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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, і накіравана на 
арганізацыю працэса навучання ў 3 класе ў адпаведнасці з мэтамі і задачамі 
праграм. Для кожнага ўрока прыведзены абавязковы для вывучэння аб’ём 
вучэбнага матэрыялу, вызначаны адукацыйныя мэты і дамашняе заданне. Па 
кожным прадмеце прапісаны віды кантрольных работ.

Планаванне вучэбнага матэрыялу ў дапаможніку з’яўляецца прыклад-
ным, што дае права настаўнікам у межах гадзін, адведзеных на вывучэнне 
прад мета, уносіць змяненні з улікам падрыхтоўкі вучняў класа і асаб лі васцей 
тэхналогіі навучання, а таксама выкарыстоўваць пры навучанні дадатковы  
вучэбны матэрыял, рэкамендаваны Міністэрствам адукацыі Рэспублікі  
Беларусь.

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

Прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне падрыхтавалі:
Беларуская мова — В. I. Свiрыдзенка;
Літаратурнае чытанне — М. В. Жуковіч;
Русский язык — М. Б. Анціпава, А. В. Вернікоўская, А. С. Грабчыкава, 

А. А. Гулецкая;
Литературное чтение — І. М. Страмок, В. С. Варапаева, Т. С. Куцанава;
Матэматыка — Г. Л. Мураўёва, М. А. Урбан, С. В. Гадзаава, Т. М. Канашэвіч; 

Т. М. Чабатарэўская, В. У. Нікалаева;
Чалавек і свет — Т. А. Кавальчук, В. М. Удавічэнка;
Працоўнае навучанне — Н. А. Юрчанка, А. Ф. Журба;
Асновы бяспекі жыццядзейнасці — Л. Ф. Кузняцова.
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Беларуская мова

Час правядзення і колькасць кантрольных і навучальных работ настаўнік плануе самастойна з улікам асаблівасцей 
арганізацыі навучальнага працэсу і наступных патрабаванняў праграмы.

Агульная колькасць гадзін — 87, кантрольны дыктант — 1 (I паўгоддзе); кантрольны дыктант з граматычным задан-
нем — 1 (II паўгоддзе); кантрольная работа па тэме — 3 (1 — I паўгоддзе, 2 — II паўгоддзе); кантрольны слоўнікавы 

дыктант — 4 (2 — I паўгоддзе, 2 — II паўгоддзе); навучальны пераказ 2 (1 — I паўгоддзе, 1 — II паўгоддзе);  
навучальнае сачыненне 2 (1 — I паўгоддзе, 1 — II паўгоддзе)

1. Свірыдзенка, В. І. Беларуская мова : вучэб. дапам. для 3 класа ўстаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. 
мовамі навучання : у 2 ч. / В. І. Свірыдзенка. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2017.

2. Леўкіна, Л. Ф. Беларуская мова. 3 клас. Тэматычны кантроль : дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі 
з рус. мовай навучання / Л. Ф. Леўкіна. — 6-е выд. — Мінск : Аверсэв, 2017.

3. Антонава, Н. У. Беларуская мова. 2–4 класы. Навучальныя пераказы : дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. 
адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / Н. У. Антонава, В. І. Свірыдзенка. — Мінск : Аверсэв, 2017.

№ 
урока 
і дата 

правя-
дзення

Тэма ўрока
Коль-
касць 
гадзін

Мэты вывучэння тэмы Характарыстыка асноўных відаў 
і спосабаў дзейнасці

Дамаш няе 
за дан не

1 2 3 4 5 6

Паўтарэнне (5 г)
1 Паўтарэнне: 

гу кі і літары
1 Актуалізаваць веды навучэнцаў 

пра гукі мовы, іх абазначэн-
не на пісьме літарамі, пра 
сэн саадрознівальную ролю 
гукаў, пра алфавіт і яго ролю 
ў жыцці людзей, адпрацоўваць 
уменні адрозніваць галосныя 
і зычныя гукі, націскныя і не-
націскныя галосныя, цвёрдыя 
і мяк кія зычныя; выпрацоўваць 
вымаўленчыя навыкі, развіваць 
звязнае маўленне; выхоўваць 
цікавасць да вучобы, павагу 
да разумных людзей

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Знаёмства з вучэбным дапаможнікам: 
разглядванне вокладкі, знаёмства са зме-
стам (называнне раздзелаў, буйных тэм), 
умоўнымі абазначэннямі.
Называнне асноўных характарыстык 
гукаў з апорай на схему (с. 3).
Чытанне верша. Вусныя выказванні 
навучэнцаў пра падрыхтоўку да школы. 
Знаходжанне слоў, у якіх літар больш, чым 
гукаў. Вылучэнне двухскладовых слоў 
(практ. 1, с. 3).
Дапаўненне сказаў патрэбнымі словамі. 
Пісьмо з каменціраваннем. Частковы фа-
нетычны разбор слоў (практ. 2, с. 4).
Разгадванне загадкі. Запіс і частковы 
фанетычны разбор слова-адгадкі. Знахо-
джанне ў загадцы слоў, якія адрозніваюцца 
адным гукам (практ. 3, с. 4).
Размяшчэнне слоў у алфавітным парад-
ку. Тлумачэнне зместу прыказак (практ. 4, 
с. 4).
Чытанне і завучванне лічылкі. Знахо-
джанне ў ёй слоў, у якіх літар больш, чым 
гукаў. Разыгрыванне жыццёвых сітуацый 
з выкарыстаннем лічылкі (практ. 5, с. 5)

Практ. 6

2 Паўтарэнне: 
вы маўленне 
гу каў [о], [э], 
[а]; правапіс 
лі тар о, э — а; 
е, ё — я ў сло-
вах

1 Актуалізаваць веды навучэнцаў 
пра сэнсаадрознівальную ро-
лю націску, пра вымаўленне 
гукаў [о], [э], [а] у словах, ад-
пра цоўваць уменні правапісу 
літар о, э — а; е, ё — я ў словах; 
выпрацоўваць вымаўленчыя 
навыкі, узбагачаць слоўнікавы 
запас навучэнцаў блізкімі па 
зна чэнні словамі; развіваць 
назіральнасць; выхоўваць лю-
боў да прыроды

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Параўнанне слоў, вымаўленне якіх ад роз-
ніваецца націскам. Тлумачэнне значэнняў 
гэтых слоў. Знаёмства са значэннем яш-
чэ аднаго слова-амоніма. Мер каванні 
навучэнцаў аб тым, чаму трэба правільна 
ставіць націск у словах. Спісванне з абаз-
начэннем націскных складоў у словах 
(практ. 7, с. 6).
Узнаўленне правіл правапісу літар о, э — а; 
е, ё — я з апорай на схему (с. 6).
Адпрацоўка хуткага і правільнага вы маў-
лення скорагаворкі. Спісванне з ус таўкай 
прапушчаных літар і камен ці раваннем 
(практ. 8, с. 7).
Слуханне верша. Адказы на пытанні 
па змесце. Запіс тэксту з устаўкай прапу-

Практ. 11
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Працяг

1 2 3 4 5 6

шчаных літар і каменціраваннем. Змянен-
не слоў (практ. 9, с. 7).
Адгадванне загадкі. Спісванне з устаўкай 
прапушчаных літар. Узаемаправерка на-
пі санага (практ. 10, с. 8)

3 Паўтарэнне: 
вы маўлен- 
не гукаў 
[у] і [ў], 
правапіс ў

1 Актуалізаваць веды навучэнцаў 
пра адрозненні гукаў [у] і [ў], 
пра правапіс у словах літары 
ў, адпрацоўваць уменні падзе-
лу слоў на склады, правапісу 
літар ў, е, ё, я; выпрацоўваць 
вы маўленчыя навыкі, узба га-
чаць слоўнікавы запас на ву-
чэнцаў прыказкамі, развіваць 
звязнае маўленне; вы хоўваць 
любоў і паважлівыя ад но сіны 
да матулі

Вучэбны дапаможнік (частка 1).
Называнне адрозненняў гукаў [у] і [ў]. 
Узнаўленне правіла правапісу літары ў 
з апорай на схему (с. 8).
Чытанне тэксту. Гутарка пра неабходнасць 
праяўлення любові і паважлівых адносін 
да матулі, пра Дзень маці і віншаванне 
матулі ў гэты дзень. Выбарачнае спісванне 
сказаў тэксту з устаўкай патрэбных літар 
і каменціраваннем (практ. 12, с. 9).
Чытанне тэксту. Тлумачэнне выбару 
загалоўка да тэксту. Спісванне з устаўкай 
патрэбных літар. Узаемаправерка напі са-
нага (практ. 13, с. 9).
Тлумачэнне зместу прыказкі. Запіс пры-
казкі з падзелам слоў на склады (практ. 14, 
с. 10).
Чытанне сказаў. Тлумачэнне правапісу 
літар у, ў на месцы пропускаў. Выбарачнае 
спісванне (практ. 15, с. 10)

Практ. 16

4 Паўтарэнне: 
вы маўленне 
гу каў 
[т] — [ц’], 
[д] — [дз’], 
зацвярдзе-
лых зыч ных, 
пра ва піс 
слоў з імі

1 Актуалізаваць веды навучэнцаў 
пра зычныя гукі [т] — [ц’], [д] —  
[дз’], зацвярдзелыя зычныя, іх 
абазначэнне на пісьме літарамі, 
адпрацоўваць уменні перадачы 
на пісьме слоў з гукамі [дз’], 
[ц’], зацвярдзелымі зычнымі; 
выпрацоўваць вымаўленчыя 
навыкі, узбагачаць слоўнікавы 
за пас навучэнцаў словамі лек-
сіка-семантычнай групы «жы вё-
лы», блізкімі па зна чэн ні сло ва-
мі і словамі-амо ні мамі, раз віваць 
звяз нае маўленне; раз віваць 
назі раль насць, эруды цыю; вы-
хоў ваць любоў да прыроды

Вучэбны дапаможнік (частка 1).
Называнне адрозненняў гукаў [т] і [ц’], 
[д] і [дз’]. Узнаўленне правіла правапісу 
літар т — ц, д — дз з апорай на схему (с. 11).
Адпрацоўка хуткага і правільнага вы-
маўлення скорагаворкі. Пісьмо па памяці. 
Самаправерка напісанага (практ. 17, с. 11).
Дапаўненне сказаў тэксту патрэбнымі 
словамі з гукамі [ц’] і [дз’] (практ. 18, с. 11).
Пераклад слоў з рускай мовы на бела рус-
кую (практ. 19, с. 12).
Чытанне тэксту. Тлумачэнне выбару зага-
лоўка да яго. Выбарачнае спісванне слоў 
з прапушчанымі літарамі з каменці ра ван-
нем. Знаходжанне слоў, у якіх літар больш, 
чым гукаў (практ. 20, с. 12).
Называнне зацвярдзелых зычных. Уз наў-
ленне правіла правапісу слоў з зац вяр-
дзелымі зычнымі з апорай на схему (с. 13).
Чытанне і разгадванне загадкі. Выбарач-
нае спісванне сказа з каменціраваннем 
(практ. 21, с. 13).
Знаходжанне і запіс пар слоў, блізкіх 
па зна чэнні. Тлумачэнне правапісу пра-
пуш чаных літар у словах. Складанне ска-
заў з за пісанымі словамі (практ. 22, с. 14)

Практ. 23

5 Паўтарэнне: 
вымаўленне 
і правапіс 
слоў з падоў-
жа ны мі 
зыч нымі, 
правапіс слоў 
з апострафам 
і раздзяляль-
ным ь 

1 Актуалізаваць веды навучэнцаў 
пра падоўжаныя зычныя гукі, 
іх абазначэнне на пісьме лі та-
рамі, пра правапіс апостра фа 
і раздзяляльнага ь у словах, 
адпрацоўваць уменні пера-
дачы на пісьме слоў з па доў-
жанымі зычнымі, з апостра фам 
і раз дзяляльным ь; вы пра цоў-
ваць вымаўленчыя на вы кі, 
уз багачаць слоўнікавы запас 
навучэнцаў устойлівымі вы -

Вучэбны дапаможнік (частка 1).
Называнне падоўжаных зычных. Пры-
гадванне правіла правапісу слоў з па доў-
жанымі зычнымі з апорай на схему (с. 15).
Запіс слоў з устаўкай патрэбных літар 
і каменціраваннем (практ. 24, с. 15).
Тлумачэнне сэнсу прыказкі. Спісванне 
і ўзаемаправерка напісанага (практ. 25, 
с. 15).
Прыгадванне правіла правапісу слоў 
з апострафам і раздзяляльным ь з апорай 
на схему (с. 16).

Практ. 31
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Працяг

1 2 3 4 5 6

слоў ямі, народнымі прыметамі; 
выхоўваць цікавасць да выву-
чэння мовы

Спісванне слоў з устаўкай прапушчаных 
знакаў і каменціраваннем. Вызначэн-
не прыметы, па якой згрупаваны словы 
(практ. 26, с. 16).
Чытанне вершаваных радкоў. Тлумачэнне 
значэння ўстойлівага выразу. Спісванне 
слоў з устаўкай прапушчаных літар або 
знака і каменціраваннем (практ. 27, с. 16).
Спісванне з устаўкай у словы патрэб-
ных літар або знака і каменціраваннем 
(практ. 28, с. 17).
Дапаўненне ўстойлівых параўнанняў 
патрэбнымі словамі. Запіс сказаў з устаў-
кай у словы патрэбных літар або знака 
(практ. 29, с. 17).
Чытанне прыказкі і народнай прыметы. 
Тлумачэнне правапісу выдзеленых літар 
у словах. Пісьмо па памяці. Самаправерка 
напісанага (практ. 30, с. 17)

Тэкст (6 г, з іх 1 г — навучальны пераказ)
6 Прыметы 

тэксту
1 Узнавіць веды навучэнцаў пра 

тэкст, яго асноўныя прыме-
ты, прыгадаць ролю загалоўка 
ў тэксце; развіваць уменне вы-
значаць тэму і асноўную дум-
ку тэксту, падбіраць загаловак 
да тэксту, прагназаваць змест 
тэксту па загалоўку; развіваць 
інтанацыйныя навыкі, узбага-
чаць слоўнікавы запас наву чэн-
цаў, развіваць звязнае маў ленне; 
выхоўваць любоў да ра дзімы

Вучэбны дапаможнік (частка 1).
Параўнанне груп сказаў. Вылучэнне той 
групы, у якой сказы звязаны па сэнсе. 
Запіс тэксту (практ. 32, с. 19).
Раскрыццё сутнасці паняцця «тэма тэк-
сту» з апорай на схему (форзац 1).
Прагназаванне зместу верша па назве 
і малюнку да яго. Чытанне верша. Суад-
нясенне назвы з тэмай верша. Спісванне 
з каменціраваннем. Вусныя выказванні 
навучэнцаў пра значэнне слова Радзіма 
(практ. 33, с. 20).
Раскрыццё сутнасці паняцця «асноўная 
думка тэксту» з апорай на схему (фор-
зац 1).
Чытанне верша. Гутарка па змесце. Вы-
значэнне асноўнай думкі тэксту і суадня-
сенне яе з загалоўкам. Спісванне з ка мен-
ціраваннем (практ. 34, с. 20).
Абагульненне ўяўленняў навучэнцаў пра 
асноўныя прыметы тэксту ў працэсе азна-
ямлення з інфармацыяй рубрыкі «Завяжы 
вузялок!» (с. 21).
Аднаўленне дэфармаванага тэксту. Падбор 
загалоўка да яго. Суаднясенне загалоўка 
з тэмай тэксту. Вусныя выказванні 
навучэнцаў пра Белавежскую пушчу 
(практ. 35, с. 21).
Прагназаванне зместу тэксту па назве і фо-
таздымку да яго. Чытанне тэксту. Гутарка 
па змесце. Суаднясенне загалоўка з тэмай 
тэксту. Знаходжанне сказаў тэксту, у якіх 
заключаецца яго асноўная думка. Вусныя 
выказванні навучэнцаў пра наведванне 
Нясвіжскага замка, пра славутасці сваёй 
мясцовасці (практ. 36, с. 22)

Практ. 37

7 Спосабы вы-
казвання ас-
ноў най думкі 
ў тэк сце

1 Даць паняцце пра спосабы 
выказвання асноўнай думкі 
ў тэксце (загаловак, адзін са 
сказаў тэксту), удакладніць 
уяў ленні пра ролю загалоўка  
ў тэксце, развіваць граматыч ны 
лад маўлення, звязнае маўленне

Вучэбны дапаможнік (частка 1).
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Зна-
ходжанне і запіс сказа тэксту, у якім за-
ключаецца яго асноўная думка. Суадня-
сенне загалоўка з тэмай тэксту. Выбарач-
нае спісванне слоў у алфавітным парадку. 
Вусныя выказванні навучэнцаў пра карыс-

Практ. 42
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навучэнцаў; вы хоў ваць праца-
вітасць, кла пат лівыя адносіны 
да людзей

ныя справы, якія яны робяць для сваякоў 
(практ. 38, с. 23).
Прагназаванне зместу верша па назве. Чы-
танне верша. Суаднясенне назвы з тэмай 
верша. Знаходжанне і запіс сказа тэксту, 
у якім заключаецца яго асноўная дум-
ка. Знаходжанне слоў у вершы, правапіс 
якіх патрабуе праверкі (практ. 39, с. 24).
Тлумачэнне сэнсу прыказак. Падбор пры-
казкі да тэксту з папярэдняга практыка-
вання. Пісьмо па памяці (практ. 41, с. 26).
Адпрацоўка правільнага і выразнага чы-
тання верша. Вызначэнне тэмы і асноўнай 
думкі тэксту. Суаднясенне тэмы з назвай 
верша. Спісванне з устаўкай патрэбных 
літар у словы і каменціраваннем (практ. 40, 
с. 25)

8 Спосабы 
раскрыцця 
адной тэмы 
ў розных 
тэкстах. 
Са чыненне 
па пачатку 
і серыі ма-
люнкаў

1 На практычным узроўні па-
казаць варыянты раскрыцця 
адной і той жа тэмы ў тэкстах 
розных стыляў і жанраў; раз-
ві ваць уменне ствараць улас-
ны тэкст па серыі сюжэтных 
ма люнкаў; развіваць звязнае 
маўленне навучэнцаў, іх твор-
чыя здольнасці, выхоўваць эстэ-
тычныя пачуцці, клапатлівыя 
адносіны да прыроды

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Чытанне тэкстаў розных стыляў. Вызна-
чэнне тэмы, якой яны аб’яднаны, месца, 
дзе іх можна сустрэць (мастацкая кніга або 
энцыклапедыя) (практ. 43, с. 26—27).
Чытанне і разгадванне загадкі на тэ-
му, блізкую да тэмы тэкстаў. Спісванне 
з каменціраваннем. Вусныя выказванні 
навучэнцаў пра тое, што можна зрабіць 
з асенняга лісця (практ. 44, с. 27).
Прагназаванне зместу будучага выказван-
ня па назве і пачатку. Разгляд малюнкаў, 
калектыўнае прыдумванне працягу тэксту 
і запіс яго (практ. 45, с. 28).
Знаёмства з правапісам слоўнікавага слова 
восеньскі, складанне з ім спалучэння слоў, 
сказа

Практ. 46

9 План тэксту 1 Пазнаёміць з роляй плана тэк-
сту, фарміраваць уменне скла-
даць план тэксту пры дапамо-
зе пытальных і апавядальных 
сказаў; развіваць лагічнае мыс-
ленне, звязнае маўленне на ву-
чэнцаў; выхоўваць міра лю бі-
васць

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Су-
аднясенне загалоўка з асноўнай думкай 
тэксту (практ. 47, с. 29—30).
Падзел тэксту на часткі з апорай на серыю 
малюнкаў. Падбор загалоўка да кожнай 
часткі тэксту і складанне плана з апавя-
дальных сказаў (практ. 48, с. 30).
Знаёмства з роляй плана тэксту ў працэсе 
азнаямлення з інфармацыяй рубрыкі «За-
вяжы вузялок!» (с. 30).
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Падзел 
тэксту на часткі. Пастаноўка пытання да 
кожнай часткі тэксту і складанне плана 
з пытальных сказаў (практ. 49, с. 31).
Знаёмства з рознымі спосабамі складан-
ня плана тэксту ў працэсе азнаямлення 
з інфармацыяй рубрыкі «Завяжы вузя-
лок!» (с. 31)

Практ. 50

10 План тэксту 1 Працягваць фарміраваць умен-
не складаць план тэксту, ву-
чыць аднаўляць дэфармаваны 
план тэксту, дэфармаваны тэкст 
па плане; развіваць лагічнае 
мысленне, звязнае маўленне 
навучэнцаў; выхоўваць любоў 
да прыроды, клапатлівыя ад но-
сіны да яе

Вучэбны дапаможнік (частка 1).
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Суад-
нясенне загалоўка з тэмай тэксту. Падзел 
тэксту на часткі. Аднаўленне дэфармава-
нага плана. Выбарачнае спісванне часткі 
тэксту, якая адпавядае малюнку (практ. 51, 
с. 32—33).
Аднаўленне дэфармаванага тэксту згод-
на з прапанаваным планам. Суаднясенне 
загалоўка з тэмай тэксту. Знахо джанне 
ў тэксце сказа, у якім перадаецца асноўная

Практ. 54
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думка тэксту. Запіс сказа з камен ціра ван-
нем (практ. 52, с. 34—35).
Складанне па падказках алгарытму пабу-
довы плана тэксту (практ. 53, с. 35—36)

Сказ (14 г, з іх 1 г — кантрольная работа па тэме)
11 Прыметы 

сказа
1 Узнавіць веды пра асноўныя 

прыметы сказа, пра знакі пры-
пынку ў канцы сказа, развіваць 
інтанацыйныя навыкі, грама-
тычны лад маўлення, лагіч нае 
мысленне, звязнае маўленне 
навучэнцаў; вы хоў ваць здаровы 
лад жыцця наву чэнцаў

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Вызначэнне меж сказаў у тэксце. Знахо-
джанне сказа, у якім перадаецца асноў ная 
думка тэксту. Запіс сказа з камен ці ра-
ваннем (практ. 60, с. 40).
Узнаўленне ведаў навучэнцаў пра ас ноў-
ныя прыметы тэксту ў працэсе азнаямлен-
ня з інфармацыяй рубрыкі «Завяжы вузя-
лок!» (с. 40).
Знаходжанне сказаў сярод прапанаваных 
спалучэнняў і груп слоў. Запіс сказаў. Пе-
ратварэнне прапанаваных спалучэнняў 
і груп слоў у сказы. Вусныя выказванні 
на ву чэнцаў пра правілы работы за камп’ю-
та рам (практ. 61, с. 40—41).
Выпраўленне сэнсавых памылак у сказах. 
Запіс сказаў з каменціраваннем (практ. 62, 
с. 41).
Складанне сказаў з асобных слоў. Тлума-
чэнне сэнсу прыказак (практ. 63, с. 41).
Складанне і інтанаванне сказаў з улікам 
апісаных маўленчых сітуацый (практ. 64, 
с. 42)

Практ. 65

12 Тыпы сказаў 1 Паўтарыць асноўныя прыме-
ты сказа, пазнаёміць з тыпамі 
сказаў па мэце выказвання, ву-
чыць адрозніваць сказы павод-
ле мэты выказвання, развіваць 
інтанацыйныя навыкі, узба-
га чаць слоўнікавы запас на-
ву чэнцаў словамі лексіка-се-
ман тычнай групы «музычныя 
інст рументы», развіваць звяз-
нае маўленне навучэнцаў, вы-
хоўваць любоў да музыкі, эс тэ-
тычныя пачуцці

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Зна-
ходжанне ў тэксце сказа, у якім заключаец-
ца пытанне. Знаходжанне ў тэксце адказу 
на пытанне (практ. 66, с. 43—44).
Азнаямленне з мэтамі стварэння вы-
казвання ў працэсе аналізу інфармацыі 
рубрыкі «Завяжы вузялок!» (с. 44).
Выразнае чытанне сказаў, розных па мэ-
це выказвання. Суаднясенне сказаў з іх 
схемамі (практ. 67, с. 44).
Аналіз фармулёўкі правіла (с. 45).
Выразнае чытанне сказаў, розных па мэ-
це выказвання. Суаднясенне сказаў з іх 
схемамі. Аднаўленне дэфармаванага тэксту 
з апорай на схемы сказаў (практ. 68, с. 45).
Дапаўненне дыялогу патрэбнымі сказамі. 
Выбарачнае спісванне пабуджальных 
сказаў (практ. 69, с. 45)

Практ. 70

13 Апавядаль-
ныя сказы

1 Пазнаёміць з прыметамі апавя-
дальных сказаў, іх афармлен-
нем на пісьме, вучыць вылучаць 
апавядальныя сказы ў вусным 
і пісьмовым маўленні, правільна 
інтанаваць іх; выпрацоўваць 
пунктуацыйныя навыкі; раз-
ві ваць лагічнае мысленне на-
ву чэнцаў; выхоўваць пачуццё 
замілавання прыродай роднага 
краю

Вучэбны дапаможнік (частка 1).
Суаднясенне апавядальных сказаў з ма-
люн камі. Назіранні за афармленнем 
на пісьме апавядальных сказаў (практ. 71, 
с. 46—47).
Аналіз фармулёўкі правіла (с. 47).
Вызначэнне меж сказаў у тэксце. Вызна-
чэнне відаў сказаў па мэце выказвання. 
Спісванне тэксту з правільным афарм-
леннем сказаў на пісьме (практ. 72, с. 47).
Азнаямленне з правіламі інтанавання 
апавядальных сказаў у працэсе аналізу 
інфармацыі рубрыкі «Завяжы вузялок!» 
(с. 47).
Чытанне апавядальнага сказа з роз-
най інтанацыяй. Назіранні за ўплывам 
інтанацыі на сэнс сказа (практ. 73, с. 48).

Практ. 75
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Вылучэнне лішняга сказа ў кожнай групе 
з улікам мэты выказвання. Запіс тэксту. 
Падбор загалоўка да яго (практ. 74, с. 48)

14 Пытальныя 
ска зы

1 Пазнаёміць з прыметамі пы-
тальных сказаў, іх афармлен-
нем на пісьме, вучыць вылу-
чаць пытальныя сказы ў вус-
ным і пісьмовым маўленні, 
пра вільна інтанаваць іх; вы-
пра цоўваць пунктуацыйныя 
навыкі; развіваць лагічнае мыс-
ленне навучэнцаў, узбагачаць іх 
слоўнік словамі-амонімамі; вы-
хоў ваць любоў да радзімы

Вучэбны дапаможнік (частка 1).
Слуханне тэксту. Вылучэнне ў ім пы-
тальных сказаў. Знаходжанне ў вершы 
адказу на пытанні. Вусныя выказванні 
навучэнцаў пра значэнне выразу «родны 
край». Выбарачнае спісванне (практ. 76, 
с. 49—50).
Аналіз фармулёўкі правіла (с. 50).
Інтанаванне апавядальных і пытальных 
сказаў. Назіранні за адрозненнямі ін та-
нацыі апавядальнага і пытальнага сказаў. 
Выбарачнае спісванне (практ. 77, с. 50).
Азнаямленне з правіламі інтанавання пы-
тальных сказаў у працэсе аналізу ін фар-
мацыі рубрыкі «Завяжы вузялок!» (с. 50).
Чытанне пытальнага сказа з рознай інта-
на цыяй. Назіранні за ўплывам інтанацыі 
на сэнс сказа. Выбарачнае спісванне 
(практ. 78, с. 51).
Разгадванне загадкі. Тлумачэнне зна чэн-
няў слоў-амонімаў. Спісванне з пра віль-
ным афармленнем на пісьме пытальнага 
ска за (практ. 79, с. 51).
Знаёмства з правапісам слоўнікавага слова 
сшытак, гука-літарны аналіз яго

Практ. 80

15 Пытальныя 
сказы

1 Пазнаёміць навучэнцаў з пы-
таль нымі словамі ў пытальных 
сказах, выпрацоўваць уменне 
будаваць пытальныя сказы, вы-
лучаць іх у вусным і пісьмовым 
маўленні, правільна інтанаваць 
іх; выпрацоўваць пунктуацый-
ныя навыкі; развіваць звязнае 
маўленне, выхоўваць куль туру 
маўлення

Вучэбны дапаможнік (частка 1).
Складанне пытанняў па прапанаваных ад-
казах. Вылучэнне ў пабудаваных сказах 
пытальных слоў (практ. 81, с. 52).
Азнаямленне з правіламі пабудовы 
і інтанавання пытальных сказаў у працэ-
се аналізу інфармацыі рубрыкі «Завяжы 
ву зялок!» (с. 52).
Разгадванне загадак-пытанняў. Складанне 
апавядальных сказаў па прапанаваных пы-
таннях. Спісванне пытальных сказаў з вы-
лучэннем у іх пытальных слоў (практ. 82, 
с. 53).
Вылучэнне пытальных слоў у прапанава-
ных сказах. Дапаўненне тэксту патрэбным 
пытальным сказам (практ. 83, с. 53—54).
Складанне пытальных сказаў з улікам 
жыц цёвых сітуацый, адлюстраваных 
на ма люнку (практ. 84, с. 54)

Практ. 85

16 Пабуджаль-
ныя сказы

1 Пазнаёміць з прыметамі пабу-
джальных сказаў, іх афармлен-
нем на пісьме, вучыць вылучаць 
пабуджальныя сказы ў вусным 
і пісьмовым маўленні, буда-
ваць і правільна інтанаваць іх; 
выпрацоўваць пунктуацыйныя 
навыкі; развіваць лагічнае мыс-
ленне навучэнцаў, узбагачаць іх 
слоўнік прыказкамі; выхоўваць 
бяспечныя паводзіны на дарозе

Вучэбны дапаможнік (частка 1).
Чытанне пабуджальных сказаў. Вылу-
чэнне інфарамацыі, якая перадаецца ў іх 
(просьба, загад, заклік, парада). Выбарач-
нае спісванне сказа (практ. 86, с. 55).
Аналіз фармулёўкі правіла (с. 56).
Слуханне верша. Аналіз яго зместу. Вы-
значэнне віду сказаў па мэце выказвання. 
Адпрацоўка выразнага чытання пабу-
джальных сказаў. Выбарачнае спісванне 
сказаў з вылучэннем слоў, у якіх выража-
ецца парада (практ. 87, с. 56).
Азнаямленне з правіламі інтанавання 
пабуджальных сказаў у працэсе аналізу 
інфармацыі рубрыкі «Завяжы вузялок!» 
(с. 56).

Практ. 90
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Прыгадванне правіл бяспечных паводзін 
на дарозе. Складанне і запіс пабуджаль-
ных сказаў-парад з апорай на сюжэтныя 
малюнкі (практ. 88, с. 57).
Аднаўленне дэфармаваных сказаў. Запіс 
прыказак, тлумачэнне іх сэнсу. Вызна-
чэнне віду сказаў па мэце выказвання. 
Адпрацоўка выразнага чытання пабу-
джальных сказаў (практ. 89, с. 57)

17 Пабуджаль-
ныя сказы

1 Адпрацоўваць уменне вылучаць 
пабуджальныя сказы ў вусным 
і пісьмовым маўленні, буда-
ваць і правільна інтанаваць іх; 
выпрацоўваць пунктуацый-
ныя навыкі; развіваць звязнае 
маўленне, выхоўваць паважлівыя 
адносіны да сва якоў

Вучэбны дапаможнік (частка 1).
Вылучэнне лішняга сказа ў кожнай групе 
з улікам мэты выказвання. Выбарачнае 
спісванне пабуджальных сказаў (практ. 91, 
с. 58—59).
Чытанне і разгадванне шарады. Запіс 
слова-адгадкі. Вызначэнне ў шарадзе віду 
сказаў па мэце выказвання. Выразнае чы-
танне пабуджальных сказаў (практ. 92, 
с. 59).
Чытанне і размежаванне заклічкі і ка-
лы ханкі. Выбарачнае спісванне тэксту, 
які складаецца з пабуджальных сказаў 
(практ. 93, с. 59—60).
Дапаўненне дыялогу патрэбнымі сказамі. 
Выразнае вымаўленне пабуджальных 
сказаў. Прыгадванне і спяванне калыханкі 
(практ. 94, с. 60)

Практ. 95

18 Клічныя 
сказы

1 Пазнаёміць з прыметамі кліч ных 
сказаў, іх афармленнем на пісьме, 
вучыць вылучаць кліч ныя сказы 
ў вусным і пісь мовым маўленні, 
будаваць і правільна інтанаваць 
іх; вы працоўваць пунктуацый-
ныя на выкі; развіваць мысленне, 
вус нае звязнае маўленне на ву-
чэнцаў, цікавасць да традыцый 
бе ларусаў; выхоўваць жаданне 
за хоўваць традыцыі народа

Разгляд сюжэтных малюнкаў. Адпрацоўка 
выразнага чытання сказаў у дыялогах 
з улі кам зробленых паметак. Вылучэнне 
ска заў, якія вымаўляюцца з моцным па-
чуц цём (практ. 96, с. 61—62).
Аналіз фармулёўкі правіла (с. 63).
Адпрацоўка выразнага чытання сказаў, 
розных па інтанацыі і мэце выказвання. 
Вылучэннне клічных сказаў. Выбарачнае 
спісванне пытальнага клічнага сказа. Вус-
ныя выказванні навучэнцаў пра музей ста-
ражытных рамёстваў «Дудуткі» (практ. 97, 
с. 63).
Азнаямленне з правіламі інтанавання 
клічных сказаў у працэсе аналізу інфар-
мацыі рубрыкі «Завяжы вузялок!» (с. 64).
Адпрацоўка выразнага чытання клічных 
сказаў. Выбарачнае спісванне пабуджаль-
ных клічных сказаў (практ. 98, с. 64)

Практ. 99

19 Клічныя  
сказы

1 Адпрацоўваць уменне будаваць 
клічныя сказы, вылучаць іх 
у вусным і пісьмовым маўленні, 
правільна інтанаваць іх і афарм-
ляць на пісьме; выпрацоўваць 
пунктуацыйныя навыкі; раз ві-
ваць мысленне, звязнае пісь мо-
вае маўленне; выхоўваць любоў 
да радзімы, культуру маўлення

Разгляд малюнкаў. Суаднясенне іх з пы-
тальнымі і клічнымі сказамі, якія адпа-
вядаюць зместу малюнкаў. Выбарачнае 
спісванне клічных сказаў. Вылучэнне 
слоў, з якіх пачынаюцца клічныя сказы 
(практ. 100, с. 65).
Азнаямленне з правіламі пабудовы кліч-
ных сказаў у працэсе аналізу ін фар мацыі 
рубрыкі «Завяжы вузялок!» (с. 66).
Выразнае чытанне верша. Гутарка па змес-
це. Выбарачнае спісванне пытальнага 
клічнага сказа. Вылучэнне слова, якім па-
чынаецца сказ (практ. 101, с. 66).
Чытанне віншавання. Вылучэнне ў ім па-
буджальнага сказа. Вусныя выказванні 
дзяцей пра выпадкі, у якіх трэба віншаваць

Практ. 104
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сваякоў і знаёмых. Складанне і запіс він-
шавання па ўзоры (практ. 102, с. 67).
Адпрацоўка выразнага і правільнага чы-
тання скорагаворкі. Вызначэнне тыпу ска-
за па мэце выказвання і інтанацыі. Выбар 
знака прыпынку ў канцы сказа (практ. 103, 
с. 67)

20 Дзейнік 
і вы каз нік — 
галоў ныя 
члены ска за

1 Даць агульнае паняцце пра 
дзей нік, фарміраваць умен-
не знаходзіць дзейнік у сказе 
па сэн савым пытанні; развіваць 
граматычны лад маўлення, ла-
гічнае мысленне навучэнцаў; 
вы хоўваць любоў да прыроды

Вучэбны дапаможнік (частка 1).
Дапаўненне сказаў тэксту патрэбнымі 
словамі (дзейнікамі). Вылучэнне ў сказах 
дзейнікаў па пытанні. Падбор загалоўка 
да тэксту (практ. 105, с. 68).
Аналіз фармулёўкі правіла (с. 68).
Складанне прыказкі з асобных слоў. Спіс-
ванне з каменціраваннем. Вылучэнне 
ў сказе дзейніка (практ. 106, с. 69).
Азнаямленне з графічным выдзяленнем 
дзейніка ў сказе ў працэсе аналізу ін фар-
мацыі рубрыкі «Завяжы вузялок!» (с. 69).
Дапаўненне скорагаворак патрэбнымі 
словамі. Адпрацоўка хуткага і правільнага 
вымаўлення іх. Тлумачэнне правапісу 
вылучаных арфаграм у словах. Пісьмо 
па памяці. Вылучэнне ў сказе дзейніка 
(практ. 107, с. 69).
Аналіз пар сказаў. Запіс тых сказаў, у якіх 
выдзеленыя словы з’яўляюцца дзейнікамі. 
Графічнае выдзяленне дзейніка ў сказах 
(практ. 108, с. 69)

Практ. 109

21 Дзейнік 
і выказнік — 
галоўныя 
члены сказа

1 Даць агульнае паняцце пра 
выказнік, фарміраваць уменне 
знаходзіць дзейнік і выказнік 
у сказе па сэнсавых пытан-
нях; развіваць граматычны лад 
маўлення, лагічнае мыслен не 
навучэнцаў; выхоўваць паваж-
лівыя адносіны да сваякоў і зна-
ёмых, культуру маўлення

Вучэбны дапаможнік (частка 1).
Дапаўненне сказаў тэксту патрэбнымі 
сло вамі (выказнікамі). Вылучэнне ў ска-
зах граматычнай асновы па пытаннях 
(практ. 110, с. 70).
Аналіз фармулёўкі правіла (с. 70).
Дапаўненне сказаў слоўнікавым словам. 
Вылучэнне ў сказах граматычнай асновы 
па пытаннях (практ. 111, с. 71).
Азнаямленне з графічным выдзялен-
нем выказніка ў сказе ў працэсе аналізу 
інфармацыі рубрыкі «Завяжы вузялок!» 
(с. 71).
Адгадванне загадкі-пытання. Складанне 
і запіс апавядальнага сказа з апорай на пы-
тальны сказ. Графічнае выдзяленне ў сказе 
граматычнай асновы. Разглядванне паш-
товак. Чытанне і вызначэнне тыпаў сказаў, 
запісаных на іх. Апісванне сітуацый, у якіх 
дасылаюць прадстаўленыя паштоўкі 
(практ. 112, с. 71).
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Вы-
барачнае чытанне часткі тэксту, якая адпа-
вядае малюнку. Вылучэнне і запіс грама-
тычнай асновы ў кожным сказе названай 
часткі тэксту. Выбарачны пераказ тэксту 
з апорай на выпісаныя спалучэнні слоў 
(практ. 113, с. 72).
Аднаўленне дэфармаваных прыказак. Тлу-
мачэнне іх сэнсу. Тлумачэнне правапісу 
вылучаных арфаграм у словах (практ. 114, 
с. 73).
Складанне сказаў з асобных слоў. Запіс 
сказаў з каменціраваннем правапісу пра-

Практ. 116
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пушчаных літар у словах (практ. 115, 
с. 73).
Знаёмства з правапісам слоўнікавага слова 
блішчаць, складанне з ім спалучэння слоў, 
сказа

22 Даданыя 
члены сказа

1 Удасканальваць уменне вы-
значаць аснову сказа, вучыць 
вызначаць словы ў сказе, якія 
пашыраюць граматычную асно-
ву; развіваць уменне пашыраць 
аснову сказа іншымі словамі; 
развіваць лагічнае мыслен-
не, граматычны лад маўлення 
навучэнцаў, уменне працаваць 
са схемамі сказаў; выхоўваць 
эстэтычныя пачуцці

Вучэбны дапаможнік (частка 1).
Параўнальны аналіз сказаў, вызначэн-
не ў іх агульнай асновы. Выбарачнае 
спісванне развітых сказаў. Знаходжанне 
слоў, якія пашыраюць граматычную асно-
ву сказа і асэнсаванне іх ролі ў выражэнні 
думкі (практ. 117, с. 74).
Аналіз фармулёўкі правіла (с. 74).
Дапаўненне сказаў словамі, якія пашыра-
юць граматычную аснову. Вусныя вы каз-
ванні навучэнцаў пра наведаныя па ста ноў-
кі і выставы (практ. 118, с. 74—75).
Аналіз фармулёўкі правіла (с. 75).
Вызначэнне сувязі слоў у сказах. Выба-
рачнае спісванне сказа (практ. 119, с. 75).
Абагульненне ўяўленняў навучэнцаў пра 
спосаб устанаўлення сувязі слоў у сказе 
ў працэсе аналізу інфармацыі рубрыкі 
«Завяжы вузялок!» (с. 76).
Дапаўненне сказаў даданымі членамі 
па пытаннях. Вылучэнне сказаў, якія ад-
павядаюць схеме (практ. 120, с. 76).
Чытанне сказаў. Устанаўленне сувязі слоў 
у іх. Вылучэнне сказа, які адпавядае схеме. 
Адпрацоўка хуткага і правільнага чытання 
скорагаворкі (практ. 121, с. 77)

Практ. 122

23 Даданыя 
члены сказа

1 Удасканальваць уменні вызна-
чаць граматычную аснову і да-
даныя члены сказа; працаваць са 
схемамі сказаў; развіваць грама-
тычны лад маўлення, лагічнае 
мысленне, звязнае маўленне 
навучэнцаў; выхоўваць эстэ-
тычныя пачуцці

Вучэбны дапаможнік (частка 1).
Складанне па падказках алгарытму вы-
значэння сувязі слоў у сказе (практ. 123, 
с. 78).
Калектыўнае складанне тэксту на асно-
ве аналізу рэпрадукцыі карціны. Выка-
рыстанне апорных слоў і спалучэнняў 
(практ. 124, с. 78—79).
Вызначэнне сувязі слоў у сказах. Суад-
нясенне сказаў са схемамі. Аднаўленне 
дэфармаванага тэксту з апорай на схе-
мы сказаў, прапанаваныя ў патрэбнай 
паслядоўнасці (практ. 125, с. 80)

Практ. 126

24 Абагульнен-
не па раздзе-
ле «Сказ»

1 Сістэматызаваць веды наву-
чэн цаў па раздзеле «Сказ», ад-
пра цоўваць уменні вызначаць 
тыпы сказаў паводле мэты вы-
казвання і інтанацыі, правільна 
інтанаваць іх, устанаўліваць 
сувязь слоў у сказе па пытан-
нях; праверыць узровень сфар-
міраванасці адпаведных умен-
няў і навыкаў; развіваць гра-
матычны лад маўлення, дапыт-
лівасць навучэнцаў

Вучэбны дапаможнік (частка 1).
Дапаўненне сказаў тэксту даданымі чле-
на мі, што паясняюць дзейнік. Вусныя вы-
каз ванні навучэнцаў пра палёт паветрана-
га шара. Складанне працягу апавядання 
(практ. 127, с. 81).
Калектыўная фармулёўка задання да прак-
тыкавання на аснове аналізу дыдактычна-
га матэрыялу практыкавання. Выка нанне 
задання (практ. 128, с. 82).
Вызначэнне сувязі слоў у сказах. Суадня-
сенне сказаў са схемай. Запіс сказа, схема 
якога не пабудавана. Самастойная пабу-
дова схемы сказа (практ. 129, с. 82—83).
Складанне сказаў па схемах. Тлумачэнне 
сэнсу прыказак (практ. 130, с. 83).
Калектыўная гутарка пра сказы, іх тыпы 
і будову з выкарыстаннем кантрольных 
пытанняў (с. 84)

Практ. 131
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Слова (56 г, з іх 2 г — навучальнае сачыненне, 1 г — навучальны пераказ, 2 г — кантрольныя дыктанты, 
2 г — кантрольныя работы, 3 — слоўнікавыя дыктанты)

Значэнне слова (7 г)
25 Значэнне 

слова
1 Выпрацоўваць уменні ўстанаў-

лі ваць значэнне слова з апорай 
на кантэкст ці з дапамогай тлу-
мачальнага слоўніка, вызна чаць 
слова па яго значэнні; узба гачаць 
слоўнікавы запас навучэнцаў 
прыказкамі; раз ві ваць мыслен-
не, памяць; вы хоў ваць любоў 
і цікавасць да выву чэння бела-
рускай мовы

Суаднясенне прадмета на малюнку са 
словамі і значэннем слова (практ. 132, 
с. 85).
Знаёмства з прызначэннем тлумачальна-
га слоўніка ў працэсе аналізу інфармацыі 
рубрыкі «Завяжы вузялок!» (с. 86).
Тлумачэнне навучэнцамі значэнняў слоў 
з улікам іх будовы. Параўнанне ўлас ных 
тлумачэнняў са значэннямі слоў, пра-
па наванымі ў тлумачальным слоўніку. 
Да паўненне сказаў патрэбнымі словамі 
(практ. 133, с. 86).
Чытанне верша. Гутарка па змесце. Суад-
нясенне слоў верша з прапанаванымі лек-
січнымі значэннямі (практ. 134, с. 86—87).
Чытанне і запамінанне прыказак. Тлу-
мачэнне іх сэнсу. Пісьмо па памяці. На-
зыванне слова па яго лексічным значэнні 
(практ. 135, с. 87)

Практ. 136

26 Адназнач-
ныя і мна-
газначныя 
словы

1 Даць уяўленне пра адназначныя 
і мнагазначныя словы, вучыць 
ужываць у сказах адназначныя 
словы; узбагачаць слоўнікавы 
запас навучэнцаў, развіваць 
лагічнае мысленне; выхоўваць 
цікавасць да вывучэння белару-
скай мовы

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Разгляд схем. Вылучэнне адназначных 
і мнагазначных слоў (практ. 137, с. 88).
Аналіз фармулёўкі правіла (с. 88). 
Работа з тлумачальным слоўнікам. Вылу-
чэнне адназначных і мнагазначных слоў 
сярод прапанаваных. Складанне сказаў 
з адназначнымі словамі (практ. 138, с. 89).
Вылучэнне прыметы, якая аб’ядноўвае 
словы ў групах. Дапаўненне груп слоў 
ад наз начнымі і мнагазначнымі словамі 
(практ. 139, с. 89).
Называнне слоў па іх лексічным значэнні. 
Вылучэнне мнагазначных слоў сярод пра-
панаваных. Запіс адназначных слоў разам 
з іх значэннем (практ. 140, с. 90)

Практ. 141

27 Прамое 
і пераноснае 
значэнне 
слова

1 Даць паняцце аб прамым і пе-
раносным значэнні мнагазнач-
ных слоў, фарміраваць уменне 
выз начаць у сказах прамое і пе-
раноснае значэнне мнага знач-
ных слоў, узбагачаць маў лен не 
навучэнцаў вобразна-выяў-
ленчымі сродкамі мовы; развіваць 
назіральнасць наву чэн цаў; 
выхоўваць любоў да мо вы

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Выяўленне розных значэнняў мнагазнач-
ных слоў у кантэксце. Вызначэнне прамога 
і пераноснага значэння мнагазначных слоў 
(практ. 142, с. 91).
Аналіз фармулёўкі правіла (с. 91).
Чытанне тэксту. Гутарка па пытаннях. 
Тлумачэнне пераноснага значэння вы-
дзеленых слоў у сказах (практ. 143, с. 92).
Дапаўненне сказаў патрэбнымі словамі 
з апорай на малюнкі. Вылучэнне слоў 
у сказах, якія ўжываюцца ў пераносным 
зна чэнні (практ. 144, с. 92—93).
Тлумачэнне пераносных значэнняў выдзе-
леных слоў у сказах. Прыдумванне і запіс 
сказаў, у якіх выдзеленыя словы будуць 
ужывацца ў прамым значэнні (практ. 145, 
с. 93).
Чытанне і разгадванне загадкі. Выбарач-
нае спісванне сказа, знаходжанне ў ім слоў, 
якія ўжываюцца ў пераносным значэнні 
(практ. 146, с. 93).
Чытанне верша. Гутарка па змесце. Зна-
ходжанне вобразна-выяўленчых сродкаў 
у вершы. Выбарачнае спісванне сказа, зна-

Практ. 148
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ходжанне ў ім слоў, якія ўжываюцца ў пе-
ра носным значэнні (практ. 147, с. 94)

28 Сінонімы 1 Пазнаёміць навучэнцаў са сло-
ва мі з аднолькавым ці блізкім 
значэннем, вучыць знаходзіць 
сінонімы ў сказах; узбагачаць 
слоўнік навучэнцаў сінонімамі; 
выхоўваць праца ві тасць

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Суаднясенне блізкіх па значэнні слоў 
з адпаведнымі прадметнымі малюнкамі 
(практ. 149, с. 95).
Аналіз фармулёўкі правіла, вылучэнне 
прымет сінонімаў (с. 95).
Выключэнне лішняга слова з кожнай групы 
слоў. Вылучэнне прыметы, па якой словы 
аб’яднаны ў групы. Складанне і запіс сказаў 
са словамі-сінонімамі (практ. 150, с. 95).
Чытанне і разгадванне загадкі. Падбор 
сінонімаў да слова-адгадкі (практ. 151, 
с. 96).
Тлумачэнне зместу прыказкі. Знаходжан-
не ў ёй слоў-сінонімаў (практ. 152, с. 96).
Замена слоў у спалучэннях сінонімамі. 
Запіс утвораных спалучэнняў слоў, скла-
данне з імі сказаў (практ. 153, с. 96).
Падбор сінонімаў да прапанаваных слоў 
(практ. 154, с. 97)

Практ. 155

29 Антонімы 1 Пазнаёміць навучэнцаў са 
сло вамі з супрацьлеглым зна-
чэн нем, вучыць знаходзіць 
анто німы ў сказах і ў тэкстах; 
узбагачаць слоўнік навучэнцаў 
антонімамі; выхоўваць павагу 
да мудрасці продкаў, імкненне 
дакладна выкарыстоўваць пры-
казкі ў сваім маўленні

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Дапаўненне адказаў на пытанні супраць-
лег лымі па значэнні словамі (практ. 156, 
с. 98).
Аналіз фармулёўкі правіла, вылучэнне 
прымет антонімаў (с. 98).
Падбор антонімаў да прапанаваных слоў. 
(практ. 157, с. 98—99).
Чытанне і разгадванне загадак з адгадкамі-
антонімамі (практ. 158, с. 99).
Калектыўная фармулёўка задання да прак-
тыкавання на аснове аналізу дыдактычна-
га матэрыялу практыкавання. Выкананне 
задання. Тлумачэнне сэнсу запісаных пры-
казак (практ. 159, с. 100).
Вылучэнне прыметы, па якой словы кож-
най групы аб’яднаны ў пары. Падбор пары 
да кожнага выдзеленага слова (практ. 160, 
с. 100).
Падбор антонімаў да мнагазначнага слова 
ў розных значэннях. Запіс спалучэнняў 
слоў. Складанне сказаў з запісанымі спа-
лу чэннямі слоў (практ. 161, с. 100—101).
Знаёмства з правапісам слоўнікавага слова 
шчасце, падбор да яго антоніма, складанне 
сказа з парай антонімаў

Практ. 162

30 Словы, 
адноль кавыя 
па гу чан ні, 
роз ныя па 
зна чэнні

1 Пазнаёміць навучэнцаў са 
словамі з блізкім гучаннем, але 
розным значэннем; развіваць 
уменне высвятляць значэнне 
слова пры дапамозе тлума-
чальнага слоўніка; развіваць 
уменне дакладна ўжываць 
словы ў маўленні; выхоўваць 
уважлівае стаўленне да слова

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Суаднясенне слоў з адпаведнымі прад-
мет нымі малюнкамі. Складанне сказаў 
з прапанаванымі словамі (практ. 163, с. 102).
Азнаямленне са словамі, аднолькавымі 
па гучанні, але рознымі па значэнні 
(з міжмоўнымі амонімамі), у працэсе 
аналізу матэрыялу рубрык «Завяжы вузя-
лок!» і «Будзьце ўважлівыя!» (с. 102, 103).
Называнне слоў па іх лексічным значэнні. 
Дапаўненне сказаў патрэбнымі словамі 
(практ. 164, с. 103).
Адгадванне загадкі. Запіс адгадак-амо-
ні маў. Спісванне з каменціраваннем 
(практ. 165, с. 104).

