на чыстае цела 
надзець брудную бялізну? Як часта неабходна мяня-
ць шкарпэткі, трусы, панчохі? Што значыць трымаць 
абутак у чысціні? 
Замацаванне. Выкананне задання па выбары (з до-
казным тлумачэннем свайго выбару) сродкаў асабі-
стай гігіены з разгледжаных прадметаў (напрыклад, 
расчоска, ручка, зубная шчотка, мыла, кніга, сумка, 
ручнік). 
Аналіз прапанаваных для разгляду сітуацый, напры-
клад: раніца, хлопчык спяшаўся і скарыстаўся зуб-
ной шчоткай і ручніком, якія належаць яго сястры; 
дзяўчынка папрасіла сяброўку даць ёй панасіць су-
кенку, тая не адмовіла. 
Ацэнка ўчынкаў герояў.
Падрыхтоўка адказаў на пытанні: 
— Чаму кожнаму члену сям’і неабходна мець свой 
ручнік, сваю зубную шчотку, расчоску? Чаму нель-
га даваць іншым людзям насіць свае рэчы: адзенне 
і абутак?
Удзел у падвядзенні вынікаў урока

7 Парадак выкліку 
хуткай медыцынскай 
дапамогі 

1 Замацаваць уменне 
выклікаць хуткую 
медыцынскую дапа-
могу.
Фарміраваць свядо-
мыя і адказныя ад-
носіны да асабістай 
бяспекі і бяспекі на-

Актуалізацыя ведаў аб экстранай дапамозе і споса-
бах выкліку міліцыі, хуткай медыцынскай дапамогі, 
пажарнай аварыйна-выратавальнай службы. 
Падрыхтоўка адказаў на пытанне:
— Якія нумары тэлефонаў экстранай (неадкладнай) 
дапамогі вы ведаеце? 
На класнай дошцы размяшчаюцца карткі з нумарамі 
тэлефонаў 101, 102, 103, 104. 
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вакольных у самых 
розных аспектах 
жыц цядзейнасці 

Падрыхтоўка адказаў на пытанне:
— Чаму нумары тэлефонаў маюць толькі тры лічбы? 
(Лягчэй запамінаюцца; хутка набіраюцца; дзейніча-
юць па ўсёй тэрыторыі Беларусі.)
Замацаванне ведаў аб алгарытме дзеянняў пры паве-
дамленні па тэлефоне аб выкліку хуткай медыцын-
скай дапамогі (на дошцы размяшчаецца алгарытм 
«Дзеянні пры выкліку хуткай медыцынскай дапа-
могі з выкарыстаннем тэлефона»):
хутка і дакладка назваць свае прозвішча, імя; 
коратка паведаміць, што і дзе здарылася; 
назваць адрас месца здарэння. 
Адпрацоўка дзеянняў па выкліку хуткай медыцын-
скай дапамогі з выкарыстаннем тэлефона. 
Падрыхтоўка адказаў на пытанне:
— Як вы будзеце дзейнічаць у выпадку неабходнас-
ці выкліку хуткай медыцынскай дапамогі, маючы 
тэлефон? 
Некалькі вучняў па чарзе набіраюць на тэлефоне 
(мадэлі) патрэбны нумар і «выклікаюць» хуткую 
медыцынскую дапамогу. Увесь клас слухае і выз-
начае, ці правільна яны паведамляюць аб здарэнні 
(параўноўвае дзеянні таварышаў з пунктамі алга-
рытму «Дзеянні пры выкліку хуткай медыцынскай 
дапамогі з выкарыстаннем тэлефона»).
Роздум аб тым, як паведаміць, што вам патрэбна да-
памога, або папрасіць аб дапамозе пры адсутнасці 
тэлефона. 
Падрыхтоўка адказаў на пытанне:
— Як вы будзеце дзейнічаць, калі вам неабходна вы-
клікаць хуткую медыцынскую дапамогу, але тэлефо-
на пад рукой няма? 
Выслухоўваюцца ўсе варыянты адказаў.
Фармуляванне высновы: пры адсутнасці тэлефона па-
ведаміць аб бядзе, небяспечнасці, папрасіць дапамогі 
можна ў дарослых — звярнуцца да людзей у формен-
ным адзенні, суседзяў, работнікаў школы (настаўніка, 
дырэк тара, дзяжурнага па ўстанове), магазіна (пра-
даўца, касіра, адміністратара), бліжэйшага аддзялен-
ня сувязі. 
Аналіз прапанаваных для разгляду сітуацый, калі 
неабходна выклікаць хуткую медыцынскую дапа-
могу і аказаць пацярпелым медыцынскую дапамогу: 
правільна/няправільна, небяспечна/бяспечна дзей-
нічаюць героі сітуацый.
Падвядзенне вынікаў урока