Практ. 168
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Дапаўненне сказаў слоўнікавым словам 
(практ. 166, с. 104). 
Дапаўненне груп сінонімаў патрэбнымі 
словамі-амонімамі (практ. 167, с. 104).
Знаёмства з правапісам слоўнікавага слова 
гасцінец, гука-літарны аналіз яго

Склад слова (22 г)
31 Роднасныя 

(ад нак аранё-
выя) словы. 
Ко рань 
слова

1 Пазнаёміць з аднакаранёвымі 
словамі і коранем слова; раз ві-
ваць уменне знаходзіць адна-
каранёвыя словы, выдзяляць 
у іх корань; узбагачаць слоўнік 
навучэнцаў аднакаранёвымі 
сло вамі, развіваць лагічнае мыс-
ленне; выхоўваць клапатлівыя 
адносіны да птушак

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Параўнанне груп слоў. Вызначэнне 
роднасных слоў з апорай на іх сувязь 
у лексічным значэнні і на агульную част-
ку — корань (практ. 174, с. 109).
Азнаямленне з прыметамі роднасных слоў 
у працэсе аналізу інфармацыі рубрыкі 
«Завяжы вузялок!» (с. 109).
Чытанне верша. Гутарка па змесце. Спіс-
ванне з каменціраваннем. Знаходжанне 
ў тэксце аднакаранёвых слоў. Графічнае 
выдзяленне іх агульнай часткі (практ. 175, 
с. 110).
Аналіз фармулёўкі правіла. Вылучэнне 
пры мет кораня слова (с. 110).
Знаходжанне лішняга слова ў групах адна-
каранёвых слоў. Вызначэнне кораня ў ад-
накаранёвых словах (практ. 176, с. 110).
Падбор аднакаранёвых слоў да прапана-
ваных і складанне «дрэў» аднакаранёвых 
слоў. Тлумачэнне значэнняў аднакаранё-
вых слоў (практ. 177, с. 111).
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Падзел 
тэксту на часткі і складанне плана. Зна-
ходжанне аднакаранёвых слоў у тэксце, 
выдзяленне ў іх кораня. Вусны пераказ 
тэксту з выкарыстаннем аданакаранёвых 
слоў (практ. 178, с. 111—112)

Практ. 179

32 Корань сло-
ва. Змены 
гукаў у ка-
ранях слоў

1 Замацоўваць уменне знаходзіць 
аднакаранёвыя словы і выдзя-
ляць у іх корань, заўважаць 
выпадкі чаргавання галосных 
у корані слова, актуалізаваць 
веды навучэнцаў аб правапісе 
га лосных о, э — а; е, ё — я; ву-
чыць адрозніваць словы з ама-
німічнымі каранямі; узбага-
чаць слоўнік навучэнцаў адна-
ка ранёвымі словамі, развіваць 
лагічнае мысленне, граматычны 
лад маўлення; выхоўваць па-
важ лівае стаўленне да трады-
цый беларускага народа, жадан-
не захоўваць іх

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Вызначэнне націскных складоў у словах. 
Спісванне з устаўкай патрэбных літар 
і каменціраваннем. Назіранні за зменамі 
галосных, якія адбыліся ў каранях слоў 
(практ. 180, с. 113).
Знаёмства з выпадкамі чаргавання гукаў 
у каранях слоў у працэсе аналізу ін фар-
мацыі рубрыкі «Завяжы вузялок!» (с. 113).
Спісванне з устаўкай патрэбных літар 
у сло вы і каменціраваннем. Вусныя вы каз-
ванні навучэнцаў пра святкаванне верб-
ніцы (практ. 181, с. 113).
Змяненне спалучэнняў слоў па ўзоры. 
Выдзяленне кораня ў аднакаранёвых 
словах. Тлумачэнне правапісу галосных 
у каранях слоў (практ. 182, с. 114).
Падбор аднакаранёвых слоў да слоў з ама-
німічнымі каранямі. Адпрацоўка хутка-
га і правільнага чытання скорагаворкі 
(практ. 183, с. 114).
Адпрацоўка правільнага і хуткага вымаў-
лення скорагаворкі. Выбарачнае спісванне 
аднакаранёвых слоў з устаўкай патрэбных 
літар і каменціраваннем. Выдзяленне ко-
раня ў аднакаранёвых словах (практ. 184, 
с. 115).

Практ. 185
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Адпрацоўка правапісу літар о, э — а; е, ё — я 
ў каранях слоў у працэсе выкарыстан-
ня электронных адукацыйных рэсурсаў 
(http://e-vedy.adu.by).
Знаёмства з правапісам слоўнікавага слова 
гарадскі, складанне з ім спалучэння слоў, 
сказа

33 Корань сло-
ва. Змены 
гукаў у кара-
нях слоў

1 Замацоўваць уменне знаходзіць 
аднакаранёвыя словы і выдзя-
ляць у іх корань, заўважаць 
выпадкі чаргавання зычных 
у корані слова; актуалізаваць 
веды навучэнцаў аб правапісе 
зычных т — ц, д — дз; узбага-
чаць слоўнік навучэнцаў адна-
ка ранёвымі словамі, развіваць 
лагічнае мысленне, звязнае 
маўленне; выхоўваць уважлівае 
стаўленне да слова

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Вылучэнне прыметы, па якой словы 
аб’яднаны ў групы. Групоўка слоў па ін-
шай прымеце. Выдзяленне кораня ў сло-
вах. Назіранні за зменамі зычных, якія ад-
быліся ў каранях слоў (практ. 186, с. 116).
Чытанне і разгадванне загадкі. Выбарач-
нае спісванне аднакаранёвых слоў. Пад-
бор аднакаранёвых слоў да запісаных. 
Тлу мачэнне змен зычных у каранях слоў 
(практ. 187, с. 116).
Складанне па падказках алгарытму вызна-
чэння кораня ў слове (практ. 188, с. 117).
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Вы-
барачнае спісванне аднакаранёвых слоў. 
Тлумачэнне правапісу т — ц у каранях 
слоў (практ. 189, с. 117).
Падбор аднакаранёвых слоў да прапанава-
ных. Тлумачэнне правапісу д — дз у кара-
нях слоў (практ. 190, с. 118).
Знаёмства з правапісам слоўнікавага слова 
свяціць, складанне з ім спалучэння слоў, 
сказа

Практ. 191

34 Корань сло-
ва. Змены 
гукаў у кара-
нях слоў

1 Замацоўваць уменне знаходзіць 
аднакаранёвыя словы і выдзя-
ляць у іх корань, пазнаёміць 
з выпадкамі гістарычных чар га-
ванняў зычных у корані слова; 
развіваць арфаграфічную піль-
насць, узбагачаць маўленне на-
ву чэнцаў народнымі прыметамі; 
развіваць назіральнасць; выхоў-
ваць клапатлівыя адносіны 
да пры роды

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Знаёмства з выпадкамі гістарычных 
чаргаванняў гукаў у каранях слоў у пра-
цэсе аналізу інфармацыі рубрыкі «Завяжы 
вузялок!» (с. 119).
Утварэнне аднакаранёвых слоў па ўзоры. 
Выдзяленне кораня ў словах. Назіранні за 
зменамі зычных, якія адбыліся ў каранях 
слоў (практ. 192, с. 119).
Чытанне групы слоў. Вылучэнне прыметы, 
па якой словы аб’яднаны ў групу. Запіс 
слоў у той паслядоўнасці, у якой указаны 
іх значэнні (практ. 193, с. 120).
Дапаўненне народнай прыметы слоў-
ні кавым словам. Спісванне з камен ці-
раваннем. Падбор да выдзеленых слоў адна-
каранёвых. Называнне гукаў, якія змяніліся 
ў каранях слоў (практ. 194, с. 120).
Чытанне і разгадванне акразагадкі. Тлу-
мачэнне правапісу прапушчаных літар 
у словах. Знаходжанне ў загадцы аднака-
ранёвых слоў да прапанаваных. Вусныя 
выказванні навучэнцаў пра карысныя 
якасці крапівы (практ. 195, с. 120—121).
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Зна-
ходжанне сярод выдзеленых слоў адна-
ка ранёвых. Вылучэнне змен зычных, 
якія адбыліся ў каранях слоў. Вусныя 
вы казванні навучэнцаў пра незвычай-
ныя гнёзды птушак Беларусі (практ. 196, 
с. 121—122).
Знаёмства з правапісам слоўнікавага сло-
ва павук, складанне з ім спалучэння слоў, 
сказа, падбор да яго аднакаранёвых слоў

Практ. 197
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35 Правапіс 
парных 
звонкіх — 
глухіх зыч-
ных у корані 
слова

1 Замацоўваць уменне знаходзіць 
аднакаранёвыя словы і выдзя-
ляць у іх корань, адпрацоўваць 
уменне падбіраць аднакаранё-
выя словы для праверкі пра-
вапісу парных звонкіх — глухіх 
зычных; развіваць арфа гра-
фічную пільнасць, узбагачаць 
маўленне навучэнцаў пры каз-
камі; выхоўваць любоў да пра-
цы, павагу да людзей розных 
прафесій

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Чытанне груп аднакаранёвых слоў. Па-
раўнанне вымаўлення парных звонкіх — 
глухіх зычных у моцнай і слабай пазіцыі. 
Вылучэнне праверачных і правяраемых 
слоў. Спісванне з вылучэннем літар 
у сло вах, правапіс якіх патрабуе праверкі 
(практ. 198, с. 123).
Падбор праверачных слоў да прапанава-
ных. Запіс аднакаранёвых слоў парамі. 
Вы дзяленне кораня ў аднакаранёвых сло-
вах (практ. 199, с. 124).
Чытанне і аналіз тэксту. Знаходжанне слоў 
у тэксце, аднакаранёвых да прапанаваных. 
Запіс гэтых слоў. Вусныя выказванні на-
ву чэнцаў пра заняткі людзей розных пра-
фесій (практ. 200, с. 124—125).
Чытанне верша. Гутарка па змесце. Вы-
лучэнне ў вершы слоў, правапіс якіх па-
трабуе праверкі. Падбор праверачных слоў 
з шэрага прапанаваных (практ. 201, с. 125).
Чытанне прыказкі. Тлумачэнне яе сэнсу. 
Тлумачэнне правапісу прапушчаных літар. 
Пісьмо па памяці (практ. 202, с. 126).
Адпрацоўка правапісу парных звонкіх — 
глухіх зычных у каранях слоў у працэсе 
выкарыстання электронных адукацыйных 
рэсурсаў (http://e-vedy.adu.by)

Практ. 203

36 Формы сло-
ва. Канчатак

1 Пазнаёміць з канчаткам, яго 
пры метамі, з роляй канчатка ва 
ўтварэнні форм слоў; развіваць 
уменне ўтвараць формы слова, 
знаходзіць канчатак у розных 
формах аднаго і таго ж слова; 
узбагачаць слоўнік навучэнцаў 
прыказкамі, развіваць лагіч нае 
мысленне; выхоўваць кла пат-
лівыя адносіны да раслін, любоў 
да працы

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Знаходжанне ў сказах тэксту розных форм 
слова сасна. Вылучэнне зменнай часткі 
слова (практ. 204, с. 127).
Знаёмства з формай слова ў працэсе ана-
лізу інфармацыі рубрыкі «Завяжы вузя-
лок!» (с. 127).
Параўнанне форм слова і аднакаранёвых 
слоў. Абазначэнне кораня ў аднакаранё-
вых словах (практ. 205, с. 127).
Спісванне прыказак, дапаўненне іх пат-
рэб нымі формамі аднаго і таго ж слова. 
Графічнае абазначэнне канчатка ў формах 
слова (практ. 206, с. 128).
Аналіз фармулёўкі правіла. Вылучэнне 
функцый канчатка слова (с. 128).
Чытанне верша. Гутарка па змесце. Зна-
ходжанне ў тэксце форм аднаго і таго ж 
слова. Запіс іх. Графічнае абазначэнне 
канчатка (практ. 207, с. 128).
Складанне сказаў з асобных слоў, назіранні 
за роляй канчатка слова (практ. 208, с. 129)

Практ. 209

37 Формы сло-
ва. Канчатак

1 Замацоўваць уменне ўтвараць 
формы слова, знаходзіць канча-
так у розных формах аднаго 
і та го ж слова; развіваць ла-
гіч нае мысленне, граматыч-
ны лад маўлення, узбагачаць 
слоў нікавы запас навучэнцаў 
пры казкамі; выхоўваць добра-
зычлівыя адносіны да людзей

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Змяненне сказаў па ўзоры. Выдзяленне 
ў словах канчаткаў (практ. 210, с. 130).
Складанне па падказках алгарытму вызна-
чэння канчатка ў слове (практ. 211, с. 130).
Чытанне прыказак. Тлумачэнне іх сэнсу. 
Змяненне форм слоў. Падбор аднакара-
нёвых слоў. Пісьмо па памяці (практ. 212, 
с. 130).
Складанне сказаў з асобных слоў, назіранні 
за роляй канчатка слова. Выдзяленне кан-
чатка ў зменных словах (практ. 213, с. 131).

Практ. 215
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Вылучэнне лішняга слова ў кожнай групе 
слоў. Вызначэнне прыметы, якая аб’яд-
ноўвае словы ў групы (практ. 214, с. 131)

38 Нулявы 
канча так

1 Пазнаёміць з нулявым канчат-
кам, замацоўваць уменне ўтва-
раць формы слова, зна хо дзіць 
канчатак у розных формах ад-
наго і таго ж слова; развіваць 
лагічнае мысленне, граматыч-
ны лад маўлення навучэнцаў; 
выхоў ваць цікавасць да выву-
чэння беларускай мовы

Вучэбны дапаможнік (частка 1).
Дапаўненне сказаў рознымі формамі слоў-
нікавага слова. Выдзяленне канчатка ў роз-
ных формах слова пенал (практ. 216, с. 132).
Знаёмства з нулявым канчаткам у працэ-
се аналізу інфармацыі рубрыкі «Завяжы 
вузялок!» (с. 133).
Чытанне скорагаворкі. Аднаўленне мес-
ца слоў у сказе. Запіс сказа. Выдзяленне 
канчаткаў у словах. Адпрацоўка хутка-
га і правільнага чытання скорагаворкі 
(практ. 217, с. 133).
Вызначэнне прыметы, якая аб’ядноўвае 
словы ў групы. Дапаўненне груп патрэб-
ны мі словамі (практ. 218, с. 133).
Чытанне верша. Гутарка па змесце. Вы-
барачнае спісванне слоў і групоўка іх па-
водле спосабу выражэння канчатка. Скла-
данне ўласных груп слоў для запамінання 
паслядоўнасці колераў вясёлкі (практ. 219, 
с. 134).
Знаёмства з правапісам слоўнікавага слова 
пенал, гука-літарны аналіз яго

Практ. 220

39 Формы сло-
ва і аднака-
ранё выя 
словы (аба-
гульненне)

1 Абагульніць уяўленні наву-
чэн цаў пра адрозненні адна-
каранёвых слоў і форм аднаго 
і таго ж слова, замацоўваць 
умен ні ўтвараць аднакаранё-
выя словы і формы слова, 
зна ходзіць корань і канчатак 
у сло вах; развіваць мысленне, 
звяз нае маўленне навучэнцаў; 
вы хоўваць сяброўскія адносіны 
паміж навучэнцамі

Вучэбны дапаможнік (частка 1).
Выбарачнае спісванне групы аднакаранё-
вых слоў. Падбор сінонімаў да слова сябры 
(практ. 221, с. 136).
Чытанне прыказак. Тлумачэнне іх сэнсу. 
Змяненне форм слоў. Спісванне з ка мен-
ціраваннем. Знаходжанне форм аднаго 
і таго ж слова ў прыказках і вызначэнне 
ў іх канчатка (практ. 222, с. 136).
Чытанне верша. Гутарка па змесце. Зна-
ходжанне ў тэксце форм аднаго і таго ж 
слова. Запіс іх. Графічнае абазначэнне кан-
чатка. Знаходжанне ў тэксце аднакаранё-
вых слоў. Запіс іх. Графічнае абазначэнне 
кораня ў словах. Вылучэнне ў вершы слоў, 
правапіс якіх патрабуе праверкі. Падбор 
праверачных слоў (практ. 223, с. 136).
Вусныя выказвані навучэнцаў пра выпадкі 
незвычайнага сяброўства. Разгляд сю-
жэтнага малюнка. Гутарка па яго змес-
це. Чытанне пачатку тэксту. Складанне 
плана будучага апавядання. Калектыўнае 
складанне апавядання па малюнку і па-
чатку з выкарыстаннем лексікі папярэдніх 
практыкаванняў (практ. 224, с. 137)

Практ. 225

40 Прыстаўка 1 Пазнаёміць з прыстаўкай як 
значымай часткай слова, яе ро-
ляй у слове, вучыць знаходзіць 
прыстаўкі ў словах і абазначаць 
іх графічна, утвараць словы пры 
дапамозе прыставак; развіваць 
мысленне навучэнцаў, узба-
гачаць іх слоўнік народнымі 
прыметамі; развіваць назі раль-
насць; выхоўваць пяшчотныя 
адносіны да матуль

Вучэбны дапаможнік (частка 2). 
Складанне вуснага апавядання па серыі 
малюнкаў з выкарыстаннем аднакаранё-
вых слоў з рознымі прыстаўкамі.
Аналіз фармулёўкі правіла. Вылучэнне 
прымет прыстаўкі.
Утварэнне аднакаранёвых слоў пры дапа-
мозе прапанаваных прыставак.
Чытанне і аналіз верша. Назіранне за ро-
ляй у вершы слоў з прыстаўкамі.
Чытанне і запамінанне народных прымет. 
Спісванне і падбор аднакаранёвых слоў да
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выдзеленых. Выдзяленне ў словах кора-
ня і прыстаўкі. Вусныя выказванні наву-
чэнцаў пра прыметы пагаршэння надвор’я.
Знаходжанне лішняга слова ў кожнай 
групе слоў. Вылучэнне прыметы, якая 
аб’ядноўвае словы кожнай групы.
Знаёмства з правапісам слоўнікавага слова 
звінець, складанне з ім спалучэння слоў, 
сказа, падбор да яго аднакаранёвых слоў

41 Прыстаўка 1 Паглыбіць разуменне ролі 
пры стаўкі ў фарміраванні зна-
чэння слова, вучыць дакладна 
ўжываць словы з сінанімічнымі 
і антанімічнымі прыстаўкамі 
ў маўленні; узбагачаць слоў нік 
навучэнцаў словамі з прыс таў-
камі, развіваць граматычны лад 
маўлення; выхоўваць уважлівае 
стаўленне да слова

Вучэбны дапаможнік (частка 2). 
Чытанне верша. Гутарка па змесце. Гру-
поўка слоў па наяўнасці або адсутнасці 
пры ставак. Выдзяленне кораня ў аднака-
ранёвых словах.
Складанне па падказках алгарытму вызна-
чэння прыстаўкі ў слове.
Групоўка слоў з аднолькавымі прыстаўка-
мі. Выдзяленне прыставак у словах.
Чытанне верша. Гутарка па змесце. Зна-
ходжанне слоў у вершы, ужытых у пера-
носным значэнні. Выбарачнае спісванне 
слоў з прыстаўкамі. Падбор аднакаранё-
вых слоў з супрацьлеглым значэннем. Вы-
дзяленне ў аднакаранёвых словах кораня 
і прыстаўкі.
Падбор да прапанаваных слоў супраць-
леглых па значэнні. Выдзяленне прыста-
вак у словах. Назіранні за антанімічнымі 
прыстаўкамі.
Замена прапанаваных спалучэнняў слоў 
блізкімі па значэнні. Назіранні за сіна ні-
мічнымі прыстаўкамі.
Знаёмства з правапісам слоўнікавага слова 
выйсці. Падбор аднакаранёвых слоў. Скла-
данне сказа са слоўнікавым словам

42 Правапіс 
прыставак 
аб-, ад-, над-, 
пад-, перад-, 
прад-

1 Развіваць уменне вызначаць 
прыстаўкі ў словах, фар міра-
ваць навык правапісу слоў 
з прыс таўкамі аб-, ад-, над-, 
пад-, перад-, прад-; развіваць 
арфаграфічную пільнасць, уз-
багачаць слоўнік навучэнцаў 
народнымі прыметамі; разві-
ваць назіральнасць, любоў 
да прыроды

Вучэбны дапаможнік (частка 2). 
Назіранні за вымаўленнем і правапісам 
слоў з прыстаўкамі аб-, ад-, над-, пад-, 
перад-, прад- перад звонкімі і перад глухі-
мі зычнымі кораня.
Калектыўная фармулёўка навучэнцамі 
правіла правапісу прыставак аб-, ад-, над-,  
пад-, перад-, прад-. Параўнанне ўласнай 
фармулёўкі з правілам у вучэбным 
дапаможніку.
Аднаўленне фармулёўкі правіла з вы-
карыстаннем апорнай схемы. Складанне 
ўласнай апорнай схемы.
Утварэнне аднакаранёвых слоў ад пра-
панаваных пры дапамозе прыставак ад-, 
пад-, прад-, аб-.
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Вы-
барачнае спісванне слоў з устаўкай пра-
пушчаных літар у прыстаўкі. Выбарачнае 
спісванне аднакаранёвых слоў. Вылучэнне 
ў іх кораня.
Чытанне і запамінанне народных прымет. 
Спісванне з устаўкай патрэбных літар 
і каменціраваннем.
Падбор антонімаў да прапанаваных слоў. 
Выдзяленне ў аднакаранёвых словах 
антанімічных прыставак.
Адпрацоўка правапісу прыставак аб-, ад-, 
над-, пад-, перад-, прад- у працэсе выка-
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рыстання электронных адукацыйных 
рэсурсаў (http://e-vedy.adu.by).
Знаёмства з правапісам слоўнікавага сло-
ва адчыніць. Падбор аднакаранёвых слоў. 
Складанне сказа са слоўнікавым словам

43 Правапіс 
прыставак, 
якія заканч-
ваюцца на з- 
(с-)

1 Развіваць уменне вызначаць 
прыстаўку і корань у словах, 
фарміраваць навык правапісу 
слоў з прыстаўкамі, якія за-
канчваюцца на з- (с-); развіваць 
арфаграфічную пільнасць, уз-
багачаць слоўнік навучэнцаў 
народнымі прыметамі; выхоў-
ваць эстэтычныя пачуцці

Вучэбны дапаможнік (частка 2). 
Выдзяленне ў словах прыставак на з- 
(с-), назіранне за іх вымаўленнем перад 
звонкімі і глухімі зычнымі кораня. 
Аналіз фармулёўкі правіла, вылучэнне 
ўмоў выбару арфаграмы (звонкі ці глухі 
першы зычны кораня).
Аднаўленне фармулёўкі правіла з вы-
карыстаннем апорнай схемы. Складанне 
ўласнай апорнай схемы.
Спісванне з устаўкай патрэбных прыста-
вак у словы. 
Чытанне верша, гутарка па змесце, разва-
жанне над сэнсам загалоўка. Выбарачнае 
спісванне слоў з верша з устаўкай прапуш-
чаных літар у прыстаўкі. Знаходжанне 
ў вершы слоў, якія адрозніваюцца адным 
гукам. 
Чытанне і запамінанне народных прымет. 
Спісванне з устаўкай патрэбных літар і ка-
менціраваннем.
Адпрацоўка правапісу прыставак на з- (с-) 
у працэсе выкарыстання электронных аду-
кацыйных рэсурсаў (http://e-vedy.adu.by)

44 Правапіс 
прыставак, 
якія заканч-
ваюцца на 
з- (с-)

1 Развіваць уменне вызначаць 
прыстаўку і корань у словах, 
адпрацоўваць навык правапісу 
слоў з прыстаўкамі, якія заканч-
ваюцца на з- (с-); развіваць ар-
фа графічную пільнасць, узбага-
чаць слоўнік навучэнцаў на-
род нымі прыметамі; развіваць 
па чуццё гумару; выхоўваць 
куль туру маўлення

Вучэбны дапаможнік (частка 2). 
Складанне па падказках алгарытму выба-
ру напісання з/с у прыстаўках. 
Спісванне з устаўкай патрэбных прыста-
вак у словы.
Замена разгорнутага тлумачэння адным 
словам. Вызначэнне кораня і прыстаўкі 
ў запісаных словах.
Чытанне верша, гутарка па змесце. Спіс-
ванне з устаўкай прапушчаных літар і ка-
менціраваннем. Вусныя выказванні на ву-
чэнцаў пра каметы.
Чытанне і запамінанне народных прымет. 
Тлумачэнне правапісу прапушчаных літар 
у словах. Пісьмо па памяці

45 Падваенне 
зыч ных 
на сты ку 
пры стаўкі 
і ко раня

1 Развіваць уменне вызначаць 
прыстаўку і корань у словах, 
пазнаёміць з умовамі падваен-
ня зычных на стыку прыстаўкі 
і кораня, фарміраваць навык 
правапісу слоў з падвоенымі 
зычнымі; развіваць арфа гра-
фіч ную пільнасць, граматыч-
ны лад маўлення; выхоўваць 
патрыятычныя пачуцці, павагу 
да герояў Вялікай Айчыннай 
вайны

Вучэбны дапаможнік (частка 2). 
Выдзяленне прыстаўкі і кораня ў словах, 
вызначэнне апошняга зычнага прыстаўкі, 
першага зычнага кораня. 
Калектыўная фармулёўка навучэнцамі 
правіла правапісу падвоеных зычных на 
стыку прыстаўкі і кораня. Параўнанне 
ўласнай фармулёўкі з правілам у вучэб-
ным дапаможніку.
Дапаўненне слоў у словазлучэннях патрэб-
нымі прыстаўкамі.
Вусныя выказванні навучэнцаў пра сваіх 
продкаў, якія ўдзельнічалі ў Вялікай Ай-
чыннай вайне.
Чытанне верша, гутарка па змесце. На зі-
ранне за роляй слоў з прыстаўкамі ў ства-
рэнні мастацкага вобраза.
Чытанне тэксту, гутарка па змесце. Вы-
барачнае спісванне слоў з прыстаўкамі
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з ус таўкай патрэбных літар. Выдзяленне 
прыставак у словах

46 Апостраф 
у словах 
з прыс таў-
камі

1 Развіваць уменне вызначаць 
прыстаўку і корань у сло вах, 
фарміраваць навык пра вапісу 
апострафа ў словах з пры-
стаў камі; адпра цоў ваць навык 
пра вапісу слоў з прыстаўкамі 
на з- (с-) і аб-, ад-, над-, пад-; 
развіваць ар фаг рафічную піль-
насць, звязнае маўленне; выхоў-
ваць кла пат лівыя адносіны 
да жывёл

Вучэбны дапаможнік (частка 2). 
Прыгадванне правіла правапісу апострафа 
ў словах.
Утварэнне слоў па схеме. Групоўка слоў па 
наяўнасці або адсутнасці апострафа ў іх. 
Выдзяленне прыставак у словах. Вылучэн-
не апазнавальных прымет арфаграм.
Аналіз фармулёўкі правіла, вылучэнне 
ўмоў напісання апострафа пасля прыста-
вак.
Выбарачнае спісванне слоў з апострафам. 
Выдзяленне прыставак у словах. Вылучэн-
не апазнавальных прымет арфаграмы.
Чытанне верша. Гутарка па змесце. Выба-
рачнае спісванне слоў з устаўкай патрэб-
ных літар і каменціраваннем. Калектыўнае 
складанне і запіс аб’явы.
Падбор пар слоў-антонімаў. Спісванне 
з устаўкай патрэбных літар і каменці ра-
ваннем. Выдзяленне прыставак у словах. 
Вылучэнне апазнавальных прымет арфа-
грамы. Складанне і запіс сказаў з парай 
антонімаў.
Адпрацоўка правапісу апострафа пасля 
прыставак у працэсе выкарыстання элек-
тронных адукацыйных рэсурсаў (http:// 
e-vedy.adu.by)

47 Напісанне 
пры ставак 
і пры  н азоў-
ні каў

1 Развіваць уменне вызначаць 
прыстаўку ў словах, фар мі ра-
ваць навык правапісу пры ста-
вак і прыназоўнікаў; узбага-
чаць граматычны лад маў лення 
навучэнцаў, развіваць на зі-
раль насць; выхоўваць павагу 
да мудрасці продкаў, імкненне 
дак ладна выкарыстоўваць пры-
казкі ў сваім маўленні

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Чытанне сказаў. Знаходжанне ў іх пры на-
зоўнікаў і слоў з прыстаўкамі. Назіранні 
за правапісам прыставак і аманімічных 
прыназоўнікаў.
Знаёмства са спосабам адрознення пры-
стаўкі ад прыназоўніка ў працэсе аналізу 
інфармацыі рубрыкі «Завяжы вузялок!».
Утварэнне спалучэнняў слоў па схемах. 
Запіс спалучэнняў слоў з каменціраваннем. 
Выдзяленне прыставак у словах.
Дапаўненне сказаў патрэбнымі словамі. 
Адрозненне функцый прыставак і пры-
назоўнікаў. Суаднясенне сінтаксічнай ролі 
прыназоўніка і канчатка слова.
Чытанне прыказак. Тлумачэнне іх сэнсу. 
Спісванне з каменціраваннем. Знаходжан-
не ў прыказках прыназоўнікаў. Выдзялен-
не прыставак у словах.
Замена спалучэнняў слоў супрацьлеглымі 
па сэнсе сінтаксічнымі канструкцыямі. 
Знаходжанне ў спалучэннях слоў пры на-
зоўнікаў. Выдзяленне канчаткаў у формах 
аднаго і таго ж слова.
Адпрацоўка правапісу прыставак і пры-
назоўнікаў у працэсе выкарыстання элек-
тронных адукацыйных рэсурсаў (http:// 
e-vedy.adu.by)

48 Суфікс 1 Пазнаёміць з суфіксам як зна-
чымай часткай слова, яго ро-
ляй у слове, вучыць знаходзіць 
суфіксы ў словах і абазначаць іх 
графічна, утвараць словы пры 
да памозе суфіксаў; развіваць

Вучэбны дапаможнік (частка 2). 
Тлумачэнне значэнняў аднакаранёвых 
слоў з рознымі суфіксамі з апорай на ма-
люн кі і кантэкст.
Аналіз фармулёўкі правіла, вылучэнне 
істотных прымет суфікса.
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мысленне навучэнцаў, узбага-
чаць іх слоўнікавы запас сло ва-
мі з памяншальна-ласкальным 
адценнем; выхоўваць уважлівае 
стаўленне да слова

Групоўка аднакаранёвых слоў. Выдзялен-
не ў іх кораня і суфікса.
Утварэнне слоў паводле ўзору. Вызна-
чэнне суфіксаў. Назіранні за сэнсавымі 
адценнямі, уласцівымі суфіксам. 
Знаёмства з сэнсавымі адценнямі, улас ці-
вымі суфіксам, у працэсе аналізу інфар-
мацыі рубрыкі «Завяжы вузялок!».
Чытанне верша. Гутарка па змесце. Назі-
ран не за роляй слоў з памяншальна-лас-
кальнымі суфіксамі ў стварэнні мастацка-
га вобраза. Спісванне з каменціраваннем. 
Марфемны разбор слоў з памяншальна-
ласкальнымі суфіксамі.
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Назі-
ран не за роляй слоў з памяншальна-
ласкальнымі суфіксамі ў тэксце. Знахо-
джанне аднакаранёвых слоў

49 Суфікс 1 Развіваць уменне ўтвараць 
сло вы пры дапамозе суфіксаў, 
знаходзіць суфіксы ў словах 
і абазначаць іх графічна, паз на-
ёміць са значэннямі не каторых 
суфіксаў; узбагачаць слоўнік 
навучэнцаў словамі — назвамі 
дзіцянят жывёл, словамі — наз-
ва мі прафесій, развіваць мыс-
ленне; выхоўваць павагу да пра-
цоўных людзей

Вучэбны дапаможнік (частка 2). 
Адпрацоўка правільнага і хуткага вы маў-
лення скорагаворкі. Знаходжанне слоў 
з памяншальна-ласкальнымі суфіксамі, 
назіранні за роляй іх у стварэнні мастац-
кага вобраза.
Знаёмства з сэнсавымі адценнямі, улас ці-
вымі суфіксам -ан-, -ян-, у працэсе аналізу 
інфармацыі рубрыкі «Завяжы вузялок!».
Складанне па падказках алгарытму зна-
ходжання суфікса ў слове.
Утварэнне па ўзоры аднакаранёвых слоў — 
назваў жывёл і іх дзіцянят пры дапамозе 
суфікаў.
Чытанне тэксту, падбор загалоўка да яго. 
Назіранне за роляй слоў з памяншальна-
ласкальнымі суфіксамі ў тэксце. Знахо-
джанне аднакаранёвых слоў, іх частковы 
марфемны разбор.
Утварэнне па ўзоры слоў — назваў пра фе-
сій людзей пры дапамозе суфіксаў.
Знаёмства з сэнсавымі адценнямі, улас ці-
вымі суфіксам -іст-, -ыст-, -ар-, -ор-, -чык-, 
-шчык-, у працэсе аналізу інфармацыі 
рубрыкі «Завяжы вузялок!».
Дапаўненне сказаў патрэбнымі аднака ра-
нёвымі словамі, частковы марфемны раз-
бор аднакаранёвых слоў. 
Знаёмства з правапісам слоўнікавага сло-
ва пошта. Падбор аднакаранёвых слоў да 
слоўнікавага слова. Складанне сказаў з ад-
на каранёвымі словамі

50 Падваенне 
зычных 
на сты ку 
кораня  
і суфікса

1 Развіваць уменне вызначаць 
корань і суфікс у словах, па-
зна ё міць з умовамі падваен-
ня зычных на стыку кора ня 
і суфікса, фарміраваць на вык 
правапісу слоў з падвое ны-
мі зычнымі; развіваць ар фа-
графічную пільнасць, уз ба га-
чаць слоўнікавы запас наву-
чэн цаў; выхоўваць уваж лівае 
стаўленне да слова

Вучэбны дапаможнік (частка 2). 
Выдзяленне кораня і суфікса ў словах, вы-
значэнне апошняга зычнага кораня, пер-
шага зычнага суфікса. 
Аналіз словаўтваральных ланцужкоў. 
Тлумачэнне правапісу падвоеных літар 
у словах.
Калектыўная фармулёўка навучэнцамі 
правіла правапісу падвоеных зычных 
на стыку кораня і суфікса. Параўнанне 
ўласнай фармулёўкі з правілам у вучэб-
ным дапаможніку.

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



23

Працяг

1 2 3 4 5 6

Спісванне з устаўкай патрэбных літар і ка-
мен ціраваннем.
Групоўка слоў паводле іх правапісу. Вы-
барачнае спісванне слоў з падвоенымі 
зычнымі на стыку кораня і суфікса.
Складанне па падказках алгарытму раз-
бору слова па саставе.
Знаёмства з правапісам слоўнікавага слова 
дзённік. Выдзяленне ў ім кораня і суфікса

Часціны мовы (27 г)
51 Агульнае 

паняцце пра 
самастой-
ныя і служ-
бовыя час-
ціны мовы

1 Даць агульнае ўяўленне пра са-
мастойныя і службовыя час ціны 
мовы (іх значэнне, пытанні, ро-
ля ў сказе), развіваць лагічнае 
мысленне, фантазію, звязнае 
маўленне навучэнцаў; выхоўваць 
эстэтычныя пачуцці, любоў да 
прыроды

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Тлумачэнне значэнняў слоў з апорай на 
малюнкі. Размеркаванне слоў на групы 
па пы танні і значэнні.
Складанне сказаў з асобных слоў. Назі-
ранні за роляй самастойных часцін мовы 
і прыназоўніка ў сказах.
Знаёмства з падзелам слоў на часціны мо-
вы ў працэсе аналізу інфармацыі рубрыкі 
«Завяжы вузялок!».
Вылучэнне прыметы, па якой словы аб’яд-
наны ў групы. Групоўка слоў па час ці нах 
мовы.
Чытанне верша. Гутарка па змесце. 
Спісванне з каменціраваннем. Сінтаксічны 
разбор сказа. Вусныя малюнкі веснавой 
прыроды

Назоўнік (9 г)
52 Назоўнік 

як час ціна 
мовы

1 Даць агульнае ўяўленне пра 
назоўнік як часціну мовы, ву-
чыць адрозніваць назоўнікі, 
якія адказваюць на пытанне 
хто? і на пытанне што?; узба-
га чаць слоўнік навучэнцаў на-
зоў нікамі-сінонімамі, раз ві ваць 
мысленне, звязнае маў лен не; 
выхоўваць любоў да Радзімы

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Дапаўненне сказаў тэксту назоўнікамі. 
Пастаноўка пытанняў да іх. Прыдумван-
не назвы тэксту.
Аналіз фармулёўкі правіла. Вызначэнне 
істотных прымет паняцця «назоўнік».
Чытанне верша. Гутарка па змесце. Вы-
барачнае спісванне назоўнікаў з раз-
меркаваннем на групы адушаўлёных 
і неадушаўлёных назоўнікаў. Вусныя 
выказванні навучэнцаў пра тое, людзі якіх 
прафесій выкарыстоўваюць фантазію.
Складанне сказаў з асобных слоў. Сін так-
січны разбор. Назіранні за роляй на зоў-
нікаў у сказах.
Абагульненне ўяўленняў навучэнцаў пра 
сінтаксічныя функцыі назоўніка ў сказе 
ў працэсе аналізу інфармацыі рубрыкі 
«За вяжы вузялок!».
Падбор назоўнікаў-антонімаў, пастаноўка 
пытанняў да іх. Спісванне з размерка ван-
нем на групы адушаўлёных і неаду шаў-
лёных назоўнікаў.
Утварэнне ад прапанаваных назоўнікаў 
аднакаранёвых па ўзоры.
Чытанне верша, гутарка па пытаннях. 
Падбор сіноніма да назоўніка Айчына. Зна-
ходжанне ў вершы назоўнікаў-антонімаў. 
Вызначэнне іх ролі ў стварэнні мастацкага 
вобраза. Выбарачнае спісванне аднакара-
нёвых назоўнікаў, іх марфемны разбор.
Знаёмства з правапісам слоўнікавага сло-
ва воблака. Падбор аднакаранёвых слоў. 
Складанне сказа са слоўнікавым словам
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53 Адзіночны 
і множ ны 
лік на-
зоўнікаў

1 Пазнаёміць са змяненнем на-
зоў нікаў па ліках, вучыць вы-
зна чаць лік назоўнікаў, ут ва-
раць формы множнага лі ку; 
раз віваць мысленне, вобраз нае 
ўяўленне, граматычны лад маў-
лен ня навучэнцаў; выхоў ваць 
эстэтычныя пачуцці

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Разгляд малюнкаў, называнне адлюстра-
ваных прадметаў. Запіс форм адзіночнага 
і множнага ліку назоўнікаў парамі. Вы-
дзяленне канчаткаў назоўнікаў у форме 
множнага ліку.
Аналіз фармулёўкі правіла. Адказы на пы-
тан ні: як змяняюцца назоўнікі? У форме 
якога ліку яны могуць ужывацца?
Утварэнне формы множнага ліку назоў ні-
каў па ўзоры.
Абагульненне ўяўленняў навучэнцаў пра 
канчаткі назоўнікаў множнага ліку ў пра-
цэсе аналізу інфармацыі рубрыкі «Завяжы 
вузялок!».
Утварэнне формы множнага ліку назоў-
нікаў па ўзоры. Дапаўненне сказаў пат рэб-
нымі формамі назоўнікаў.
Чытанне верша. Гутарка па змесце. 
Спісванне з устаўкай патрэбнай літары 
і каменціраваннем. Вызначэнне формы 
лі ку назоўнікаў у вершы. Знаходжанне 
ў вершы аднакаранёвых назоўнікаў, вы-
дзяленне ў іх кораня. Знаходжанне форм 
аднаго і таго ж слова, выдзяленне ў іх кан-
чаткаў. Вусныя выказванні на ву чэнцаў пра 
наведаныя імі цыркавыя прад стаўленні

54 Назоўнікі, 
якія маюць 
адну фор му 
ліку

1 Пазнаёміць з назоўнікамі, якія 
маюць форму толькі адзіночнага 
або толькі множнага ліку, ву-
чыць знаходзіць іх у сказах, 
тэк стах; развіваць граматычны 
лад маўлення, назіральнасць 
на вучэнцаў, узбагачаць іх слоў-
нік фразеалагізмамі; выхоўваць 
сяброўскія адносіны паміж ад-
на клас нікамі

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Разгляд малюнкаў. Суаднясенне іх са 
словамі. Запіс назоўнікаў, выдзяленне іх 
канчаткаў, вызначэнне формы ліку.
Знаёмства з назоўнікамі, якія маюць фор-
му толькі адзіночнага або толькі множ-
нага ліку, у працэсе аналізу інфармацыі 
рубрыкі «Завяжы вузялок!».
Чытанне скорагаворкі. Адпрацоўка пра-
віль нага і хуткага вымаўлення яе. Тлума-
чэнне значэння ўстойлівага выразу да тва-
ру. Знаходжанне назоўніка, які выка рыс-
тоўваецца толькі ў форме множнага ліку.
Чытанне і разгадванне загадкі. Запіс 
загадкі разам з адгадкай. Вызначэнне 
ліку назоўнікаў у загадцы. Знаходжанне 
назоўніка, які ўжываецца толькі ў форме 
множнага ліку.
Разгляд сюжэтных малюнкаў. Складанне 
сказаў па малюнках. Знаходжанне ў сказах 
назоўнікаў, якія ўжываюцца толькі ў фор-
ме адзіночнага або толькі ў форме множ-
нага ліку

55 Назоўнікі, 
лік якіх 
не супадае 
ў рускай 
і беларускай 
мовах

1 Адпрацоўваць уменне вызна-
чаць лік назоўнікаў, утвараць 
формы адзіночнага і множнага 
ліку; пазнаёміць з назоўнікамі, 
лік якіх не супадае ў рускай 
і беларускай мовах, вучыць вы-
значаць лік гэтых назоўнікаў; 
раз віваць граматычны лад маў-
лення, лагічнае мысленне, кем-
лівасць навучэнцаў; выхоў ваць 
уважлівае стаў лен не да слова

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Утварэнне формы множнага ліку на зоў-
нікаў па ўзоры. Адпрацоўка пра ва пісу слоў 
з зацвярдзелымі зычнымі.
Знаёмства з назоўнікамі, лік якіх не супа-
дае ў рускай і беларускай мовах, у працэ се 
аналізу слоў з рубрыкі «Будзьце ўважлі-
выя!».
Групоўка назоўнікаў з улікам формы ліку, 
якую яны маюць.
Адказ на пытанне, змешчанае ў вершава-
ных радках. Вызначэнне ліку назоўнікаў, 
іх групоўка з улікам здольнасці ўтвараць 
форму множнага ліку.
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Дапаўненне сказаў патрэбнымі назоў-
нікамі. Выбарачнае спісванне. Вызначэн-
не ліку назоўнікаў. Групоўка назоўнікаў 
з улікам формы ліку, якую яны маюць.
Знаёмства з правапісам слоўнікавага слова 
бутэрброд. Высвятленне, якой часцінай 
мовы яно з’яўляецца, на якое пытанне 
адказвае. Падбор аднакаранёвых слоў да 
слоўнікавага слова. Знаходжанне сярод іх 
назоўнікаў