8 Правілы міжасобас-
ных адносін.
Абагульняючы ўрок 

1 Фарміраваць уяў-
лен не аб небяспецы, 
якая можа ўзнік нуць 
з-за спрэчкі ў час зно-
сін дзяцей; ву чыць 
сяброўству і ўзае ма-
дапамозе. 
Абагульніць веды аб 
правілах дарожнага 
руху, пажарнай бяс-
пекі, здаровага ладу 
жыцця.  
Замацаваць умен-
не адрозніваць не-
бяспечныя сітуацыі 
і адэк ватна дзейні-

Актуалізацыя ведаў аб тэматыцы заняткаў «Асновы 
бяспекі жыццядзейнасці» ў 2 класе. 
Падрыхтоўка адказаў на пытанні:
— Якія правілы бяспекі вы вывучылі? Што новага 
даведаліся аб правілах дарожнага руху? Што та-
кое тратуар? Хто такія ўдзельнікі дарожнага руху? 
У якім месцы дарогі найбольш бяспечна перахо дзіць 
праезную частку? Дзе найбольш бяспечна гуляць, 
ездзіць на каньках? Як паводзіць сябе дома, калі 
бацькі адсутнічаюць? Якая дапамога будзе аказана, 
калі набраць нумар 101? Для чаго неабходна зай-
мацца фізічнай культурай, часта бываць на свежым 
паветры? 
Падрыхтоўка адказаў на пытанне:
— Ці існуюць правілы, якія дапамагаюць людзям не 
спрачацца, сябраваць? Назавіце іх.
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Заканчэнне

1 2 3 4 5

чаць для гарантаван-
ня асабістай бяспекі 
і бяспекі наваколь-
ных

Праслухоўванне байкі «Лебедзь, Рак і Шчупак» 
І. А. Кры лова, якая паведамляе аб сварцы, што пе-
рашкодзіла сябрам выканаць сумесную работу.
— Як павінны былі дзейнічаць Лебедзь, Рак і Шчу-
пак, каб воз з паклажай рухаўся?
Удзел у вучэбным дыялогу аб тым, ці ёсць у вучняў 
сябры, чаму таго ці іншага чалавека лічаць сябрам.
Падбор прыказак аб сяброўстве.
Аналіз прапанаванай для разгляду сітуацыі: выз-
начэнне, што неабходна зрабіць для таго, каб не да-
пусціць спрэчкі.
Паўтарэнне ключавых паняццяў, разгледжаных на 
занятках па прадмеце «Асновы бяспекі жыццядзей-
насці» ў 2 класе.
Выкананне задання (з выкарыстаннем прадметных 
малюнкаў) па вызначэнні бяспечнага і небяспечна-
га маршрутаў: «Шлях у школу ў горадзе», «Шлях 
у школу ў сельскай мясцовасці». На першым малюн-
ку адлюстраваны два маршруты ў школу; неабходна 
пазначыць бяспечны шлях сінім пункцірам, небяс-
печны — чырвоным. На другім малюнку самастойна 
пракладаецца (вычэрчваецца) бяспечны маршрут 
у школу. 
Фармуляванне высновы: пазбегнуць небяспекі па 
дарозе ў  школу і дамоў могуць дапамагчы бацькі, 
старэйшыя браты і сёстры, бабулі і дзядулі.
Замацаванне ведаў аб карысці агню, аб уменні ча-
лавека ўжываць агонь на карысць; аб бедах, якія 
ўзнікаюць з-за няправільнага абыходжання людзей 
з агнём.
Аналіз прапанаванай сітуацыі, калі няправільнае 
абыходжанне з агнём прывяло да траўмы. Паўтарэн-
не алгарытму дзеянняў пры апёках (зварот да пла-
ката ці запісу на дошцы).
Выкананне задання, накіраванага на паўтарэнне 
правіл асабістай бяспекі. 
Выкананне задання, накіраванага на паўтарэнне 
бяспечных дзеянняў у выпадку знаходжання без-
гаспадарчых прадметаў. 
Паўтарэнне агульных правіл пераходу праезнай 
часткі. Рашэнне сітуацыйнай задачы па тэме.
Выкананне задання па складанні дыяфільма аб звыч-
ках, якія садзейнічаюць умацаванню здароўя. 
Выкананне праверачнай работы (у форме тэста) 
«Твая бяспека»
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