56 Род 
назоўнікаў

1 Пазнаёміць навучэнцаў з родам 
назоўнікаў, фарміраваць умен-
не вызначаць род назоўнікаў; 
узбагачаць слоўнік навучэнцаў 
назвамі птушак, развіваць фане-
ма тычны слых, мысленне, гра-
ма тычны лад маўлення наву-
чэн цаў; выхоўваць клапат лівыя 
адносіны да прыроды

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Аналіз сюжэтнага малюнка. Дапаўненне 
дыялогу патрэбнымі словамі.
Увядзенне тэрмінаў мужчынскі род, жа-
ночы род, ніякі род. Знаёмства са спосабам 
вызначэння роду назоўнікаў у працэсе ана-
лізу фармулёўкі правіла.
Размеркаванне назоўнікаў па групах і вы-
значэнне роду назоўнікаў у кожнай групе. 
Абазначэнне канчаткаў назоўнікаў.
Знаёмства з родавымі канчаткамі назоў ні-
каў у працэсе аналізу інфармацыі рубрыкі 
«Завяжы вузялок!».
Чытанне верша. Гутарка па змесце. Выба-
рачнае спісванне назоўнікаў, вызначэнне 
іх роду. 
Спісванне скорагаворкі з устаўкай пра-
пушчаных літар і каменціраваннем. Зна-
ходжанне ў ёй назоўнікаў, вызначэнне іх 
роду. Адпрацоўка хуткага і правільнага 
вымаўлення скорагаворкі. Знаходжанне 
слоў, якія адрозніваюцца адным гукам.
Дапаўненне сказаў патрэбнымі словамі. 
Вызначэнне роду назоўнікаў у сказах. Зна-
ходжанне ў сказах форм аднаго і таго ж 
назоўніка, выдзяленне ў іх канчаткаў.
Знаёмства з правапісам слоўнікавага слова 
булён. Высвятленне, якой часцінай мовы 
яно з’яўляецца, на якое пытанне адказ-
вае. Падбор аднакаранёвых слоў да слоў-
нікавага слова

57 Назоўнікі, 
у якіх нельга 
вызна чыць 
род

1 Фарміраваць уменне вызначаць 
род назоўнікаў, пазнаёміць з на-
зоўнікамі, у якіх нельга вызна-
чыць род; развіваць мысленне, 
граматычны лад маўлення, назі-
ральнасць, цікавасць да на род-
ных традыцый, жаданне за хоў-
ваць іх

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Вылучэнне прыметы, па якой назоўнікі 
аб’яднаны ў групы. Вызначэнне роду 
назоўнікаў у форме адзіночнага ліку. Тлу-
мачэнне спосабу вызначэння ліку назоў-
нікаў, якія ўжыты ў форме множнага ліку.
Знаёмства з назоўнікамі, у якіх нельга вы-
значыць род, у працэсе аналізу інфармацыі 
рубрыкі «Завяжы вузялок!».
Чытанне верша. Гутарка па змесце. Спіс-
ванне з каменціраваннем. Вызначэнне ро-
ду назоўнікаў у вершы. Вылучэнне назоў-
ніка, у якім нельга вызначыць род.
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Вуснае 
маляванне ўладаркі вясны. Выпісванне 
з тэксту выдзеленых назоўнікаў, вызначэн-
не іх роду. Вусныя выказванні навучэнцаў 
пра народныя традыцыі святкавання на-
дыходу вясны.
Чытанне прыказкі. Тлумачэнне яе сэнсу. 
Спісванне з каменціраваннем. Вызначэнне 
роду назоўнікаў у прыказцы
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58 Назоўнікі, 
лік якіх 
не супадае 
ў рускай 
і беларускай 
мовах

1 Адпрацоўваць уменне вызна-
чаць род назоўнікаў, пазнаёміць 
з назоўнікамі, род якіх не супа-
дае ў рускай і беларускай мовах, 
вучыць вызначаць род гэтых на-
зоўнікаў; развіваць граматыч ны 
лад маўлення, лагічнае мыс лен-
не, пачуццё гумару на ву чэн цаў; 
выхоўваць культуру маў лення

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Разгляд малюнкаў. Называнне па-руску 
прадметаў, адлюстраваных на іх. Чытанне 
беларускіх спалучэнняў слоў. Групоўка 
спалучэнняў з улікам роду назоўнікаў. 
Параўнанне роду адпаведных рускіх і бе-
ларускіх назоўнікаў.
Знаёмства з назоўнікамі, род якіх не супа-
дае ў рускай і беларускай мовах, у працэсе 
аналізу слоў з рубрыкі «Будзьце ўважлі-
выя!».
Дапаўненне сказаў патрэбнымі спалу чэн-
нямі слоў. Вызначэнне роду назоўнікаў.
Выразнае чытанне тэксту па ролях. Выраз-
нае вымаўленне слоў, якія адрозніваюцца 
націскам у рускай і беларускай мовах. Пе-
раклад з беларускай мовы на рускую. Вы-
барачнае спісванне назоўнікаў. Вызначэн-
не іх роду.
Разгляд малюнкаў. Называнне па-руску 
прадметаў, адлюстраваных на іх. Чытанне 
беларускіх спалучэнняў слоў. Спісванне 
з каменціраваннем. Вызначэнне роду на-
зоў нікаў.
Утварэнне аднакаранёвых назоўнікаў 
па ўзо ры, вызначэнне іх роду.
Чытанне і запіс скорагаворкі. Прыдумван-
не ўласных скорагаворак па аналогіі. Вы-
значэнне роду назоўнікаў у скорагаворках

59 Змяненне 
на зоў нікаў 
па пы таннях

1 Пазнаёміць са змяненнем на-
зоў нікаў па пытаннях; раз ві-
ваць граматычны лад маў лен-
ня навучэнцаў; выхоўваць кла-
патлівыя адносіны да сваякоў

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Чытанне тэксту. Знаходжанне розных 
форм назоўніка казуля ў тэксце. Пас таноў-
ка да іх пытанняў.
Чытанне прыказак. Тлумачэнне іх сэн-
су. Знаходжанне розных форм назоўніка 
праўда ў тэксце. Пастаноўка да іх пытанняў.
Знаёмства з пытаннямі, на якія адказва-
юць розныя формы назоўніка, у працэсе 
аналізу інфармацыі рубрыкі «Завяжы ву-
зялок!».
Змяненне форм назоўніка ў сказах тэксту. 
Спісванне з каменціраваннем. Пастаноўка 
пытанняў да розных форм назоўніка мама. 
Выдзяленне канчаткаў у розных формах 
назоўніка.
Падбор блізкіх па значэнні спалучэнняў 
слоў па ўзоры. Устанаўленне сувязі паміж 
словамі ў словазлучэннях. Вылучэнне 
ў словазлучэннях аднакаранёвых слоў

60 Змяненне 
на зоўнікаў 
па пы таннях

1 Адпрацоўваць уменне змяняць 
назоўнікі ў сказах па пы тан-
нях, вызначаць род і лік назоў-
нікаў; развіваць гра ма тычны 
лад маўлення на ву чэн цаў, вы-
маўленчыя на вы кі; выхоў ваць 
клапатлівыя ад носіны да сва-
якоў

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Утварэнне розных форм назоўніка му-
хамор, дапаўненне імі сказаў тэксту. 
Пастаноўка пытанняў да розных форм 
назоўніка ад слоў, з якімі ён звязаны па 
сэнсе.
Дапаўненне народных прымет слоўні ка-
вым словам у патрэбнай форме. Выба рач-
нае спісванне сказа. Вылучэнне пры на-
зоўніка, з якім ужываецца назоўнік у сказе.
Дапаўненне скорагаворкі слоўнікавым сло-
вам у патрэбнай форме. Адпрацоўка хут-
кага і правільнага чытання скорагаворкі. 
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Пісьмо па памяці. Знаходжанне ў сказе 
назоўнікаў, вызначэнне іх роду, выдзя-
ленне канчаткаў.
Чытанне прыказак. Тлумачэнне іх змес-
ту. Знаходжанне блізкіх па значэнні пры-
казак. Вызначэнне ліку назоўніка пчолка 
ў сказах.
Знаёмства з правапісам слоўнікавага слова 
вулей. Высвятленне, якой часцінай мовы 
яно з’яўляецца, на якое пытанне адказ-
вае. Утварэнне розных форм слоўнікавага 
слова

Прыметнік (6 г)
61 Прыметнік 

як часціна 
мовы

1 Даць агульнае ўяўленне пра 
прыметнік як часціну мовы, 
яго сувязь з назоўнікам, ролю 
ў тэксце; узбагачаць слоўнік 
на ву чэнцаў прыметнікамі-ан-
то німамі; развіваць мысленне, 
гра матычны лад маўлення, на-
зіральнасць; выхоўваць культу-
ру маўлення

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Дапаўненне сказаў тэксту патрэбнымі 
словамі. Назіранні за роляй прыметнікаў 
у тэксце-апісанні. Спісванне з каменці ра-
ван нем. Пастаноўка пытанняў да слоў — 
назваў прымет прадметаў.
Пазнаванне прадметаў па апісанні. Да піс-
ванне ў спалучэнні слоў патрэбных на зоў-
нікаў. Пастаноўка пытанняў ад на зоў ні каў 
да слоў — назваў прымет прад метаў.
Аналіз фармулёўкі правіла. Вызначэнне 
істотных прымет паняцця «прыметнік».
Дапаўненне сказаў адным і тым жа пры-
метнікам у розных формах. Назіранні 
за сувяззю прыметніка з назоўнікам у ска-
зе. Выбарачнае спісванне і сінтаксічны раз-
бор сказа.
Знаёмства з сінтаксічнай функцыяй 
прыметніка ў сказе ў працэсе аналізу 
інфармацыі рубрыкі «Завяжы вузялок!».
Падбор антонімаў да прапанаваных пры-
метнікаў. Дапаўненне сказаў пры мет ні-
камі-антонімамі. Пастаноўка пытанняў 
ад назоўнікаў да прыметнікаў.
Спалучэнне назоўнікаў з прыметнікамі, 
якія падыходзяць па сэнсе. Дапаўненне 
сказаў утворанымі спалучэннямі слоў.
Знаходжанне лішняга слова ў кожнай 
гру пе прыметнікаў. Вылучэнне прыметы, 
якая аб’ядноўвае словы кожнай групы. 
Дапаўненне сказаў патрэбнымі пры мет-
нікамі-сінонімамі.
Знаёмства з правапісам слоўнікавага слова 
пясчаны. Высвятленне, якой часцінай мо-
вы яно з’яўляецца, на якое пытанне адказ-
вае. Складанне са словам словазлучэння, 
сказа

62 Змяненне 
пры метнікаў 
па родах

1 Вучыць вызначаць род пры-
мет нікаў, выяўляць і ўжываць 
пры метнікі ў формах мужчын-
скага, жаночага і ніякага роду; 
развіваць граматычны лад маў-
лення, узбагачаць слоўнік на ву-
чэнцаў прыказкамі; выхоў ваць 
ветлівасць

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Апісанне прадметаў на малюнках пры да-
памозе адных і тых жа прыметнікаў. Запіс 
спалучэнняў слоў. Назіранні за зменамі 
форм прыметнікаў.
Аналіз фармулёўкі правіла. Адказы на пы-
танні: па чым змяняюцца прыметнікі? 
Ад чаго залежыць род прыметнікаў?
Аналіз табліцы. Вылучэнне пытанняў, 
на якія адказваюць прыметнікі мужчын-
скага, жаночага і ніякага роду, родавых 
кан чаткаў прыметнікаў.
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Пастаноўка пытанняў ад назоўнікаў да 
залежных прыметнікаў. Вызначэнне роду 
прыметнікаў.
Чытанне і разгадванне загадак. Знахо-
джанне ў іх прыметнікаў, якія дапамагаюць 
адгадаць загадку. Выбарачнае спісванне. 
Абазначэнне канчаткаў прыметнікаў.
Чытанне прыказкі па падказках. Тлума-
чэнне яе сэнсу. Запіс прыказкі, знаходжан-
не ў ёй прыметніка, вызначэнне яго роду, 
абазначэнне канчатка

63 Змяненне 
пры метнікаў 
па родах

1 Выпрацоўваць уменне вызна-
чаць род прыметнікаў адзіноч-
нага ліку, якія ўжываюцца 
ў розных склонавых формах, 
за ма цоўваць уменне ўтвараць 
формы мужчынскага, жаноча-
га і ніякага роду прыметнікаў 
і ўжы ваць іх; развіваць гра-
матычны лад маўлення, узба-
гачаць слоўнік навучэнцаў пры-
казкамі; выхоўваць культуру 
маўлення

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Замена прапанаваных спалучэнняў слоў 
«назоўнік + назоўнік з прыназоўнікам» на 
сінанімічныя сінтаксічныя канструкцыі 
«прыметнік + назоўнік». Вызначэнне ро-
ду прыметнікаў, графічнае выдзяленне іх 
канчаткаў. Складанне сказаў з утворанымі 
спалучэннямі слоў.
Далучэнне аднаго і таго ж прыметніка 
да назоўнікаў рознага роду. Вылучэн-
не прыметнікаў, ужытых у пераносным 
зна чэнні. Тлумачэнне значэнняў гэтых 
прыметнікаў у спалучэннях слоў.
Чытанне прыказак, тлумачэнне іх сэн-
су. Вызначэнне роду прыметнікаў, якія 
ўжыты ў розных склонавых формах, з апо-
рай на падказку.
Чытанне і адгадванне загадкі. Знаходжан-
не ў ёй прыметнікаў, вызначэнне іх роду

64 Змяненне 
пры метнікаў 
па родах

1 Замацоўваць уменні вызначаць 
род прыметнікаў адзіночнага 
ліку, якія ўжываюцца ў розных 
склонавых формах, утвараць 
формы мужчынскага, жаноча-
га і ніякага роду прыметнікаў 
і ўжываць іх; развіваць грама-
тычны лад маўлення, узба га-
чаць слоўнік навучэнцаў пры-
метнікамі-антонімамі; выхоў-
ваць любоў да прыроды

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Замена прыметнікаў у словазлучэннях 
на супрацьлеглыя па сэнсе. Запіс сло ва-
злу чэнняў з устаўкай прапушчаных літар 
у сло вы і каменціраваннем. Складанне 
сказа з адным спалучэннем слоў.
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Зна-
ходжанне ў тэксце спалучэнняў слоў «пры-
метнік + назоўнік». Выбарачнае спісванне. 
Вызначэнне роду прыметнікаў.
Складанне па падказках алгарытму вызна-
чэння роду прыметніка ў сказе.
Чытанне і запіс скорагаворкі. Знаходжан-
не ў ёй прыметніка, вызначэнне яго роду.
Утварэнне ад назоўнікаў аднакаранёвых 
прыметнікаў. Складанне спалучэнняў 
слоў «прыметнік + назоўнік». Вызначэн не 
роду прыметнікаў, абазначэнне іх кан чат-
каў. Складанне сказа з адным спалучэннем 
слоў.
Знаёмства з правапісам слоўнікавага слова 
асцярожны. Высвятленне, якой часцінай 
мовы яно з’яўляецца, на якое пытанне 
адказвае. Складанне са словам словазлу-
чэння, сказа

65 Змяненне 
пры метнікаў 
па лі ках

1 Фарміраваць уменне вызна-
чаць лік прыметнікаў і змя-
няць прыметнікі па лі ках; 
сіс тэ матызаваць веды на ву-
чэнцаў па тэмах «На зоў нік», 
«Прыметнік», праверыць узро -

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Суаднясенне сюжэтных малюнкаў з под-
пісамі да іх. Вызначэнне ліку назоўнікаў 
і прыметнікаў.
Вызначэнне роду прыметнікаў у форме 
адзіночнага ліку.
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 вень сфарміраванасці адпа- 
вед ных уменняў і навы каў; 
развіваць граматычны лад маў-
лення, узбагачаць слоў нікавы 
запас навучэнцаў пры казкамі; 
выхоўваць культуру маўлення

Аналіз фармулёўкі правіла. Адказы на 
пы танні: як можна вызначыць лік пры-
метнікаў? На якое пытанне адказваюць 
прыметнікі ў множным ліку? Якія кан-
чаткі яны маюць?
Спалучэнне прыметнікаў з прапанаванымі 
назоўнікамі мужчынскага, ніякага і жано-
чага роду ў форме адзіночнага і множнага 
ліку. Вызначэнне ліку прыметнікаў. Вы-
дзяленне іх канчаткаў.
Знаёмства з формамі прыметнікаў, у якіх 
не вызначаецца род, у працэсе аналізу ін-
фармацыі рубрыкі «Завяжы вузялок!».
Утварэнне формы множнага ліку пры мет-
нікаў у працэсе змянення прапанаваных 
спалучэнняў слоў.
Утварэнне ад назоўнікаў аднакаранёвых 
прыметнікаў. Складанне спалучэнняў слоў 
«пры метнік + назоўнік». Вызначэн не ліку 
прыметнікаў. Выдзяленне іх канчаткаў.
Чытанне і разгадванне загадкі. Спісванне 
з каменціраваннем. Знаходжанне ў ёй пры-
метнікаў, вызначэнне іх ліку. Вызначэн-
не роду прыметнікаў у форме адзі ночнага 
ліку.
Чытанне прыказак. Тлумачэнне іх сэнсу. 
Вызначэнне ліку прыметнікаў, якія ўжыты 
ў розных склонавых формах, з апорай 
на пад казку. Пісьмо па памяці

66 Абагуль-
ненне па 
тэме «Пры-
метнік»

1 Абагульніць веды навучэнцаў 
па тэме «Прыметнік», адпра-
цоў ваць уменне вызначаць 
лік прыметнікаў і змя няць 
пры метнікі па ліках; сіс тэма-
тызаваць веды на ву чэнцаў па тэ-
мах «Назоўнік», «Прыметнік», 
пра верыць узровень сфар мі-
раванасці адпаведных уменняў 
і навыкаў; развіваць граматыч-
ны лад маўлення, узбагачаць 
слоўнікавы запас навучэнцаў 
прыказкамі; выхоўваць куль-
туру маўлення

Калектыўная гутарка пра назоўнік і пры-
метнік, іх прыметы, пра спосабы вызначэн-
ня роду і ліку назоўнікаў і прыметнікаў, 
пра ролю і сувязь назоўнікаў і прыметнікаў 
у сказах. 
Запіс сказа пад дыктоўку. Калектыўнае 
знаходжанне ў ім назоўнікаў і прыметнікаў. 
Вызначэнне роду і ліку назоўнікаў і пры-
метнікаў

Дзеяслоў (9 г)
67 Дзеяслоў 

як часціна 
мовы

1 Даць агульнае ўяўленне пра 
дзеяслоў як часціну мовы, вы-
працоўваць уменне зна хо дзіць 
дзеяслоў у сказах, вы значаць яго 
сінтаксічную ро лю; развіваць 
звязнае маўленне навучэнцаў; 
вы хоў ваць працавітасць, жадан-
не дапамагаць дарослым

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Разгляд сюжэтнага малюнка. Гутарка па 
яго змесце. Дапаўненне сказаў патрэбнымі 
дзеясловамі.
Аналіз фармулёўкі правіла. Вызначэнне 
істотных прымет паняцця «дзеяслоў».
Складанне сказаў з асобных слоў. Сінтак-
січны разбор сказа. Азнаямленне з сінтак-
січнай функцыяй дзеяслова ў тэксце ў пра-
цэсе аналізу інфармацыі рубрыкі «Завяжы 
вузялок!».
Чытанне верша. Гутарка па змесце. Вы-
барачнае спісванне і групоўка дзеясловаў 
у залежнасці ад пытання, на якое яны 
адказваюць. Вусныя выказванні дзяцей 
пра тое, чаму навучылі іх сваякі.
Чытанне прыказак. Тлумачэнне іх сэнсу. 
Пастаноўка пытанняў да дзеясловаў у ска-
зах. Пісьмо па памяці

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



30

Працяг

1 2 3 4 5 6

68 Дзеяслоў 
як часціна 
мовы

1 Фарміраваць уменне вызна-
чаць дзеясловы па значэнні 
і пы танні, назіраць за роляй 
дзе ясловаў у сказах, тэкстах; 
раз віваць мысленне, граматыч-
ны лад маўлення, узбагачаць 
слоў нік навучэнцаў сінонімамі, 
ан то німамі, мнагазначнымі сло-
вамі; выхоўваць уважлівае стаў-
ленне да слова

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Падбор дзеясловаў-антонімаў. Выдзялен-
не прыставак у дзеясловах, тлумачэнне іх 
пра вапісу.
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Зна-
ходжанне ў тэксце дзеясловаў, вылучэнне 
сярод іх антонімаў. Абазначэнне ан та ні-
мічных прыставак.
Знаходжанне лішняга дзеяслова ў кожнай 
групе. Вылучэнне прыметы, якая аб’яд-
ноўвае дзеясловы ў кожнай групе. Да паў-
ненне сказаў патрэбнымі дзеяс ло вамі.
Дапаўненне сказаў патрэбнымі дзе яс ло-
вамі з апорай на малюнкі. Выбарачнае 
спісванне сказаў, у якіх дзеясловы ўжы-
ваюцца ў пераносным значэнні. Пас та ноў-
ка пытанняў да дзеясловаў.
Знаёмства з правапісам слоўнікавага сло-
ва адцвітаць. Выдзяленне ў ім прыстаўкі. 
Складанне са словам словазлучэння, сказа

69 Адзіночны 
і множ ны 
лік дзе я-
словаў

1 Пазнаёміць са змяненнем дзе я-
с ловаў па ліках, вучыць вызна-
чаць лік дзеясловаў; развіваць 
ла гічнае мысленне, граматыч-
ны лад маўлення навучэнцаў; 
выхоўваць добразычлівыя ад-
но сіны да людзей

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Параўнанне сказаў. Вылучэнне ў іх грама-
тычнай асновы. Пастаноўка пытання ад 
дзей ніка да выказніка.
Аналіз фармулёўкі правіла. Адказы на 
пытанні: як змяняюцца дзеясловы? Што 
абазначаюць дзеясловы адзіночнага ліку? 
Множнага ліку?
Дапаўненне сказаў тэксту дзеясловамі 
ў патрэбнай форме. Вызначэнне ліку дзея-
сло ваў.
Чытанне скорагаворкі з апорай на схему. 
Запіс яе. Знаходжанне ў скорагаворцы дзея-
словаў, вызначэнне іх ліку.
Складанне сказаў. Вылучэнне ў іх дзе яс ло-
ваў, ужытых у пераносным значэнні.
Аналіз дыдактычнага матэрыялу практы-
кавання. Калектыўная фармулёўка задан-
ня да яго. Выкананне практыкавання.
Чытанне і разгадванне загадкі. Спісванне 
з каменціраваннем. Пастаноўка пытанняў 
да дзеясловаў, вызначэнне іх ліку. Вусныя 
выказванні навучэнцаў пра віды свят ла-
фораў, іх ролю ў арганізацыі руху на даро-
гах.
Дапаўненне прыказак патрэбнымі дзе я-
с ло вамі-антонімамі. Тлумачэнне сэнсу 
прыказак. Вызначэнне ліку дзеясловаў.
Знаёмства з правапісам слоўнікавага слова 
смяяцца. Складанне з ім словазлучэння, 
сказа

70 Час дзе я-
словаў

1 Пазнаёміць з часам дзеясловаў, 
вучыць вызначаць час дзея-
сло ваў па пытаннях; развіваць 
мысленне, узбагачаць слоў-
нік, развіваць граматычны лад 
маўлення навучэнцаў; вы хоў-
ваць гасціннасць, паважлівыя 
адносіны да сваякоў

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Разгляд сюжэтных малюнкаў. Чытанне 
сказаў. Суаднясенне сказаў з малюнкамі. 
Вызначэнне часу дзеяння, які перадаюць 
дзеясловы ў сказах.
Аналіз фармулёўкі правіла. Адказы на 
пытанні: які час дзеяння могуць перада-
ваць дзеясловы? Што абазначаюць дзея-
словы цяперашняга часу? Будучага часу? 
Прошлага часу?
Аналіз табліцы. Вылучэнне пытанняў, на 
якія адказваюць дзеясловы цяперашняга, 
прошлага і будучага часу.
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Змяненне дзеясловаў па пытаннях. Вы-
значэнне часу дзеясловаў.
Чытанне тэксту. Знаходжанне ў ім дзея-
с ло ваў, вызначэнне іх часу. Замена про-
шлага часу дзеясловаў на цяперашні. Запіс 
тэксту. Вусныя выказванні навучэнцаў пра 
традыцыі сустрэчы гасцей у іх сям’і.
Чытанне каламбура, вылучэнне слоў, што 
дапамаглі стварыць яго. Знаходжанне 
ў сказе дзеясловаў, вызначэнне іх часу

71 Час дзе я-
словаў

1 Адпрацоўваць уменне ўтвараць 
часавыя формы дзеясловаў, вы-
значаць час дзеясловаў па пы-
танні і значэнні; развіваць ла-
гіч нае мысленне, граматычны 
лад маўлення, назіральнасць на-
вучэнцаў; выхоўваць эстэтыч-
ныя пачуцці

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Чытанне тэксту, гутарка па змесце. Вы-
барачнае спісванне і групоўка дзеясловаў 
з улікам формы часу, у якой яны ўжыты 
ў тэксце. 
Чытанне верша, гутарка па змесце. Спіс-
ванне з каменціраваннем. Пастаноўка пы-
танняў да дзеясловаў, вызначэнне іх часу.
Аналіз дыдактычнага матэрыялу практы-
кавання. Калектыўная фармулёўка задан-
ня да яго. Выкананне практыкавання.
Чытанне і адгадванне загадкі. Спісванне 
з каменціраваннем. Знаходжанне ў тэксце 
дзеясловаў. Пастаноўка пытанняў да іх. 
Вызначэнне часу дзеясловаў

72 Змяненне 
дзея словаў 
прошлага 
часу па ро-
дах

1 Пазнаёміць навучэнцаў са змя-
неннем дзеясловаў прошлага 
часу па родах, вучыць вызна-
чаць род дзеясловаў у форме 
прошлага часу; адпрацоўваць 
вымаўленчыя навыкі, развіваць 
граматычны лад маўлення наву-
чэнцаў; выхоўваць клапатлівыя 
адносіны да птушак

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Дапаўненне сказаў дзеясловам у патрэб-
най форме. Вызначэнне часу і ліку дзея-
слова. Пастаноўка пытанняў ад назоўнікаў 
да дзеяслова ў сказах. Выдзяленне канчат-
ка дзеяслова.
Аналіз фармулёўкі правіла. Адказ на пы-
танне: па чым змяняюцца дзеясловы про-
шлага часу адзіночнага ліку?
Аналіз табліцы. Вылучэнне пытанняў, на 
якія адказваюць дзеясловы прошлага часу 
мужчынскага, жаночага і ніякага роду.
Знаёмства з суфіксамі дзеясловаў про-
шлага часу ў працэсе аналізу інфармацыі 
рубрыкі «Завяжы вузялок!».
Утварэнне форм прошлага часу дзе я-
словаў па ўзоры. Вызначэнне ліку і роду 
дзеясловаў. Выдзяленне суфіксаў і кан-
чаткаў дзеясловаў.
Аднаўленне дэфармаванага тэксту. Да-
паўненне сказаў тэксту дзеясловамі ў па-
т рэбнай форме. Вызначэнне ліку і роду 
дзе ясловаў.
Адпрацоўка хуткага і правільнага чытан-
ня скорагаворак. Выбарачнае спісванне 
дзеясловаў прошлага часу. Вызначэнне 
ліку і роду дзеясловаў. Выдзяленне іх су-
фіксаў

73 Змяненне 
дзе яс ловаў 
прошлага 
часу па ро-
дах

1 Адпрацоўваць уменне вызна-
чаць час дзеясловаў па пытанні 
і значэнні, род дзеясловаў у фор-
ме прошлага часу, выпрацоўваць 
уменне правільна ставіць на ціск 
у граматычных формах дзе ясло-
ваў, вымаўленне якіх ад роз-
ніваецца ў беларускай і рускай 
мовах; развіваць лагічнае мыс-

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Чытанне верша. Гутарка па змесце. Зна-
ходжанне ў кожным сказе верша грама-
тычнай асновы і запіс яе. Вызначэнне часу, 
ліку і роду дзеясловаў. Вусныя выказванні 
навучэнцаў пра ўласныя захапленні.
Утварэнне форм прошлага часу дзеясловаў 
па ўзоры. Адпрацоўка правільнага вы маў-
лення дзеяслоўных форм.
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ленне навучэнцаў, узбагачаць 
іх слоўнік фразеалагізмамі; 
выхоўваць культуру маўлення

Складанне сказаў з частак. Запіс сказаў. 
Вызначэнне часу і ліку дзеясловаў.
Складанне сказаў па схемах. Запіс тых 
сказаў, у якіх дзеясловы ўжыты ў перанос-
ным значэнні. Вызначэнне часу, ліку і ро-
ду дзеясловаў.
Суаднясенне фразеалагізмаў з блізкімі 
па сэнсе дзеясловамі. Складанне сказа 
з устойлівым спалучэннем слоў.
Аналіз дыдактычнага матэрыялу практы-
кавання. Калектыўная фармулёўка задан-
ня да практыкавання і выкананне яго

74 Правапіс не 
з дз еясло-
ва мі

1 Фарміраваць навык раздзель-
нага напісання не з дзеясловамі; 
узбагачаць маўленне наву чэн-
цаў прыказкамі; выхоўваць 
працавітасць, здаровы лад жыц ця

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Чытанне прыказак, асэнсаванне іх зместу. 
Назіранні за раздзельным напісаннем не 
з дзеясловамі. Утварэнне ўласных прыка-
зак па ўзоры.
Аналіз фармулёўкі правіла. Адказ на пы-
танне: як пішацца не з дзеясловамі?
Чытанне і абмеркаванне карысных парад. 
Складанне ўласных парад з выкарыстан-
нем часціцы не. Выбарачнае спісванне з ка-
менціраваннем.
Чытанне і разгадванне загадак. Вылучэнне 
дзеясловаў, якія дапамаглі знайсці адгадкі. 
Выбарачнае спісванне з каменціраваннем. 
Вызначэнне часу дзеясловаў у загадцы.
Чытанне і асэнсаванне каламбура. Вылу-
чэнне слоў, якія дапамаглі стварыць яго. 
Тлумачэнне правапісу не з дзеясловамі

75 Правапіс 
не з дзе я-
словамі

1 Адпрацоўваць навык раздзель-
нага напісання не з дзеясловамі; 
узбагачаць маўленне на ву чэн-
цаў прыказкамі, фра зеала гіз-
мамі; выхоўваць культуру маў-
лення

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Чытанне пар дзеясловаў. Вызначэнне 
прыметы, па якой састаўлены пары. Пе-
ратварэнне дзеясловаў-антонімаў у блізкія 
па значэнні словы пры дапамозе не.
Чытанне жарту. Вылучэнне дзеяслова, 
ужытага ў пераносным значэнні. Спісванне 
з каменціраваннем.
Чытанне прыказак. Тлумачэнне іх сэнсу. 
Утварэнне ўласных прыказак ад прапана-
ваных з выкарыстаннем не.
Дапаўненне фразеалагізмаў часціцай не. 
Суаднясенне ўстойлівых выразаў з іх зна-
чэннем. Складанне сказа з адным спалу-
чэннем слоў на выбар.
Адпрацоўка правапісу не з дзеясловамі 
ў працэсе выкарыстання электронных аду-
кацыйных рэсурсаў (http://e-vedy.adu.by)

Паўтарэнне (5 г, 1 слоўнікавы дыктант)
76 Паўтарэнне: 

тэкст, сказ
1 Паўтарыць веды пра тэкст, яго 

прыметы (тэма, асноўная дум-
ка, загаловак), пра віды ска заў 
па мэце выказвання і ін танацыі, 
пра будову сказа; уз багачаць 
слоўнік навучэнцаў сі нонімамі, 
развіваць граматычны лад маў-
лення навучэнцаў; вы хоў ваць 
цікавасць да народных трады-
цый, жаданне захоўваць іх

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Чытанне тэксту, вызначэнне яго асноўнай 
думкі, падбор загалоўка да тэксту. Падзел 
тэксту на часткі згодна з прапанаваным 
планам.
Аднаўленне дэфармаванага тэксту. Сін так-
січны разбор сказа.
Чытанне тэксту, гутарка па змесце. Ад наў-
ленне дэфармаванага плана тэксту. Выба-
рачнае спісванне часткі тэксту.
Выразнае чытанне верша. Спісванне з пас-
таноўкай патрэбных знакаў прыпынку 
ў канцы сказаў.
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Вызначэнне відаў сказаў па мэце выказ-
вання. Выбарачнае спісванне клічных 
сказаў. Знаходжанне дзеясловаў у пабу-
джальным сказе.
Адпрацоўка хуткага і правільнага чытання 
скорагаворак. Сінтаксічны разбор сказаў. 
Суаднясенне іх са схемай. Запіс сказа, які 
адпавядае схеме. Падбор сіноніма да слова 
бацян

77 Паўтарэнне: 
значэнне 
слова

1 Паўтарыць веды навучэнцаў 
пра адназначныя і мнагазнач-
ныя словы, прамое і пераноснае 
значэнне слова, пра сінонімы, 
антонімы і міжмоўныя амонімы; 
узбагачаць слоўнік навучэнцаў; 
выхоўваць сяброўскія адносіны 
паміж аднакласнікамі, культуру 
маўлення

Вучэбны дапаможнік (частка 2). 
Чытанне верша, гутарка па змесце. Вус-
нае маляванне. Знаходжанне ў вершы 
ан тонімаў і запіс іх. Падбор антонімаў 
да выдзеленых слоў.
Чытанне тэксту, вызначэнне яго тыпу. 
Знаходжанне ў тэксце назоўнікаў, вызна-
чэнне іх роду, ліку (практ. 182, с. 101).
Знаёмства са значэннямі слоў плётка ў бе-
ларускай мове. Выбар таго значэння, якое 
мае слова плётка ў тэксце папярэдняга 
практыкавання. Вылучэнне адрозненняў 
у значэннях слоў плётка ў рускай і бела-
рускай мовах.
Знаходжанне сярод прапанаваных слоў 
сінонімаў, групоўка іх.
Аналіз дыдактычнага матэрыялу прак-
тыкавання. Калектыўная фармулёўка за-
дання да практыкавання і выкананне яго. 
Пераклад слова з беларускай мовы на ру-
скую. 
Адпрацоўка хуткага і правільнага вы маў-
лення вершаваных радкоў. Пісьмо па па-
мяці. Знаходжанне ў сказе антонімаў. Пад-
бор сіноніма да выдзеленага слова

78 Паўтарэнне: 
склад слова

1 Паўтарыць веды навучэнцаў 
пра марфемную будову слоў, 
ад працоўваць уменне вызна-
чаць значымыя часткі ў слове; 
уз багачаць слоўнік навучэнцаў 
ад накаранёвымі словамі, пры-
каз камі; выхоўваць любоў 
да пры роды роднага краю

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Чытанне тэксту, гутарка па змесце. Зна-
ходжанне ў тэксце аднакаранёвых слоў, 
разбор іх па саставе.
Адпрацоўка хуткага і правільнага вы маў-
лення скорагаворкі. Спісванне з ка мен-
ці раваннем. Абазначэнне кораня ў адна-
каранёвых словах. Знаходжанне ў скора-
гаворцы слоў з прыстаўкамі, выдзяленне 
прыставак.
Чытанне верша, гутарка па змесце. Пад-
бор сіноніма да прапанаванага слова. 
Спіс ванне з устаўкай патрэбных літар 
і ка менціраваннем. Назіранне за роляй 
у вершы слоў з памяншальна-ласкальным 
зна чэннем.
Чытанне прыказак. Тлумачэнне іх сэнсу. 
Спісванне з устаўкай патрэбных літар 
і каменціраваннем. Выдзяленне прыста-
вак у словах

79 Паўтарэнне: 
на зоўнік, 
пры метнік

1 Паўтарыць веды навучэнцаў пра 
назоўнік і прыметнік, іх пры-
меты, пра сувязь прыметнікаў 
з назоўнікамі, адпрацоўваць 
умен не вызначаць род і лік 
на зоўнікаў і прыметнікаў; раз-
віваць граматычны лад маў лен-
ня; выхоўваць любоў да прыро-
ды, эстэтычныя пачуцці

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Чытанне верша, гутарка па змесце. Вы-
піс ванне з тэксту назоўнікаў і групоўка іх 
з улікам роду. Выпісванне з тэксту пры-
метнікаў, разбор іх па саставе.
Чытанне вершаваных радкоў. Дапаўненне 
іх назоўнікамі, якія з’яўляюцца сінонімамі 
да слоў у дужках. Запіс назоўнікаў-сі но-
німаў, вызначэнне іх роду.
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Чытанне і адгадванне загадкі з адгадкамі-
амонімамі. Дапаўненне сінанімічных ра-
доў словамі-адгадкамі. Вызначэнне роду 
назоўнікаў.
Чытанне тэксту, гутарка па змесце. Вы-
піс ванне з тэксту прыметнікаў разам з на-
зоўнікамі, з якімі яны звязаны па сэнсе. 
Выз начэнне ліку і роду прыметнікаў.
Чытанне верша, гутарка па змесце. Спіс-
ван не з каменціраваннем. Знаходжан-
не ў вершы прыметнікаў, выдзяленне іх 
кан чат каў, вызначэнне формы ліку. Зна-
ходжанне ў вершы прыметніка, ужытага 
ў пераносным значэнні. Складанне сказа, 
у якім гэты прыметнік ужываецца ў пра-
мым значэнні.
Чытанне прыказкі. Тлумачэнне яе сэнсу. 
Спісванне з каменціраваннем. Знаходжан-
не ў прыказцы прыметнікаў-антонімаў

80 Паўтарэнне: 
дзеяслоў

1 Паўтарыць веды навучэнцаў 
пра змяненне дзеясловаў, ад-
пра цоўваць уменне вызначаць 
час і лік дзеясловаў, змяняць іх 
па часах і ліках; адпрацоўваць 
вы маўленчыя навыкі; развіваць 
граматычны лад маўлення, кем-
лі васць навучэнцаў; выхоўваць 
культуру маўлення

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Чытанне верша, гутарка па змесце. Спіс-
ванне з каменціраваннем. Вызначэнне 
ча су, ліку і роду выдзеленых дзеясловаў. 
На зыванне дзеясловаў, ужытых у перанос-
ным значэнні.
Вылучэнне лішняга дзеяслова ў кожнай 
групе слоў. Вызначэнне прыметы, якая 
аб’яд ноўвае дзеясловы кожнай групы. Вус-
ныя выказванні навучэнцаў пра заняткі 
дзяцей летам з выкарыстаннем апорных 
слоў.
Чытанне жарту. Адрозненне дзеяслоўных 
форм ад аманімічных форм назоўнікаў. 
Выбарачнае спісванне дзеясловаў про-
шлага часу, абазначэнне іх суфіксаў. Вы-
значэнне ліку і роду гэтых дзеясловаў.
Складанне сказаў з асобных слоў. Част-
ковы сінтаксічны разбор сказаў. Вызна-
чэнне, якой часцінай мовы выражаны 
дзей нікі ў сказах. Вызначэнне роду і ліку 
на зоўнікаў.
Чытанне і адгадванне загадак. Спісванне 
з ка менціраваннем. Вызначэнне часу, ліку 
і роду выдзеленых дзеясловаў.
Адпрацоўка хуткага і правільнага вы маў-
лення скорагаворкі. Прыдумванне ўлас-
ных скорагаворак па аналогіі. Пісьмо па 
па мяці. Знаходжанне ў скорагаворцы дзея-
с ловаў прошлага часу. Вызначэнне ліку 
і роду гэтых дзеясловаў

Заканчэнне
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Літаратурнае чытанне

Агульная колькасць гадзін — 70; з іх 58 г — на чытанне раздзелаў вучэбнага дапаможніка і абагульненне ведаў 
па раздзелах чытання, 9 г — на пазакласнае чытанне, 2 г — абавязковы кантроль навыку чытання, 

1 г — праверка сфарміраванасці чытацкіх уменняў

 Жуковіч, М. В. Літаратурнае чытанне : вучэб. дапам. для 3 класа устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. 
мовамі навучання : у 2 ч. / М. В. Жуковіч. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2017.

№
урока 
і дата
правя-
дзення

Тэма ўрока Мэта ўрока Асноўныя віды і спосабы дзейнасці Дамашняе  
заданне

1 2 3 4 5

I чвэрць (16 г)
Тэма 1. Прыгожая птушка пер’ем, а чалавек вучэннем (4 г)

1 Н і н а  Г а л і н о ў с к а я . 
«Дзень добры, школа!»; 
прыказкі пра адносіны да 
вучэння

Пазнаёміць вучняў са зме
стам першай часткі вучэбна
га дапаможніка; са зместам 
і задачамі раздзела: чаму на
вучацца і якія ўменні будуць 
развіваць.
Фарміраваць уяўленне 
вучняў аб школьным жыцці, 
імкненні вучыцца і пазнаваць 
навакольны свет сродкамі 
мастацкага слова. 
Удасканальваць навык чы
тання: правільнасць, асэн
саванасць, бегласць і вы
разнасць; чытацкія ўменні 
называць герояў верша. Вы
значаць эмацыянальны на
строй твора і задачу выраз
нага чытання па ролях. 
Давесці вучням важнасць 
і неабходнасць набыцця 
ведаў у жыцці чалавека. 
Адзначыць ветлівасць і шчы
расць казачнай прыроды да 
ўдзельнікаў адукацыйнага 
працэсу, асабліва ў дзень пер
шага верасня, і свядомае жа
данне вучняў набываць веды

Знаёмства з умоўнымі абаз на
чэннямі, са зместам і раздзеламі 
першай часткі вучэбнага дапа мож
ніка.
Аналіз старонкінавігатара да тэ
матычнага раздзела «Прыгожая 
птушка пер’ем, а чалавек вучэн
нем».
Вуснае апісанне малюнка вучэбна
га дапаможніка на аснове пытанняў 
і заданняў, змешчаных на с. 4. 
Выразнае чытанне верша «Дзень 
добры, школа!» настаўнікам. 
Самастойнае чытанне вучнямі 
з мэтай вызначэння першаснага 
ўспрымання, дзейных асоб і ўлас
ных адносін да зместу твора.
Высвятленне галоўнай думкі верша.
Размеркаванне твора па асобах 
і чы танне яго па ролях.
Тлумачэнне сэнсу прыказак 
пра адносіны да вучэння

Растлума
чыць сэнс 
дзвюх прыка
зак (на выбар 
вучня). Пад
рых та вацца 
да выразнага 
чы тан ня вер
ша па ролях

2 Лідзія Арабей. «Новы 
сшытак»

 Узбагачаць слоўнікавы запас 
вучняў лексікай твора. 
Фарміраваць правільнае, 
асэнсаванае чытанне ўголас 
цэлымі словамі, чытацкія 
ўменні называць герояў 
апавядання, даваць ацэнку 
іх учынкам, выказваць свае 
адносіны да ўчынкаў і думак 
герояў.
Роля таты ў выхаванні свайго 
сына. Усведамленне Косцікам 
неабходнасці беражлівага 
стаўлення да матэрыяльных 
набыткаў і вынікаў пра
цы людзей разнастайных 
прафесій

Маўленчая размінка на аснове 
загадкі Васіля Жуковіча. 
Слоўнікавая работа з незразу ме
лымі словамі твора.
Выразнае чытанне апавядання 
«Новы сшытак» настаўнікам.
Самастойнае чытанне твора 
вучнямі з мэтай вызначэння дзей
ных асоб. 
Выбарачнае чытанне апавядання. 
Характарыстыка паводзін і ду
мак бацькі і сына Косціка на пад
ставе пытанняў і заданняў, зме
шчаных пасля твора ў вучэбным 
дапаможніку. 
Высвятленне сваіх адносін да пра
чытанага і вызначэнне галоўнай 
думкі апавядання. 
Чытанне твора па ролях

Падрых
та вацца да 
вы раз нага 
чы тан ня 
апавя дан ня 
па ролях
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3 Ніл Гілевіч. «Калі ра нец 
лёгкі i калі цяжкі?»; 
Мар’ян Дукса. «Ці так 
чытала?»

Узбагачаць слоўнікавы за
пас вучняў лексікай абодвух 
твораў. 
Фарміраваць правільнае 
і асэн саванае чытанне ўголас 
цэ лымі словамі паэтычныя 
творы. 
Развіваць чытацкія ўменні 
называць дзейных асоб у вер
шах, даваць характарыстыку 
персанажам на аснове іх ду
мак і ўчынкаў. Выказваць 
свае адносіны да прачытаных 
твораў.
Давесці вучням, што добрыя 
вынікі ў вучобе зале жаць ад 
сістэматычнай і мэта накі
раванай працы самога вучня

Фанетычная (маўленчая) размінка 
на аснове верша Сяргея Панізніка.
Слоўнікавая работа з незразуме лы
мі словамі абодвух твораў.
Чытанне вершаў настаўнікам і вуч
нямі.
Выбарачнае чытанне. Вызначэнне 
ў абодвух творах галоўных пер са
нажаў, іх характарыстыка. Высвят
ленне галоўнай думкі тво раў.
Параўнанне вершаў: што аб’яд ноў
вае і чым адрозніваюцца вершы 
«Калі ранец лёгкі і калі цяжкі?» 
і «Ці так чытала?» і іх героі 

Выразнае 
чытан не 
абодвух тво
раў

4 ВасільХомчанка.
«Крыўда»; абагульняль
ныя заняткі па раздзе
ле «Прыгожая птушка 
пер’ем, а чалавек вучэн
нем»

 Узбагачаць слоўнікавы запас 
вучняў лексікай твора.
Фарміраваць правільнае, 
асэн саванае чытанне твора 
ўголас па ролях. 
Развіваць маўленне трэця
класнікаў на аснове праг
назавання сваёй кан цоў кі 
апавядання «Крыў да» і скла
дання казкі па малюнках, 
адказаў на пытанні, па апор
ных спалучэннях і сказах.
Адзначыць арыгінальнасць 
сюжэта апавядання (напі са
ны ў форме размовы дзейных 
асоб паміж сабою, адзнакі 
смя шынкі). Неразуменне 
сынамшкольнікам сваёй 
віны.
Абагульніць веды вучняў 
па вы вучаным раздзеле 

Маўленчая размінка.
Чытанне апавядання па ролях.
Адпрацоўка выразнасці чытання, 
умення правільна інтанаваць ска
зы, расстаўляць паўзы з апорай на 
знакі прыпынку.
Работа па заданні рубрыкі «Пры
пынак для фантазіі»: працягнуць 
размову маці з сынам. 
Калектыўная работа па складанні 
казкі па малюнках, пытаннях, апор
ных словах і сказах.
Вытлумачыць узровень набытых 
ведаў і ўменняў па вывучаным 
раздзеле на аснове пытанняў і за
дан няў, змешчаных у рубрыцы 
«Пра верце свае веды і ўменні»

Канкрэтыза
цыя заданняў 
да ўрока 
паза класнага 
чы тання

5 Пазакласнае чытанне Арганізаваць чытанне і раз
гляд кніг на школьную тэ му, 
пра сяброўства, імк ненне 
вучыцца і пазнаваць на ва
кольны свет

Папярэд
няе заданне 
да нас
тупнага 
ўрока па
закласнага 
чытання

6 Кантроль навыку чы
тання

Зафіксаваць узровень якасці 
чытання вучняў класа на па
чатку навучальнага года. Вы
явіць узровень дынамікі чы
тання ў параўнанні з 2 класам

Чытанне навучэнцамі незнаёмага 
празаічнага тэксту з захаваннем 
фа нетыкаарфаэпічных норм бе
ларускай мовы і адпаведнай ін та
нацыі

Тэма 2. Увосень і верабей багаты (5 г)
7 Народныя загадкі пра во

сеньскія з’явы прыроды. 
Восеньскія песні

Пазнаёміць вучняў са зме
стам і задачамі раздзела: ча
му навучацца і якія ўменні 
будуць развіваць.
Працягнуць работу па ўзба
га чэнні слоўнікавага запасу 
вучняў лексікай твораў вус
най народнай творчасці. 
Пазнаёміць з прадметнаво
бразнай разнастайнасцю зага
дак на восеньскую тэматы ку. 

Аналіз старонкінавігатара да тэ
матычнага раздзела «Увосень і ве
рабей багаты».
Чытанне і адгадванне народных 
загадак пра восеньскія з’явы пры
роды.
Слоўнікавая работа з незразумелы
мі словамі з тэкстаў песень.
Выразнае чытанне твораў вуснай 
народнай творчасці настаўнікам 
і вучнямі.

Чытанне па 
памяці 5 за
гадак пра во
сеньскія 
з’явы прыро
ды. Вусны 
аповед 
вучняў пра 
восеньскія 
песні на пад
ставе пытан

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



37

Працяг

1 2 3 4 5

Фарміраваць правільнае 
і асэн саванае чытанне ўголас 
восеньскіх песень цэлымі 
сло вамі, вобразныя ўяўленні 
аб зме нах у прыродзе. 
Вызначаць і перадаваць эма
цыянальны настрой песень 
і восеньскіх прыкмет у іх. 
Развіваць уменне адгадваць 
загадкі і вызначаць у песнях 
вобразныя карціны восень
скай прыроды.
Асаблівасці восеньскіх пе
сень і іх асноўная думка: фор
ма размовы паміж спявачкамі 
і восенню як жывой казачнай 
істотай, шкадаванне людзей 
аб паступовым адміранні 
пры роды, мудрасць восені 
ў разуменні законаў прыро
ды («Восень мая, восень...»); 
пра цавітасць і захапленне 
спя вачак працэсам уборкі 
льну («Ой, у полі лянок 
бра ла…»); імкненне людзей 
да памагчы птушкам лёгка 
пе разімаваць («Салавейка, 
пта шачка маленька»)

Выбарачнае чытанне.
Вызначэнне эмацыянальнага на
строю песень. Вылучэнне ў іх змес
це апісання восеньскіх прыкмет 
і моўных асаблівасцей. Параўнанне 
народных песень паміж сабою: зна
ходжанне падабенства і адметнасці. 
Слоўнае маляванне карціны Ільі 
Астравухава «Залатая восень» на 
аснове пытанняў вучэбнага да па
можніка.
Вусны маналог вучняў пра во
сень скія песні на падставе пытан
няў, змешчаных у вучэбным дапа
можніку 

няў вучэб нага 
да па мож ніка

8 Пятрусь Броўка. «Нады
ход восені»;
Сяргей Грахоўскі. «Во
сень»

Фарміраваць вобразныя 
ўяў ленні вучняў аб зменах 
у пры родзе сродкамі мас тац
кага слова, правільнае і асэн
саванае чытанне ўголас цэ
лымі словамі.
Вызначаць эмацыянальны 
настрой вершаў і прыкметы 
ранняй восені. 
Развіваць уменне слоўна ма ля
ваць карціны восеньскай пры
роды і вызначаць у мас тацкіх 
творах вобразныя сло вы.
Адзначыць захапленне або
двух паэтаў прыгажосцю кар
цін восеньскай прыроды

Фанетычная (маўленчая) размінка 
на тэксце лічылкі Васіля Жуковіча.
Выразнае чытанне вершаў настаў
нікам.
Высвятленне першаснага ўспры
ман ня паэтычных твораў.
Чытанне вершаў вучнямі ўголас. 
Выбарачнае чытанне. Вылучэнне 
слоў і выразаў, якія паказваюць на 
вобразнае маўленне паэтаў.
Вызначэнне асноўнай думкі твораў.
Назіранне за рытмам вершаў.
Калектыўнае абмеркаванне кар ці ны 
Сяргея Кавальчука «Хутка восень» 
па пытаннях вучэбнага дапаможніка. 
Складанне апавядання па малюн
ках, пытаннях, апорных словах 
і ска зах вучэбнага дапаможніка

Выразнае чы
танне абодвух 
вер шаў

9 Рыгор Ігнаценка. 
«Ліста паднік» 

Пашыраць слоўнікавы запас 
вучняў лексікай апавядання.
Удасканальваць правільнае, 
асэнсаванае, беглае і выраз
нае чытанне; шляхам выба
рачнага чытання знаходзіць 
апісанне персанажа, даваць 
характарыстыку расказчы ку 
на аснове яго думак і ўчын
каў. Выказваць уласныя і аў
тарскія адносіны да зместу 
твора.
Развіваць уменне пераказ
ваць змест апавядання па пла
не вучэбнага дапаможніка.
Адзначыць нераўнадушнае 
стаўленне паляўнічага да жыц 

Маўленчая размінка на тэксце 
лічылкі Васіля Жуковіча.
Тлумачэнне лексічнага значэння 
незразумелых слоў з апавядання.
Выразнае чытанне твора настаў ні
кам з прыпынкам на выказванне 
вучнямі сваіх меркаванняў далей
шага развіцця падзей у творы.
Самастойнае чытанне апавядання 
вучнямі. 
Выбарачнае чытанне і пераказ 
урыў ка. 
Характарыстыка паляўнічага на ас
нове яго думак і ўчынкаў.
Вызначэнне асноўнай думкі твора.
Падрабязны пераказ апавядання 
па плане вучэбнага дапаможніка

Пераказ 
апа вядання 
па пла не ву
чэб нага дапа
мож ніка

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



38

Працяг

1 2 3 4 5

ця зайчыка, мудрасць ча
лавека ў адносінах да жывой 
прыроды

10 Янка Купала. «Лістапад»; 
Якуб Колас. «Ясныя дні 
восені»

Пазнаёміць вучняў з асобай 
Янкі Купалы і яго творчасцю.
Фарміраваць правільнае, 
асэн саванае, беглае і выраз
нае чытанне ўголас; чытацкія 
ўменні знаходзіць у верша
ваным і празаічным творах 
з дапамогай выбарачнага 
чы тання адказы на пытанні 
нас таў ніка.
Развіваць уменне бачыць во
бразныя карціны, створаныя 
аўтарамі ў сваіх творах; вы
значаць у іх радках вобраз
ныя словы.
Паэтызацыя восеньскай пры
роды ў творы. Захапленне 
Янкам Купалам з’явай ліс
та паду. 
Акцэнтаваць увагу на ко ла
саўскае захапленне прыга
жос цю ясных дзён поз няй 
во  сені, на яго шкадаванне 
аб рас ставанні з цёплымі во
сень скімі днямі

Фанетычная размінка на вершы 
Ніны Галіноўскай.
Самастойнае чытанне вучнямі ар
тыкула пра Янку Купалу. Рэпра
дуктыўная гутарка аб прачытаным.
Выразнае чытанне твораў настаў
нікам.
Высвятленне іх першаснага ўспры
мання.
Чытанне верша, а затым і апавядан
ня вучнямі ўголас спачатку цалкам, 
затым па строфах і абзацах. 
Выбарачнае чытанне. Вылучэнне 
з твораў слоў і выразаў, якія паказ
ваюць на вобразнае маўленне або
двух пісьменнікаў. 
Назіранне за рытмам верша Янкі 
Купалы «Лістапад». Вызначэнне 
карцін восеньскай прыроды, ас ноў
най думкі абодвух твораў

Верш «Ліста
пад» выву
чыць на па
мяць

11 Станіслаў Шушкевіч. 
«Гусанькі»; абагульняль
ныя заняткі па раздзеле 
«Увосень і верабей ба
гаты»

Узбагачаць слоўнікавы запас 
вучняў лексікай тэксту. 
Фарміраваць правільнае, 
асэн саванае і выразнае чы
танне, чытацкія ўменні на зі
раць за эмацыянальным ста
нам аўтара. 
Развіваць уменне бачыць во
бразныя карціны, створаныя 
паэтам у вершы; вызначаць 
у радках вобразныя словы.
Адзначыць сум і шкадаванне 
Станіслава Шушкевіча зза 
развітання з дзікімі гусямі 
і яго аптымістычны настрой 
ў канцы твора: на нядоўгае 
расстанне з птушкамі.
Абагульніць веды вучняў 
па раздзеле «Увосень і вера
бей багаты»

Слоўнікавая работа з незразумелы
мі словамі верша. 
Вызначэнне яго настрою. 
Назіранне за рытмам твора. 
Адпрацоўка выразнасці чытання, 
умення правільна інтанаваць ска
зы, расстаўляць паўзы з апорай на 
знакі прыпынку. 
Вытлумачыць узровень набытых 
ведаў і ўменняў па вывучаным раз
дзеле на аснове пытанняў і за дан
няў, змешчаных у рубрыцы «Пра
верце свае веды і ўменні»

Канкрэтыза
цыя заданняў 
да ўрока 
пазакласнага 
чы тання

12 Пазакласнае чытанне Арганізаваць чытанне і раз
гляд кніг на тэму прыгажосці 
восеньскай прыроды, змен, 
якія адбываюцца ў прыро
дзе восенню

Папярэд
няе заданне 
да наступ
нага ўрока 
пазакласнага 
чытання

Тэма 3. Чалавек без Радзімы, што салавей без песні (6 г)
13 Адам Русак. «Мой край»; 

прыказкі пра адносіны да 
Радзімы

Пазнаёміць вучняў са зме
стам і задачамі новага раз
дзела: чаму навучацца і якія 
ўменні будуць развіваць.
Вызначаць і асэнсоўваць ма
ральнаэтычную праблему

Аналіз старонкінавігатара да тэ
матычнага раздзела «Чалавек без 
Радзімы, што салавей без песні».
Слуханне верша і вызначэнне яго 
агульнага эмацыянальнага на
строю.

Вывучыць 
верш на па
мяць
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адносін людзей да Радзімы, 
пра явы чалавечых якасцей, 
пачуцця любові і гонару за яе. 
Вызначаць у радках вобраз
ныя словы, настрой і тэму 
вер ша. Фармуляваць яго ас
ноў ную думку.
Развіваць уменне вобразнага 
бачання малюнкаў, створа
ных паэтам у вершы; тлума
чыць сэнс прыказак на тэму 
Радзімы. 
Адзначыць любоў і гонар па
эта за сваю Радзіму, захаплен
не яе краявідамі і людзь мі. 
Мудрасць і патрыятызм бе
ларускага народа ў прыказ
ках на тэму Радзімы

Самастойнае чытанне твора вуч
нямі спачатку цалкам, а затым 
па стро фах з мэтай падрыхтоўкі 
да вы разнага чытання. 
Гутарка па змесце і выбарачнае чы
танне. Слоўнае маляванне вобраз
ных карцін да верша. Вызначэнне 
тэмы і галоўнай думкі твора.
Чытанне верша напаўголасу з мэ
тай падрыхтоўкі да выразнага чы
тання. 
Выразнае чытанне вучнямі ўголас.
Калектыўная работа па выяўленні 
агульнага і адметнага ў вершы 
Ада ма Русака «Мой край» і рэп ра
дукцыі карціны Уладзіміра Мас ле
ні кава «Над ракой».
Калектыўнае асэнсаванне зместу 
прыказак

14 Мікола Мятліцкі. 
«На мо ве роднай»

Удасканальваць навык пра
віль нага вымаўлення гукаў 
і захоўваць акцэнталагічныя 
нормы пры чытанні.
Узбагачаць слоўнікавы запас 
вучняў лексікай твора.
Вызначаць і асэнсоўваць ма
ральнаэтычную праблему 
адносін людзей да беларускай 
мовы, праявы чалавечых якас
цей і пачуцця радасці і гонару 
за яе. Назіраць за эмацыя
нальным станам паэта. 
Самастойна вызначаць на
строй і тэму верша. Фарму
ляваць яго асноўную думку.
Гонар паэта за беларускую 
мову і радасць за штодзённую 
магчымасць гаварыць на ёй

Фанетычная размінка на матэрыя
ле верша Раісы Раманчук.
Слуханне верша і вызначэнне яго 
агульнага эмацыянальнага на
строю.
Чытанне верша вучнямі ўголас 
спачатку цалкам, а затым па сказах. 
Гутарка па змесце і выбарачнае 
чытанне. Слоўнае маляванне во
бразных карцін да верша. 
Вызначэнне настрою, тэмы і галоў
най думкі твора.
Самастойнае чытанне верша з мэ
тай падрыхтоўкі да конкурсу на леп
шага чытальніка

Падрыхта
вацца 
да кон курсу 
на леп шага 
чытальніка 
твора

15 Уладзімір Ягоўдзік. 
«Бусел»

Удасканальваць навык пра
вільнага вымаўлення гукаў 
і захоўваць акцэн талагічныя 
нормы пры чытанні.
Узбагачаць слоўнікавы запас 
вучняў лексікай твора.
Фарміраваць правільнае, 
асэн саванае, беглае і выраз
нае чытанне твора цэлымі 
сло вамі. 
Развіваць уменне дакладна 
ад казваць на пытанні нас таў
ніка і вучэбнага дапа мож ніка, 
падрабязна пераказваць част
ку апавядальнага тэксту па 
калектыўна складзеным пла
не, прагназаваць заканчэнне 
апі саных у творы па дзей. 
Вы казваць свае адносіны да 
пра чытанага. Вызначаць тэ
му і асноўную думку твора.
Адзначыць навуковапазна
вальны змест апавядання, 
яго сувязь з вуснай народ
най творчасцю. Бусел — на
цыянальны сімвал Беларусі

Маўленчая размінка з дапамогай 
верша Ніны Мацяш.
Тлумачэнне лексічнага значэння 
незразумелых вучням слоў з твора.
Выразнае чытанне апавядання на
стаўнікам. Прагназаванне вуч ня мі 
заканчэння апісаных у тво ры па
дзей.
Чытанне ўсяго апавядання вучнямі 
ўголас. 
Выбарачнае чытанне з мэтай вы
значэння галоўнай думкі твора. 
Падрыхтоўка да падрабязнага пе
ра казу часткі апавядання па скла
дзе ным плане. (Пачатак ад слоў 
«Ка лісь ці вандраваў па белым 
свеце добры чараўнік» і да канца 
тво ра.)
Работа ў пары ці групе па пераказе 
ўрыўка.
Калектыўная работа па складанні 
казкі па малюнках, пытаннях, 
апорных словах і сказах вучэбнага 
дапаможніка

Падрабяз
ны пера
каз часткі 
апавядання 
«Аб пахо
джанні бус
ла» па скла
дзеным 
плане
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16 Пімен Панчанка. «Песня 
пра Мінск»

Развіваць уменне бачыць во
бразныя малюнкі, створаныя 
паэтам у вершы; правільнае 
і асэнсаванае чытанне ўголас 
цэлымі словамі. Слоўна ма
ляваць малюнкі гарадскога 
пейзажу.
Вызначаць у радках вобраз
ныя словы, настрой, тэму 
і асноў ную думку твора. 
Паэтычнае прызнанне Пі
ме на Панчанкі ў любові 
да Мінс ка. Майстэрства па
эта ў падачы гістарычнай ін
фар мацыі і стварэнні гарад
скога пейзажу

Слуханне верша і вызначэнне яго 
эмацыянальнага настрою.
Чытанне ўголас верша вучнямі спа
чатку цалкам, а затым па строфах.
Выбарачнае чытанне. Вызначэнне 
настрою, тэмы і асноўнай думкі 
вер ша. Вуснае апісанне малюнкаў 
гарадскога пейзажу. Назіранне 
за рыфмай і рытмам твора.
Адпрацоўка ўмення вызначаць мэту 
выразнага чытання (што трэба пе
радаць слухачам пры чытанні), вы
бар тону ў адпаведнасці з эмацыя
нальным станам дзейнай асобы, 
выдзяленне з дапамогай лагічнага 
націску важных слоў.
Чытанне твора вучнямі сам сабе 
з мэтай падрыхтоўкі да выразнага 
чытання. 
Выразнае чытанне верша ўголас

Падрыхта
вацца 
да конкурсу 
на лепшага 
чытальніка 
верша 

II чвэрць (14 г)
17 Уладзімір Мяжэвіч. «Ця

церка»
Удасканальваць навык пра
вільнага вымаўлення гукаў 
і захоўваць акцэнта лагічныя 
нормы пры чытанні.
Узбагачаць слоўнікавы запас 
вучняў лексікай твора.
Фарміраваць правільнае, 
асэн саванае, беглае і выраз
нае чытанне твора цэлымі 
словамі. Прагназаваць змест 
да часткі твора.
Фарміраваць чытацкія ўмен
ні назіраць за эмацыяналь
ным станам герояў, даваць 
ім характарыстыку на аснове 
ўчынкаў.
Вызначаць тэму і асноўную 
думку твора.
Абарона цяцеркай сваіх дзя
цей і роднага гнязда — яскра
вы прыклад патрыятызму 
для сучаснікаў. Услаўленне 
пісьменнікам праяў чалаве
чай мужнасці ў адносінах 
да за хавання жывой прыроды

Маўленчая размінка на аснове 
скорагаворкі Міхася Пазнякова.
Слоўнікавая работа з незразуме лы
мі словамі твора.
Чытанне апавядання настаўнікам 
і затым вучнямі. Прагназаван
не вуч нямі заканчэння апісаных 
у тво ры падзей.
Чытанне апавядання вучнямі ўго
лас па лагічна закончаных частках.
Выбарачнае чытанне. Характа
рыс тыка вобразаў цяцеркі і рата
вальнікаў — малога Рыгоркі і рас
казчыка. Выказванне сваіх адносін 
да персанажаў, іх учынкаў і зместу 
твора. 
Вызначэнне тэмы і галоўнай думкі 
апавядання. 
Работа ў пары ці групе: пераказ 
зместу твора па пытаннях вучэб
нага дапаможніка

Пераказ 
зместу твора 
па пытаннях 
вучэбнага 
дапаможніка

18 Пятрусь Броўка. «Песня 
хлебу»;
абагульняльныя заняткі 
па раздзеле «Чалавек 
без Ра дзі мы, што салавей 
без песні»

Удасканальваць навык пра
вільнага вымаўлення гу каў 
і захоўваць акцэнталагічныя 
нормы пры чытанні.
Узбагачаць слоўнікавы запас 
вучняў лексікай тэксту.
Фарміраваць чытацкія ўмен
ні знаходзіць у паэтычных 
тво рах з дапамогай выбарач
на га чытання адказы на пы
тан ні настаўніка.
Захапленне паэта смакам 
і выг лядам хлеба. Павага 
і ўдзяч насць хлебаробам за са
маадданую працу — ас ноў ная 
думка ў творы.

Фанетычная размінка на аснове за
гадак Міхася Пазнякова.
Арганізацыя слоўнікавай работы 
з незразумелымі словамі з твора.
Слуханне верша і вызначэнне яго 
эмацыянальнага настрою. 
Чытанне твора вучнямі сам сабе. 
Вызначэнне настрою, тэмы і асноў
най думкі верша.
Адпрацоўка ўмення вызначаць мэ
ту выразнага чытання (што трэба 
перадаць слухачам пры чытанні), 
выбар тону ў адпаведнасці з эмацыя
нальным станам дзейнай асобы, 
выдзяленне з дапамогай лагічнага 
націску важных слоў. 

Канкрэтыза
цыя заданняў 
да ўрока 
пазакласнага 
чытання
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Абагульніць веды вучняў па 
вывучаным раздзеле

Выразнае чытанне вучнямі ўголас. 
Вуснае апісанне рэпрадукцыі кар
ці ны мастака Юрыя Мікалаева 
«Хля бы» па пытаннях вучэбнага 
дапаможніка.
Адказы вучняў на пытанні і задан
ні, якія змешчаны ў вучэбным 
дапаможніку пад рубрыкай «Пра
верце свае веды і ўменні»

19 Пазакласнае чытанне Арганізаваць чытанне і раз
гляд кніг пра адносіны да 
роднай зямлі, на тэму Радзімы, 
хлеба, прыродных сімвалаў 
Бе ларусі і нацыянальнай 
куль туры беларускага народа

Папярэд
няе заданне 
да нас
тупнага 
ўрока па
закласнага 
чытання

Тэма 4. Добры чалавек і жывёлу шкадуе (6 г) 
20 Ніна Галіноўская. «Ся

бры прыроды»; народ
ныя загадкі пра жывёл

Пазнаёміць вучняў са зме
стам і задачамі новага раз
дзела: чаму навучацца і якія 
ўменні будуць развіваць. 
Фарміраваць чытацкія ўмен  
ні знаходзіць у вершы з да
памогай выбарачнага чытан
ня адказы на пытанні на стаў
ніка. Называць герояў твора. 
Разумець адносіны аўтара 
да іх.
Вызначаць у радках мастац
кія словы, настрой і адмет
насць будовы верша. Назі
раць за формай апавядання 
(хто распавядае: аўтар ці ге
рой?). 
Вызначаць тэму твора. Фар
муляваць яго асноўную думку. 
Паказ сяброўскіх узаема
ад носін чалавека і прыро
ды, імкненне пазнання яе 
таямніц — асноўная думка 
вер ша. Песеннасць твора.
Развіваць кемлівасць і ці
ка васць да адгадвання на
родных загадак пра жывёл. 
З дапамогай схемы вучэб
нага дапаможніка спраба
ваць складаць свае загадкі 
пра жывёл

Аналіз старонкінавігатара да тэма
тычнага раздзела «Добры чалавек 
і жывёлу шкадуе». 
Выразнае чытанне верша «Сябры 
прыроды» настаўнікам. 
Высвятленне першаснага ўспры
мання твора вучнямі.
Самастойнае чытанне верша вуч
нямі. 
Выбарачнае чытанне. Вызначэн
не герояў, аўтарскіх адносін да іх, 
тэмы, тэмпу чытання і галоўнай 
думкі верша.
Выразнае чытанне твора вучнямі 
цалкам, пераход да чытання па 
строфах.
Чытанне і адгадванне загадак на 
тэму жывёл. Тлумачэнне сэнсу 
прыказак на гэтую тэму.
Спроба складання сваіх загадак на 
тэму жывёльнага свету з дапамогай 
схемы (прыёмаў пытання, апісання 
і супрацьпастаўлення) вучэбнага 
дапаможніка.
Вуснае апісанне рэпрадукцыі 
карціны амерыканскага мастака 
Дональда Золана з серыі «Мілыя 
дзеці» па пытаннях вучэбнага 
дапаможніка

Вывучыць 
верш на па
мяць

21 Якуб Колас. «Ластаўкі» Удасканальваць навык пра
вільнага вымаўлення гукаў 
і захоўваць акцэнта лагічныя 
нормы пры чытанні.
Узбагачаць слоўнікавы запас 
вучняў лексікай твора.
Фарміраваць правільнае, 
асэнсаванае, беглае і выраз
нае чытанне твора цэлымі 
словамі. Прагназаваць змест 
да часткі твора. 
Шляхам выбарачнага чытан
ня знаходзіць апісанне ге

Правядзенне фанетычнай размінкі 
з дапамогай пацешкі Ніны Галі ноў
скай.
Арганізацыя слоўнікавай работы 
з незразумелымі словамі з твора.
Чытанне апавядання настаўнікам 
і затым вучнямі. Прагназаванне 
трэцякласнікамі заканчэння апіса
ных у творы падзей.
Выбарачнае чытанне. Характары
стыка вобразаў ластавак, Петруся 
і Антося. Выказванне вучнямі сваіх 
і пісьменніцкіх адносін да пер са 

Пераказ 
зместу твора 
па складзе
ным плане
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рояў, характарызаваць іх па 
ўчынку, выказваць уласныя  
і аўтарскія адносіны да змес
ту твора, вызначаць яго га
лоў ную думку.
Паказ духоўнай шчодрасці 
Петруся ў клопаце аб птуш
ках. Асуджэнне злога ўчынку 
суседа Антося. Жыццё ласта
вак — узорны прыклад для ча
лавека сямейных ад но сін, кло
пату аб дзецях і вы жы вання 
ў неспрыяльных умовах

нажаў, іх учынкаў і зместу твора. 
Вызначэнне тэмы і галоўнай думкі 
апавядання. 
Работа ў пары ці групе: падзел апа
вядання на сэнсавыя часткі, пера
каз зместу твора па складзеным 
плане

22 Авяр’ян Дзеружынскі. 
«Доб рае сэрца»

Узбагачаць слоўнікавы запас 
вучняў лексікай твора.
Фарміраваць правільнае, асэн
саванае, беглае і выразнае чы
танне твора цэлымі сло вамі.
Шляхам выбарачнага чытан
ня знаходзіць апісанне пер
санажаў, характарыза ваць іх 
па здзейсненых учын ках, вы
казваць уласныя і аўтарскія 
адносіны да зместу твора, вы
значаць яго галоўную думку.
Паказ спагадлівасці падлетка 
да бяды птушак. Раскрыццё 
характару героя праз яго 
ўчынак і аўтарскія рэмаркі 

Арганізацыя слоўнікавай работы 
з незразумелымі словамі з твора.
Чытанне верша настаўнікам і вуч
нямі.
Высвятленне першаснага ўспры
мання твора.
Выбарачнае чытанне. Вызначэн
не рыс характару дзейнай асобы, 
ацэнка яго ўчынку. Вызначэнне 
настрою і адпаведнага тэмпу для 
выразнага чытання верша.
Работа па падрыхтоўцы да выраз
нага чытання твора: выбар тону, па
значэнне лагічных націскаў у рад
ках.
Калектыўная работа па складанні 
апавядання па малюнках, пытан
нях, апорных словах і сказах вучэб
нага дапаможніка 

Выразнае чы
танне верша

23 Аляксей Якімовіч. «Но
жык» 

 Узбагачаць слоўнікавы запас 
вучняў лексікай апавядання.
Фарміраваць правільнае, 
асэн саванае, беглае і выраз
нае чытанне твора цэлымі 
словамі. Прагназаваць змест 
да часткі твора.
Фарміраваць чытацкія ўмен
ні назіраць за эмацыяналь
ным станам герояў, даваць 
ім характарыстыку на аснове 
ўчынкаў.
Вызначаць тэму і асноўную 
дум ку твора.
Майстэрства пісьменніка 
ў па казе паводзін палонна га 
ве рабейчыка. Ахвяраван не 
да рагім падарункам дзе ля 
сва боды птушкі — мужны 
ўчы нак хлопчыка Дзі мы. Не
ча каная і цікавая псі ха лагіч
ная развязка ў творы

Слоўнікавая работа з незразумелы
мі словамі твора.
Чытанне апавядання настаўнікам 
і вучнямі. Прагназаванне вучнямі 
заканчэння апісаных у творы па
дзей.
Выбарачнае чытанне. Характары
стыка вобразаў верабейкі, Юры 
і Дзімы. Выказванне сваіх адносін 
да персанажаў, іх учынкаў і зместу 
твора. 
Вызначэнне тэмы і галоўнай думкі 
апавядання. 
Работа ў пары ці групе: пераказ 
зместу твора па пытаннях вучэб
нага дапаможніка

Пераказ 
зместу твора 
па пытаннях 
вучэбнага 
дапаможніка

24 Эдзі Агняцвет. «Чаму 
ў тры возе Дзед Мароз?» 

Удасканальваць навык пра
вільнага вымаўлення гукаў 
і за хоўваць ак цэн талагічныя 
нормы пры чытанні.
Узбагачаць слоўнікавы запас 
вучняў лексікай твора.
Фарміраваць правільнае, 
асэн саванае, беглае і выраз

Маўленчая размінка на аснове вер
ша Віктара Шніпа.
Слоўнікавая работа з незразуме лы
мі словамі твора.
Выразнае чытанне верша настаў
нікам. 
Высвятленне першаснага ўспры
мання твора вучнямі.

Выразнае чы
танне верша
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нае чытанне твора цэлымі 
сло вамі. 
Шляхам выбарачнага чытан
ня знаходзіць апісанне героя, 
характарызаваць персанаж 
па яго словах і ўчынку, вы
казваць уласныя і аўтарскія 
адносіны да зместу твора, 
вызначаць галоўную думку.
Акцэнтаваць увагу на ўзня
тую паэтэсай маральнаэтыч
ную праблематыку ў тво
ры — абыякавыя адносіны 
на сель ніцтва да навакольна
га асяроддзя

Самастойнае чытанне верша вуч
нямі. 
Выбарачнае чытанне. Вызначэнне 
героя, аўтарскіх адносін да яго, тэ
мы, тэмпу чытання і галоўнай дум
кі верша.
Выразнае чытанне твора вучнямі, 
пераход да чытання яго сам сабе

25 Абагульняльныя заняткі 
па раздзеле «Добры чала
век і жывёлу шкадуе» 

Абагульніць веды вучняў 
па вы вучаным раздзеле

Адказы вучняў на пытанні і за дан
ні, якія змешчаны ў вучэбным да
паможніку пад рубрыкай «Правер
це свае веды і ўменні»

Канкрэтыза
цыя заданняў 
да ўрока 
пазакласнага 
чы тання

26 Пазакласнае чытанне Арганізаваць чытанне і раз
гляд кніг пра стаўленне 
да пту шак і звяроў, пра доб
рыя і дрэнныя ўчынкі лю дзей 
у адносінах да прыроды

Папярэд
няе заданне 
да чарговага 
ўрока па
закласнага 
чытання

Тэма 5. Зімовы дзянёк, што камароў насок (6 г) 
27 Народныя прыкметы 

пра зі му; Якуб Колас. 
«Зі ма» («Надышлі ма
розы…»)

Пазнаёміць вучняў са зме
стам і задачамі новага раз
дзела: чаму навучацца і якія 
ўменні будуць развіваць; 
з народнымі прыкметамі пра 
зіму.
Сцісла пазнаёміць з асобай 
Якуба Коласа: з асобнымі 
фактамі біяграфіі і творчасці 
пісьменніка.
Узбагачаць слоўнікавы запас 
вучняў лексікай твора.
Працягнуць фарміраванне 
ў трэцякласнікаў вобразных 
уяўленняў аб зімовай пры
родзе сродкамі мастацкага 
слова. 
Вызначаць эмацыянальны 
настрой твора і вобразныя 
сло вы.
Любаванне лірычнага героя 
прыгажосцю зімы. Выяў лен
не аўтарскіх назіранняў і па
чуццяў у творы 

Аналіз старонкінавігатара да тэма
тычнага раздзела «Зімовы дзянёк, 
што камароў насок».
Тлумачэнне лексічнага значэння 
незразумелых для вучняў слоў 
з тво ра.
Выразнае чытанне верша настаў
нікам.
Самастойнае чытанне твора вуч
нямі. Высвятленне імі першаснага 
ўспрымання твора. 
Выбарачнае чытанне. Вылучэнне 
з тэксту карцін зімовай прыроды.
Вызначэнне настрою, інтанацыі 
і вобразных слоў. Выказванне ўлас
ных і пісьменніцкіх адносін да зі
мо вых малюнкаў у вершы.
Рубрыка «Давайце абмяркуем тэ
му разам»: вуснае апісанне рэп
ра дукцыі карціны Яўгена Балак
шына «Катанне з горкі» на аснове 
пытанняў вучэбнага дапаможніка

Вывучыць 
верш на па
мяць

28 Ніл Гілевіч. «Снежны 
дзед» 

Удасканальваць навык пра
вільнага вымаўлення гукаў 
і захоўваць акцэнталагічныя 
нормы пры чытанні.
Узбагачаць слоўнікавы запас 
вучняў лексікай твора.
Фарміраваць у вучняў во
бразныя ўяўленні аб зімовых 
забавах дзяцей сродкамі ма
стацкага слова. 

Правядзенне маўленчай размінкі 
на аснове верша Івана Муравейкі.
Арганізацыя слоўнікавай работы 
з незразумелымі словамі тэксту.
Выразнае чытанне верша настаў
нікам.
Высвятленне першаснага ўспры
мання тэксту вучнямі.
Чытанне твора вучнямі ўголас цал
кам, а затым па строфах.

Падрыхта
вацца 
да конкурсу 
на лепшага 
чытальніка 
верша
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Развіваць уменне вызначаць 
у мастацкім творы эмацыя
нальны настрой, прыметы 
зімы, вобразныя словы. Вы
казваць аўтарскія і чытацкія 
адносіны да верша.
Адзначыць захапленне лі
рыч нага героя твора зімо
вы мі забавамі і атмасферай 
ра дасці ад адпачынку

Выбарачнае чытанне. Вызначэн не 
настрою і рытму верша, яго ас ноў
най думкі, мастацкіх слоў.
Вылучэнне адлюстраваных у вер
шы карцін зімовай прыроды. Слоў
нае маляванне малюнкаў забавы 
дзяцей.
Работа над вызначэннем тону, тэм
пу, лагічных паўз для выразнага 
чытання верша

29 Мікола Маляўка. «Бе
лыя ключы»

Узбагачаць слоўнікавы запас 
вучняў лексікай твора.
Фарміраваць у вучняў во
бразныя ўяўленні аб карцінах 
зімовай прыроды сродкамі 
мастацкага слова. 
Развіваць уменне вызна
чаць і перадаваць настрой 
мастац кага твора, знаходзіць 
вобраз ныя словы. 
Выказваць аўтарскія і чы тац
кія адносіны да верша.
Адзначыць захапленне лі
рыч нага героя твора прыга
жосцю зімы

Арганізацыя слоўнікавай работы 
з незразумелымі словамі тэксту.
Выразнае чытанне верша настаў
нікам. 
Высвятленне першаснага ўспры
мання тэксту.
Чытанне ўсяго верша вучнямі 
ўголас, а затым па чатырохрадкоўі.
Выбарачнае чытанне. Вызначэнне 
на строю і рытму твора, яго ас ноў
най думкі, мастацкіх слоў.
Вылучэнне адлюстраваных у вер
шы карцін зімовай прыроды. Слоў
нае маляванне зімовага пейзажу.
Работа па падрыхтоўцы да выраз
нага чытання твора: выбар тону, 
паз на чэнне лагічных націскаў 
у рад ках.
Супастаўленне верша Міколы 
Маляўкі «Белыя ключы» і рэп ра
дукцыі карціны Барыса Казакова 
«Снег выпаў» 

Падрыхта
ва цца 
да конкурсу 
на лепшага 
чытальніка 
верша

30 Васіль Хомчанка. «Елка 
з белымі кветкамі»

Удасканальваць навык пра
вільнага вымаўлення гукаў 
і захоўваць акцэнталагічныя 
нормы пры чытанні.
Узбагачаць слоўнікавы запас 
вучняў лексікай твора.
Фарміраваць правільнае, 
асэнсаванае, беглае і выраз
нае чытанне твора цэлымі 
сло вамі. 
Шляхам выбарачнага чы
тання знаходзіць апісанне 
персанажаў у творы, харак
тарызаваць іх па ўчынку. 
Выказваць уласныя і аўтар
скія адносіны да зместу тво
ра, вызначаць галоўную дум
ку апавядання.
Пісьменніцкае павучанне чы
тача не знішчаць жывую пры
роду, а ўзнаўляць і за хоў ваць 
мінулыя народныя традыцыі 
на навагоднія святы. Вобра
зы елачкі і вішні ў тво ры як 
сустрэча сучасна га і мінулага 
светапогляду бе ларусаў. Во
браз расказчыка — прыклад 
самастойнага перавыхавання 
чалавека ў адносінах да пры
роды

Маўленчая размінка з дапамогай 
верша Пятра Сушко.
Арганізацыя слоўнікавай работы 
з незразумелымі словамі з твора.
Чытанне апавядання настаўнікам 
і затым вучнямі. Прагназаван
не вуч нямі заканчэння апісаных 
у тво ры падзей.
Самастойнае чытанне апавядання 
вучнямі. Чытанне ўголас па сэнса
вых частках.
Выбарачнае чытанне. Характарыс
тыка вобразаў расказчыка і нава
год ніх елачкі і вішні. Выказванне 
сваіх і пісьменніцкіх адносін да 
пер санажаў, іх учынкаў і зместу 
тво ра. 
Вызначэнне тэмы і галоўнай думкі 
апавядання. 
Пераказ часткі зместу твора «Апо
вед доктара аб навагоднім свяце 
ў старажытных славян» па скла
дзеным плане 

Пераказ 
часткі зме
сту твора 
па складзе
ным плане
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III чвэрць (22 г)
31 Васіль Жуковіч. «Цудоў

ныя святы»;
калядныя песні

Узбагачаць слоўнікавы запас 
вучняў лексікай твораў. 
Пазнаёміць трэцякласнікаў 
з традыцыйным народным 
святам Каляды на матэрыяле 
фальклорных твораў. 
Вызначаць эмацыянальны на
строй аўтарскага і фальклор
ных паэтычных твораў, іх 
тэматыку і асноўную думку. 
Развіваць уменне вызначаць 
у мастацкіх творах вобраз
ныя словы. 
Адзначыць радасць і захап
ленне паэта і беларускага на
рода прыгажосцю і значнас
цю зімовых свят

Арганізацыя слоўнікавай работы 
з незразумелымі словамі з твора.
Выразнае чытанне твораў настаў
нікам і затым вучнямі.
Высвятленне першаснага ўспры
мання верша і народных песень.
Чытанне твораў вучнямі ўголас.
Выбарачнае чытанне. Вызначэн
не аўтарскага настрою, мастацкіх 
слоў, асноўнай думкі верша і ка
лядных песень.
Работа па падрыхтоўцы да выраз
на га чытання твораў: выбар тону, 
тэмпу, пазначэнне лагічных на ціс
каў у радках

Выразнае 
чытанне вер
ша і каляд
ных пе сень

32 Абагульняльныя заняткі 
па раздзеле «Зімовы дзя
нёк, што камароў насок»

Абагульніць веды вучняў 
па вы вучаным раздзеле

Адказы вучняў на пытанні і за
дан ні, якія змешчаны ў вучэбным 
дапаможніку пад рубрыкай «Пра
верце свае веды і ўменні»

Канкрэтыза
цыя заданняў 
да ўрока паза
класнага чы
тання

33 Пазакласнае чытанне Арганізаваць чытанне і раз
гляд кніг пра прыгажосць 
зімы, пра забавы і адпачы
нак дзяцей у гэтую пару го
да, пра захаванне нацыяналь
ных традыцый і святкаванне 
зімовых свят

Папярэд
няе заданне 
да нас
тупнага ўро
ка пазаклас
нага чытання

Тэма 6. Як ты да людзей, так і людзі да цябе (7 г) 

34 Прыказкі пра адносіны 
да людзей;
Эдзі Агняцвет. «Вельмі 
“ветлівы” Мікіта»

Пазнаёміць трэцякласнікаў 
са зместам і задачамі но
вага раздзела: чаму наву
чацца і якія ўменні будуць 
развіваць; са зместам прыка
зак пра адносіны да людзей.
Удасканальваць навык пра
віль нага, асэнсаванага, бег
лага і выразнага чытання 
верша.
Вызначаць рысы характару 
персанажа. Знаходзіць яго 
апісанне ў вершы. Фармуля
ваць тэму і асноўную думку 
твора.
Развіваць уменне прымя
няць сродкі выразнасці пры 
чы танні: выбіраць тон у ад
па веднасці з эмацыяналь
ным станам дзейнай асобы, 
вы дзяляць з дапамогай ла гіч
нага націску важныя ў сэнса
вых адносінах словы.
На аснове прыказак, прыма
вак і верша Эдзі Агняцвет 
давесці вучням важнае зна
чэнне ветлівасці і доб ра зыч
лівасці ў жыцці людзей 

Аналіз старонкінавігатара да тэма
тычнага раздзела «Як ты да людзей, 
так і людзі да цябе». 
Чытанне і асэнсаванне прыказак 
і прымавак пра адносіны да людзей. 
Выразнае чытанне твора настаў
нікам. 
Чытанне верша сам сабе вучнямі. 
Высвятленне першаснага ўспры
мання твора. 
Выбарачнае чытанне. Вызначэнне 
рыс характару Мікіты. Знаходжан
не яго апісання ў вершы. Фармуля
ванне тэмы і асноўнай думкі твора. 
Работа над выразнасцю пры чы тан
ні: выбар тону, выдзяленне з дапа
могай лагічнага націску важных 
у сэн савых адносінах слоў

Падрыхта
вацца 
да конкурсу 
на лепшага 
чытальніка 
верша

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



46

Працяг

1 2 3 4 5

35 Уладзімір Караткевіч. 
«Жабкі і чарапаха»

Удасканальваць навык пра
вільнага вымаўлення гукаў 
і захоўваць акцэн та ла гічныя 
нормы пры чытанні.
Узбагачаць слоўнікавы запас 
вучняў лексікай твора.
Удасканальваць навык пра
віль нага, асэнсаванага, бег
лага і выразнага чытання 
аўтарскай казкі. 
Вызначаць рысы характару 
персанажаў. Знаходзіць апі
санне герояў у творы. Фар
муляваць яго тэму і ас ноў
ную думку.
Развіваць творчыя здоль
насці прагназаваць працяг 
змес ту сваёй канцоўкі казкі.
Вызначыць і асэнсаваць ма
ральнаэтычную праблема
тыку твора: хто з’яўляецца са
праўдным талентам? Аўтар
скае асуджэнне бяздумных 
паводзін жаб у адносінах 
да чарапахі. Павучанне Ка
рат кевіча прызнаваць і сяб
раваць з таленавітымі людзь
мі, жыць у згодзе і быць 
добразычлівымі з усімі на
сель нікамі зямлі

Маўленчая размінка на матэрыяле 
народных скорагаворак.
Арганізацыя слоўнікавай работы 
з нез разумелымі словамі літара тур
най казкі. 
Выразнае чытанне казкі настаў
нікам. Абмен агульнымі ўражан
нямі.
Чытанне казкі сам сабе вучнямі. 
Выбарачнае чытанне. Характары
стыка вобразаў жабак і чарапахі. 
Разважанне на праблемнае пытан
не «Хто на самай справе з’яўляецца 
таленавітым у казцы — жабы ці ча
рапаха?».
Вызначэнне асноўнай думкі і жан
ру гэтага твора. 
Падбор прыказак, якія падыхо
дзяць да сэнсу літаратурнай казкі.
Падрыхтоўка да падрабязнага пе
раказу твора на аснове пытанняў 
вучэбнага дапаможніка.
Чытанне казкі па ролях

Падрабязны 
пераказ тво
ра на аснове 
пытанняў 
ву чэбнага 
дапаможніка 
ці выраз
нае чытанне 
па ролях 
(на выбар 
вучняў)

36 Ніна Мацяш. «Залатое 
сэрца» 

Узбагачаць слоўнікавы запас 
вучняў лексікай твора.
Удасканальваць навык пра
вільнага, асэнсаванага, бегла
га і выразнага чытання літа
ра турнай казкі. 
Вызначаць рысы характару 
персанажаў. Знаходзіць апі
сан не герояў у творы. Вы яў
ляць аўтарскія адно сі ны да 
герояў твора.
Фармуляваць тэму і асноў
ную думку аўтарскай казкі.
Вызначыць і асэнсаваць 
пра явы чалавечых якасцей 
і пачуццяў: спагады, доб ра
зыч лівасці, зла і хці вас ці — 
на вобразах Залатога Сэрца, 
Алавянага Сэрца і яго дачкі 
Сябелюбкі. Аўтарскае папя
рэджанне чытача аб іс на ван
ні ў свеце зла, якое мо жа на
паткаць у любы час і любым 
месцы

Лексічная работа з незразумелымі 
словамі аўтарскай казкі.
Выразнае чытанне твора настаў
нікам. 
Самастойнае чытанне сам сабе 
вучнямі. Высвятленне першаснага 
ўспрымання тэксту. 
Выбарачнае чытанне. 
Характарыстыка персанажаў Зала
тога Сэрца, Алавянага Сэрца і яго 
дачкі Сябелюбкі на аснове іх думак 
і ўчынкаў. 
Вызначэнне адносін пісьменніцы 
да сваіх герояў, тэмы і галоўнай 
думкі твора.
Падрыхтоўка да падрабязнага пе
раказу ўрыўка казкі на аснове пла
на вучэбнага дапаможніка

Падрабязны 
пераказ част
кі казкі пра 
добрыя спра
вы Зала тога 
Сэрца згодна 
з планам ву
чэбнага дапа
мож ніка

37 Паўлюк Прануза. «Сён
ня ў Толі выхадны»

Працягнуць фарміраванне 
ўяўлення аб добрых і дрэн
ных учынках, якасцях ха
рактару чалавека сродкамі 
мастацкага слова.
Фарміраваць чытацкае ўмен
не даваць характарыстыку 
ге рою на аснове яго паводзін 

Выразнае чытанне верша настаў
нікам.
Самастойнае чытанне твора вуч
нямі. Высвятленне першаснага  
ўс пры мання тэксту. 
Выбарачнае чытанне. 
Характарыстыка вобраза Толі 
на пад ставе яго ўчынкаў.

Падрыхта
ваць выраз
нае чытанне 
верша
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і ўчын каў. Вызначаць тэму 
і ас ноўную думку верша.
Развіваць уменне прымя
няць сродкі выразнасці пры 
чытанні: выбіраць тон у ад
па веднасці з эмацыянальным 
станам дзейнай асобы, вы  
дзяляць з дапамогай ла гіч
нага націску важныя ў сэн
са вых адносінах словы.
Учынкі Толі — гэта прыклад 
героя з залатым сэрцам у су
часнай дзіцячай літаратуры

Вызначэнне тэмы і галоўнай думкі 
верша.
Работа над выразнасцю пры чы тан
ні: выбар тону, выдзяленне з дапа
могай лагічнага націску важных 
у сэнсавых адносінах слоў.
Рубрыка «Давайце абмяркуем тэму 
разам»: складанне вуснага апавя
дання на тэму «Зімовыя клопаты» 
па малюнку вучэбнага дапаможніка

38 Лідзія Арабей. «Добрая 
фея» 

Удасканальваць навык пра
вільнага вымаўлення гукаў 
і захоўваць акцэн талагічныя 
нор мы пры чытанні.
Узбагачаць слоўнікавы запас 
вучняў лексікай твора.
Фарміраваць правільнае, 
асэн саванае, беглае і выраз
нае чытанне твора цэлымі 
сло вамі па ролях. 
Шляхам выбарачнага чы
тання знаходзіць апісанне 
персанажаў у апавяданні, ха
рак тарызаваць іх па ўчын ку, 
выказваць уласныя і аўтар
скія адносіны да зместу тво
ра, вызначаць яго тэму і га
лоў ную думку.
Партрэты вобразаў Віці і Ва
лі ў апавяданні. Добрае сло
ва, чалавечая ўвага і ласка 
вы лечваюць нават ад самых 
цяжкіх хвароб

Маўленчая размінка на матэрыяле 
лічылкі Ніны Галіноўскай.
Арганізацыя слоўнікавай работы 
з незразумелымі словамі апавя
дан ня.
Выразнае чытанне апавядання 
настаўнікам. Прагназаванне зместу 
да часткі прачытанага.
Чытанне твора вучнямі ўголас 
па частках.
Выбарачнае чытанне. Характары
стыка вобразаў дзяўчынкі Валі 
і хво рага хлопчыка Віці. 
Выказванне сваіх і пісьменніцкіх 
адносін да персанажаў, іх учынкаў 
і зместу твора. 
Вызначэнне тэмы і галоўнай думкі 
апавядання. 
Падрыхтоўка да выразнага чытан
ня размовы Валі і Віці па ролях

Падрыхта
вацца да вы
разнага 
чытання 
размовы Валі 
і Віці па ро
лях

39 Мікола Янчанка. «А та
му!»

Узбагачаць слоўнікавы запас 
вучняў лексікай твора.
Фарміраваць літаратурнае 
ўяў ленне называць у мас тац
кім творы галоўных пер са
нажаў, даваць ім характарыс
тыку на аснове апісаных па
водзін і ўчынкаў. 
Вызначаць уласныя і аўтар
скія адносіны да апавядання 
і яго асноўную думку.
Развіваць уменне самастой
нага падрабязнага пераказу 
празаічнага твора з дапамо
гай пытанняў вучэбнага дапа
можніка.
Роздум пісьменніка пра пра
явы чалавечай хітрасці на во
бразе Ромкі. Прычыны не
прыемных стасункаў паміж 
дзецьмі 

Арганізацыя слоўнікавай работы 
з незразумелымі словамі апавя
дання.
Выразнае чытанне твора настаў
нікам. 
Самастойнае чытанне апавядання 
вучнямі.
Гутарка па змесце на аснове выба
рачнага чытання. Характарыстыка 
вобраза Ромкі і дзяцей. Выказван
не сваіх і пісьменніцкіх адносін 
да пер санажаў, іх учынкаў і зместу 
твора. 
Вызначэнне тэмы і галоўнай думкі 
апавядання. 
Падрыхтоўка да самастойнага падра
бязнага пераказу твора з дапамогай 
пытанняў вучэбнага дапаможніка 

Падрыхта
ваць падра
бязны пера
каз твора па 
пытаннях 
вучэбнага 
дапаможніка

40 Абагульняльныя заняткі 
па раздзеле «Як ты да лю
дзей, так і людзі да цябе»

Абагульніць веды і ўменні 
вучняў па вывучаным раз
дзеле

Адказы вучняў на пытанні і за
дан ні, што змешчаны ў вучэбным 
дапаможніку пад рубрыкай «Пра
верце свае веды і ўменні»

Канкрэтыза
цыя заданняў 
да ўрока 
пазакласнага 
чытання
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41 Пазакласнае чытанне Арганізаваць чытанне і раз
гляд кніг пра значэнне вет
лі васці і добразычлівасці 
ў жыцці людзей, аб іх уза е
ма адносінах, добрых і дрэн
ных учынках, аўтарах, якія 
пі шуць пра дзяцей мастацкія 
творы розных жанраў

Папярэдняе 
заданне да 
чарговага 
ўрока па
закласнага 
чытання

Тэма 7. Добрае дзіця бацькоў думкі згадвае (5 г) 
42 Прыказкі пра ўзаема ад

носіны ў сям’і;
беларускія народныя 
каз кі «Недалікатны сын» 
і «Зайздросны дзядзька»

Пазнаёміць вучняў са зместам 
і задачамі новага раздзела: 
чаму навучацца і якія ўменні 
будуць развіваць; з творамі 
вуснай народнай творчасці: 
прыказкамі і казкамі на тэ
му ўзаемаадносін дзяцей 
і бацькоў у сям’і, пра клопат 
і павагу ў ёй.
Узбагачаць слоўнікавы за
пас вучняў лексікай твораў 
фальклору.
Развіваць творчыя здоль нас
ці прыдумваць змест сваёй 
канцоўкі казкі.
Вызначаць персанажаў у пра
чытаных творах, іх рысы ха
рактару і тлумачыць учынкі 
дзей ных асоб. 
Выказваць свае адносіны 
да герояў казак. 
Фармуляваць асноўную дум
ку твораў. 
Падрабязна пераказваць 
змест прачытаных казак 
па калектыўна складзеным 
пла не.
Гісторыя паходжання пры
каз кі «На свеце, брат, жыву
чы, усяго нажывеш — і Кузь
му бацькам назавеш!» у каз
цы «Недалікатны сын».
Высмейванне ў казцы «Зайз
дросны дзядзька» зайздрасці 
як адной з адмоўных рыс ча
лавечага характару

Аналіз старонкінавігатара да тэ
матычнага раздзела «Добрае дзіця 
бацькоў думкі згадвае».
Абмеркаванне рэпрадукцыі кар
ці ны Уладзіміра Масленікава 
«Сям’я» па пытаннях вучэбнага 
да па можніка.
Чытанне і асэнсаванне прыказак 
пра ўзаемаадносіны ў сям’і.
Тлумачэнне лексічнага значэння 
незразумелых слоў з абедзвюх ка
зак. 
Расказванне казкі «Недалікатны 
сын» настаўнікам. Прагназаванне 
вучнямі сваёй канцоўкі народнай 
казкі. 
Чытанне твора сам сабе вучнямі. 
Высвятленне першаснага ўс пры
мання народнай казкі «Неда лі кат
ны сын». 
Выбарачнае чытанне. Вызначэнне 
дзейных асоб, іх характарыстыка на 
аснове паводзін і ўчынкаў. 
Фармуляванне асноўнай думкі 
тво ра. 
Калектыўная работа з мэтай пад
рых тоўкі да падрабязнага пераказу: 
вызначэнне частак твора: зачыну, 
асноўнай часткі і канцоўкі. 
Пераказ зместу казкі па калектыўна 
складзеным плане.
Самастойнае знаёмства вучняў 
са змес там казкі «Зайздросны 
дзядзь ка». 
Вучнёўскае чытанне яе ўголас.
Гутарка па пытаннях, што змешча
ны пасля твора ў вучэбным дапа
мож ніку.
Работа вучняў у пары ці групе: 
скла данне плана казкі і пераказ яе 
змес ту па плане

Падрыхта
ваць па
драбязны 
пераказ казкі 
«Недалікат
ны сын» 
ці «Зайздрос
ны дзядзька» 
па плане 
(на выбар 
вучня)

43 Іван Муравейка. «Лыж
кай па лбе»;
Артур Вольскі. «Хачу 
слу жыць»

Удасканальваць навык пра
вільнага вымаўлення гукаў 
і захоўваць акцэнталагічныя 
нормы пры чытанні.
Узбагачаць слоўнікавы за
пас вучняў лексікай абодвух 
твораў.
Развіваць творчае ўменне за
канчваць апісаныя ў апа вя
данні падзеі.
Вызначаць персанажаў у пра
чытаных творах, іх рысы ха

Маўленчая размінка на матэрыя
ле верша Міхася Пазнякова «Мой 
дзядуля».
Арганізацыя слоўнікавай работы 
з незразумелымі словамі апавя
дання.
Выразнае чытанне апавядання нас
таў нікам. Працяг вучнямі свайго 
зместу да прачытанага твора «Лыж
кай па лбе».
Чытанне апавядання вучнямі цал
кам уголас, а затым і па частках.

Выразнае чы
танне абодвух 
твораў
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рактару і тлумачыць учынкі 
дзейных асоб. 
Выказваць свае адносіны 
да герояў абодвух твораў. 
Фармуляваць асноўную 
дум ку, закладзеную пісьмен
нікамі ў празаічным і паэтыч
ным творах.
Развіваць уменне прымя
няць сродкі выразнасці пры 
чытанні верша: выбіраць тон 
у адпаведнасці з эмацыяналь
ным станам дзейнай асобы, 
выдзяляць з дапамогай ла гіч
нага націску важныя ў сэнса
вых адносінах словы.
Паказ пісьменнікам у апавя
дан ні «Лыжкай па лбе» ад
ной з галоўных беларускіх 
народных традыцый пава
жаць і слухацца старэйшых, 
прытрымлівацца правіл эты
кету паводзін за сталом у час 
харчавання сям’і. Мудрасць 
дзеда Апанаса і яго любоў 
да ўну ка Янкі.
Услаўленне ў вершы «Хачу 
служыць» гонару героярас
казчыка за сваякоў — брата, 
салдата сучаснай беларускай 
арміі, і дзеда, былога парты
зана Вялікай Айчыннай 
вай ны. Сувязь сучаснага 
і мі нулага пакаленняў, заха
ван не памяці аб продках і ся
мей ных традыцый

Выбарачнае чытанне. Работа па пы
таннях і заданнях, што змешчаны 
пасля твора. Характарыстыка воб
разаў дзеда Апанаса і ўнука Ян кі. 
Вызначэнне асноўнай думкі апа
вядання.
Самастойнае знаёмства вучняў 
з вер шам «Хачу служыць». Вуч
нёў скае чытанне яго ўголас.
Гутарка па пытаннях, што змешча
ны пасля твора ў вучэбным да па
можніку.
Характарыстыка вобразаў верша. 
Вызначэнне яго асноўнай думкі.
Работа над выразнасцю пры чы
тан ні абодвух твораў: выбар тону, 
выдзяленне з дапамогай лагічнага 
націску важных у сэнсавых ад но
сінах слоў

44 Іван Шамякін. «Пастух» Узбагачаць слоўнікавы запас 
вучняў лексікай апавядання.
Вызначаць у прачытаным 
творы персанажаў, іх рысы 
ха рактару і тлумачыць учын
кі дзейных асоб. 
Выказваць свае адносіны да 
герояў твора. 
Фармуляваць асноўную дум
ку апавядання. 
Падрабязна пераказваць 
змест часткі апавядальнага 
тэксту па калектыўна скла
дзеным плане.
Фарміраванне характару па
стушка Івана. Роля бацькі 
ў вы хаванні сына. Вобраз 
Іва навай маці, сардэчнай 
і спа гад лівай заступніцы 
і абаронцы сына

Арганізацыя слоўнікавай работы 
з незразумелымі словамі апавя
дання.
Выразнае чытанне твора настаў
нікам. 
Чытанне апавядання вучнямі сам 
сабе.
Гутарка па змесце на аснове выба
рачнага чытання. Характарыстыка 
вобраза Івана і яго бацькі. 
Выказванне сваіх і пісьменніцкіх 
адносін да персанажаў, іх учынкаў 
і зместу твора. 
Вызначэнне тэмы і галоўнай думкі 
апавядання. 
Падрыхтоўка да падрабязнага пера
казу часткі твора ад слоў «Адной чы 
я забаўляўся з Майкай…» і да канца 
з дапамогай калектыўна складзе
нага плана

Падрабяз
ны пераказ 
ад пер
шай асобы 
эпізоду 
«Выпадак 
на пашы» 
па плане

45 Калыханкі і забаўлянкі
пацешкі;
Генадзь Аўласенка. «Чыя 
мама лепшая?»

Пазнаёміць трэцякласнікаў 
са зместам і разнастайнас
цю калыханак і забаўлянак
пацешак.
Развіваць уменне выбіраць 
адпаведны тон і выдзяляць 
з да памогай лагічнага націс

Чытанне калыханак, забаўлянак 
і верша «Чыя мама лепшая?» нас
таў нікам і вучнямі. 
Выз начэнне іх настрою, персанажаў 
і асноўнай думкі. 
Назіранне за рытмам паэтычных 
тэкстаў. 

Папярэдняе 
заданне вуч
ням да ўрока 
пазакласнага 
чытання
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ку важныя словы ў паэтыч
ных народных і аўтарскіх 
творах пры чытанні ўголас.
Кожнаму дзіцяці свая мама 
лепшая — асноўная думка 
ў вершы Генадзя Аўласенкі

Адпрацоўка выразнасці чытання, 
умення правільна інтанаваць ска
зы, расстаўляць паўзы з апорай на 
знакі прыпынку. 
Работа па апісанні рэпрадукцыі 
карціны Міхаіла Савіцкага «Калы
ханка» з дапамогай пытанняў ву
чэбнага дапаможніка

46 Абагульняльныя заняткі 
па раздзеле «Добрае дзі
ця бацькоў думкі згад
вае» 

Абагульніць веды вучняў 
па вывучаным раздзеле

Тэматычны кантроль па вывуча
ным раздзеле на аснове пытанняў 
і заданняў, змешчаных у рубрыцы 
«Праверце свае веды і ўменні»

Канкрэтыза
цыя заданняў 
да ўрока 
пазакласнага 
чы тання

47 Пазакласнае чытанне Арганізаваць чытанне і раз
гляд кніг на тэму ўза ема ад
носін дзяцей і бацькоў у сям’і, 
пра клопат і павагу ў ёй

Папярэд
няе заданне 
да наступ
нага ўрока 
пазакласнага 
чытання

Тэма 8. Вясенні дзень год корміць (5 г) 

48 Адам Русак. «Мама» Пазнаёміць вучняў са зме
стам і задачамі чарговага 
раздзела: чаму навучацца, 
якія ўменні будуць развіваць.
Удасканальваць у трэцяклас
нікаў уменне знаходзіць 
у вершы апісанне чалавечых 
пачуццяў, вобразныя словы; 
выказваць уласныя адносіны 
да зместу прачытанага твора, 
выразна яго чытаць і перада
ваць адпаведны настрой з да
памогай голасу і інтанацыі.
Праяўленне лірычным ге
роем фантазёрства, жадання 
абароны ад нягод, бязмежнай 
любові і павагі да маці, ра
зуменне свайго доўгу перад 
яе асобай 

Аналіз старонкінавігатара да тэ
матычнага раздзела «Вясенні дзень 
год корміць». 
Абмеркаванне рэпрадукцыі кар
ціны Вітольда БялыніцкагаБірулі 
«Ранняя вясна» па пытаннях ву
чэбнага дапаможніка.
Слуханне верша і вызначэнне яго 
агульнага эмацыянальнага нас
трою.
Чытанне твора сам сабе вучнямі. 
Гутарка па змесце і выбарачнае чы
танне. Пошук апісання пачуццяў 
персанажа верша. 
Вызначэнне вобразных слоў і вы
ра заў, тэмы і галоўнай думкі. 
Выказванне ўласных адносін 
да зместу верша.
Адпрацоўка ўмення правільна ін
та наваць сказы, расстаўляць паўзы 
з апорай на знакі прыпынку 

Вывучыць 
верш на 
памяць

49 Вясновыя песні Пазнаёміць вучняў са зме
стам, разнастайнасцю воб ра
заў у народных песняхвяс
нянках і са светапоглядам бе
ларусаў у старажытныя часы 
з надыходам вясны.
Узбагачаць слоўнікавы запас 
трэцякласнікаў лексікай з на
родных паэтычных твораў.
Шляхам выбарачнага чы
тання знаходзіць апісанне 
герояў, характарызаваць іх па 
ўчынку, выказваць уласныя 
адносіны да зместу твораў. 
Развіваць уменне бачыць 
у песнях вобразныя карці
ны вясны; вызначаць на
строй, мастацкія словы і ас
ноў ную думку. 
Удасканальваць уменне вы
біраць адпаведны тон і вы 

Слуханне вяснянак і вызначэнне 
іх агульнага эмацыянальнага на
строю.
Чытанне твораў сам сабе вучнямі. 
Гутарка па змесце і выбарачнае 
чы танне. Вызначэнне настрою, 
воб разных слоў, галоўнай думкі. 
Ха рактарыстыка персанажаў вяс
нянак. 
Выказванне ўласных адносін да іх 
зместу.
Работа над выразным чытан
нем. Падбор адпаведнага тону. 
Адпрацоўка ўмення правільна 
інтанаваць сказы, расстаўляць 
паўзы з апорай на знакі прыпын
ку. Назіранне за рытмам тэкстаў 
народных песень 

Падрыхта
ваць выраз
нае чытанне 
абедзвюх пе
сень і адказы 
на пытанні 
пас ля іх
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дзяляць з дапамогай ла гіч
на га націску важныя сло вы 
ў вяснянках пры чы танні ўго
лас.
Адз начыць у вясновых пес
нях народныя мары і спа дзя
ванні на прыход вясны, па
вагу і добразычлівасць спя
вачак да дзяцей і старэйшых 
людзей, шчырасць душы бе
ларускага народа

50 Якуб Колас. «Вясна» Узбагачаць слоўнікавы запас 
вучняў лексікай твора.
Удасканальваць у вучняў 
умен ні знаходзіць у апа вя
дан ні апісанне карцін вясен
няй прыроды, вобразныя 
словы, выказваць уласныя 
ад носіны да зместу прачы
танага, выразна чытаць і пе
радаваць адпаведны настрой 
з дапамогай голасу і інта на
цыі.
Пазнавальны змест твора. 
За хапленне аўтарам прыга
жосцю вясновай з’явы паводкі

Лексічная работа з незразумелымі 
словамі твора.
Чытанне апавядання настаўнікам 
і вучнямі.
Гутарка па змесце і выбарачнае 
чытанне па пытаннях і заданнях 
метадычнага апарату вучэбнага 
дапаможніка. 
Выказванне ўласных адносін 
да змес ту апавядання. 
Вызначэнне вобразных слоў і га
лоў най думкі.
Параўнанне рэпрадукцыі карціны 
Вітольда БялыніцкагаБірулі «Вяс
новыя воды» з апавяданнем Яку ба 
Коласа.
Работа па выразным чытанні твора. 
Адпрацоўка ўмення правільна ін
танаваць сказы, расстаўляць паўзы 
з апорай на знакі прыпынку 

Падрыхта
ваць выраз
нае чытанне 
твора і адказ 
на пытанні 
пасля яго

51 Максім Багдановіч. «Пе
рад паводкай»;
Уладзімір Карызна. «Ліс
це прыляцела»

Удасканальваць навык пра
вільнага вымаўлення гукаў 
і захоўваць акцэнта лагічныя 
нормы пры чытанні.
Шляхам выбарачнага чы
тан ня знаходзіць у вершах 
Максіма Багдановіча і Ула
дзі міра Карызны апі санне 
кар цін вясенняй прыроды, 
выз начаць вобразныя словы, 
выказваць уласныя адносіны 
да зместу прачытанага, вы
раз на чытаць і перадаваць 
адпа ведны настрой з дапа
могай голасу і інтанацыі.
Хараство вясновага пейзажу. 
Выяўленне аўтарскіх па чуц
цяў у абодвух паэтычных 
творах

Фанетычная размінка на матэрыя
ле скорагаворкі Рыгора Барадуліна.
Слуханне вершаў і вызначэнне 
іх агульнага эмацыянальнага на
строю.
Гутарка па змесце і выбарачнае 
чытанне па пытаннях і заданнях 
метадычнага апарату вучэбнага 
дапаможніка. 
Выказванне ўласных адносін да 
зместу прачытанага. 
Вызначэнне вобразных слоў і га
лоўнай думкі абодвух твораў.
Чытанне вершаў сам сабе з мэтай 
падрыхтоўкі да выразнага чытання. 
Работа над выразным чытаннем: 
падбор адпаведнага тону, ад пра
цоўка ўмення правільна ін танаваць 
сказы, расстаўляць паў зы з апорай 
на знакі прыпынку. Назі ранне 
за рытмам твораў.
Параўнанне верша Максіма Баг
да новіча «Перад паводкай» і кар
ціны Вітольда БялыніцкагаБірулі 
«У па чатку вясны»

Вывучыць 
на па
мяць верш 
Максіма 
Багдановіча 
«Перад па
водкай»

52 Мікола Мятліцкі. «Пы
тан ні»; абагульняльныя 
заняткі па раздзеле «Вя
сенні дзень год кор міць»

Удасканальваць навык пра
вільнага вымаўлення гукаў 
і захоўваць акцэнталагічныя 
нормы пры чытанні.
Фарміраваць чытацкія ўмен
ні назіраць за эмацыяналь
ным станам героя верша. 
Развіваць уменне бачыць 
воб разныя карціны вясны,

Маўленчая размінка на матэрыяле 
верша Авяр’яна Дзеружынскага.
Слу ханне твора і вызначэнне яго 
агульнага эмацыянальнага на
строю. Выяўленне вучнёўскіх ад
но сін да твора.
Самастойнае чытанне верша вуч
нямі. 
Назіранне за яго будовай.

Канкрэтыза
цыя заданняў 
да ўрока 
пазакласнага 
чы тання
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ство раныя паэтам у творы; 
вызначаць у радках вобраз
ныя словы, тэму і асноўную 
думку верша.
Цёплыя і шчырыя адносіны 
дзяў чынкі Ганулькі і сіл 
пры роды паміж сабою. Тэма 
ўзаемаадносін чалавека і пры
роды. Сувязь верша з песняй
вяснянкай.
Абагульніць веды вучняў 
па вывучаным раздзеле

Выбарачнае чытанне. Вызначэнне 
настрою, персанажаў у творы, тэмы 
і асноўнай думкі. 
Адпрацоўка выразнасці чытання, 
умення правільна інтанаваць ска
зы, расстаўляць паўзы з апорай на 
знакі прыпынку. 
Работа па рэпрадукцыі карціны 
Генрыха Вейсенгофа «Вясна»: 
«Якія пытанні Ганулькі можна за
даць да гэтага твора жывапісу? За
чытайце іх».
Размеркаванне ў вершы роляў і чы
танне яго па асобах у групе.
Тэматычны кантроль па вывуча
ным раздзеле на аснове пытанняў 
і заданняў, змешчаных у рубрыцы 
«Праверце свае веды і ўменні»

IV чвэрць (18 г)
53 Пазакласнае чытанне Арганізаваць чытанне і раз

гляд новых кніг пра абуджэн
не і прыгажосць прыроды 
вясной, пра веснавыя змены 
ў прыродзе, пра адпачынак 
людзей вясной, пра захаван
не нацыянальных традыцый 
і вясновых свят

Папярэд
няе заданне 
да чарговага 
ўрока па
закласнага 
чытання

54 Кантроль навыку чы
тання

Зафіксаваць узровень якасці 
чытання вучняў класа на ка
нец навучальнага года. Вы
явіць узровень дынамікі чы
тання ў параўнанні з першай 
чвэрцю

Чытанне вучнямі незнаёмага пра
заічнага тэксту з захаваннем ар
фа эпічных норм беларускай мовы 
і ад паведнай інтанацыі

Тэма 9. Хто хоча шчасліва жыць, той працу павінен любіць (5 г)
55 Прыказкі пра адносіны 

да працы; беларуская 
на родная казка «Лёгкі 
хлеб»

Пазнаёміць вучняў са зме
стам і задачамі чарговага 
раз дзела: чаму навучацца, 
якія ўменні будуць развіваць; 
са зместам прыказак пра ад
носіны да працы.
Развіваць чытацкія ўменні 
тлу мачыць учынкі дзейных 
асоб казкі, выказваць свае ад
носіны да іх. 
Ра зумець, у чым заключаец
ца асноўная думка твора. 
Развіваць уменне выразна 
чытаць па ролях фрагменты 
казкі.
Высмейванне казачнікам 
на воб разе ваўка гультай
ства і легкадумных людзей, 
шу кальнікаў «лёгкага» хлеба. 
Ус лаўленне на вобразе касца 
кемлівасці і розуму пра ца
вітых людзей 

Аналіз старонкінавігатара да тэ
матычнага раздзела «Хто хоча 
шчасліва жыць, той працу павінен 
любіць». 
Абмеркаванне рэпрадукцыі кар
ціны Алены Флёравай «Бацька 
і сын» па пытаннях вучэбнага да
па можніка.
Чытанне і асэнсаванне прыказак 
пра адносіны да працы.
Слуханне зместу беларускай на
роднай казкі «Лёгкі хлеб».
Чытанне твора сам сабе вучнямі.
Гутарка па змесце і выбарачнае 
чы танне па пытаннях і заданнях 
ме тадычнага апарату вучэбнага да
паможніка. Характарыстыка вобра
заў касца і ваўка.
Вызначэнне асноўнай думкі народ
най казкі.
Работа па вызначэнні асоб у творы 
і чытанне яго па ролях

Падрыхта
вац ца да чы
тання казкі 
па ролях

56 Эдзі Агняцвет. «Буду на
стаўнікам»

Удасканальваць навык пра
вільнага вымаўлення гукаў 
і захоўваць фанетычныя нор
мы пры чытанні.
Фарміраваць чытацкія ўмен
ні назіраць за эмацыяналь
ным станам героя верша.

Фанетычная размінка на матэрыя
ле верша Міхася Пазнякова.
Слуханне верша і вызначэнне яго 
агульнага эмацыянальнага настрою.
Чытанне верша вучнямі ўго лас 
цалкам і з пераходам на чатырох
радкоўі.

Вывучыць 
верш на па
мяць
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Выказваць свае адносіны 
да яго.
Удасканальваць уменне вы
разна, правільна і асэнсавана 
чытаць паэтычны твор уголас 
з захаваннем інтанацыі сказа, 
паўз, патрэбнага тону і тэм
пу, перадаваць адпаведны на
строй і рытм.
Аўтарская ацэнка важнай 
ролі настаўніка і школы 
ў жыц ці чалавека. Выхаван
не любові да беларускай мо
вы, павагі і добразычлівага 
стаў лення да асобы чалаве
ка — асноўныя прыярытэты 
нас таўніцкай працы ў нашым 
грамадстве

Выбарачнае чытанне. Вызначэнне 
персанажаў у творы, яго тэмы і ас
ноўнай думкі. 
Выяўленне вучнёўскіх адносін 
да гэ тага верша.
Адпрацоўка выразнасці чытання: 
умення правільна інтанаваць ска
зы, расстаўляць паўзы з апорай на 
знакі прыпынку, захоўваць ін та
нацыю, адпаведны тон і тэмп, на
строй і рытм

57 Іван Муравейка. 
«Паўлік будаўнік»

Узбагачаць слоўнікавы запас 
вучняў лексікай твора.
Развіваць у вучняў творчае 
мысленне, прыдумваць сваё 
заканчэнне апісаных у творы 
падзей.
Фарміраваць уменні працы 
з творам: шляхам выбарач
нага чытання характарыза
ваць герояў па ўчынку, вы
казваць уласныя адносіны 
да персанажаў і зместу тво
ра, вызначаць яго галоўную 
думку. 
Развіваць уменне выразна 
чытаць апавяданне па асобах.
Роля бацькі ў фарміраванні 
ха рактару Паўліка і ў пры
віц ці цікавасці сына да бу даў
нічай прафесіі 

Арганізацыя слоўнікавай работы 
з незразумелымі словамі апавя
дання.
Чытанне твора настаўнікам і вуч
нямі.
Прагназаванне сваёй канцоўкі апа
вядання. 
Выбарачнае чытанне з мэтай вызна
чэння рыс характару персанажаў, 
галоўнай думкі твора. 
Выказванне чытацкіх адносін да ге
рояў і зместу прачытанага. 
Работа ў пары ці групе: размерка
ванне роляў і чытанне апавядання 
па асобах

Падрыхта
вацца 
да чытання 
апавядання 
па асобах

58 Міхась Даніленка. «Ма
ленькі фермер»;
Змітрок Марозаў. «Тата 
ў Ромы — аграном» 

Узбагачаць слоўнікавы за
пас вучняў лексікай абодвух 
тво раў.
Фарміраваць чытацкія ўмен
ні знаходзіць у апавяданні 
і вер шы з дапамогай выба рач
нага чытання адказы на пы
танні настаўніка.
Даваць характарыстыку пер
санажам на падставе іх учын
каў і слоў. 
Вызначаць асноўную думку 
абодвух твораў.
Удасканальваць навык пра
віль нага, асэнсаванага і вы
разнага чытання. 
Развіваць лагічнае мысленне, 
увагу і маўленне.
Зварот пісьменніка да праб
лем сучаснай вёскі ў апа вя
данні «Маленькі фермер». 
Ім кненне Максімкавай сям’і 
адрадзіць былыя тра ды цыі 
сяла. Максімка — вобраз бу
дучага працаўніка і кла пат 

Тлумачэнне лексічнага значэння 
незразумелых слоў з твораў.
Чытанне апавядання і верша на
стаў нікам і вучнямі. Высвятленне 
першаснага ўспрымання абодвух 
твораў.
Выбарачнае чытанне з мэтай вы
значэння галоўнай думкі твораў. 
Характарыстыка герояў у апа вя
данні «Маленькі фермер» і ў вер
шы «Тата ў Ромы — аграном» на 
аснове пытанняў і заданняў вучэб
нага дапаможніка. 
Работа ў пары ці групе: падзел апа
вядання на сэнсавыя часткі, пад
бор загалоўкаў і складанне плана. 
Падрыхтоўка вучняў да падрабяз
нага пераказу зместу твора па ка
лек тыўна складзеным плане.
Работа ў групах: размеркаванне 
ро ляў і чытанне верша па асобах. 
Інсцэніраванне

Падрабяз
ны пераказ 
апавядання 
па плане 
ці чытанне 
верша па асо
бах (на вы
бар вучняў)
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лівага беларускага гаспадара.
Услаўленне аўтарам у вершы 
важнай і нялёгкай прафесіі 
на сяле — агранома. Вобраз 
цікаўнага, дапытлівага і на
зі ральнага хлопчыка Ром кі. 
Пазнавальны змест твора

59 Уладзімір Ліпскі. «Мед
сястра»;
абагульняльныя заняткі 
па раздзеле «Хто хоча 
шчас ліва жыць, той пра
цу павінен любіць»

Удасканальваць навык пра
віль нага, асэнсаванага і вы
раз нага чытання.
Фарміраваць уменні працы 
з творам: тлумачыць учынкі 
дзейных асоб, выказваць свае 
адносіны да іх, разумець, 
у чым заключаецца асноўная 
думка прачытанага твора.
Акцэнтаваць увагу вучняў 
на пераемнасць пакаленняў 
у перадачы інфармацыі аб 
заслугах славутых родзічаў. 
Уплыў сваякоў на выбар 
прафесіі. Жыццё мужнай 
і працавітай Марынчынай 
бабулі — прыклад для перай
мання лепшых рыс характару 
і выбару прафесіі для мала
дога сучаснага пакалення.
Абагульніць веды вучняў 
па вы вучаным раздзеле

Чытанне апавядання настаўнікам 
і вучнямі. Высвятленне першаснага 
ўспрымання твора.
Самастойнае чытанне апавядання 
вучнямі.
Гутарка па змесце і выбарачнае 
чы танне па пытаннях і заданнях 
ме тадычнага апарату вучэбнага да
паможніка. Характарыстыка воб
разаў бабулі, унучкі Марынкі і яе 
маці. 
Вызначэнне асноўнай думкі апа
вядання.
Падрабязны пераказ часткі апавя
дання пра ваеннае жыццё бабулі. 
Абагульненне па раздзеле вучэбна
га дапаможніка з дапамогай гутаркі 
і выканання заданняў рубрыкі 
«Праверце свае веды і ўменні»

Канкрэтыза
цыя заданняў 
да ўрока паза
класнага чы
тання

60 Пазакласнае чытанне Абагульніць чытацкі во
пыт вучняў па адборы кніг 
на тэму працы і адносін да 
працавітых людзей розных 
прафесій. 
Прадстаўляць аднакласнікам 
прачытаную кнігу: прозвішча 
пісьменніка, назву, ілюс тра
цыі, змест і твор, які спада
баўся: героі і цікавыя эпізоды 

Рэкаменда
цыі настаў
ніка аб чы
тан ні кніг 
у час летніх 
ка ні кул

Тэма 10. Мірна жыць — шчаслівым быць (5 г)
61 Міхась Пазнякоў. «Пом

нік герою»
Пазнаёміць вучняў са зме
стам і задачамі новага тэма
тычнага раздзела: чаму на
вучацца і якія ўменні будуць 
развіваць.
Удасканальваць навык пра
вільнага вымаўлення гукаў 
і за хоўваць фанетычныя нор
мы пры чытанні.
Узбагачаць слоўнікавы запас 
вучняў лексікай твора.
Фарміраваць уяўленні вуч няў 
аб захаванні памяці аб ах вярах 
і героях Вялікай Ай чыннай 
вайны сродкамі мас тацкага 
слова.
Развіваць чытацкія ўменні 
з дапамогай выбарачнага 
чытання знаходзіць адказы 
на пытанні настаўніка. 
Выказваць свае адносіны да 
верша. 

Аналіз старонкінавігатара да тэма
тычнага раздзела «Мірна жыць — 
шчаслівым быць».
Фанетыкаарфаэпічныя прак ты
ка ванні на аснове верша Міхася 
Паз някова.
Лексічная работа з незразумелымі 
словамі твора.
Выразнае чытанне верша настаў ні
кам. Выяўленне першаснага ўспры
мання твора па 1—2 пытаннях 
настаўніка.
Самастойнае чытанне верша вуч
нямі.
Гутарка па змесце і выбарачнае 
чытанне па пытаннях і заданнях 
метадычнага апарату вучэбна га 
дапаможніка. Вызначэнне перса
нажаў, мастацкіх слоў. Характары
стыка герояў твора. 
Фармуляванне тэмы і асноўнай 
думкі верша.

Выразнае 
чытанне 
верша і адказ 
на пытанні 
пасля яго
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Вызначаць і асэнсоўваць пра
явы чалавечых якасцей і па
чуццяў персанажаў. 
Фармуляваць тэму твора. Ра
зумець, у чым заключаецца 
яго асноўная думка. 
Развіваць уменне выразна, 
пра вільна і асэнсавана чы
таць тэкст уголас з захаван
нем адпаведнай інтанацыі 
ска за, паўз, патрэбнага тону, 
перадаваць рытм пры чы тан
ні верша.
Тэма захавання і ўшанавання 
памяці аб ахвярах і героях 
Вя лікай Айчыннай вайны. 
Спа гадлівасць і мужнасць 
бе ларускіх жанчын у ад но
сі нах да невядомага загі нуў
шага байца ў часы лі ха лецця

Адпрацоўка выразнасці чытан
ня: умення правільна інтанаваць 
сказы, расстаўляць паўзы з апо
рай на знакі прыпынку, захоўваць 
інтанацыю, адпаведны тон і тэмп, 
настрой і рытм

62 Алесь Махнач. «Юныя 
аба ронцы»

Узбагачаць слоўнікавы запас 
вучняў лексікай твора.
Фарміраваць уяўленні вуч
няў аб мужнасці і гераізме 
да рослых і дзяцей у гады Вя
лікай Айчыннай вайны срод
камі мастацкага слова.
Развіваць чытацкія ўменні 
з да памогай выбарачнага чы
тання знаходзіць адказы на 
пытанні настаўніка. Выказ
ваць свае адносіны да прачы
танага. 
Тлумачыць учынкі дзейных 
асоб, выказваць уласныя 
адносіны да іх. 
Назіраць за формай апавя
дання: хто распавядае: герой 
ці аўтар? 
Фармуляваць тэму твора. Ра
зумець, у чым заключаецца 
яго асноўная думка.
Падрабязна пераказваць 
змест часткі апавядальнага 
тэкс ту па калектыўна скла
дзеным плане.
Тэма подзвігу людзей у гады 
Вялікай Айчыннай вайны. 
Дзеці Нюра Кіжаватава, Ва
ля Зенкіна, Пеця Васільеў — 
рэальныя героіабаронцы 
Брэсцкай крэпасці. Подзвіг 
пагранічніка Бабронка 

Слоўнікавая работа з незра зуме
лымі словамі апавядання.
Чытанне твора настаўнікам і вуч
нямі.
Аналітычная работа з творам. Вы
барачнае чытанне з мэтай вызна
чэння рыс характару персанажаў, 
галоўнай думкі і формы апавя
дання. 
Выказванне чытацкіх адносін да 
герояў і зместу твора.
Падрыхтоўка да падрабязнага пе
раказу часткі апавядання пра подз
віг пагранічніка Бабронка з дапа
могай калектыўна складзенага 
пла на. 
Работа па рубрыцы «Давайце аб
мяр куем тэму разам»: вуснае апі
санне рэпрадукцыі карціны Міхаіла 
Савіцкага «Дзеці вайны» па пытан
нях вучэбнага дапаможніка

Падрабяз
ны пера
каз часткі 
апавядання 
«Подзвіг 
пагранічніка 
Бабронка» 
з дапамогай 
складзенага 
плана

63 Іван Муравейка. «На 
вай не і не такое бы
вае» («Подзвіг ката 
Марціна»)

Узбагачаць слоўнікавы запас 
вучняў лексікай твора.
Працягнуць фарміраваць 
уяў ленні вучняў аб дапамо
зе жывёл і дзяцей у вызва
лен ні Радзімы ад ворага 
ў гады Вялікай Айчыннай 
вай ны сродкамі мастацкага 
слова.

Тлумачэнне лексічнага значэння 
незразумелых слоў з апавядання.
Чытанне твора настаўнікам і вуч
нямі. Прагназаванне вучнямі сваёй 
канцоўкі апавядання.
Аналітычная работа з творам. Вы
барачнае чытанне з мэтай вызна
чэння персанажаў, галоўнага героя, 
учынкаў і іх прычын. Выказванне 

Падрыхта
вацца да па
драбязнага 
пераказу 
апавядання 
па плане
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Шляхам выбарачнага чытан 
ня вызначаць дзейных асоб, 
называць галоўнага героя, вы
значаць яго ўчынак і прычыну 
ўчынку. Вызначаць га лоў ную 
думку. Выказваць улас ныя 
адносіны да зместу твора.
Развіваць у вучняў творчае 
ўменне прыдумваць закан
чэн не апісаных у творы па
дзей, лагічнае мысленне, 
увагу і маў ленне. Назіраць 
за формай апавядання: хто 
распавядае: герой ці аўтар?
Вылучаць сэнсавыя часткі 
апа вядальнага твора, вызна
чаць галоўнае ў кожнай част
цы. Падрабязна пераказ ваць 
змест апавядання па ка лек
тыўна складзеным плане.
Вымушанае «сяброўства» ка
та Марціна з салдатаміфран
та вікамі. Сэнс яго «подз
ві гу». Рызыкоўны ўчы нак 
хлоп чыка Віктара. Воб раз 
добразычлівага, спагад лі
вага і вынаходлівага байца
франтавіка Перапечкі

чытацкіх адносін да дзейных асоб 
і зместу апавядання. 
Вызначэнне яго галоўнай думкі 
і фор мы аповеду.
Падрыхтоўка да падрабязнага пе
раказу і пераказ апавядання пра 
«подзвіг» ката Марціна з дапамо
гай калектыўна складзенага плана

64 Барыс Сачанка. «Хлеб» Узбагачаць слоўнікавы запас 
вучняў лексікай апавядання.
Працягнуць фарміраваць 
уяўленні вучняў аб жыцці 
і характары дзяцей у пасля
ваенны час сродкамі мастац
кага слова.
Развіваць у вучняў твор
чае ўменне прыдумваць за
канчэнне апісаных у творы 
падзей, лагічнае мысленне, 
увагу і маўленне. Тлумачыць 
учынкі дзейных асоб, выказ
ваць свае адносіны да іх і зме
сту прачытанага. Назіраць 
за формай апавядання: хто 
распавядае: герой ці аўтар? 
Вызначаць тэму і галоўную 
думку апавядання.
Развіваць уменне выразна, 
правільна і асэнсавана чы
таць твор уголас з захаван
нем інтанацыі сказа, паўз 
і патрэбнага тону.
Тэма пасляваеннага жыцця 
дзяцей. Глыбокі псіхалагічны 
аповед дарослага чалавека 
аб сваім галодным пасляваен
ным дзяцінстве. Вырашэнне 
аўтарам твора праблемы сум
лення. Праследаванне дзі
цячага «граху» праз усё жыццё

Слоўнікавая работа з незра зуме
лымі словамі апавядання.
Чытанне твора настаўнікам і вуч
нямі. Прагназаванне вучнямі сваёй 
канцоўкі апавядання.
Аналітычная работа з творам. Вы
барачнае чытанне з мэтай вызна
чэння рыс характару персанажаў, 
тэмы, галоўнай думкі і формы апа
вядання.
Выказванне чытацкіх адносін да ге
рояў і зместу прачытанага.
Адпрацоўка выразнасці чытання: 
умення правільна інтанаваць ска
зы, расстаўляць паўзы з апорай 
на знакі прыпынку, захоўваць ін
та нацыю, адпаведны тон, тэмп і на
строй

Выразнае 
чытанне 
апавядан
ня і адказ 
на пытанні 
пас ля яго

65 Міхась Даніленка. «Ор
дэн»;

Узбагачаць слоўнікавы запас 
вучняў лексікай апавядання.

Слоўнікавая работа з незразумелы
мі словамі апавядання.

Падрых та
вацца да вы
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абагульняльныя заняткі 
па раздзеле «Мірна 
жыць — шчас лівым 
быць»

Працягнуць фарміраваць 
уяў ленні вучняў аб пра явах 
чалавечых якасцей і па
чуццяў, аб добрых і дрэнных 
учынках сродкамі мастацкага 
слова.
Тлумачыць учынкі дзейных 
асоб, выказваць свае ад но сі
ны да іх і зместу прачытанага. 
Назіраць за формай апавя
дання: хто распавядае: герой 
ці аўтар? Вызначаць тэму 
і га лоўную думку ў творы.
Падрабязна пераказваць 
змест часткі апавядальнага 
тэксту па калектыўна скла
дзеным плане.
Паказ духоўнай сувязі паміж 
дзедам і ўнукам, пераемнасці 
паміж пакаленнямі. Склада
ны лёс дзеда ў гады Вялікай 
Айчыннай вайны — тыповы 
шлях многіх людзей старэй
шага пакалення XX стагод дзя. 
Захаванне памяці і ад но сін да 
рэліквій у сям’і. Па каз пачуц
ця хцівасці (ка рыс лівасці) на 
вобразе патлатага юнака. 
Абагульніць тэматыку і на
звы твораў, якія вывучаліся 
ў раздзеле. Пашыраць круга
гляд вучняў, актывізаваць 
чы тацкі інтарэс да самастой
нага пошуку кніг па тэме раз
дзела

Чытанне твора настаўнікам і вуч
нямі. 
Выбарачнае чытанне з мэтай вызна
чэння рыс характару персанажаў, 
галоўнай думкі і формы апавя
дання. 
Выказванне вучнёўскіх адносін да 
герояў і зместу апавядання. 
Падрыхтоўка да падрабязнага пе
раказу і пераказ эпізоду апавядан
ня па складзеным плане. (Пачатак 
ад слоў: «Мы пайшлі далей, і я рас
казаў Максімку…» і да слоў «…пун
савелі кветкі…».)
Падрыхтоўка да выразнага чытан
ня і чытанне апавядання па ролях. 
Інсцэніраванне твора.
Абагульненне па раздзеле вучэбна
га дапаможніка з дапамогай гутаркі 
і выканання заданняў рубрыкі 
«Праверце свае веды і ўменні»

разнага 
чытання 
апавядання 
па ролях

66 Праверка сфармі рава
нас ці чытацкіх уменняў

Праверыць узровень сфар мі
раванасці ў вучняў чытацкіх 
уменняў. Наколькі была пра
дуктыўнай дзейнасць вучняў 
на ўроках чытання 

Чытанне трэцякласнікамі незнаё
мага празаічнага тэксту з захаван
нем арфаэпічных норм беларус
кай мовы і адпаведнай інтанацыі. 
Ад каз на 3—4 рэпрадуктыўныя 
і аналітычныя пытанні настаўніка

Тэма 11. Хто спортам займаецца, той сілы набіраецца (4 г)
67 Віктар Шымук. «Кані

кулы»
Пазнаёміць вучняў са зме
стам і задачамі новага тэма
тычнага раздзела: чаму наву
чацца і якія ўменні будуць 
раз віваць.
Фарміраваць вобразныя ўяў
ленні аб творах на турыстыч
ную тэму, аб ролі турызму 
ў жыцці чалавека. 
Удасканальваць уменні вуч
няў знаходзіць у паэтычным 
творы матэрыял для ха рак
тарыстыкі персанажаў, пад
бі раць урыўкі з верша для 
до казу сваёй думкі. Працяг
нуць назіранні за формай 
апо веду: хто распавядае: ге
рой ці аўтар? Вызначаць тэ
му і галоўную думку ў творы. 
Развіваць уменне правільна, 
выразна і асэнсавана чытаць

Аналіз старонкінавігатара да тэ
матычнага раздзела «Хто спортам 
займаецца, той сілы набіраецца».
Выразнае чытанне верша Віктара 
Шымука «Канікулы» настаўнікам 
і затым вучнямі.
Сінтэз і аналіз твора па пытаннях 
і заданнях вучэбнага дапаможніка. 
Выбарачнае чытанне з мэтай ха
рак тарыстыкі персанажаў верша 
і аргументацыі сваёй думкі. 
Самастойнае чытанне верша вуч
нямі з заданнем: вызначыць, хто 
з’яў ляецца расказчыкам.
Разважанні вучняў над галоўнай 
думкай твора.
Выразнае чытанне верша вучнямі 
з папераджальнай падрыхтоўкаю 
і абмеркаваннем якасці чытання.
Рубрыка «Давайце абмяркуем тэ му 
разам»: работа па карціне Аляк 

Вывучыць 
верш на па
мяць
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верш уголас з захаваннем 
інтанацыі сказа, паўз, патрэб
нага тону і тэмпу, перадаваць 
настрой і рытм пры чытанні.
Захапленне паэтам прыга
жосцю Айчыны, цікаўнымі 
і да пытлівымі вучняміванд
роў нікамі. Канікулы — час 
для рэальнага пазнання род
най прыроды і гістарычнага 
мінулага нашай Радзімы

сандры Сайкінай «Дзіцячая спар
тыўная школа» на аснове пытанняў 
вучэбнага дапаможніка.
Слуханне маналогу вучняў на пы
танне «А як вы плануеце адпачы
ваць летам?»

68 Ніл Гілевіч. «Сябры ў па
ходзе»

Працягнуць фарміраваць 
воб разныя ўяўленні вучняў 
аб творах на турыстычную 
тэму гумарыстычнага харак
тару, аб ролі фізічнай культу
ры ў жыцці чалавека.
Узбагачаць слоўнікавы запас 
вучняў лексікай верша. 
Удасканальваць уменні зна
ходзіць у паэтычным тво ры 
матэрыял для харак та рыстыкі 
персанажаў, пад бі раць урыўкі 
з верша для до казу сваёй 
думкі. Працягнуць назіранні 
за формай апо веду: хто распа
вядае: герой ці аўтар? Вызна
чаць тэму і галоўную думку 
ў творы. 
Раз віваць уменне правільна, 
выразна і асэнсавана чытаць 
верш уголас з захаваннем ін
та нацыі сказа, паўз, патрэб
нага тону і тэмпу, перадаваць 
наст рой і рытм пры чытанні.
Жартоўны паказ у вершы 
няўдалага паходу групы 
хлапчукоў па родным краі. 
Турызм — гэта від занятку 
для фізічна дужых і моцных 
ду хам людзей

Выразнае чытанне верша Ніла Гі
левіча «Сябры ў паходзе» нас таў
нікам і затым вучнямі.
Аналітычная работа з творам 
па пы таннях і заданнях метадычна
га апарату вучэбнага дапаможніка. 
Выбарачнае чытанне з мэтай ха
рактарыстыкі персанажаў верша. 
Самастойнае чытанне верша вуч
ня мі з заданнем: вызначыць, хто 
з’яўляецца расказчыкам.
Разважанні над галоўнай думкай 
твора.
Выразнае чытанне верша вучнямі 
(вызначэнне задачы выразнага чы
тання, тону чытання, расстаноўка 
паўз, пастаноўка лагічных на ціс
каў) і абмеркаванне якасці чытання

Выразнае 
чы танне 
верша і адказ 
на пытанні 
пасля твора

69 Мікола Маляўка. «Бу
дзем біць рэкорды»

Працягнуць фарміраваць во
бразныя ўяўленні вучняў аб 
творах на спартыўную тэму, 
аб ролі фізічнай культуры 
і спорту ў жыцці людзей.
Фарміраваць чытацкія ўмен
ні вызначаць эмацыянальны 
настрой верша; знаходзіць 
з да памогаю выбарачна
га чы тання матэрыял для 
харак тарыстыкі персанажаў, 
пад біраць урыўкі з верша 
для доказу сваёй думкі. Пра
цягнуць назіранні за формай 
аповеду: хто распавядае: ге
рой ці аўтар? Вызначаць тэ
му і галоўную думку ў творы. 
Развіваць уменне правільна, 
выразна і асэнсавана чытаць 
верш уголас з захаваннем 
інтанацыі сказа, паўз, патрэб
нага тону і тэмпу, перадаваць 
настрой і рытм пры чытанні.

Выразнае чытанне верша Міколы 
Маляўкі «Будзем біць рэкорды» 
настаўнікам і затым вучнямі.
Аналітычная работа з творам па 
пытаннях і заданнях вучэбнага да
паможніка. Выбарачнае чытанне 
з мэтай характарыстыкі перса нажаў. 
Самастойнае чытанне верша вуч
нямі з заданнем: вызначыць, хто 
з’яўляецца расказчыкам.
Разважанні над галоўнай думкай 
твора.
Работа над выразным чытаннем 
верша: вызначэнне задачы выраз
нага чытання, тону чытання, рас
ста ноўка паўз, пастаноўка ла гічных 
націскаў. Абмеркаванне якасці чы
тання.
Вусны аповед трэцякласнікаў 
пра свае спартыўныя заняткі на ас
нове пытанняў вучэбнага дапа мож
ніка 

Выразнае 
чы танне 
верша і адказ 
на пытанні 
пасля твора
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Заклік паэта займацца фі
зічнай культурай і спортам. 
Раз настайнасць відаў спорту 
і іх роля ў фарміраванні ха
рактару асобы чалавека

70 Мікола Маляўка. «Вела
гонка»;
абагульняльныя заняткі 
па раздзеле «Хто спор
там займаецца, той сілы 
набіраецца»

Пашыраць вобразныя ўяў
лен ні вучняў аб творах 
на спартыўную тэму, аб ролі 
фі зічнай культуры і спорту 
ў жыцці людзей.
Фарміраваць чытацкія ўмен
ні вызначаць эмацыянальны 
настрой верша; уяўляць па
дадзены паэтам сюжэтны ма
люнак, знаходзіць з дапамо
гаю выбарачнага чытання ма
тэрыял для характарыстыкі 
персанажаў. Працягнуць 
на зі ранні за формай апове
ду: хто распавядае: герой ці 
аў тар? Фармуляваць тэму 
і галоўную думку ў творы. 
Развіваць уменне правільна, 
выразна і асэнсавана чытаць 
верш уголас з захаваннем 
інтанацыі сказа, паўз, патрэб
нага тону і тэмпу, перадаваць 
настрой і рытм пры чытанні.
Паэтычны расказ пра спар
тыў ныя спаборніцтвы ве
ла гон шчыкаў. Захаплен не 
спры там, фізічнай загар тоў
каю і вынослівасцю юных 
спарт сменаў.
Абагульніць чытацкія ўяў
лен ні вучняў аб мастацкіх 
творах на турыстычную 
і спартыўную тэматыку

Выразнае чытанне верша Міколы 
Маляўкі «Велагонка» настаўнікам 
і вучнямі.
Аналітычная работа з творам па 
пытаннях і заданнях вучэбнага 
дапаможніка. 
Выбарачнае чытанне. Характары
стыка персанажаў верша і аргумен
тацыя сваёй думкі. 
Самастойнае чытанне верша вуч
нямі з заданнем: вызначыць, хто 
з’яў ляецца расказчыкам.
Разважанні вучняў над галоўнай 
думкай твора.
Работа над выразным чытаннем: 
вызначэнне задачы чытання, тону 
чытання, расстаноўка паўз, паста
ноўка лагічных націскаў, абмерка
ванне якасці чытання.
Рубрыка «Папрацуйце ў пары, гру
пе»: складанне апавядання па ма
люнках на аснове апорных слоў 
і спа лучэнняў.
Абагульненне па раздзеле вучэб
нага дапаможніка з дапамогай аба
гульняльнай гутаркі і выканання 
заданняў руб рыкі «Праверце свае 
веды і ўмен ні»

Заканчэнне
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Русский язык

Общее количество часов — 87

1. Русский язык : учеб. пособие для 3 класса учреждений общ. сред. образования с белорус. и рус. яз. обучения :  
в 2 ч. / М. Б. Антипова [и др.]. — Минск : Нац. ин-т образования, 2017.

2. Верниковская, А. В. Русский язык. 3 класс : рабочая тетрадь : пособие для учащихся учреждений общ. сред. об-
разования с белорус. и рус. яз. обучения / А. В. Верниковская, Е. С. Грабчикова. — Минск : Аверсэв, 2017.

3. Антипова, М. Б. Русский язык. Сборник контрольных работ (списывания, диктанты, диктанты с грамматическим 
заданием). 2–4 классы : пособие для учителей учреждений общ. сред. образования с белорус. и рус. яз. обуче-
ния / М. Б. Антипова, Е. А. Гулецкая. — Минск : Аверсэв, 2017.

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

5. Русский язык. Начальная школа. 2–4 классы. Речевой этикет [ЭСО] / ЦМРК БГУ, 2008.
6. Тренажер по русскому языку «Части речи. 2–4 классы» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://e-vedy.

adu.by/course/index.php?categoryid=35. — Дата доступа: 24.04.2017.
7. Орфографический тренажер (2–3 классы) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://e-vedy.adu.by/course/

index.php?categoryid=35. — Дата доступа: 24.04.2017.
8. Словарь-справочник по русскому языку «Части речи. 2–4 классы» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://e-vedy.adu.by/course/index.php?categoryid=35. — Дата доступа: 24.04.2017.
9. Дидактические игры по русскому языку (2–4 классы) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://e-vedy. 

adu.by/course/index.php?categoryid=35. — Дата доступа: 24.04.2017.

№ 
урока 
и дата 
прове-
дения

Тема урока Образовательная цель урока Основные виды и способы деятельности Домашнее 
задание

1 2 3 4 5

Часть 1
Повторение (1 ч)

1 Повторение Актуализировать знания уча
щихся, связанные с умением 
различать предложения по 
интонации; находить в сло
вах корень и подбирать к не
му проверочные слова; оп
ределять тему и основную 
мысль текста; производить 
звукобуквенный разбор слов 

Упр. 1—4.
Ответы на вопросы по содержанию текста. 
Объяснение, почему в конце предложений 
стоят разные знаки препинания.
Выборочное списывание (упр. 1).
Объяснение написания выделенных букв 
в словах. Звукобуквенный разбор слова лось. 
Письмо под диктовку учителя. 
Подчеркивание в предложении слов, кото
рые обозначают, о чем говорится в предло
жении и что говорится (упр. 2).
Выписывание однокоренных слов.
Дописывание проверочных слов (упр. 3).
Словарная работа. Усвоение произношения 
и написания слова болото.
Определение темы и основной мысли тек
ста.
Определение, на какие правила пропущены 
буквы в словах текста. 
Выписывание слов по образцу (упр. 4)

Упр. 5

Текст (4 ч)
1 Тема. Основная 

мысль, заг лавие 
тек ста

Актуализировать знания уча
щихся о тексте, его структуре, 
признаках текста. Учить под
бирать заглавие к текстам, на
ходить его структурные части; 
показать значение заглавия 
для восприятия текста. Вос
питывать культуру речевого 
общения: учить употреблять 
слова, выражающие просьбу, 
извинение. Научить форму
лировать основную мысль 
текста, озаглавливать текст, 
находить опорные слова

Упр. 6—12.
Сравнение текста с набором предложений, 
не связанных по смыслу. Выявление при
знаков текста, определение темы текста, 
озаглавливание (упр. 6, 7). Определение 
основной мысли текста, темы, подбор наи
более подходящего заглавия (упр. 8, 9). Зна
комство с построением текста, его струк
турными частями: начало, основная часть, 
концовка (упр. 10).
Восстановление деформированного текста, 
определение правильной структуры данно
го текста. Запись восстановленного текста 
(упр. 11).

Упр. 13
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Составление текста по серии рисунков 
(картинному плану) и опорным словам 
(упр. 12). Составление словосочетаний 
с глаголом благодарить (кого? за что?).
Словарные слова: урожай, посуда, девочка, 
яблоня

2 Абзац.
Красная строка

Познакомить учащихся с ролью 
абзаца в тексте, учить делить 
текст на абзацы, употреблять 
в письменной речи красную 
строку.
Расширить представления 
учащихся о структуре текста. 
Учить находить в тексте ком
позиционные части

Упр. 14—16.
Воспроизведение полученных ранее знаний 
о красной строке. Знакомство с историей 
термина «красная строка» (упр. 14). Наблю
дение над делением текста на смысловые 
части, знакомство с понятием «абзац». Де
ление сплошного текста на абзацы, форму
лирование основной мысли текста (упр. 15). 
Восстановление деформированного текста, 
в котором нарушен порядок абзацев, со
ставление концовки текста. Анализ текста, 
устный пересказ. Письменные ответы на во
просы (упр. 16)

Упр. 17

3 План текста. Обу
чающее изложение 
текста по данному 
плану

Формировать умения состав
лять план текста, пересказы
вать текст по плану; развивать 
речь и творческие способно
сти учащихся.
Учить писать изложение тек
стаповествования по данно
му плану

Упр. 18—21.
Деление текста на смысловые части, оза
главливание частей текста, составление 
плана. Наблюдение за ролью плана при 
пересказе текста. Осмысление значения 
умений планировать свои действия в жизни 
человека (упр. 18, 19).
Знакомство с алгоритмом составления пла
на текста. Составление плана и пересказ 
текста по составленному плану (упр. 18). 
Составление плана текста по серии сюжет
ных рисунков (упр. 21). Обучающее изло
жение: анализ текста, его озаглавливание, 
деление на смысловые части, составление 
плана, самостоятельное написание изложе
ния, самопроверка (упр. 20).
Словарное слово: собака

Упр. 22

4 Типы текстов: 
текстпо вество
ва ние и текст 
описание

Ознакомить учащихся с типа
ми текстов: повествованием 
и описанием; учить диффе
ренцировать тексты пове
ствования и описания. Учить 
писать изложение текста 
повествования по данному 
плану. Обобщить знания 
по раз делу «Текст»

Упр. 23—26.
Знакомство с текстомповествованием 
и текстомописанием (упр. 23), формиро
вание умения формулировать вопрос, на ко
торый дается ответ в данном тексте. Наблю
дение за структурой текстаповествования 
и текстаописания (упр. 24). Устное сочине
ние текстовописаний и повествований по 
заданному началу. Анализ текстаописания, 
выделение фрагментов, в которых описыва
ются признаки предмета (упр. 25). Чтение 
и отгадывание загадок (упр. 26). Конкурс 
на лучшую загадку, в которой содержится 
описание предметов или явлений. Обобще
ние изученного, ответы на вопросы по теме 
«Текст».
Словарное слово: телевизор

Упр. 27

Предложение (8 ч)
1 Предложение Актуализировать знания 

учащихся о предложении. 
Учить делить сплошной 
текст на предложения, пра
вильно оформлять их в уст
ной и письменной речи; раз
вивать умение интонировать 
предложения

Упр. 28—32.
Сравнительный анализ предложения 
и группы слов, не связанных между собой 
по смыслу (упр. 28), самостоятельный вы
вод о том, что предложение, в отличие от 
простого набора слов, выражает мысль. 
Анализ текста, самостоятельный вывод 
о том, что предложение может состоять из 
одного, двух или нескольких слов (упр. 29). 

Упр. 33
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Разбивка сплошного текста на предложе
ния: определение границ предложений, 
правильное их интонирование (упр. 30). 
Работа над правильным интонированием 
вопросительных и восклицательных пред
ложений (упр. 31, 32). Осложненное списы
вание предложений (упр. 31).
Словарные слова: коридор, картина

2 Предложение по
вествовательное, 
вопросительное, 
побудительное

Учить распознавать предло
жения по цели высказыва
ния и строить предложения 
согласно заданной цели; от
рабатывать интонационные 
умения

Упр. 34—38.
Выработка правильной интонации: вырази
тельное чтение предложений в зависимости 
от знаков препинания в конце. Списывание 
предложений с точкой, восклицательным 
знаком и точкой в конце (упр. 34).
Сравнительный анализ повествовательных, 
вопросительных и побудительных пред
ложений. Знакомство с понятием о цели 
высказывания (упр. 35). Распознавание, 
интонирование и выборочное списывание 
предложений, различных по цели выска
зывания (упр. 36, 37). Постановка вопросов 
к каждому слову предложения. Выборочное 
списывание слов со вставкой пропущенных 
букв (упр. 36). Формирование умений опре
делять цель предложения (упр. 38). Работа 
по культуре речи: составление предложений 
с глаголами класть — положить.
Словарное слово: корзина

Упр. 39

3 Обращение Познакомить учащихся с об
ращением, учить правильно 
интонировать и оформлять на 
письме предложения с обра
щениями; воспитывать куль
туру общения

Упр. 40—44.
Анализ предложений с обращением, нахож
дение обращений, установление их функ
ций (упр. 40). Наблюдение за интонацией 
предложений с обращением в устной речи 
и оформлением их на письме, знакомство 
с правилами (упр. 41). Осмысление прак
тической значимости обращения для по
строения диалога (упр. 42). Составление 
диалогов с обращениями, в том числе с фор
мулами речевого этикета, перестройка пове
ствовательного предложения в побудитель
ное с обращением (упр. 43). Составление 
диалогов с обращениями (упр. 44).
Словарное слово: крапива

Упр. 45

4 Восклицательное 
пред ложение

Расширить представления 
учащихся о предложениях 
с восклицательной интонаци
ей; учить интонировать вос
клицательные предложения, 
разные по цели высказывания 
(повествовательные, вопро
сительные, побудительные), 
обозначать восклицательную 
интонацию на письме воскли
цательным знаком

Упр. 46—50.
Определение видов предложений по цели 
высказывания и по эмоциональной окра
ске, тренировка в интонировании вопро
сительных, восклицательных, побудитель
ных предложений. Определение оттенков 
эмоциональной окраски восклицательных 
предложений (упр. 46—48). Составление 
устного рассказа по картинкам с исполь
зованием восклицательных предложений 
(упр. 47). Отработка интонации восклица
тельных предложений. Составление пред
ложений, различающихся по цели выска
зывания и восклицательных по интонации 
(упр. 48). Отработка постановки знаков 
препинания в конце предложений разных 
видов. Нахождение в тексте однокорен
ных слов, выделение в них корня (упр. 49). 
Определение вида предложений по цели 
высказывания и по интонации, расстановка 
знаков препинания (упр. 50)

Упр. 51
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5 Главные члены 
пред ложения

Познакомить учащихся со 
струк турой предложения 
и глав ными членами: подле
жащим и сказуемым; учить 
устанавливать связь между 
словами; осуществлять раз
бор по членам предложения

Упр. 52—57.
Постановка вопросов к выделенным в пред
ложении словам, выявление их роли и свя
зи между словами (упр. 52). Ознакомле
ние с основой предложения, нахождение 
главных членов предложения, выделение 
подлежащего и сказуемого (упр. 53). Ана
лиз предложения по предложенной схеме 
(упр. 53, 54). Составление предложений по 
рисунку и вопросам, их запись (упр. 55). 
Разбивка сплошного текста на предложе
ния, выделение главных членов полученных 
предложений (упр. 56). Восстановление де
формированных предложений (упр. 57)

Упр. 58

6 Второстепенные 
чле ны предложе
ния

Познакомить учащихся с вто
ростепенными членами пред
ложения (без деления на ви
ды), их ролью. Развивать 
уме ние устанавливать связь 
между словами в предложе
нии с помощью вопросов

Упр. 59—62.
Наблюдение за ролью второстепенных чле
нов предложения, сопоставительный ана
лиз предложений со второстепенными чле
нами и без них (упр. 59). Дополнение пред
ложений необходимыми второстепенными 
членами, анализ полученных предложений 
(упр. 60). Обучение синтаксическому раз
бору предложения со второстепенными 
членами (упр. 61), работа со схемой предло
жения. Восстановление деформированных 
предложений со второстепенными членами, 
их запись, подчеркивание главных членов 
предложения (упр. 62).
Словарное слово: космос

Упр. 63

7 Связь слов в пред
ложении

Учить детей устанавливать 
связь по вопросам и по смыс
лу между словами в предло
жениях. Работать над разви
тием речи учащихся: учить 
детей строить текст по серии 
сюжетных картинок

Упр. 64—69.
Распространение предложений с помощью 
вопросов и слов для справок, установление 
связи между словами в предложении, выпи
сывание словосочетаний. Работа со схемой 
предложения (упр. 64). Соотнесение пред
ложения с данной схемой, анализ связи слов 
в структуре предложения. Разбор предло
жения по членам предложения (упр. 65). 
Составление схем несложных предложений 
(упр. 66). Восстановление деформирован
ных предложений, составление текста из 
деформированных предложений (упр. 67). 
Дополнение предложений второстепен
ными членами, работа по культуре речи 
(упр. 68). Составление текста по серии сю
жетных картинок (упр. 69).
Словарные слова: ветер, товарищ

Упр. 70

8 Предложение 
и сло восочетание

Познакомить учащихся с по
нятием о словосочетании; 
учить выделять словосоче
тания в структуре предло
жения, строить различные 
словосочетания. Развивать 
речь учащихся: учить стро
ить текст по серии сюжетных 
рисунков

Упр. 71—78.
Овладение алгоритмом выделения в пред
ложении словосочетаний (по вопросам и по 
смыслу) (упр. 71). Анализ схемы предложе
ния, выделение словосочетаний по вопросам 
и по смыслу (упр. 72). Отработка умения ста
вить вопросы от главного слова словосоче
тания к зависимому (упр. 73). Составление 
словосочетаний по данным рисункам с ис
пользованием слов для справок (упр. 74). 
Формирование культуры речи: отработка 
навыка нормативного использования сло
восочетаний с глаголами одеть и надеть 
(упр. 75). Устное составление предложе
ний с данными словосочетаниями по серии

Упр. 79
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сюжетных картинок (упр. 76). Составление 
текста по сюжетным рисункам и данным 
словосочетаниям, его запись и самопровер
ка (упр. 77). Работа над составлением про
должения текста по сюжетным картинкам. 
Нахождение главных членов в предложени
ях, их подчеркивание (упр. 78).
Ответы на вопросы по теме «Предложение».
Словарное слово: пальто

Слово (5 ч)
1 Лексическое значе

ние слова. Од но
знач ные и мно го
знач ные слова

Активизировать знания уча
щихся о лексическом значе
нии слов.
Познакомить с однозначны
ми и многозначными слова
ми; с толковым словарем рус
ского языка.
Формировать умение опре
делять лексическое значение 
слова с помощью толкового 
словаря; находить в текстах 
и употреблять в речи одно
значные и многозначные 
слова

Упр. 80—85.
Ответы на вопросы по содержанию текста 
(упр. 80). 
Чтение информации о лексическом значе
нии слов (с. 57).
Определение лексического значения слова 
борзый (упр. 81).
Чтение информации о толковых словарях 
и знакомство с толковым словарем русского 
языка.
Нахождение в толковом словаре лексиче
ского значения слов (упр. 82).
Определение предметов по их лексическо
му значению (упр. 83).
Практическое ознакомление с однозначны
ми и многозначными словами.
Составление предложений с разными значе
ниями многозначного слова конь (упр. 84).
Чтение информации об однозначных и мно
гозначных словах (с. 59).
Составление предложения с одним из зна
чений многозначного слова крем (упр. 85)

Упр. 86

2 Слова с прямым 
и пе реносным 
значе нием

Познакомить с прямым и пе
реносным значением слов.
Формировать умение нахо
дить в текстах и употреблять 
в речи слова с прямым и пере
носным значением

Упр. 87—91.
Определение, однозначным или многознач
ным является слово игла (упр. 87).
Ознакомление с информацией о словах 
с прямым и переносным значением (с. 61).
Рассматривание рисунков и определение, 
в каких ситуациях слово язык употреблено 
в прямом значении, в каких — в переносном 
(упр. 88).
Нахождение в тексте слов, употребленных 
в переносном значении.
Составление с этими словами предложений 
(упр. 89).
Нахождение в тексте слов, употребленных 
в переносном значении.
Выборочное списывание (упр. 90).
Нахождение в тексте слов, употребленных 
в переносном значении.
Объяснение, какие буквы и почему следует 
писать в словах на месте пропусков.
Выборочное списывание (упр. 91)

Упр. 92

3 Синонимы Познакомить со словами, ко
торые называются синони
мами. 
Формировать умение нахо
дить синонимы в текстах; 
под бирать к словам синони
мы и использовать их в собст
венной речи

Упр. 93—97.
Толкование лексического значения слов 
прыгать, скакать. Определение, являются 
ли данные слова близкими по значению.
Списывание текста (упр. 93).
Ознакомление с информацией о словахси
нонимах (с. 65).
Подбор синонимов к словам. Записывание 
их по образцу. 
Звукобуквенный разбор слов друг, труд 
(упр. 94).

Упр. 98
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Выписывание предложения с ответом на 
поставленный к тексту вопрос и нахожде
ние в нем синонимов (упр. 95). 
Нахождение и выписывание из текста си
нонимов к слову удрал (упр. 96).
Разъяснение смысла прочитанных посло
виц.
Выбор из данных в скобках синонимов наи
более подходящих по значению.
Записывание пословиц (упр. 97)

4 Антонимы Познакомить со словами, ко
торые называются антонима
ми.
Формировать умение на
ходить антонимы в текстах; 
отличать их от синонимов; 
подбирать к словам антонимы 
и использовать их в собствен
ной речи

Упр. 99—103.
Выписывание из прочитанного текста слов 
с противоположным значением (упр. 99).
Чтение информации о словах, которые на
зываются антонимами (с. 69).
Чтение текста с пропущенными словами. 
Дополнение текста подходящими по смыс
лу словамиантонимами.
Выписывание антонимов (упр. 100).
Списывание первой части текста. Под
черкивание в предложениях антонимов 
(упр. 101).
Подбор на место пропусков подходящих по 
смыслу антонимов.
Записывание словосочетаний (упр. 102).
Толкование смысла прочитанных пословиц. 
Нахождение в них антонимов.
Списывание пословиц. Подчеркивание ан
тонимов (упр. 103)

Упр. 104

5 Фразеологизмы Познакомить с фразеологиз
мами.
Формировать умение нахо
дить фразеологизмы в тек
стах, объяснять их значение, 
использовать в собственной 
речи

Упр. 105—109.
Объяснение значения выражения с глазу 
на глаз в прочитанном тексте. Выборочное 
списывание (упр. 105).
Чтение информации о фразеологизмах 
(с. 72).
Чтение текста, насыщенного фразеологиз
мами. Объяснение значения выделенных 
в тексте фразеологизмов. Повторное чтение 
текста с заменой фразеологизмов их зна
чениями.
Выписывание фразеологизмов (упр. 106).
Выписывание из текста значения фразео
логизма бить баклуши (упр. 107). 
Толкование значения фразеологизмов 
со словом нос. Записывание фразеологиз
мов и их значений. Составление с ними 
предложений (упр. 108).
Выяснение значения выражения ни пуха 
ни пера в прочитанном тексте.
Списывание предложения с фразеологиз
мом «ни пуха ни пера» (упр. 109)

Упр. 110

Состав слова (43 ч, из них 1 ч — контрольный диктант с грамматическим заданием)
1 Состав слова. 

Окончание, его 
признаки. Форма 
слова

Дать общее представление 
о составе слова, о форме 
слова, познакомить с окон
чанием, его существенными 
признаками, учить выделять 
окончание в разных формах 
одного и того же слова

Упр. 111—114.
Общее знакомство с частями слова 
(упр. 111).
Знакомство с формой слова, изменение 
формы слова по вопросам, постановка во
просов к словам, наблюдение за изменением 
окончания (упр. 112).
Отработка алгоритма выделения в слове 
окончания путем изменения слова и срав
нения его форм; нахождение в тексте и вы

Упр. 115
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писывание словосочетаний с разными фор
мами одного и того же слова (упр. 113).
Исправление в предложении ошибок, со
стоящих в неправильном использовании 
в словах окончаний, запись исправленного 
предложения; изменение формы слова и вы
деление окончаний (упр. 114)

2 Выделение оконча
ния в словах

Познакомить с алгоритмом 
нахождения окончания в сло
вах; формировать умение из
менять слова по вопросам 
и выделять в разных формах 
слова окончание

Упр. 116—120.
Нахождение в тексте разных форм одного 
и того же слова и выделение в них окон
чаний, установление связи между словами 
с помощью вопросов (выделение словосо
четаний из предложений), редактирование 
текста — устранение повторов форм слова 
белка путем их замены словами зверек, она 
(упр. 116).
Отработка алгоритма выделения в слове 
окончания (упр. 117, 118).
Объяснение смысла пословицы (упр. 118).
Вставка в слова пропущенных окончаний 
(упр. 119).
Составление из набора слов предложения — 
стихотворения (упр. 120).
Словарное слово: сапоги. Подбор к нему од
но коренных слов

Упр. 121

3 Нулевое окончание Познакомить с нулевым окон
чанием; формировать умение 
выделять в словах окончание, 
в том числе нулевое

Упр. 121—124.
Знакомство с нулевым окончанием, от
работка алгоритма выделения окончания 
в словах с нулевым окончанием, выделе
ние в разных формах одного и того же слова 
окончания, в том числе нулевого (упр. 121).
Толкование значений фразеологизмов, на
хождение словназваний предметов, выде
ление в них окончаний (упр. 122).
Нахождение в тексте словназваний пред
метов, списывание с выделением в словах 
окончаний (упр. 123).
Составление словосочетаний «прилагатель
ное + существительное» (не совпадающих 
в русском и белорусском языках в отноше
нии рода), их запись со вставкой пропущен
ных в словах букв, выделение окончаний 
(упр. 124).
Словарное слово: морковь

Упр. 125

4 Окончание. Связь 
слов в предложе
нии с помощью 
окончания

Совершенствовать умение 
выделять в словах оконча
ние; развивать синтаксиче
ский строй и связную речь 
(пересказ текста, составление 
текста)

Упр. 126—129.
Списывание с изменением формы слова, со 
вставкой пропущенных букв и выделением 
в словах окончаний (упр. 126).
Запись слов — названий животных, изо
браженных на рисунках, выделение в них 
окончаний (упр. 127).
Составление из набора слов предложений, 
из предложений — текста, редактирование 
текста, сочинение начала текста, его запись 
(упр. 128)

Упр. 130

5 Корень слова, чере
дование согласных 
в корне слов

Актуализировать знания 
о корне, об однокоренных 
(род ственных) словах, о че
редовании согласных в кор
не; развивать умения нахо
дить в тексте однокоренные 
слова, отличать их от слов 
с корнями омонимами, выде

Упр. 130—133.
Подбор однокоренных слов (упр. 130, 131).
Беседа по содержанию текста о понятии 
«корень» (упр. 131).
Наблюдение за чередованием согласных 
в корне слов.
Отработка алгоритма нахождения корня 
в словах.

Упр. 134
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лять корень в словах, подби
рать однокоренные слова

Разграничение однокоренных слов и слов 
с корнямиомонимами (совпадающими 
только по форме, но не по смыслу), а также 
синонимов, выделение в словах корня и че
редующихся согласных; выборочное списы
вание однокоренных слов с выделением кор
ня (упр. 132). Нахождение в предложениях 
и самостоятельный подбор однокоренных 
слов, выделение в словах корня, разграни
чение однокоренных слов и паронимов типа 
подождём — под дождём (упр. 133)

6 Корень слова, одно
коренные слова

Развивать умения находить 
и подбирать однокоренные 
слова, выделять в них корень, 
в том числе с чередующимися 
согласными

Упр. 135—138.
Нахождение в тексте однокоренных слов, 
разных форм одного и того же слова, вы
деление корня в словах (упр. 135—137). 
Отработка произношения звука [г] в ско
роговорке (упр. 135).
Толкование значения однокоренных слов, 
устойчивых выражений, объяснение смыс
ла заголовка текста (упр. 135, 137).
Списывание со вставкой пропущенных букв 
и выделением в словах корня (упр. 137). 
Выборочное списывание из текста одно
коренных слов, выделение в них корня 
(упр. 135, 137).
Составление словосочетаний с однокорен
ными словами (типа зубной, зубастый), их 
запись, выделение главного и зависимого 
слова (упр. 138).
Разбор предложения по членам предложе
ния с опорой на памятку (упр. 136).
Словарные слова: рябина, квартира

Упр. 139

7 Слова с двумя 
корнями

Толковать значение слов с дву
мя корнями (сложных слов), 
конструировать их. Совершен
ствовать умение подбирать од
нокоренные слова, толковать 
их значение, выделять корень

Упр. 140—143.
Подбор слов с двумя корнями по описанию 
их лексического значения, выделение в них 
корней (упр. 140).
Толкование значения сложных слов (эле
ментарный словообразовательный анализ), 
составление с ними предложений (упр. 141).
Нахождение в тексте слов с двумя корнями,
беседа по содержанию текста, списывание 
со вставкой в слова пропущенных букв 
(упр. 142).
Нахождение и исправление ошибок в тол
ковании слов, запись исправленных пред
ложений, нахождение в предложениях слов 
с двумя корнями, толкование их значения, 
элементарный словообразовательный ана
лиз данных слов (упр. 143).
Словарное слово: огурец

Упр. 144

8 Толкование значе
ния слов с помо
щью однокоренных 
слов (элементар
ный словообразова
тельный анализ)

Учиться делать элементар
ный словообразовательный 
анализ, связывать состав сло
ва с его лексическим значени
ем и правописанием

Упр. 145—148.
Толкование значения слов — названий рас
тений (упр. 145, 146).
Запись слов — названий растений, изобра
женных на рисунках; составление устного 
рассказа о «секрете» названий растений 
(упр. 146).
Нахождение в тексте «необычных» слов 
с двумя корнями, чтение диалога по ро
лям, беседа о правилах уличного движения 
(упр. 148).

Упр. 149
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Отгадывание загадок (упр. 147).
Разграничение однокоренных слов и слов 
с корнямиомонимами, выделение в словах 
корня (упр. 145).
Элементарный словообразовательный ана
лиз слов, в том числе слов с двумя корнями 
(упр. 145—148)

9 Суффикс как часть 
слова. Алгоритм на
хождения суффик
са в словах. Умень
ши тельно лас ка
тель ные суффиксы

Познакомить с суффиксом, 
его ролью в слове, со зна
чением уменьшительно 
ласкательных суффиксов, 
учить использовать алгоритм 
нахождения суффикса в сло
вах, образовывать слова с ука
занными суффиксами

Упр. 150—153.
Знакомство с суффиксом, его ролью в слове, 
выделение в словах суффиксов, установле
ние их значений (упр. 150).
Образование по образцу слов с помощью 
уменьшительноласкательных суффиксов. 
Их запись, выделение суффиксов (упр. 151).
Нахождение в тексте слов с суффиксами 
с уменьшительноласкательным значением, 
их выборочное списывание с выделением 
суффиксов, образование слов с помощью 
данного суффикса, анализ предложения 
заголовка с точки зрения цели высказыва
ния, его списывание (упр. 152).
Выделение в словах суффиксов по алгорит
му (упр. 153).
Использование в речи формул речевого эти
кета для извинения (упр. 153)

Упр. 154

10 Суффикс, его роль 
в слове и в тексте. 
Суффиксы для на
звания детенышей 
животных

Формировать умение нахо
дить суффикс в словах, на
блюдать за ролью суффиксов 
в слове, в тексте; познакомить 
c cуффиксом онок- (ёнок-) 
со зна чением невзрослости

Упр. 155—158.
Образование ласковых форм женских 
и мужских имен (упр. 155).
Нахождение в тексте слов — названий де
тенышей животных, выделение в них суф
фиксов со значением невзрослости; уста
новление их роли в слове и в тексте, беседа 
по содержанию текста (упр. 156).
Образование слов с данными суффиксами, 
замена в тексте слов на однокоренные слова 
с уменьшительноласкательными суффик
сами, запись текста с данными словами, 
нахождение в тексте слов с чередованием 
согласных в корне (упр. 157).
Замена в тексте слов — названий цвета 
на од нокоренные слова с уменьшительно 
ласкательными суффиксами, запись изме
ненного текста со вставкой пропущенных 
в словах букв, беседа по содержанию текста 
(упр. 158).
Отработка произношения мягкого звука [ч’]

Упр. 159

11 Образование слов 
с помощью суф
фиксов. Суффиксы 
с увеличительным 
значением

Познакомить с увеличитель
ным суффиксом ищ-, разви
вать связную речь (сравни
тельный анализ текстов)

Упр. 160—162.
Наблюдение за ролью уменьшительнола
скательных и увеличительных суффиксов 
в словах и в текстах; списывание с выделе
нием в словах суффиксов (упр. 160).
Нахождение в тексте слов с уменьшительно
ласкательными суффиксами, установление 
их роли в тексте, выборочное списывание 
с обозначением в словах суффиксов; толко
вание значения сложного слова (упр. 161).
Выделение в словах суффиксов, нахожде
ние в тексте слов с такими же суффиксами, 
выборочное списывание слов, обозначение 
в них окончания и суффикса (упр. 162).
Раскрытие иносказательного смысла пред
ложения (упр. 162)

Упр. 163
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12 Смыслоразли
чительная роль 
суффиксов

Учить различать значение 
однокоренных слов с разны
ми суффиксами, составлять 
с ними словосочетания, упо
треблять в речи, образовывать 
с помощью суффиксов сло
ва — названия спортсменов

Упр. 164—166.
Объяснение смысла заголовка текста, на
хождение в тексте слов с уменьшительно
ласкательными суффиксами, списывание 
текста с выделением в словах суффиксов, 
беседа по содержанию стихотворения 
(упр. 164).
Нахождение в тексте слов с данными суф
фиксами, установление роли слов с умень
шительноласкательными суффиксами 
в тексте, выборочное списывание слов с вы
делением в них суффиксов (упр. 165).
Конструирование слов — названий спортс
менов из данных корней и суффиксов, их за
пись, выделение суффиксов, установление 
их значения (упр. 166)

Упр. 167

13 Суффиксы в сло
вах — названиях 
приз наков предме
та, суффикс -оват- 
(-еват-)

Совершенствовать умение 
выделять в словах суффиксы 
и образовывать с их помощью 
новые слова; познакомить 
с суффиксом оват (еват) 
со значением неполноты ка
чест ва. Учить правильно 
и уместно употреблять в речи 
слова с суффиксами

Упр. 168—171.
Сравнение однокоренных слов — названий 
признаков по смыслу и составу, установле
ние значения суффикса, выборочное списы
вание слов со значением цвета, выделение 
в них суффикса (упр. 168).
Образование слов — названий признаков 
с помощью суффиксов, достраивание пред
ложений, их запись, выделение в словах 
суффикса (упр. 169).
Толкование значения слов — названий при
знаков предметов, выборочное их списыва
ние с выделением суффиксов, составление 
предложения с данным словосочетанием 
(устно), выделение в нем главных членов 
предложения (упр. 170).
Разграничение значений однокоренных 
слов — названий признаков с разными суф
фиксами, составление с ними словосоче
таний, их запись с выделением суффиксов 
в словах (упр. 171).
Проведение элементарного словообразова
тельного анализа слов сливовый, сливочный 
(упр. 171).
Словарное слово: картофель

Упр. 172

14 Приставка как 
часть слова. 
Алгоритм нахож
дения приставки 
в словах

Познакомить с приставкой, ее 
ролью, алгоритмом нахожде
ния приставок в словах; фор
мировать умения выделять 
приставки, образовывать 
новые слова с помощью при
ставок

Упр. 173—176.
Нахождение в тексте однокоренных слов, 
их выписывание, сравнение по смыслу и со
ставу, выделение приставок, подбор к сло
вам синонимов (упр. 173).
Образование слов — названий действий 
с помощью приставок, составление с ни
ми словосочетаний, их запись, выделение 
в словах приставок и корней (упр. 174).
Отгадывание загадки, выделение в словах 
приставок (упр. 175).
Нахождение слов с приставками, их выбо
рочное списывание, выделение приставок 
с опорой на алгоритм, подбор однокорен
ных слов (упр. 176)

Упр. 177

15 Перенос слов с при
ставками. Употреб
ление слов с при
ставками в речи

Познакомить с правилом 
переноса слов с приставка
ми, формировать умение вы
делять приставки в словах, 
образовывать с их помощью

Упр. 178—181.
Подбор подходящих приставок к словам 
с пропущенными приставками, списывание 
со вставкой в слова приставок и их выделе
нием (упр. 178).

Упр. 182
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новые слова, употреблять 
слова с приставками в речи, 
переносить слова с пристав
ками

Озаглавливание текста, толкование значе
ния слов, фразеологизмов (упр. 178).
Отгадывание загадок (упр. 179, 180), запись 
загадки, нахождение слов — названий дей
ствий, выделение в них приставок, деление 
слов для переноса (упр. 179), выборочное 
списывание слов с приставками, деление 
слова для переноса (упр. 180).
Нахождение среди слов синонимов и анто
нимов (упр. 179).
Выборочное списывание слов с приставка
ми с выделением приставок, деление слова 
на слоги и для переноса (упр. 181).
Подбор однокоренных слов (упр. 180).
Отработка грамматических и акцентологи
ческих норм (формы глагола хотеть).
Словарное слово: жаворонок

16 Значение приста вок 
за , в , у . Употреб
ление слов с этими 
приставками. Раз
бор слов по составу

Познакомить с приставками 
за , у , в ; учить употреблять 
слова с приставками в речи; 
обогащать словарный запас 
глагольной лексикой с при
ставками; воспитывать ре
чевой этикет (умение здоро
ваться, прощаться, просить 
прощения). Познакомить 
с порядком разбора слов по 
составу; совершенствовать 
умения выделять приставки 
в словах, правильно и умест
но использовать слова с при
ставками в речи

Упр. 183—186.
Вставка в слова подходящих по смыслу 
приставок, запись текста и словосочетаний 
со вставкой пропущенных в словах букв 
и приставок, деление слов для переноса 
(упр. 183, 185).
Выборочное списывание предложения с вы
делением приставок в словах и делением их 
для переноса (упр. 184).
Выбор среди формул речевого этикета под
ходящих к данной ситуации, беседа о пра
вилах речевого поведения (упр. 183, 184).
Отработка алгоритма разбора слов по со
ставу (упр. 184).
Составление устного рассказа с использо
ванием данных словосочетаний (упр. 185).
Конструирование слова из морфем, вы
деленных в других словах (игра «Собери 
слово»), разбор слова по составу, деление 
его для переноса (упр. 186).
Отработка акцентологических норм (хо-
зяева)

Упр. 187

17 Гласные и соглас
ные в приставках

Организовать наблюдение 
за произношением и напи
санием гласных и согласных 
в приставках, познакомить 
с правилом правописания 
приставок за, на, над, о, об, до, 
с, со, по, от, под, про 

Упр. 188—194.
Установление различий между произноше
нием и написанием гласных и согласных 
в приставках (упр. 188).
Нахождение в тексте слов с приставками, 
выделение приставок, группировка слов 
в зависимости от правописания приставок; 
выборочнораспределительное списывание 
слов с приставками (упр. 189).
Списывание со вставкой пропущенных 
в приставках букв и выделением приста
вок, разбор слова по составу, деление его 
для переноса (упр. 190).
Выборочное списывание слов с приставка
ми с выделением приставок (упр. 191).
Отгадывание загадки, списывание со встав
кой пропущенных в словах букв и выделе
нием приставок (упр. 192).
Толкование значения выражения (упр. 191), 
краткий пересказ сказки (упр. 189), ответ 
на вопросы по тексту (упр. 192).
Словарное слово: помидор

Упр. 195

18 Употребление при
ставок в письмен

Формировать навыки право
писания гласных и согласных

Упр. 196—200.
Ознакомление с понятием «орфограмма».

Упр. 201
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ной речи. Понятие 
орфограммы

в приставках, учить использо
вать понятие «орфограмма», 
находить орфограммы в при
ставках, воспитывать орфо
графическую зоркость

Вставка в слова текста подходящих по 
смыслу приставок, списывание со вставкой 
в слова пропущенных букв и приставок, на
хождение в приставках орфограмм; анализ 
образных выражений (упр. 195). 
Нахождение в приставках орфограмм, вы
борочное списывание слов со вставкой букв, 
обозначением приставок и выделением 
в них орфограмм (упр. 196).
Выбор подходящих по смыслу приставок, 
запись текста со вставкой и обозначением 
приставок и выделением в них орфограмм 
(упр. 197).
Устный анализ орфограмм в словах текста, 
выписывание из него однокоренных слов, 
деление текста на части, составление плана, 
пересказ текста по плану (упр. 198).
Определение типа текста, выборочное спи
сывание слов с приставками, их обозначе
ние, выделение в словах всех орфограмм 
(упр. 199).
Составление текста из разрозненных 
предложений, его запись со вставкой про
пущенных букв и выделением приставок 
(упр. 200).
Словарное слово: орех

19 Правописание без
ударных гласных 
в корне слов

Актуализировать знания 
и уме ния учащихся по нахож
дению и проверке безударных 
гласных в корне слов

Упр. 202—206.
Отработка алгоритма проверки безударных 
гласных в корне: выделение корня, поста
новка ударения, нахождение орфограммы 
безударных гласных в корнях однокорен
ных слов и разных формах одного и того же 
слова, разграничение проверочного и про
веряемого слов (упр. 202, 203).
Нахождение слов с орфограммой безудар
ного гласного в корне и проверочных слов 
среди однокоренных слов, выборочное спи
сывание слов с орфограммой, ее выделение 
в корне слова (упр. 204).
Cписывание с выделением в словах корня, 
обозначением ударения, подчеркиванием 
орфограммы; со вставкой в слово пропу
щенной буквы и подбором проверочных 
слов (упр. 205, 206).
Составление с однокоренными словами 
словосочетаний (упр. 204).
Объяснение «секрета» названия предметов 
с помощью однокоренных проверочных 
слов (упр. 206)

Упр. 207

20 Способы проверки 
безударных глас
ных в корне слов

Учить находить орфограмму 
безударных гласных в корнях 
слов, делать ее проверку раз
ными способами (изменени
ем формы слова и подбором 
однокоренных слов), связы
вать в сознании учащихся 
значение, состав слов и их 
правописание

Упр. 208—212.
Самостоятельный подбор проверочных 
слов для проверки орфограммы безударных 
гласных в корне, запись их в нужном поряд
ке: проверочного слова перед проверяемым, 
вставка пропущенных букв (упр. 208).
Запись слов — названий детенышей живот
ных, изображенных на рисунках, подчер
кивание орфограммы безударных гласных 
в корне слов (упр. 209).
Выбор среди данных слов проверочных для 
проверки орфограмм безударных гласных 
в корне, обоснование выбора подходящих 
слов; списывание со вставкой пропущенных 

Упр. 213
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букв и записью проверочных слов перед 
проверяемыми (упр. 210).
Анализ содержания басни, установление ос
новной мысли текста (морали басни), тол
кование фразеологизмов; объяснение напи
сания выделенных в словах букв (упр. 211).
Отгадывание «секрета» названия грибов 
с помощью элементарного словообразова
тельного анализа (упр. 211, 212).
Озаглавливание текста, выборочное спи
сывание слов с пропущенными буквами, 
подбор и запись проверочных слов, встав
ка орфограмм безударных гласных в корне 
(упр. 212)

21 Подбор провероч
ных слов для про
верки орфограммы 
безударных глас
ных в корне

Учить проверять орфограмму 
безударных гласных в корне 
слов различных частей ре
чи с помощью проверочных 
слов — названий предметов, 
их признаков, действий

Упр. 214—217.
Толкование слов — названий профессий 
с помощью однокоренных слов, которые 
могут служить для проверки орфограммы 
безударных гласных, списывание с записью 
проверочных слов перед проверяемыми, 
вставка пропущенных букв (упр. 214).
Составление словосочетаний с изменением 
формы слов — названий предметов с орфо
граммой безударных гласных в корне, за
пись словосочетаний, выделение в словах 
корня и окончания, отработка грамматиче
ских норм — употребления падежных форм, 
не совпадающих в русском и белорусском 
языках типа ждать на берегу, читать 
по слогам (упр. 215).
Выбор проверочных слов из числа данных 
для проверки пропущенных букв в корне, 
списывание с записью проверочного слова 
перед проверяемым и вставкой пропущен
ных букв (упр. 216).
Дополнение предложений рифмующими
ся словами с орфограммой безударного 
гласного в корне, запись этих слов вместе 
с самостоятельно подобранными провероч
ными словами (упр. 217).
Словарное слово: конфета

Упр. 218

22 Слова с буквой е 
в кор не, которая 
про веряется бук
вой ё

Актуализировать знания о спо
собах проверки написания 
безударной гласной е в корне, 
проверяемой буквой ё; тре
нировать в нахождении слов 
с данной орфограммой среди 
других слов с безударными 
гласными

Упр. 219—224.
Обнаружение в тексте однокоренных слов, 
нахождение среди них проверочного и про
веряемого слова, толкование значения сло
ва с двумя корнями; отработка акцентоло
гических норм (произношение безударного 
гласного звука [и] в корне и мягкого звука 
[ч’]) (упр. 219).
Разграничение проверяемых и провероч
ных слов, списывание со вставкой пропу
щенных в словах букв; звукобуквенный 
анализ слов (упр. 220).
Элементарный словообразовательный 
ана лиз слов (раскрыть «секрет» названия 
предметов с помощью однокоренных прове
рочных слов), запись проверочных и прове
ряемых слов в нужном порядке (упр. 220).
Образование однокоренных слов — назва
ний действий с орфограммой безударного 
гласного в корне, их запись с выделением 

Упр. 225
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орфограммы, устное составление с данными 
словами предложений (упр. 222).
Объяснение правописания пропущенных 
в словах букв, запись предложения со встав
кой пропущенных в словах букв, беседа 
о народных приметах (упр. 223).
Отгадывание загадки, списывание со встав
кой пропущенных букв и записью прове
рочных слов (упр. 224)

23 Правописание без
ударных гласных 
в корне слов, в том 
числе с гласной е, 
которая проверяет
ся буквой ё

Развивать навыки правопи
сания безударных гласных 
в корне, формировать син
таксический строй, обогащать 
словарный запас учащихся 
(составление предложений, 
объяснение пословиц и по
говорок)

Упр. 226—232.
Отгадывание загадки, запись словаотгадки 
и проверочных слов (упр. 226).
Списывание со вставкой пропущенных 
букв, с подбором и записью однокорен
ных слов, устное составление предложе ний 
с данными словосочетаниями (упр. 227).
Запись слов — названий предметов, изобра
женных на рисунках, проверка орфограмм 
в корнях этих слов (упр. 228).
Объяснение смысла поговорки, проверка 
правописания безударных гласных в корне 
слов (упр. 229).
Списывание со вставкой пропущенных 
букв (упр. 230—232).
Толкование значения слов, фразеологизмов 
(упр. 231)

Упр. 233

Часть 2
Состав слова (продолжение)

24 Слова с двумя без
ударными гласны
ми в корне

Учить производить проверку 
написания двух безударных 
гласных в корне путем под
бора двух проверочных слов 
к одному проверяемому, на
ходить в тексте слова с дву
мя безударными гласными 
в корне

Нахождение в словах орфограммы безудар
ных гласных.
Нахождение слов с двумя безударными 
гласными в корне и проверочных слов.
Выделение в словах буквосочетаний оро, 
оло.
Выборочное списывание слов с выделенны
ми орфограммами, с записью проверочных 
слов.
Списывание со вставкой пропущенных 
в словах букв. 
Устная проверка орфограммы безударных 
гласных в корне.
Устный подбор слов для проверки двух без
ударных гласных в корне.
Нахождение в тексте однокоренных слов 
и слов с приставкой.
Выделение в слове всех орфограмм.
Отгадывание загадки.
Составление устного рассуждения

25 Правописание слов 
с двумя безудар
ными гласными 
в корне

Закрепить навыки правопи
сания безударных гласных 
в корне, в том числе в словах 
с двумя безударными гласны
ми в корне, развивать орфо
графическую зоркость

Нахождение слов с двумя безударными 
гласными в корне и проверочных слов сре
ди однокоренных слов.
Выделение буквосочетаний оро, оло.
Нахождение слов с двумя безударными 
гласными в корне, самостоятельный под
бор проверочных слов.
Выборочное списывание предложений 
со словами с двумя безударными гласны
ми в корне.
Устная проверка выделенных в словах ор
фограмм.
Разбор слов по составу.
Установление типов предложений по цели 
высказывания.
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Толкование значения устойчивого выра
жения.
Анализ текста стихотворения

26 Правописание 
в кор не гласных, 
не про веряемых 
ударением

Сформировать представле
ние о словарных словах как 
о словах с безударными глас
ными в корне, не проверяемы
ми ударением; учить обнару
живать такие слова, писать 
наиболее употребительные 
из них, воспитывать привыч
ку пользоваться орфографи
ческим словарем

Устный анализ выделенных в словах ор
фограмм.
Самостоятельное нахождение в словах ор
фограмм.
Нахождение в корнях слова орфограммы 
безударного гласного, подбор проверочных 
слов.
Списывание со вставкой пропущенных букв.
Выборочнораспределительное списывание 
из текста слов с проверяемыми и непрове
ряемыми написаниями в корне, выделение 
орфограмм.
Проверка написания слов по орфографиче
скому словарю.
Отгадывание загадки, запись словаотгадки, 
его орфографический анализ.
Подбор однокоренных слов.
Беседа по содержанию текста, установление 
темы текста, толкование значения слов, ана
лиз образных выражений.
Нахождение в тексте побудительного пред
ложения, объяснение его смысла

27 Правописание без
ударных гласных 
в корне слов

Формировать навык право
писания слов с орфограммой 
безударного гласного в корне, 
развивать связную речь (ана
лиз тематически связанных 
текстов)

Устный орфографический разбор.
Списывание со вставкой пропущенных букв.
Сравнение стихотворного и прозаического 
текстов на одну и ту же тему (о снеге), бесе
да по содержанию текстов, толкование зна
чения слов, анализ образных выражений.
Подбор синонимов, обнаружение в тексте 
слов в переносном значении, объяснение 
смысла фразеологизмов.
Нахождение в тексте обращения, обоснова
ние постановки в конце предложения вос
клицательного знака

28 Правописание без
ударных гласных 
в корне слов

Повторить, закрепить, обоб
щить пройденный материал 
по правописанию, развивать 
связную речь

Списывание со вставкой пропущенных 
в словах букв и выделением приставок.
Толкование значения слов, подбор одно
коренных слов.
Анализ содержания текста, его пересказ, 
озаглавливание текста.
Нахождение в тексте предложения, соот
ветствующего данной схеме.
Сравнительный анализ прозаических тек
стов на одну и ту же тему, беседа по содер
жанию текстов, восстановление деформи
рованного плана.
Устный орфографический разбор.
Словарное слово: ладонь

29 Двойные согласные 
в  словах. Перенос 
слов с двойными 
со гласными

Сформировать представление 
о словарных словах с двойны
ми согласными в корне; учить 
писать такие слова, перено
сить их на другую строку; 
обогащать словарный запас 
учащихся словами с данной 
орфограммой

Наблюдение за написанием слов с двойны
ми согласными, выборочное списывание 
слов с двойными согласными.
Упражнения в переносе слов с двойными 
согласными.
Списывание со вставкой пропущенных 
в словах букв.
Беседа о правилах речевого этикета (пове
дение во время еды).
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Устное составление предложений с данны
ми словосочетаниями.
Толкование значения слов и выражений.
Словарное слово: суббота

30 Двойные согласные 
на стыке корня 
и суффикса

Учить писать слова с двой
ными согласными в корне, 
а также на стыке корня и суф
фикса, образовывать их и раз
бирать по составу

Наблюдение за написанием двойных со
гласных на стыке корня и суффикса.
Разбор по составу и образование с помощью 
суффикса -н- слов — названий признаков 
с двойными согласными.
Толкование значения слов с двойными со
гласными, составление с ними словосоче
таний, их запись.
Трансформация словосочетаний (синони
мичная замена), их запись, выделение в сло
вах орфограммы двойных согласных.
Деление слов с двойными согласными для 
переноса.
Списывание со вставкой пропущенных 
в словах букв.
Устный орфографический анализ слов с вы
деленными буквами.
Выборочное списывание слов с двойными 
согласными и с непроверяемыми безудар
ными гласными в корне.
Беседа по содержанию текста, пересказ тек
ста.
Словарные слова: автобус, трамвай, ме-
тро

31 Парные звонкие 
и глу хие согласные 
в кор не слова

Активизировать знания уча
щихся об особенностях обо
значения на письме парных 
звонких и глухих согласных 
в корне слова.
Развивать умение определять 
в корне слова орфограммы 
парных звонких и глухих 
согласных, подбирать к ним 
проверочные слова.
Формирование навыка право
писания парных звонких/глу
хих согласных в корне слова

Подбор проверочных слов к словам с ор
фограммой парных звонких и глухих со
гласных. Запись по образцу.
Чтение правила написания парных звонких 
и глухих согласных в корне слова.
Нахождение в корнях слов парных звон
ких/глухих согласных, требующих провер
ки. Подбор к ним проверочных слов.
Озаглавливание текста. Определение ос
новной мысли текста.
Объяснение, какую букву и почему следует 
оставить в словах с выбором букв. Списыва
ние со вставкой пропущенных букв.
Нахождение в тексте слов с орфограммой 
парных звонких/глухих согласных в корне 
слова. Подбор к ним проверочных слов. За
пись проверяемых и проверочных слов

32 Парные звонкие 
и глухие согласные 
в корне слова

Формирование навыка право
писания парных звонких/глу
хих согласных в корне слова

Нахождение в словах орфограммы парных 
звонких/глухих согласных в корне слова. 
Письмо под диктовку учителя.
Нахождение слов с орфограммой парных 
звонких/глухих согласных в корне слова. 
Выписывание этих слов с выделением кор
ня. Подбор и запись проверочных слов.
Объяснение, какие буквы и почему надо пи
сать в словах на месте пропусков. Списыва
ние текста, вставляя пропущенные буквы.
Подбор к словам, обозначающим признаки 
предметов, однокоренных слов, обозначаю
щих названия предметов. Подчеркивание 
орфограммы парных звонких и глухих со
гласных в корне слова
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33 Парные звонкие 
и глухие согласные 
в корне слова

Формирование навыка право
писания парных звонких/глу
хих согласных в корне слова

Объяснение, какие буквы и почему надо 
писать в словах на месте пропусков. Спи
сывание предложений со вставкой пропу
щенных букв. 
Нахождение слов с орфограммой парных 
звонких/глухих согласных в корне слова. 
Выписывание этих слов. Подбор к ним про
верочных слов.
Объяснение написания выделенных в сло
вах букв.
Письмо под диктовку учителя.
Доказательство правильности написания 
выделенных в словах букв. Списывание 
с подчеркиванием орфограммы парных 
звонких/глухих согласных в корне слова

34 Парные звонкие 
и глухие согласные 
в корне слова

Формирование навыка право
писания парных звонких/глу
хих согласных в корне слова

Определение типа выделенных орфограмм 
в словах прочитанного текста. Выписыва
ние слов с орфограммами по образцу.
Определение предметов по их лексическо
му значению.
Записывание слов, обозначающих предме
ты. Выделение в них корня. Подчеркивание 
в корне орфограммы парных звонких/глу
хих согласных. Подбор проверочных слов. 
Запись по образцу.
Нахождение слов с орфограммами безудар
ных гласных и парных звонких/глухих со
гласных. Подбор к ним проверочных слов. 
Заучивание текста наизусть.
Письмо по памяти.
Нахождение в тексте слов, употребленных 
в переносном значении

35 Парные звонкие 
и глухие согласные 
в корне слова

Формирование навыка право
писания парных звонких/глу
хих согласных в корне слова

Нахождение в тексте фразеологизма. Тол
кование его значения. 
Нахождение в тексте синонима к слову 
смелая. Объяснение, какие буквы и почему 
надо писать в словах на месте пропусков. 
Выборочное списывание со вставкой в сло
ва пропущенных букв. 
Списывание текста. Нахождение в нем слов, 
в корне которых есть орфограмма парных 
звонких/глухих согласных. Выделение 
корня в этих словах. Подчеркивание орфо
граммы.
Распределение по столбикам слов с орфо
граммами безударных гласных и парных 
звонких/глухих согласных в корнях слов. 
Подбор к ним проверочных слов.
Объяснение, какие буквы и почему надо пи
сать в словах с выбором букв. Списывание 
текста

36 Знакомство с не
произносимыми 
согласными в корне 
слов, со способами 
проверки данной 
орфограммы

Формировать представле
ние о непроизносимых со
гласных, их правописании, 
способе проверки; обогащать 
словарный запас учащихся; 
воспитывать речевой этикет 
(умение приветствовать)

Сравнение произношения и написания слов 
с непроизносимыми согласными, установ
ление способов проверки орфограммы.
Нахождение в словах непроизносимых со
гласных, выделение опознавательных при
знаков орфограммы, выбор проверочных 
слов среди однокоренных.
Запись проверочного слова перед проверя
емым.
Толкование значения слов
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37 Правописание 
непроизносимых 
согласных в корне 
слов

Формировать навык право
писания непроизносимых 
согласных, развивать орфо
графическую зоркость

Беседа по содержанию пословиц.
Составление высказывания о происхожде
нии слова здравствуй; активизация этикет
ных формул для приветствия.
Подбор к словам антонимов, толкование 
значения слов. Нахождение в тексте слов 
с орфограммой непроизносимых согласных.
Выборочное списывание слов с непроиз
носимыми согласными, выделение опозна
вательных признаков орфограммы.
Выбор среди данных слов проверочного 
слова.
Нахождение «лишнего» слова, не имеющего 
непроизносимого согласного, но обладаю
щего опознавательным признаком данной 
орфограммы.
Списывание со вставкой пропущенных 
в словах букв и выделение букв непроиз
носимых согласных. Самостоятельный под
бор проверочных слов

38 Слова с непроиз
носимыми со
гласными в корне, 
написание которых 
не проверяется под
бором проверочных 
слов

Познакомить со словами с не
произносимыми согласными, 
которые нельзя проверить, 
обеспечить запоминание на
писания таких слов, обога
щать словарный запас уча
щихся

Объяснение правописания выделенных 
в словах букв.
Беседа по содержанию текста, его озаглав
ливание.
Обнаружение в тексте слов с непроизноси
мыми согласными, их проверка.
Нахождение слов с непроверяемой орфо
граммой непроизносимых согласных, под
бор к ним однокоренных слов, их запоми
нание.
Замена словосочетаний противоположны
ми по cмыслу, их запись.
Толкование значения слов.
Объяснение смысла заголовка.
Выборочное списывание: 1) предложений 
со словами с непроизносимыми согласны
ми; 2) слов с орфограммой непроизносимых 
согласных.
Обнаружение в тексте слова«ловушки», 
в котором отсутствует непроизносимый 
согласный

39 Правописание 
непроизносимых 
согласных в корне 
слов

Познакомить со словами
«ловушками» с сочетанием 
согласных сн, в которых от
сутствует непроизносимый 
согласный, учить отличать 
их от слов с непроизносимы
ми согласными, формировать 
навык правописания непро
износимых согласных в корне 
слов

Разграничение слов с непроизносимыми со
гласными и слов «ловушек» с буквосочета
ниями сн, не имеющими непроизносимого 
согласного.
Обнаружение в тексте слов с непроизноси
мыми согласными и слов«ловушек».
Выборочное списывание слов с непроизно
симыми согласными, вставка пропущенных 
в словах букв, выделение орфограмм, под
бор проверочных слов.
Списывание со вставкой пропущенных 
букв (с использованием слов«ловушек»).
Выделение в предложениях главных членов 
предложения.
Обнаружение и исправление намеренно до
пущенных ошибок в написании слов с бук
восочетаниями сн.
Орфографический разбор слов со всеми 
изу ченными орфограммами.
Ответы на обобщающие вопросы по изучен
ной теме
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40 Правописание слов 
с разделительным 
твердым знаком, 
перенос слов с раз
делительным ъ

Познакомить с правилом 
употребления на письме раз
делительного ъ, актуализиро
вать знания о правописании 
в словах разделительного ь, 
научить делить для переноса 
слова с разделительным ъ

Звукобуквенный анализ слов с раздели
тельным твердым знаком ъ, обнаружение 
опознавательных признаков орфограммы 
(наличие приставки, конечного согласного 
в приставке, букв е, ё, я после приставки, 
звука [й]).
Нахождение в тексте слов с разделитель
ным ъ.
Разграничение случаев написания в словах 
разделительных мягкого и твердого знаков. 
Деление для переноса слов с разделитель
ным ъ.
Выявление случаев написания разделитель
ного ъ после приставок на месте пробелов.
Cписывание со вставкой разделительных 
ь и ъ в слова.
Вставка в предложения подходящих по 
смыс лу слов. Запись предложений.
Составление предложений из частей и их 
запись

41 Правописание слов 
с разделительным ъ

Формировать умение писать 
слова с разделительным ъ, 
обогащать словарный запас 
учащихся (толкование зна
чения слов, фразеологизмов), 
учить конструировать слож
ное предложение

Конструирование сложных предложений 
с союзом поэтому из простых предложений, 
запись предложения.
Толкование значений многозначного слова 
и фразеологизмов, устное составление ми
нитекста с фразеологизмом.
Запись слов с разделительным ъ.
Cписывание со вставкой пропущенных 
букв.
Выборочное списывание словосочетаний 
со словами с разделительным ъ, выделение 
в них приставки и других опознавательных 
признаков орфограммы.
Деление слов с разделительным ъ для пере
носа

42 Употребление 
в устной и письмен
ной речи слов с раз
де лительным ъ

Формировать навыки право
писания слов с разделитель
ным ъ, развивать связную 
речь детей (составление эле
ментарных рассуждений, объ
явления)

Устный орфографический анализ (вставка 
вместо точек пропущенных букв).
Выборочнораспределительное списыва
ние слов с разделительным ъ и другими 
орфограммами. Списывание со вставкой 
пропущенных в словах букв и выделением 
орфограмм.
Знакомство с текстомобъявлением, его на
значением, составление устного объявления 
на данную тему по образцу.
Беседа по содержанию текста, его озаглав
ливание, пересказ по заданному плану.
Ответы на обобщающие вопросы по изучен
ной теме

43 Контрольный дик
тант с грамматиче
ским заданием

Проверка знаний, умений 
по пройденному материалу

Части речи (25 ч)
Общее понятие о частях речи (1 ч)

1 Общее понятие 
о частях речи

Сформировать первоначаль
ное представление об имени 
существительном, имени при
лагательном, глаголе, пред
логе как частях речи; форми
ровать обобщенное понятие

Знакомство с понятием «части речи». Фор
мирование первоначальных представлений 
о классификации слов как частей речи: име
на существительные, имена прилагатель
ные, глаголы, предлоги. Работа с таблицей. 
Определение принадлежности к опреде
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о части речи как грамматиче
ском классе слов; развивать 
умение распознавать части 
речи по вопросам, значению 
и синтаксической роли в пред
ложении; познакомить с ро
лью изучаемых частей речи 
в предложении, тексте

ленной части речи слов, имеющих общий 
корень (однокоренных слов).
Нахождение имен существительных, имен 
прилагательных, глаголов в тексте по во
просам, по синтаксической роли в предло
жении. Различение частей речи. Работа над 
обогащением словарного запаса учащихся

Имя существительное (8 ч)
2 Имя существитель

ное, его значение, 
роль в предложе
нии

Углубить представление 
об имени существительном, 
учить по вопросам и по смыс
лу находить в тексте имена 
существительные; обогащать 
речь учащихся именами су
ществительными

Выборочное списывание имен существи
тельных.
Нахождение имен существительных, по
становка вопросов к ним, определение их 
синтаксической роли в предложении. Рас
познавание одушевленных и неодушевлен
ных имен существительных.
Объяснение употребления большой буквы 
в словах.
Подбор к заданным словам однокоренных 
имен существительных

3 Имена суще
ствительные 
оду шев лен ные 
и неодушев ленные

Познакомить с делением 
имен существительных на 
одушевленные и неодушев
ленные, научить различать 
одушевленные и неодушев
ленные имена существитель
ные по вопросам и по смыслу

Классификация имен существительных 
по признаку одушевленности, отработка 
умений ставить вопросы к именам суще
ствительным. Выборочное списывание. 
Составление словосочетаний с одушев
ленными и неодушевленными именами 
существительными. Закрепление навыка 
употребления большой буквы в именах 
и фамилиях людей, географических назва
ниях, кличках животных. Актуализация 
знаний о видах предложений по цели вы
сказывания и по интонации, отработка на
выка правописания имен собственных

4 Число имен суще
ствительных

Актуализировать знания об 
изменении имен существи
тельных по числам; о един
ственном и множественном 
числе имен существительных; 
развивать умение определять 
число существительных; по
знакомить с  именами суще
ствительными, которые упо
требляются только в форме 
единственного или только 
в форме множественного 
числа

Образование формы множественного чис
ла от имен существительных, стоящих 
в единственном числе. Выборочное списы
вание имен существительных единствен
ного числа. Ознакомление с именами су
ществительными, которые не изменяются 
по числам: употребляются только в форме 
множественного или только в форме един
ственного числа.
Списывание со вставкой пропущенных 
букв. Определение числа имен существи
тельных

5 Род имен суще
ствительных

Формировать представление 
о мужском, женском и сред
нем роде имен существитель
ных; развивать умение рас
познавать род существитель
ных в форме единственного 
и множественного числа

Классификация имен существительных 
по родам с помощью местоимений: он мой, 
она моя, оно моё. Определение рода имен 
существительных единственного числа. 
Определение рода имен существительных 
единственного и множественного числа. 
Формирование навыков культуры общения, 
отработка формул приветствия. Отработка 
навыка правильного употребления в речи 
имен существительных, род которых раз
личается в русском и белорусском языках.
Словарное слово: неделя

6 Мужской, женский 
и средний род имен 
существительных

Познакомить с существитель
ными, род которых не совпа
дает в русском и белорусском 
языках; учить использовать

Списывание текста с определением ро
да имен существительных. Выписывание 
имен существительных мужского, женского 
и среднего рода в перечисленном порядке. 
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в речи словосочетания с суще
ствительными, род которых 
различается в русском и бе
лорусском языках; развивать 
умение употреблять имена 
существительные в связном 
тексте

Отработка навыков использования в речи 
имен существительных, род которых не со
впадает в русском и белорусском языках.
Различение рода имен существительных 
в форме множественного числа.
Определение рода абстрактных (с отвле
ченным значением) имен существительных

7 Мягкий знак на 
конце существи
тельных после 
шипящих

Познакомить с правилом 
написания ь на конце суще
ствительных женского рода 
после шипящих; обогащать 
словарь учащихся именами 
существительными мужского 
и женского рода с основой на 
шипящий; развивать навык 
написания ь на конце суще
ствительных женского рода 
после шипящих

Отработка навыка определения рода имен 
существительных, оканчивающихся на ши
пящий. Знакомство с правилом написания 
имен существительных единственного 
числа женского рода с шипящими на кон
це. Выписывание имен существительных 
мужского и женского рода. Отработка на
выка правописания слов с мягким знаком 
после шипящих в именах существительных 
женского рода. Составление словосочета
ний с именами существительными, окан
чивающимися на шипящий

8 Написание ь после 
шипящих на конце 
существительных 
женского рода

Совершенствовать навык на
писания ь на конце существи
тельных женского рода после 
шипящих; учить различать 
существительные типа плач, 
печь и омонимичные глаголы 
плачь, печь; обогащать речь 
учащихся именами суще
ствительными с шипящими 
на конце

Правописание имен существительных жен
ского и мужского рода с основой на шипя
щий.
Определение рода имен существительных 
с шипящими на конце (выборочный дик
тант).
Правописание омонимичных форм глаго
лов и имен существительных женского ро
да, оканчивающихся на шипящий (без вве
дения термина).
Подбор и запись однокоренных слов 
без суф фиксов с основой на шипящий

9 Изменение имен 
существительных 
по вопросам

Сформировать представле
ние учащихся о связи слов 
в структуре предложения 
и словосочетания по вопро
сам и по смыслу, об измене
нии окончаний имен суще
ствительных в зависимости 
от других слов предложения 
и словосочетания, учить ста
вить вопросы к именам суще
ствительным в словосочета
нии и предложении

Постановка падежных вопросов к именам 
существительным. Постановка имен су
ществительных в нужную форму в зави
симости от слов, с которыми они связаны 
в предложении. Выписывание словосоче
таний с именами существительными. Обо
значение падежных окончаний имен суще
ствительных. 
Выделение словосочетаний в составе пред
ложений; постановка падежных вопросов 
к именам существительным в предложении.
Списывание со вставкой пропущенных 
букв.
Ответы на вопросы по теме «Имя существи
тельное»

Имя прилагательное (6 ч)
10 Имя прилагатель

ное как часть речи
Познакомить с именем при
лагательным как частью ре
чи: что обозначает, на какие 
вопросы отвечает; с какой 
частью речи связано в пред
ложении. 
Формировать умение нахо
дить имена прилагательные 
в предложениях, текстах; 
определять, с какими имена
ми существительными они 
связаны в предложениях

Нахождение в словосочетаниях слов, кото
рые обозначают признаки предметов. Спи
сывание словосочетаний. Подчеркивание 
слов, которые обозначают признаки пред
метов.
Чтение информации об имени прилагатель
ном как части речи. 
Нахождение в тексте имен существитель
ных и связанных с ними имен прилагатель
ных. Списывание текста. Подчеркивание 
имен прилагательных.
Нахождение в тексте имен существитель
ных и связанных с ними имен прилага
тельных. Постановка вопросов от имен
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существительных к именам прилагатель
ным. Выписывание словосочетаний «имя 
прилагательное + имя существительное». 
Подчеркивание имен прилагательных.
Нахождение в тексте фразеологизмов. Тол
кование их значения.
Выборочное списывание. Подчеркивание 
имен прилагательных

11 Роль имен прилага
тельных в речи

Познакомить с ролью имен 
прилагательных в речи.
Формировать умение под
бирать и использовать имена 
прилагательные в речи для 
точного, образного, вырази
тельного описания предметов

Отгадывание одной и той же загадки, пред
ставленной в двух вариантах — без имен 
прилагательных и с именами прилагатель
ными. Формулирование вывода о значении 
имен прилагательных в описании пред
метов.
Чтение информации о роли имен прилага
тельных в речи.
Определение предметов по данным призна
кам. Запись имен прилагательных вместе 
с именами существительными.
Подчеркивание имен прилагательных.
Письменный пересказ текста по вопросам 

12 Роль имен прилага
тельных в речи

Формировать умение под
бирать и использовать имена 
прилагательные в речи для 
точного, образного, вырази
тельного описания предметов

Чтение и анализ таблицы, в которой пере
числяются признаки, по которым один 
предмет может противопоставляться дру
гому.
Выписывание прилагательных, отвечаю
щих на вопрос какой? Подбор к ним анто
нимов. Записывание по образцу. 
Ответы на вопросы по содержанию текста. 
Запись предложения с дополнением его 
подходящими по смыслу именами прила
гательными. Подчеркивание имен прила
гательных

13 Изменение имен 
при лагательных 
по числам

Познакомить с изменени
ем имен прилагательных по 
числам; с окончаниями имен 
прилагательных в форме мно
жественного числа.
Формировать умение опреде
лять и грамотно писать окон
чания имен прилагательных 
в форме множественного 
числа

Чтение и анализ таблицы «Изменения имен 
прилагательных по числам».
Нахождение имени существительного 
и связанных с ним имен прилагательных. 
Определение формы числа имени суще
ствительного и связанных с ним имен при
лагательных. 
Формулирование вывода о зависимости 
формы числа имени прилагательного от 
формы числа имени существительного, 
с которым оно связано.
Чтение информации об изменении имен 
прилагательных по числам и окончаниях 
во множественном числе.
Постановка имен прилагательных в форму 
множественного числа. Запись словосочета
ний «имя прилагательное + имя существи
тельное» в форме множественного числа. 
Выделение окончаний имен прилагатель
ных в форме множественного числа.
Нахождение в тексте слов, употребленных 
в переносном значении. Нахождение в тек
сте словосочетаний «имя прилагательное + 
+ имя существительное». Определение, 
в каком числе стоят имена прилагательные 
в этих словосочетаниях.
Дописывание пропущенных окончаний 
имен прилагательных. Выделение оконча
ний имен прилагательных.
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Подбор к данным именам существительным 
в форме множественного числа подходящих 
по смыслу имен прилагательных.
Составление словосочетаний. Запись сло
восочетаний

14 Изменение имен 
при лагательных по 
родам

Познакомить с изменением 
имен прилагательных в фор
ме единственного числа по 
родам. 
Формировать умение опреде
лять род имен прилагатель
ных в единственном числе

Чтение информации об изменении имен 
прилагательных единственного числа по 
родам. Формулирование вывода о том, что 
окончания имен прилагательных в форме 
единственного числа указывают на род 
имен прилагательных.
Определение рода имен прилагательных 
в словосочетаниях.
Списывание словосочетаний. Обозначе
ние рода имен прилагательных. Выделение 
окончаний.
Определение рода имен прилагательных 
в словосочетаниях «имя прилагательное +  
+ имя существительное». 
Списывание словосочетаний с дописыва
нием пропущенных окончаний имен при
лагательных. Выделение окончаний имен 
прилагательных.
Нахождение в тексте имен прилагательных 
в форме единственного числа.
Списывание предложений, в которых имена 
прилагательные стоят в форме единствен
ного числа. Подчеркивание имен прилага
тельных. Выделение их окончаний

15 Сочинение по 
серии сюжетных 
рисунков и опор
ным словам

Формирование умения со
ставлять текст по серии сю
жетных рисунков и опорным 
словам

Ответы на вопросы по содержанию прочи
танного текста.
Определение основной мысли текста.
Рассматривание рисунков. Чтение опорных 
слов и словосочетаний к каждому рисунку.
Определение темы, основной мысли тек
ста, который можно составить по данным 
рисункам и опорным словам. Составление 
текста. Записывание заголовка и содержа
ния составленного текста в соответствии 
с темой и основной мыслью

Глагол (8 ч, из них 1 ч — контрольный диктант с грамматическим заданием)
16 Глагол как часть 

ре чи, его значение, 
роль в предложе
нии

Познакомить учащихся с гла
голом как частью речи; фор
мировать умение различать 
глагол по значению, вопро
сам, роли в предложении; по
казать роль глагола в тексте

Постановка вопросов к глаголам, запись 
глаголов по образцу.
Нахождение главных членов предложения. 
Знакомство с синтаксической ролью гла
гола в предложении. Нахождение глаголов 
в переносном значении.
Осложненное списывание (с подчеркива
нием главных членов предложения, указа
нием, какими частями речи они являются). 
Постановка вопросов к глаголам.
Осложненное списывание (с подчеркивани
ем главных членов предложения).
Словарное слово: дятел

17
18

Изменение глаго
лов по числам

Организовать наблюдение за 
изменением глаголов по чис
лам; развивать умения опре
делять число глаголов, ставить 
вопросы к глаголам в един
ственном и множественном 
числе

Постановка вопросов к глаголам. Наблю
дение за глаголами в форме единственно
го и множественного числа. Определение 
числа глаголов. Формулирование вывода 
об изменении глаголов по числам. Клас
сификация глаголов: выписывание в два 
столбика в зависимости от числа.
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Списывание части текста, постановка во
просов к глаголам, указание их числа.
Классификация глаголов в зависимости 
от числа (письменно). Объяснение право
писания выделенных орфограмм.
Нахождение в тексте глаголов, определе
ние их числа. Образование форм глаголов 
множественного числа. Объяснение право
писания выделенных орфограмм.
Осложненное списывание (со вставкой про
пущенных букв), указание числа глаголов. 
Составление словосочетаний в прямом 
и переносном значениях.
Образование форм множественного числа 
имен существительных. Запись предложе
ний. 
Нахождение глаголов, определение их чис
ла, образование глаголов множественного 
числа. Запись глаголов парами. 
Осложненное списывание (со вставкой под
ходящих слов из числа слов для справок). 
Подчеркивание главных членов предложе
ния.
Выписывание глаголов, постановка к ним 
вопросов.
Поочередное выписывание глаголов мно
жественного и единственного числа. Вы
деление окончаний глаголов. 
Словарные слова: календарь, синица, фут-
бол

19
20

Изменение глаго
лов по временам

Формировать представление 
об изменении глаголов по 
временам; учить распознавать 
время глаголов

Наблюдение за изменением глаголов 
по временам.
Нахождение глаголов, постановка к ним 
вопросов, определение времени глаголов. 
Выписывание глаголов вместе с вопросами, 
обозначение времени глаголов. 
Выписывание глаголов вместе с именами 
существительными, указание числа и вре
мени глаголов.
Осложненное списывание (с указанием вре
мени глаголов).
Списывание со вставкой пропущенных 
букв. Обозначение приставок в глаголах.
Выписывание глаголов вместе с вопросами. 
Определение времени и числа глаголов. 
Определение числа и времени глаголов. Со
ставление и запись текста с опорой на пред
ложенные глаголы. Озаглавливание текста.
Выборочное списывание глаголов в столби
ки в зависимости от их времени. Объясне
ние написания выделенных букв.
Осложненное списывание, употребляя гла
голы в форме прошедшего времени. Под
черкивание орфограмм в корнях слов. 
Словарное слово: смородина

21 Изменение глаго
лов прошедшего 
времени по родам

Формировать представле
ние об изменении глаголов 
в форме прошедшего времени 
единственного числа по ро
дам; учить находить глаголы 
в тексте, ставить к ним вопро

Выборочное списывание (главных членов 
предложения), указание времени и числа 
глаголов. Определение рода имен суще
ствительных, постановка от них вопросов 
к глаголам. 
Нахождение глаголов, определение их рода. 
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сы, определять число и время, 
а в прошедшем времени — род 
глаголов

Выписывание главных членов предложе
ния, обозначение рода глаголов. 
Определение числа и рода глаголов, под
бор имен существительных к глаголам муж
ского рода. Запись пар, определение среди 
записанных пар словосочетаний и предло
жений.
Осложненное списывание (со вставкой под
ходящих по смыслу слов, указанием рода 
глаголов).
Осложненное списывание (со вставкой про
пущенных букв, указанием рода и времени 
глаголов). 
Осложненное списывание (со вставкой 
пропущенных букв, употребляя глаголы 
в скобках в нужной форме). Обозначение 
рода глаголов

22 Не с глаголами Познакомить с правилом на
писания не с глаголами; фор
мировать навыки правильно
го написания не с глаголами

Осложненное списывание (с подчеркива
нием не с глаголами).
Запись четверостишия под диктовку учи
теля. Сверка записи с учебным пособием. 
Объяснение написания не с глаголами. 
Осложненное списывание (раскрывая скоб
ки, подчеркивая не с глаголами).
Осложненное выборочное списывание гла
голов вместе с именами существительны
ми, которые к ним относятся, употребляя 
частицу не. Объяснение написания выде
ленных букв. Придумывание советов о по
ведении в лесу.
Списывание последнего предложения, рас
крывая скобки. Подчеркивание безударных 
гласных в корне слов, объяснение их напи
сания. Формулирование правил общения.
Работа с электронным тренажером по теме 
«Глагол».
Осложненное списывание (раскрывая скоб
ки, вставляя пропущенные буквы, подчер
кивая не с глаголами).
Ответы на контрольные вопросы, выполне
ние контрольных заданий.
Словарное слово: костёр

23 Контрольный дик
тант с грамматиче
ским заданием

Проверка знаний, умений 
по пройденному материалу

Предлог (2 ч)
24 Предлог как часть 

речи
Познакомить с предлогами 
как частью речи, с ролью 
предлогов в предложении 
для связи слов; с раздельным 
написанием их с другими сло
вами.
Формировать умение нахо
дить предлоги в предложе
ниях, текстах; отличать их 
от других слов; писать раз
дельно с другими словами

Нахождение в словосочетаниях имен суще
ствительных, глаголов и предлогов. Опре
деление роли предлогов в предложениях. 
Наблюдения за тем, как пишутся предлоги 
с другими словами.
Чтение информации о предлогах.
Выписывание из текста предлогов с име
нами существительными, перед которы
ми предлоги стоят. Определение, в каких 
значениях употреблено слово предлог 
в заголовке прочитанного стихотворного 
текста и в выражении какой бы выдумать 
предлог. Перечисление предлогов, которые 
учил мальчик. Составление словосочетаний 
с употреблением в них предлогов за, по.
Записывание составленных словосочета
ний по образцу.
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Дополнение предложения нужными по 
смыслу предлогами.
Списывание предложений, вставляя про
пущенные предлоги. Подчеркивание пред
логов.
Чтение одинаковых по смыслу словосочета
ний с предлогами на белорусском и русском 
языках. Запоминание предлогов, которые 
пишутся в белорусском и русском языках. 
Списывание русского варианта словосоче
таний. Подчеркивание предлогов

25 Предлог и при
ставка

Формировать умение отли
чать предлог от приставки

Определение, в каких случаях в предложе
ниях выделено словопредлог, в каких — 
приставка в слове.
Чтение и анализ таблицы «Как отличать 
предлог от приставки».
Различение предлогов и приставок. Нахож
дение в тексте предлогов — отдельных слов, 
в словах приставок — части слов.
Списывание текста с раскрытием скобок. 
Подчеркивание предлогов, выделение 
в словах приставок.
Образование от словосочетаний «имя при
лагательное + имя существительное» сло
восочетаний с предлогами. Записывание по 
образцу.
Выделение в словах приставок, подчерки
вание предлогов.
Ответы на вопросы по содержанию текста. 
Списывание текста со вставкой подходя
щих по смыслу предлогов. Нахождение 
и обозначение в выделенных словах при
ставок

Повторение изученного в 3 классе (1 ч)
1 Комплексное 

повто рение изучен
ного ма териала

Повторить изученный мате
риал по разделам «Слово», 
«Части речи»; совершенст
вовать орфографические уме
ния и навыки.
Закрепить и систематизиро
вать знания о тексте, предло
жении, словосочетании; рабо
тать над развитием синтакси
ческого строя речи учащихся

Повторение знаний о строении текста. Де
ление текста на части. Объяснение написа
ния пропущенных букв. Подбор и запись 
однокоренных слов с различными пристав
ками. Списывание второго абзаца, вставляя 
пропущенные буквы. 
Чтение текста, употребляя глаголы в скоб
ках в форме единственного числа насто
ящего времени. Выборочное списывание 
предложений, содержащих не с глаголами. 
Нахождение омонимов, определение, к ка
кой части речи они относятся. Осложнен
ное списывание (со вставкой пропущенных 
орфограмм). Разбор второго предложения 
по членам предложения, составление его 
схемы. 
Осложненное списывание (вставляя про
пущенные буквы и подчеркивая имена су
ществительные в форме множественного 
числа).
Нахождение предложения, в котором за
ключается основная мысль текста. Выписы
вание словосочетаний вместе с вопросами. 
Определение числа и рода имен прилага
тельных (где это возможно).
Списывание со вставкой пропущенных 
букв. Подбор и запись к именам существи
тельным однокоренных имен прилагатель
ных, обозначение их суффиксов.
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Составление и запись словосочетаний. Со
ставление предложений со словосочета
ниями. Подчеркивание слов в переносном 
значении. 
Объяснение правописания выделенных 
орфограмм. Выборочное списывание гла
голов, у которых можно определить род. 
Изменение глаголов по родам (устно).
Определение предложений по цели выска
зывания. Списывание текста, раскрывая 
скобки. 
Определение частей речи
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Литературное чтение

Общее количество часов — 70, из них: чтение разделов учебного пособия и обобщение знаний по разделам  
чтения — 58 ч, внеклассное чтение — 9 ч, обязательный контроль — 3 ч

1. Воропаева, В. С. Литературное чтение : учеб. пособие для 3 класса учреждений общ. сред. образования с бело-
рус. и рус. яз. обучения : в 2 ч. / В. С. Воропаева, Т. С. Куцанова, И. М. Стремок. — Минск : Нац. ин-т образования, 
2017.

2. Воропаева, В. С. Литературное чтение в 3 классе : учеб.-метод. пособие для учителей учреждений общ. сред. об-
разования с белорус. и рус. яз. обучения / В. С. Воропаева, Т. С. Куцанова, И. М. Стремок. — Минск : Нац. ин-т 
образования, 2017.

3. Воропаева, В. С. Тетрадь по литературному чтению. 3 класс / В. С. Воропаева, Т. С. Куцанова. — Минск : Аверсэв, 
2017.

4. Стремок, И. М. Литературное чтение. 3 класс. Контроль навыка чтения и читательских умений учащихся : посо-
бие для учителей учреждений общ. сред. образования с белорус. и рус. яз. обучения / И. М. Стремок. — Минск : 
Аверсэв, 2013.

5. Стремок, И. М. Литературное чтение. 3 класс. Тематический и итоговый контроль / И. М. Стремок. — Минск : 
Пачатковая школа, 2017.

6. Стремок, И. М. Набор литературных игр-упражнений (2–4 классы) / И. М. Стремок [Электронный ресурс]. — 
Режим доступа: http://e-vedy.adu.by/Начальное образование/Литературное чтение/Набор литературных игр-
упражнений (2–4 классы).

№ 
уро-
ка

Тема урока. 
Материал для урока Цель урока Основные виды и способы 

деятельности Домашнее задание

1 2 3 4 5

ЖИВОЕ НАРОДНОЕ СЛОВО 
(12 ч, из них обобщение по разделу — 1 ч, внеклассное чтение — 2 ч)

1 Введение в раздел
Знакомство с учеб
ным пособием с по
мощью книжных 
героев: Доб родея, 
Максима Книжни
ка, Знатока.
Устное народное 
творчество
Народные песни

1. Познакомить учащихся с учеб
ной книгой.
2. Расширять представления 
о жанрах устного народного 
творчества.
3. Развивать читательское уме
ние прогнозировать содержа
ние разделов учебного пособия 
по их названию.
4. Систематизировать знания 
о малых жанрах фольклора.
5. Продолжить знакомство с на
родными песнями.
6. Овладевать средствами вы
разительного чтения.
7. Развивать интерес к фоль
клору

Знакомство с учебным пособи
ем. Рассматривание иллюстра
ций, названий произведений. 
Определение тем чтения (по 
разделам). Чтение вступитель
ного слова Добродея учителем, 
диалогов Максима Книжника 
и Знатока учащимися.
Повторение: жанры устного 
народного творчества. Всту
пительное слово учителя. Чте
ние учащимися малых жанров 
фольклора и сказок. Чтение 
учителем малых жанров фоль
клора. Отгадывание учащимися 
загадок, проговаривание скоро
говорок. Чтение учителем ча
сти статьи об устном народном 
творчестве и песнях

Прочитать часть ста
тьи учебного пособия 
(до колядок). Соста
вить шу точную или 
колыбельную песню 
(литературная те
традь)

2 Народные песни
Календарные пес
ни. Колядки

1. Дать первичное представле
ние о колядных песнях, их пред
назначении.
2. Учить делить песню на за
конченные смысловые части 
(хороводная и новогодние по
желания).
3. Учить находить специфику 
хороводной части (повторы, 
пляска, притопывание, похло
пывание и т. д.).
4. Учить находить характер
ные черты второй части песни 
(употребление поговорок, срав
нений).
5. Обогащать устную речь уча
щихся, включая в нее послови
цы и поговорки.

Вступительное слово учителя, 
диалоги Максима Книжника, 
Знатока, чтение учащимися. 
Чтение колядной песни учите
лем. Чтение песни учащимися 
по частям и их анализ. Расши
рение словарного запаса уча
щихся. Словесное рисование. 
Выразительное чтение

Научиться вырази
тельно читать песни
колядки.
Одну из песен 
вы учить наизусть 
(на вы бор)
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6. Учить словесному рисованию 
(вид колядовщиков: одежда, 
гармошка, бубен, маски и т. д.).
7. Отрабатывать умения выра
зительного чтения

3 Народные песни
Масленичные песни

1. Формировать первичное 
пред ставление о масленичных 
песнях.
2. Учить выявлять изобрази
тельные средства песен.
3. Учить читать цепочкой, ком
ментировать значение ряда 
слов: «масленица — кривошей
ка», «коники — вороные», «при
вечаем» и т. д.
4. Учить читать молча, находить 
словадействия.
5. Учить определять эмоцио
нальное настроение песен 
и передавать его при вырази
тельном чтении. 
6. Развивать интерес к чтению

Вступительное слово учителя, 
диалоги Максима Книжника, 
Знатока, чтение учащимися. 
Чтение учителем текстов мас
леничных песен. Перечитыва
ние песен по частям учащими
ся цепочкой. Анализ песен по 
частям. Лексическая работа. 
Выявление художественного 
своеобразия песни

Научиться вырази
тельно читать мас
леничные песни.
Поискать информа
цию в справочной 
литературе, как на
зывается каждый 
день масленичной 
не дели

4 Народные песни
Купальские песни.
Проверьте себя

1. Дать первичное представле
ние о купальских песнях.
2. Учить выявлять изобрази
тельные средства купальских 
песен.
3. Учить умению выборочного 
чтения (диалог учителя с уча
щимися).
4. Активизировать память уча
щихся (на выбор одну из частей 
песен выучить наизусть).
5. Обобщить и закрепить зна
ния учащихся о различных ви
дах песен

Вступительное слово учителя, 
диалоги Максима Книжника, 
Знатока, чтение учащимися. 
Чтение учителем купальских 
песен. Перечитывание песен 
учащимися молча. Выявление 
художественных особенностей 
песен. Выборочное чтение. Вы
разительное чтение. Заучива
ние одной из частей песен наи
зусть.
Обощение знаний

Перечитать песни. 
Выучить наизусть 
одну песню на выбор

5 Урок внеклассного 
чтения
Самые интересные 
книги, прочитан
ные летом

1. Обобщить читательский 
опыт учащихся по отбору книг 
для самостоятельного чтения 
летом. 
2. Подготовить выставку книг, 
обсудить наиболее интересные 
прочитанные книги. 
3. Обучать приемам самостоя
тельного выбора и чтения книг 
на тему, заданную учителем

Просмотреть выставку, про
анализировать книги; выделить 
книги для всеобщего обсужде
ния; обсудить прочитанное, 
наметить тему для следующего 
самостоятельного чтения

Отбор и чтение книг 
на тему «Сказки на
родов мира». Ис
пользовать при по
иске электронный 
каталог, тематиче
ские выставки в би
блиотеке, открытый 
доступ, Интернет

6 Народные сказки
Волшебные сказки
«Сестрица Аленуш
ка и братец Ива
нушка»

1. Расширять представления об 
особенностях жанра сказки и ее 
видах.
2. Развивать умение пересказа 
знакомых сказок.
3. Активизировать творческие 
способности учащихся; разви
вать фантазию.
4. Учить определять содержа
ние сказки по ее названию

Вступительное слово учителя: 
сказки волшебные, бытовые, 
о животных (использование 
диалогов). Пересказ учащи
мися знакомых сказок. Чтение 
учителем сказки «Сестрица 
Аленушка и братец Иванушка». 
Перечитывание учащимися про 
себя. Выразительное чтение. 
Рассматривание иллюстрации 
В. Васнецова «Аленушка»

Научиться вырази
тельно читать сказку

7 Волшебные сказки
«Благодарная 
змея» (польская 
народная сказка)

1. Развивать представление 
о специфике волшебной сказки 
(волшебные предметы, герои).
2. Отрабатывать умение делить 
произведение на части, озаглав
ливать их.

Чтение учителем сказки «Бла
годарная змея». Перечитывание 
сказки учащимися цепочкой. 
Лексическая работа. Деление 
сказки на части и подбор заго
ловков к каждой из них. Под

Подготовить подроб
ный пересказ сказки
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3. Формировать умение логиче
ского осмысления частей сказ
ки и всего ее содержания.
4. Формировать умение четко
го ответа на поставленные во
просы.
5. Вырабатывать умение под
робного пересказа.
6. Обогащать речь, словарный 
запас (включение эпитетов, 
подбор синонимов и т. д.).
7. Составление характеристики 
героев

робный пересказ. Словарная ра
бота. Определение характерных 
черт героев. Обобщение знаний 
об особенностях волшебной 
сказки

8 Бытовые сказки
«Не силой, а умом» 
(белорусская на
родная сказка),
«Два брата»
(латышская народ
ная сказка)

1. Развивать представления 
о бытовой сказке и ее героях.
2. Учить читать по ролям.
3. Учить умению выборочного 
чтения для подтверждения от
ветов на вопросы. 
4. Формировать умение оцени
вать героев по их поступкам. 
Составлять характеристики 
действующих лиц.
5. Учить словесному рисованию 
(соответствие внешнего и внут
реннего в герое).
6. Учить рассказывать сказки 
близко к тексту

Чтение сказок учителем. Чте
ние учащимися молча. Ответы 
на вопросы по воспроизведению 
текста. Выборочное чтение. Вы
разительное чтение по ролям. 
Составление характеристик ге
роев. Лексическая работа. Уст
ное рисование. Рассматривание 
иллюстраций

Подготовить подроб
ный пересказ  одной 
сказки

9 «Лиса и козел», 
«Лиса и рак» 
(русские народные 
сказки)

1. Развивать представление 
о спе цифике сказки о живот
ных.
2. Развивать читательские уме
ния прогнозировать события пе
ред чтением по заглавию и жан
ру произведения.
3. Учить определять главную 
мысль произведения.
4. Находить в тексте слова, 
которые передают настроение 
и состояние персонажа.
5. Развивать умение подробного 
пересказа.
6. Развивать творческие умения 
учащихся, интонационные уме
ния выразительного чтения

Вступительное слово учителя. 
Чтение сказки «Лиса и козел» 
учащимися молча. Определе
ние первичного восприятия. 
Повторное чтение цепочкой. 
Определение черт характера 
персонажей (в парах). Выбо
рочное чтение. Выразительное 
чтение по ролям сказки «Лиса 
и козел». Подробный пересказ 
сказки «Лиса и рак». Обсужде
ние в парах

Перечитать одну 
сказку на выбор. 
При думать свою 
сказ ку про лису

10 Сказки о животных 
и природе
«Неведомый рай» 
(шведская народ
ная сказка)

1. Формировать умение отве
чать на вопросы по воспроиз
ведению текста.
2. Развивать умение читать це
почкой, выборочного чтения 
(для нахождения описаний 
природы Швеции).
3. Развивать умение вырази
тельного чтения по ролям.
4. Учить пересказу от первого 
лица.
5. Воспитывать любовь к своей 
Родине

Выразительное чтение сказок, 
подготовленных учениками. 
Ответы на вопросы. Чтение 
сказки учащимися цепочкой. 
Выборочное чтение. Пересказ 
сказки от первого лица. Беседа 
о своей Родине. Анализ посло
виц в рубрике «Жемчужины 
народной мысли»

Перечитать сказку. 
Придумать сказку 
о красоте своей Ро
дины — Беларуси

11 Проверьте себя
Обобщающий урок

1. Обобщить и закрепить знания 
о жанрах фольклора (см. в учеб
ном пособии рубрику «Вспом
ните»).

Повторение и закрепление зна
ний о жанрах устного народного 
творчества. Работа с пословица
ми. Творческая работа
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2. Развивать творческие способ
ности, фантазию (см. в учебном 
пособии рубрики «Добавь вто
рую часть пословицы», «Угадай 
сказку и ее героя», «Сочини 
сказку по рисункам»).
3. Развивать читательский ин
терес

12 Внеклассное чте-
ние
Сказки народов 
мира

1. Обобщить читательский 
опыт учащихся по отбору книг 
по теме «Сказки народов мира» 
за период их внеурочной само
стоятельной деятельности. 
2. Систематизировать читатель
ский опыт детей. Сказки: на
родные, русские, белорусские, 
английские и т. д. Сказки: вол
шебные, о животных, бытовые.
3. Обучать приемам самостоя
тельного выбора и чтения книг 
(с ориентацией на титульный 
лист, содержание, предисловие, 
аннотацию)

Составить выставку прочитан
ных книг. Определить книги 
для обсуждения. Прослушать 
рекомендации учащихся това
рищам для самостоятельного 
прочтения книг. Определить 
следующую тему чтения

Отбор и чтение книг 
по теме «Литератур
ные сказки» (рус
ских писателей). 
Ис пользовать при 
по иске: открытый 
дос туп в библиоте
ке, рекомендатель
ные списки учителя, 
ка талог

СКАЗКА — ЛОЖЬ, ДА В НЕЙ НАМЕК, ДОБРЫМ МОЛОДЦАМ УРОК 
(12 ч, из них обобщение по разделу — 1 ч, внеклассное чтение — 1 ч)

13
14

Введение в раздел.
Литературные вол-
шебные сказки
А. С. Пушкин. «Сказ
ка о рыбаке и рыбке»

1. Познакомить с новым разде
лом учебного пособия.
2. Учить прогнозировать перед 
чтением содержание раздела по 
заголовкам произведений, ил
люстрациям.
3. Формировать представления 
учащихся об особенностях ли
тературной сказки, выявлять 
жанровые особенности литера
турной сказки.
4. Развивать читательские уме
ния характеризовать героев 
на основании их поступков, 
сравнивать героев; высказывать 
к ним свое отношение; находить 
в тексте начало и конец отрыв
ка, который проиллюстриро
ван; определять главную мысль 
сказки, сравнивать литератур
ную и народную сказки: выяв
лять общие и отличительные 
черты.
5. Формировать  интонацион
ные умения выразительного 
чтения.
6. Обогащать лексику учащихся 
словами — носителями характе
ристики  героя. 
7. Воспитывать эмоциональную 
отзывчивость, развивать пред
ставления учащихся о хороших 
качествах характера

Знакомство с новым разделом 
учебной книги: чтение по оглав
лению содержания раздела, рас
сматривание иллюстраций. Рас
суждения учащихся о смысле 
названия раздела.
Чтение учащимися диалога 
Максима Книжника и Знатока 
о писателяхсказочниках и ли
тературной сказке. 
Выразительное чтение сказки 
учителем.
Обмен впечатлениями после 
прослушивания (вопрос 1 к тек
сту методического аппарата 
учебного пособия). 
Подготовка к чтению сказки 
учащимися вслух: работа со 
сносками учебного пособия: 
чтение развернутого пояснения 
значения слов в сносках.
Чтение 1й и 2й частей сказки 
учащимися вслух, если позво
ляет время урока, с последую
щим ана лизом прочитанного.

На следующем уроке:
Проверка выполнения заданий 
викторины по сказке.
Выразительное чтение сказки 
учащимися вслух (по цепочке). 
Аналитическая работа с тек
стом в сочетании с выборочным 
чтением (по вопросам и зада
ниям методического аппарата 
учебного пособия).
Составление элементарной ха
рактеристики героев сказки. 
Сравнение героев. Выражение 
оценочных суждений.

Прочитать всю сказ
ку, запомнить ее 
содержание, ориен
тироваться в тексте 
сказки. 
Выполнить в элек
тронном пособии  
«Набор литератур
ных игрупражнений 
(2—4 кл.)» задания 
викторины по сказке 
А. С. Пушкина. Ад
рес доступа к викто
рине: http://evedy.
adu.by/Начальное 
образование/Лите
ратурное чтение/
На бор литератур
ных игр упражнений  
(2—4 кл.).

Следующий урок: 
Подготовиться к чте
нию по ролям 1й 
и 2й частей сказки 
(по указанию учи
теля).
Соотнести иллюст
рации учебного по
собия с соответству
ющими отрывками 
текста, выполнить 
задание 9 к тексту
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Размышления по идейному со
держанию сказки. 
Выявление жанровых особен
ностей волшебной сказки.
Выявление сходства литера
турной сказки с народной (за
дание 10 к тексту). 
Разыгрывание по ролям одного 
из эпизодов сказки с предвари
тельной подготовкой к этому 
виду творческой деятельности 
(выбор эпизода, распределение 
ролей, повторение реплик, на
значение команды жюри). 
Оценивание игры одноклассни
ков командой жюри

15 Литературные вол-
шебные сказки
Братья Гримм. 
«Семь воронов»

1. Формировать представления 
учащихся об особенностях ли
тературной волшебной сказки; 
выявлять жанровые особенно
сти литературной волшебной 
сказки.
2. Развивать читательские уме
ния устанавливать последова
тельность событий и составлять 
план сказки, пересказывать ее 
по плану, соблюдая напевный 
ритм сказки; характеризовать 
героя на основании его пережи
ваний и поступка; определять 
главную мысль сказки, устно 
рисовать иллюстрации к эпи
зодам сказки; творчески пере
сказывать содержание (с изме
нением сюжета сказки).
3. Воспитывать эмоциональ
ную отзывчивость, развивать 
чувство сопереживания героям

Чтение учащимися слов Зна
тока о братьях Гримм. Краткая 
беседа о творчестве немецких 
сказочников с опорой на знания 
учащихся.
Самостоятельное чтение сказки 
учащимися молча.
Обмен впечатлениями после 
прочтения (вопрос 1 к тексту).
Аналитическая работа с тек
стом в сочетании с выборочным 
чтением (по вопросам методи
ческого аппарата учебного по
собия).
Определение черт характера 
сказочной героини на основа
нии ее переживаний и поступка. 
Выражение оценочных сужде
ний.
Размышления о главной мысли 
сказки. 
Выявление жанровых особен
ностей волшебной сказки.
Словесное иллюстрирование 
одного из эпизодов сказки (ра
бота в парах).
Просмотровое чтение сказки 
с целью составления ее плана. 
Запись плана сказки.
Коллективная подготовка твор
ческого пересказа по заданию 
учебного пособия (с творческим 
изменением сюжета сказки)

Найти информацию 
в энциклопедии или 
Интернете о памят
никах немецким ска
зочникам и героям их 
сказок в Германии. 
Подготовить об этом 
небольшое сообще
ние (по желанию 
и возможностям уча
щихся).
Научиться рассказы
вать сказку близко 
к тексту по состав
ленному плану

16 Литературные бы-
товые сказки
Х. К. Андерсен. 
«Пя теро из одного 
стручка»

1. Формировать представления 
учащихся об особенностях ли
тературной сказки; выявлять 
жанровые особенности бытовой 
литературной сказки.
2. Развивать читательские уме
ния находить в тексте описа
ния действующих лиц, пред
ставлять в воображении героя 
и рассказывать об этом; устно 
рисовать иллюстрации к эпизо
дам сказки; творчески переска
зывать содержание (от другого 
лица).
3. Обогащать лексику учащихся

Выразительное чтение сказки 
учителем. Обмен впечатлени
ями.
Толкование значений слов, пре
пятствующих пониманию тек
ста: приноравливаться, бузина, 
каморка, поденный, тщедуш
ный, побеги, отворить, дескать, 
желоб, зоб, затхлый, раздобреть 
(и др. по усмотрению учителя).
Чтение сказки учащимися 
вслух и аналитическая работа 
с текстом (по вопросам и зада
ниям методического аппарата 
учебного пособия).

Научиться рассказы
вать сказку близко 
к тексту;
одной группе уча
щихся подготовить 
пересказ сказки от 
лица последней, пя
той, горошины
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словами — носителями характе
ристики героя.
4. Развивать творческие способ
ности учащихся.
5. Развивать представления 
учащихся о хороших качествах 
характера

Словесное рисование эпизо
дов сказки. Повторение спосо
бов действия с произведением 
с целью подготовки его к сло
весному рисованию.
Соотнесение иллюстрации с со
ответствующей частью текста.
Размышления о главной мысли 
сказки.
Выявление жанровых особен
ностей бытовой сказки.
Коллективная подготовка 
к твор ческому пересказу (от дру
гого лица)

17 Литературные бы-
товые сказки
Е. Пермяк. «Семь
сот семьдесят семь 
мастеров» 

1. Формировать представления 
учащихся об особенностях ли
тературной сказки; выявлять 
жанровые особенности бытовой 
литературной сказки.
2. Развивать читательские уме
ния ориентироваться в содер
жании и находить ответы на 
вопросы к тексту; представлять 
в воображении героя и расска
зывать об этом; определять 
главную мысль сказки

Вступительное слово учителя 
о писателе Е. Пермяке. Демон
страция его книг. 
Выразительное чтение сказки 
учителем. Обмен впечатлени
ями.
Чтение сказки учащимися 
вслух по частям с последующим 
анализом прочитанной части 
(с опорой на вопросы и задания 
методического аппарата учеб
ного пособия).
Словарная работа со сносками 
учебного пособия.
Просмотровое чтение сказки 
учащимися с установкой: вы
делить в сказке реальное и вы
мышленное содержание.
Рассуждения учащихся о про
фессиональном будущем героя 
сказки.  
Словесное описание по вообра
жению героя сказки.
Толкование смысла названия 
сказки.
Рассуждения о главной мысли 
сказки.
Чтение и коллективный анализ 
вопросов рубрики «Поделимся 
мыслями»

Прочитать в книге 
слова Знатока о пи
сателе Е. Пермяке.
Подготовить вы
разительное чтение 
сказки

18 Литературные 
сказ ки о живот-
ных
В. Сутеев. «Па лочка 
выру ча лочка»

1. Формировать представления 
учащихся об особенностях ли
тературной сказки; выявлять 
жанровые особенности литера
турной сказки о животных. 
2. Развивать читательские уме
ния устанавливать смысловые 
связи между событиями сказки 
(последовательные и причин
ные); характеризовать героев 
на основании их поступков; 
сравнивать героев, выражать 
оценочные суждения; делить 
текст на части, составлять его 
план и пересказывать произве
дение по плану. 
3. Формировать интонацион
ные умения выразительного 
чтения сказки.

Вступительное слово учителя 
о писателе В. Сутееве.  Демон
страция его книг. 
Выразительное чтение сказки 
учителем. Высказывание пер
вичного отношения к героям 
сказки.
Выразительное чтение сказки 
учащимися вслух (по цепочке). 
Аналитическая работа с тек
стом в сочетании с выборочным 
чтением (по вопросам и зада
ниям методического аппарата 
учебного пособия).
Составление элементарной 
характеристики героев сказки. 
Сравнение героев. Выражение 
оценочных суждений.
Словесное рисование эпизодов

Прочитать в книге 
слова Знатока о пи
сателе В. Сутееве.
Подготовить пере
сказ сказки по со
ставленному плану
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4. Обогащать речь учащихся 
словами — носителями харак
теристики героя

сказки (работа в парах).
Выявление сказочных элемен
тов построения.
Толкование смысла названия 
сказки.
Просмотровое чтение с целью 
определения границ смысловых 
частей сказки. Деление сказки 
на части, их озаглавливание. За
пись плана текста.
Выразительное чтение эпизо
дов сказки (по выбору учащих
ся) с предварительным опреде
лением задачи выразительного 
чтения

19
20

Литературные 
сказки о живот-
ных
Х. К. Андерсен. 
«Гадкий утенок»

1. Формировать представления 
учащихся об особенностях ли
тературной сказки; выявлять 
жанровые особенности литера
турной сказки о животных. 
2. Развивать читательские 
уме ния представлять в вооб
ражении героя и рассказывать 
об этом; отбирать в тексте мате
риал для составления рассказа 
о герое; характеризовать геро
ев на основании их поступков; 
выявлять авторское и выражать 
свое отношение к поступкам, 
ге роям; ориентироваться в со
держании и находить в тексте 
слова, которые указывают на 
настроение и состояние героя; 
определять главную мысль 
сказки; творчески пересказы
вать содержание (от другого 
лица).
3. Формировать интонацион
ные умения выразительного 
чтения сказки.
4. Развивать эмоциональную 
отзывчивость, чувство сопере
живания героям

Выразительное чтение сказки 
учителем.
Обмен впечатлениями после 
прослушивания (вопрос 1 к тек
сту). 
Словарная работа: определение 
значений слова гадкий по толко
вому словарю.
Толкование значения слова гад
кий в названии сказки. 
Чтение 1й и 2й частей сказки 
учащимися вслух, если позво
ляет время урока, с последую
щим анализом прочитанного.

На следующем уроке:
Чтение сказки учащимися 
вслух по логическим частям 
и ана литическая работа с тек
стом (с опорой на методический 
аппарат учебного пособия).
Определение характерных черт 
героя сказки на основании его 
переживаний и поведения.
Выражение оценочных сужде
ний.
Размышления по идейному со
держанию сказки. 
Словесное описание по вооб
ражению персонажей сказки, 
эпизодов.
Просмотровое чтение и отбор 
в тексте материала для со
ставления рассказа о герое по 
готовому плану: когда и где ро
дился; внешний вид; отношение 
окружающих; встреча с лебедя
ми; превращение в прекрасного 
ле бедя.
Составление рассказа об утенке 
по готовому плану.
Коллективная подготовка твор
ческого пересказа от лица героя 
сказки — утенка

Прочитать всю сказ
ку, запомнить ее 
содержание, ориен
тироваться в тексте 
сказки.

Следующий урок:
Подготовить вы
разительное чтение 
2й части сказки;
одной группе уча
щихся подготовить 
творческий пересказ 
от лица героя сказ
ки — утенка (если на 
уроке велась обучаю
щая работа)

21
22

Литературные 
сказки о животных
Р. Киплинг. «Рик
киТиккиТави»

1. Формировать представле
ния учащихся об особенностях 
литературной сказки; выяв
лять жанровые особенности

Вступительное слово учителя 
о писателе Р. Киплинге. Демон
страция его книг.
Рассматривание иллюстрации

Прочитать всю сказ
ку, запомнить ее 
содержание, опре
делить самые нап
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литературной сказки о живот
ных. 
2. Развивать читательские уме
ния представлять в воображе
нии героя и рассказывать об 
этом; характеризовать героя на 
основании его поступков, выра
жать свое отношение к поступ
кам, герою;  определять самые 
напряженные эпизоды произ
ведения; отбирать в тексте мате
риал для составления рассказа 
о герое; творчески пересказы
вать содержание. 
 3. Формировать интонацион
ные умения выразительного 
чтения сказки.
4. Развивать литературнотвор
ческие способности учащихся.
5. Развивать эмоциональную 
отзывчивость, чувство сопере
живания героям

к сказке и толкование значений 
слов мангуст и кобра.
Выразительное чтение сказки 
учителем. 
Обмен впечатлениями после 
прослушивания (вопрос 1 к тек
сту).
Чтение 1й части сказки уча
щимися вслух с последующим 
анализом прочитанного.
Словесное описание по вообра
жению главного героя сказки.
Определение напряженных 
эпизодов сказки.

На следующем уроке:
Выразительное чтение учащи
мися вслух самых напряженных 
эпизодов сказки, их анализ.
Определение характерных черт 
главного героя сказки. Сравне
ние героев. Выражение оценоч
ных суждений.
Просмотровое чтение с целью 
отбора материала для составле
ния  рассказа о мангусте.
Выявление жанровых особен
ностей сказки.
Коллективная подготовка твор
ческого пересказа по заданию 
учебного пособия (с творческим 
изменением сюжета сказки).
Чтение и коллективный анализ 
вопросов рубрики «Поделимся 
мыслями»

ряженные эпизоды 
сказки.

Следующий урок:
Подготовить вырази
тельное чтение 3й ча
сти сказки;
одной группе учащих
ся подготовить пе ре
сказ близко к тексту 
эпизода о сра жении 
мангуста с Нагом 
(эпизод в 5й части 
текста)

23 Проверьте себя
Обобщающий урок

1. Систематизировать, закре
пить и обобщить знания уча
щихся о произведениях раздела 
и их авторах.
2. Обобщить читательские пред
ставления учащихся о литера
турной сказке и ее особенно
стях, о писателяхсказочниках

Обобщение по разделу учебно
го пособия с помощью заданий 
рубрики «Проверьте себя».
Заслушивание сообщений уча
щихся о любимом автореска
зочнике, подготовленных с по
мощью энциклопедий и Интер
нета

Выполнить задания 
викторины по народ
ным и литератур ным 
сказкам, размещенной 
в электронном по со
 бии «Набор лите ра
 турных игрупраж
нений (2—4 кл.)».
Подготовиться к уро  
ку внеклассного чте
ния

24 Внеклассное чте-
ние
Великие сказочни
ки мира

1. Обобщить читательский 
опыт учащихся по отбору книг 
на тему «Великие сказочники 
мира»  за период их внеуроч
ной самостоятельной деятель
ности.
2. Определить произведения 
для общего обсуждения на 
уроке. 
3. Систематизировать читатель
ский опыт учащихся по связи  
«автор — сказки: волшебные, 
бытовые, о животных». 
4. Обучать приемам самостоя
тельного выбора и чтения книг 
на предложенную тему. 

Составление выставки самостоя
тельно прочитанных книг.
Коллективное чтениерассмат
ривание книг на выставке по 
теме урока.
Выделение книг, которые пред
ставляют интерес для учащих
ся, их всесторонний анализ (по 
внешним показателям).
Представление прочитанной 
книги одноклассникам (на
звание, иллюстрации, содер
жание, понравившееся про
изведение: герои, интересные 
эпизоды, выборочное чтение 
вслух).

Выбрать в библио
теке книги по пред
стоящей теме чтения 
«Книги  о детях и их 
делах».
Использовать при 
поиске открытый 
доступ к книжным 
полкам библиотеки, 
тематические вы
ставки, электронный 
каталог, Интернет.
Читать книги дома, 
приносить в класс 
для обмена между 
одноклассниками.
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5. Формировать интерес к само
стоятельному чтению книг

Анализ удач (правильных мо
ментов) и ошибок в представ
лении книг.
Определение темы следующего 
урока внеклассного чтения по 
книгам, представленным учи
телем. Знакомство с рекомен
дательным списком.
Разъяснения учителя по само
стоятельному выбору книги 
и работе с ней во внеурочное 
время

Подготовиться к те
матической выставке 
книг.
Рассматривать и чи
тать детские журналы 
и газеты (в читаль
ном зале библио теки)

25 Контрольная про
верка навыка чте
ния вслух

Осуществить контрольную 
проверку навыка чтения вслух 
учащихся

Контрольная проверка навыка 
чтения вслух учащихся

КРАСИВА ПТИЦА ПЕРОМ, А ЧЕЛОВЕК — ДЕЛАМИ И УМОМ 
(19 ч, из них обобщение по разделу — 1 ч, внеклассное чтение — 3 ч)

26 Введение в раздел 
И. Панькин. «Леген
да о матерях»

1. Познакомить с новым разде
лом учебного пособия.
2. Активизировать эмоциональ
ную сферу учащихся.
3. Развивать умение анализи
ровать поступки и характер 
героев.
4. Формировать умение опре
делять авторское и свое отно
шение к героям.
5. Развивать внимание к автор
скому слову (выборочное чте
ние).
6. Соединять разные виды ис
кусства (литература и музыка) 
для углубленного восприятия 
прочитанного.
7. Развивать творческие способ
ности учащихся.
8. Воспитывать любовь, неж
ность, чуткое отношение к ма
тери

Введение в раздел учебного по
собия. Рассматривание содер
жания раздела, иллюстраций. 
Определение значения его на
звания. Знакомство с понятием 
«ле генда».
Чтение учителем легенды. Вы
явление эмоционального отно
шения к прочитанному. Работа 
над содержанием текста. Пере
читывание текста учащимися 
молча, цепочкой вслух.
Выборочное чтение. Выявление 
идейной направленности про
изведения. Обогащение лек
сического словаря учащихся: 
работа над художественным 
словом.
Чтение и анализ вопросов ру
брики «Поделимся мыслями»

Перечитать леген
ду. Подготовиться 
к подробному пере
сказу. Прочитать ру
брику «Жемчужины 
народной мысли». 
Определить смысл 
пословиц

27 Л. Н. Толстой. 
«Акула»

1. Выявить знания о творчестве 
Л. Н. Толстого. Формировать 
читательский интерес к данно
му автору.
2. Выявить эмоциональное вос
приятие учащимися рассказа.
3. Учить при перечитывании об
ращать внимание на описание 
героев и мотивы их поступков; 
представлять себя на месте ге
роев и передавать их состояние.
4. Совершенствовать умение 
составлять план произведения, 
готовить пересказ по плану, ис
пользуя меткие слова и выраже
ния автора.
5. Развивать умение соотносить 
художественный текст и иллю
страции.
6. Отрабатывать умение вы
борочного и выразительного 
чтения.
7. Воспитывать послушание

Краткий пересказ знакомых уча
щимся рассказов Л. Толстого. 
Продолжение знакомства с био
графией писателя.
Чтение рассказа учителем. Вы
явление эмоционального вос
приятия. Чтение учащимися 
цепочкой.
Беседа. Выборочное чтение. 
Додумывание продолжения 
рассказа. Коллективное состав
ление плана произведения. За
пись в литературную тетрадь.
Пересказ произведения по со
ставленному плану

Перечитать рассказ. 
Подготовить пе ре 
сказ по плану. Само
стоятельно про читать 
рассказ Л. Толстого 
«Мудрый старик». 
Выполнить 3 задания 
к нему в учебном по
собии
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28 Е. Пермяк. «Чужая 
калитка»

1. Выявить эмоциональное от
ношение учащихся к прочитан
ному.
2. Вырабатывать умение оцени
вать действия и поступки героя. 
Подбирать слова и выражения, 
эпизоды из текста для характе
ристики персонажа.
3. Развивать умение выбороч
ного чтения и краткого переска
за прочитанного.
4. Обогащать лексику учащихся 
словами — носителями характе
ристики героя.
5. Развивать интерес к коллек
тивному обсуждению проблем
ных вопросов по тексту произ
ведения.
6. Учить анализировать по
словицы и поговорки по теме, 
применять их к эпизодам ху
дожественного произведения, 
героям, использовать в повсе
дневной жизни.
7. Воспитывать скромность, 
трудолюбие

Чтение рассказа учителем. 
Выявление эмоционального 
отношения. Чтение рассказа 
учащимися молча. Анализ про
читанного. Выборочное чтение. 
Краткий пересказ эпизодов тек
ста. 
Коллективная работа — обсуж
дение проблемных вопросов. 
Запись в литературную тетрадь 
черт характера героя.
Определение смысла пословиц 
и поговорок

Перечитать рассказ. 
Поделиться впечат
лениями с родите
лями

29
30

Д. Н. МаминСиби
ряк. «Дурной това
рищ»

1. Познакомить с биографией 
писателя.
2. Формировать умение целост
но воспринимать рассказ, эмо
ционально откликаться на про
слушанное.
3. Развивать умение анализиро
вать эмоциональное состояние 
героев, сравнивать, соотносить 
внешнее проявление героя с его 
внутренним состоянием; со
ставлять характеристику героя.
4. Совершенствовать умение 
делить текст на законченные 
части, озаглавливать их, соот
носить часть с целым.
5. Совершенствовать умение 
чтения: цепочкой, выборочное, 
по ролям.
6. Развивать умение составле
ния плана для пересказа.
7. Развивать умение подробно
го пересказа по составленному 
плану.
8. Учить анализировать, пони
мать прочитанное, осмысливать 
пословицы и поговорки по теме 
чтения.
9. Воспитывать внимательное 
и бережное отношение к само
му себе

Чтение учителем рассказа. Вы
явление первичного восприя
тия. Перечитывание учащимися 
1й части рассказа. Выборочное 
чтение. Озаглавливание 1й ча
сти произведения. Коллектив
ное составление плана 1й части. 
Запись в тетрадь. Подробный 
пересказ по плану.

На следующем уроке:
Перечитывание 2й части рас
сказа цепочкой. Выборочное 
чтение. Озаглавливание вто
рой части произведения и со
ставление его плана. Запись 
плана в тетрадь. Определение 
черт характера главного героя. 
Запись в литературную тетрадь. 
Работа над пословицами в ру
брике «Жемчужины народной 
мысли»

Прочитать биогра
фию писателя. Пере
читать 1ю часть рас
сказа. Определить 
волнующие эпи зоды. 
Подготовиться к под
робному пересказу 
по плану.

Следующий урок:
Перечитать 2ю часть 
рассказа. Подгото
виться к ее подроб
ному пересказу по 
составленному плану

31 В. Осеева. «Волшеб
ное слово»

1. Активизировать интерес 
к творчеству В. Осеевой.
2. Выявить эмоциональное вос
приятие рассказа учащимися.
3. Учить соотносить действия 
и поступки героя с его внутрен
ними переживаниями.

Краткий пересказ прочитанных 
учащимися рассказов В. Осее
вой. Чтение учителем рассказа 
«Волшебное слово». Выявле
ние первичного восприятия 
произведения. Перечитывание 
рассказа учащимися цепочкой.

Перечитать рассказ. 
Подготовиться к его 
выразительному чте
нию по ролям
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4. Совершенствовать умение 
воспроизведения текста по 
вопросам путем выборочного 
чтения.
5. Развивать умение составлять 
характеристику героя на основе 
его поступков, действий, речи.
6. Учить коллективному обсуж
дению проблемных вопросов.
7. Развивать умение соотносить 
прочитанное с иллюстрацией.
8. Формировать нравственные 
представления учащихся. Вос
питывать вежливое отношение 
к старшим

Осуждение по воп росам. Вы
борочное выра зи тельное чтение 
диалогов. Оп ре деление харак
тера героя. Запись характери
стики героя в тетрадь. Чтение 
и коллективный анализ вопро
сов под рубрикой «Поделимся 
мыслями»

32 Внеклассное чте-
ние
Книги о детстве 
и де тях

1. Обобщить читательский 
опыт учащихся по отбору и чте
нию книг по теме за период их 
внеурочной самостоятельной 
деятельности.
2. Систематизировать читатель
ский материал для организации 
выставки книг.
3. Обобщить читательский опыт 
учащихся по связи «писатели — 
темы — книги».
4. Развивать умение представ
лять прочитанную книгу одно
классникам (название, содер
жание, иллюстрации, герои, 
интересные эпизоды).
5. Формировать умение опре
делять тему следующего урока 
внеклассного чтения по пред
ставленным учителем книгам 
(книги В. Драгунского).
6. Развивать привычку пользо
ваться всеми средствами реко
мендаций по самостоятельному 
чтению.
7. Воспитывать интерес к чте
нию и книгам

Анализ учителем книг, пред
ставленных учащимися на вы
ставке.
Отбор и систематизация. Пред
ставление учащимися прочи
танной книги одноклассникам.
Свободная беседа по теме.
Определение темы следующего 
урока внеклассного чтения по 
книгам, представленным учи
телем. 
Работа в литературной тетради

Выбрать в библио
теке книги по пред
стоящей теме чтения 
«Книги В. Драгун
ского».
Прочитать один 
из сбор ников расска
зов писателя и под
готовиться к его 
ре ко мендации од но
классникам.
Приносить в класс 
книги по теме сле
дующего урока вне
классного чтения для 
обмена с однокласс
никами

33 Н. Носов. «Федина 
задача»

1. Познакомить с новым подраз
делом учебного пособия.
2. Активизировать интерес уча
щихся к творчеству писателя.
3. Развивать умение вниматель
ного слушания.
4. Выявить эмоциональный от
клик учащихся на прослушан
ное произведение.
5. Развивать критическое мыш
ление, умение доказательно 
отстаивать свою точку зрения 
с помощью текста.
6. Развивать умение вырази
тельного, ролевого чтения.
7. Совершенствовать умение 
составления характеристики 
героя, определять авторское 
отношение к нему.

Краткий пересказ учащимися 
знакомых рассказов Н. Носова.
Чтение рассказа учителем. Вы
явление эмоционального отно
шения к прослушанному.
Самостоятельное чтение уча
щимися рассказа с предвари
тельным заданием: «Как автор 
относится к своему герою?»
Составление характеристики 
героя.
Составление продолжения рас
сказа по опорным словам

Перечитать рассказ. 
Подготовить его про
должение по опор
ным словам
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8. Развивать творческое мыш
ление учащихся, умение про
должить рассказ по опорным 
словам.
9. Воспитывать усидчивость, 
ответственное отношение к вы
полнению уроков

34 В. Драгунский. «Ан
гличанин Павля»

1. Выявить эмоциональное от
ношение учащихся к прочитан
ному.
2. Вырабатывать умение оцени
вать действия и поступки героя. 
Подбирать слова и выражения 
из текста для составления ха
рактеристики персонажа.
3. Совершенствовать умение 
выборочного чтения, составле
ния плана произведения, пере
сказа по плану.
4. Находить самые интересные 
эпизоды в тексте и инсцениро
вать их с помощью интонации, 
мимики, жестов.
5. Развивать творческие спо
собности учащихся, умение за
давать вопросы по тексту, вы
сказываться на заданную тему.
6. Воспитывать правдивость, 
честность на основе выявле
ния идейной направленности 
рассказа

Чтение рассказа учителем. Вы
явление эмоционального отно
шения к прочитанному.
Чтение цепочкой. Выборочный 
пересказ. Определение харак
терных черт героя. Выявление 
отношения учащихся к героям.
Работа в литературной тетради. 
Составление плана рассказа. 
Подробный пересказ по плану.
Коллективная работа: ответы 
на вопросы под рубрикой «По
делимся мыслями»

Перечитать рассказ. 
Подготовить свой 
рассказ о смешном 
или веселом случае

35 Внеклассное чте-
ние
Книги В. Драгун
ского

1. Обобщить читательский опыт 
учащихся по отбору и чтению 
книг В. Драгунского за период 
их внеурочной самостоятель
ной деятельности.
2. Систематизировать читатель
ский опыт учащихся по связи 
«писатель — тема — книги» (на 
материале авторской выставки 
книг В. Драгунского).
3. Развивать умение представ
лять прочитанную книгу одно
классникам (название, содер
жание, иллюстрации, герои, 
интересные эпизоды).
4. Формировать умение опре
делять тему следующего урока 
чтения по представленным учи
телем книгам («Басни И. Кры
лова, Л. Толстого, С. Михалко
ва для детей»).
5. Развивать привычку пользо
ваться всеми средствами реко
мендаций по самостоятельному 
чтению.
6. Воспитывать интерес к чте
нию и книгам

Рассматриваниечтение отрыв
ков из книг В. Драгунского.
Обмен мнениями о прочитан
ном.
Свободная беседа о героях книг.
Определение темы следующего 
урока по книгам, представлен
ным учителем.
Работа в литературной тетради

Выбрать в библио
теке книги по пред
стоящей теме чтения 
«Басни И. Крылова, 
Л. Толстого, С. Ми
халкова для детей».
Прочитать выбороч
но по несколько ба
сен каждого из писа
телей. Подготовить
ся к рекомендации 
их одноклассникам.
Приносить в класс 
книги по теме сле
дующего урока вне
классного чтения для 
обмена с однокласс
никами

36
37

С. Вольф. «Век его 
не забуду»

1. Совершенствовать умение 
чтения цепочкой.
2. Формировать умение в сво
бодной беседе высказывать 
свою точку зрения.

Чтение учителем рассказа. Вы
явление эмоционального отно
шения.
Чтение 1—2й частей рассказа 
учащимися цепочкой.

Перечитать рассказ 
(1—2я части). Под
готовить их пересказ.
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3. Вырабатывать умение оце
нивать действия и поступки 
героев, составлять их характе
ристики.
4. Активизировать лексическую 
работу. Выявить смысл устой
чивых выражений из текста.
5. Развивать интерес к коллек
тивному обсуждению проблем
ных вопросов по тексту произ
ведения.
6. Развивать умение размыш
лять над смыслом пословиц 
и соотносить их с содержанием 
прочитанного произведения.
7. Развивать творческие способ
ности: умение продолжить рас
сказ по предложенному плану.
8. Воспитывать уважительное 
отношение к пожилым людям

Анализ прочитанного. Пересказ 
эпизодов текста. Лексическая 
работа. Коллективная рабо
та — обсуждение проблемных 
вопросов.

На следующем уроке:
Пересказ 3й части рассказа. 
Озаглавливание частей текста.
Составление продолжения рас
сказа по предложенному плану 
в литературной тетради

Следующий урок:
Перечитать 3ю часть 
рассказа. Подгото
вить пересказ.
Придумать продол
жение рассказа по 
пред ложенному плану

38 А. Раскин. «Как па
па выбирал профес
сию»

1. Учить в свободной беседе вы
сказывать свою точку зрения.
2. Совершенствовать умение 
выборочного чтения для отве
тов на вопросы.
3. Развивать умение учащихся 
читать молча.
4. Развивать речь учащихся сло
вами — носителями характери
стики героев.
5. Расширять представления 
учащихся о разных профессиях.
6. Учить размышлять над про
читанным, выявлять идейную 
направленность произведения.
7. Воспитывать интерес и ува
жение к людям разных профес
сий

Чтение учителем рассказа. Вы
явление эмоционального отно
шения.
Чтение рассказа учащимися 
молча. Ответы на вопросы по 
тексту. Выборочное чтение. 
Анализ прочитанного. Свобод
ная беседа о профессиях. 
Работа в литературной тетради

Перечитать рассказ. 
Подготовить пере
сказ от 3го лица

39 В. Осеева. «По
терянный день», 
И. Шкляревский. 
«День, прожитый 
не зря»

1. Выявить эмоциональное от
ношение к прочитанному.
2. Развивать творческое мыш
ление учащихся.
3. Учить пересказу текста от 
1го лица.
4. Развивать умение правильно 
отвечать на вопросы по содер
жанию текста.
5. Формировать умение ана
лизировать эмоциональное со
стояние героев; по действиям 
и поступкам составлять харак
теристику героев, используя со
ответствующую лексику.
6. Развивать умение соотносить 
иллюстрацию к тексту и соот
ветствующий эпизод произве
дения.
7. Учить составлять рассказ 
путем ответа на поставленные 
вопросы.
8. Развивать умение анализиро
вать пословицы и употреблять 
их в повседневной жизни.

Чтение учащимися рассказа 
В. Осеевой «Потерянный день» 
молча.
Выявление эмоционального от
ношения.
Ответы на вопросы.
Пересказ рассказа от 1го лица.
Чтение учителем рассказа 
И. Шкляревского «День, про
житый не зря».
Выявление эмоционального от
ношения.
Анализ прочитанного по вопро
сам.
Составление характеристики 
героев.
Соотношение иллюстрации 
к тексту и эпизода в рассказе. 
Выборочное чтение.
Составление рассказа о рыбал
ке путем ответов на предложен
ные вопросы.
Анализ пословиц.
Ответы на вопросы под рубри
кой «Поделимся мыслями»

Перечитать рассказ 
В. Осеевой «Поте
рянный день».
Пересказать его 
от 1го лица.
Перечитать рассказ 
И. Шкляревского 
«День, прожитый не 
зря». Подумать, ка
кие еще иллюстра
ции можно сделать 
к рассказу. Описать 
их словами
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9. Формировать умение коллек
тивной работы.
10. Воспитывать бережное, гу
манное отношение к окружаю
щей природе

40 Басни
Крылов Иван Ан
дреевич — русский 
баснописец. 
И. Крылов. «Стре
коза и Муравей»

1. Познакомить с новым подраз
делом учебного пособия.
2. Определить особенности 
жанра басни.
3. Познакомить с творчеством 
И. А. Крылова.
4. Активизировать эмоциональ
ную сферу учащихся.
5. Развивать умение выбороч
ного, выразительного, ролевого 
чтения.
6. Расширять лексический за
пас учащихся путем анализа 
басенного текста.
7. Активизировать коллектив
ную работу в процессе обсужде
ния проблемных вопросов.
8. Формировать умение опре
делять авторское и свое отно
шение к героям.
9. Формировать умение состав
лять картинный план произве
дения, используя иллюстрацию 
к тексту.
10. Развивать умение читать 
и анализировать пословицы 
и поговорки, соотносить их 
с текстом басен.
11. Воспитывать трудолюбие, 
старательность

Введение в подраздел учебного 
пособия. 
Чтение учителем вступитель
ной статьи о баснях. Анализ. 
Чтение учащимися молча, 
по ролям статьи о творчестве 
И. Крылова. Анализ.
Чтение учителем басни И. Кры
лова «Стрекоза и Муравей». 
Вы явление эмоционального от
ношения к прочитанному. Чте
ние учащимися басни цепочкой.
Выборочное чтение. Лексиче
ская работа. Коллективная ра
бота.
Составление характеристики 
героев. Работа над картинным 
планом басни.
Чтение басни по ролям.
Чтение пословиц и поговорок. 
Анализ

Перечитать вступи
тельные статьи о жан
ре басни и творчестве 
И. Крылова. 
Подготовить вырази
тельное чтение басни 
И. Крылова «Стреко
за и Муравей». 
Подготовить допол
нительную инфор
мацию о И. Крылове 
(по желанию)

41 И. Крылов. 
«Чиж и Голубь», 
«Лебедь, Щука 
и Рак»

1. Выявить эмоциональное от
ношение к прочитанному.
2. Развивать умение воспро
изведения текста по вопросам 
и путем выборочного чтения.
3. Развивать умение характе
ризовать героев на основании 
их действий и поступков, опре
делять авторское отношение 
к ним.
4. Обогащать лексику учащихся 
словами — носителями характе
ристики героев.
5. Развивать лексический запас 
учащихся посредством подбора 
синонимов к словам и басен
ным выражениям.
6. Учить определять главную 
мысль произведения (мораль 
басни).
7. Развивать умение словесного 
рисования.
8. Формировать умение перено
сить идейную направленность 
басни в жизненные ситуации.
9. Воспитывать чувство коллек
тивизма, взаимопомощи

Чтение басни И. Крылова «Чиж 
и Голубь» учителем. Выявление 
эмоционального восприятия. 
Анализ басни. 
Чтение учащимися басни мол
ча, выразительно. Лексическая 
работа. Словесное рисование.
Чтение учителем басни И. Кры
лова «Лебедь, Щука и Рак». 
Выявление эмоционального 
восприятия.
Чтение басни учащимися це
почкой. Анализ. Выборочное 
чтение. Выявление идейной 
нап равленности басни. Лекси
ческая работа

Перечитать басни. 
Подготовить их вы
разительное чтение
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42 Л. Толстой. «Стре
коза и Муравей», 
«Муравей и Голуб
ка», «Белка и волк»

1. Активизировать интерес 
к творчеству Л. Толстого.
2. Выявить эмоциональное вос
приятие учащимися басен.
3. Развивать умение чтения 
молча, выборочно, выразитель
но, по ролям.
4. Развивать умение составлять 
характеристику героев на осно
ве их поступков, действий, речи.
5. Формировать умение опре
делять главную мысль басни 
и переносить ее в современную 
жизнь.
6. Развивать умение читать, 
анализировать пословицы и по
говорки, соотносить их с содер
жанием произведения.
7. Формировать умение видеть 
связь и отличие близких по те
ме и идее произведений.
8. Воспитывать трудолюбие, 
взаимопомощь, доброту

Вступительная беседа о творче
стве Л. Толстого.
Чтение учащимися басни 
«Стрекоза и Муравей» молча, 
вслух. Выявление эмоциональ
ного восприятия. Определение 
героев басни и соотнесение их 
с басней И. Крылова «Стреко
за и Муравей». Чтение и анализ 
пословиц.
Чтение учащимися басни «Му
равей и Голубка» молча, вслух. 
Выявление эмоционального 
восприятия. Анализ басни. Вы
явление главной мысли басни. 
Анализ пословиц.
Чтение учителем, учащимися 
басни «Белка и волк». Анализ. 
Выборочное чтение. Выявление 
главной мысли басни. Соотне
сение идеи басни с современной 
жизнью.
Чтение басни по ролям

Перечитать бас
ни. Подготовиться 
к под робному пере
сказу одной из басен 
(по желанию)

43 Проверьте себя
Обобщающий урок

1. Систематизировать, закре
пить и обобщить знания о про
изведениях раздела и их авто
рах (рубрики «Узнайте», «По
рассуждайте»).
2. Закреплять нравственные по
зиции учащихся (рубрика «По
думайте»).
3. Развивать умение размыш
лять над содержанием посло
виц, загадок, самостоятельно 
их составлять.
4. Развивать творческие спо
собности учащихся (рубрика 
«Продолжите рассказ»)

Закрепление знаний о произ
ведениях раздела и их авторах.
Узнавание героя и фамилии 
писателя по отрывкам из про
изведений раздела.
Составление пословиц. Анализ 
пословиц.
Составление загадок. 
Конкурс на лучшую загадку 
(оценивают учащиеся).
Творческая работа («Продолжи 
рассказ»)

Подготовка к уроку 
внеклассного чтения

44 Внеклассное чте-
ние
Басни И. Крылова, 
Л. Толстого, С. Ми
халкова для детей

1. Обобщить читательский 
опыт учащихся по отбору книг 
по теме «Басни И. Крылова, 
Л. Толстого, С. Михалкова для 
детей» за период их внеурочной 
самостоятельной деятельности.
2. Систематизировать читатель
ский опыт учащихся по связи: 
«писатели — жанр — темы — 
книги».
3. Обучать приемам самостоя
тельного выбора и чтения книг 
заданного жанра разных писа
телей.
4. Развивать умение представ
лять прочитанную книгу одно
классникам (название, содер
жание, иллюстрации, герои, 
выборочное чтение интересных 
эпизодов).
5. Развивать привычку пользо
ваться всеми средствами реко
мендаций по самостоятельному 
чтению.
6. Воспитывать интерес к чте
нию и книгам

Анализ учителем книг, пред
ставленных учащимися на вы
ставке.
Отбор и систематизация по ав
торам.
Представление учащимися про
читанной книги одноклассни
кам.
Свободная беседа по темам 
и идейной направленности пред
ставленных книг.
Определение темы следующего 
урока внеклассного чтения по 
книгам, представленным учи
телем.
Работа в литературной тетради

Выбрать в библио
теке книги по пред
стоящей теме чтения 
«Стихи о Родине, 
природе».
Прочитать один из 
сборников стихот
ворений по теме 
и рекомендовать его 
одноклассникам.
Приносить в класс 
книги по теме следу
ющего урока чтения 
для обмена с одно
классниками.
Подготовить реко
мендацию прочи
танного сборника 
стихов с помощью 
рисунков к понра
вившемуся произве
дению (по желанию)
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ПОЭЗИЯ — ГОСТЬЯ НЕБЕСНАЯ — ЛЕТИТ НАВСТРЕЧУ ТЕБЕ 
(15 ч, из них обобщение по разделу — 1 ч, внеклассное чтение — 2 ч)

45 Введение в раздел
«Стихотворения- 
размышления»
А. Барто. «Игра 
в сло ва», С. Михал
ков. «Как бы жили 
мы без книг»

1. Расширить представления 
учащихся о жанре поэзии (сти
хотворенияразмышления, сти
хотворенияпортреты, стихо
творенияописания).
2. Формировать литературные 
представления об особенностях 
стихотворного произведения, 
о ритме, рифме).
3. Дать представление о сти
хотворенияхразмышлениях 
(С. Михалков, А. Барто).
4. Развивать умение словесного 
рисования.
5. Овладевать средствами вы
разительного чтения.
6. Развивать внимание учащих
ся к образным средствам языка.
7. Развивать читательский ин
терес

Диалоги Максима Книжни
ка и Знатока о стране Поэзия 
(учитель, учащиеся). Первич
ные представления о ритме, 
рифме. Знакомство со стихами
размышлениями С. Михалко
ва, А. Барто. Свободная беседа 
с опорой на детские знания об 
авторах и их стихах. Чтение 
учениками стихотворения 
С. Ми халкова «Как бы жили мы 
без книг». Работа по вопросам 
учебного пособия.
Чтение учителем стихотворе
ния А. Барто «Игра в слова». 
Выявление первичного воспри
ятия. Чтение по частям. Работа 
с каждой частью. Словесное 
рисование. Работа над вырази
тельным чтением: выделение 
ударных слов, пауз, выявление 
интонации, настроения

Перечитать стихо
творение А. Барто 
«Иг ра в слова». Одну 
из понравившихся 
частей выучить наи
зусть. Работа в лите
ратурной тетради

46 Стихотворения-
размышления
Ю. Яковлев. «Ка
кого цвета земля?», 
В. Орлов. «Коло
сок»

1. Совершенствовать умение 
выборочного чтения для на
хождения ответов на вопросы.
2. Развивать с помощью тек
ста воображение и ощущение 
(представьте, ощутите и т. д.); 
внимание к образным сред
ствам языка.
3. Развивать умение словесного 
рисования (рисунки к разным 
частям стихотворения).
4. Учить выразительному чте
нию: выделять ударные слова, 
правильно расставлять паузы, 
подбирать нужные интонации.
5. Воспитывать любовь к род
ной земле и человеку труда

Чтение наизусть отрывков из 
стихотворения А. Барто «Игра 
в слова» с мотивацией выбора. 
Перечитывание. Работа над раз
витием воображения и ощуще
ний (представьте, ощутите 
и т. д.) с помощью текста.
Чтение стихотворения Ю. Яков
лева «Какого цвета земля?», 
пе речитывание про себя. Вы
борочное чтение для ответов на 
вопросы. Работа над понимани
ем выражений. Словесное рисо
вание. Выразительное чтение.
Чтение стихотворения В. Ор
лова «Колосок». Определение 
смысла стихотворения, нахож
дение рифмующихся слов. При
думывание пословиц про хлеб

Научиться вырази
тельно читать сти
хотворение Ю. Яков
лева «Какого цвета 
земля?» или В. Ор
лова  «Колосок» 
(на вы бор)

47 Стихотворения-
размышления
Б. Заходер. «Что 
красивее всего?», 
Л. Куклин. «Поду
майте, что было бы»

1. Расширять литературные 
представления учащихся о сти
хотворенияхразмышлениях.
2. Совершенствовать умение 
чтения по ролям.
3. Развивать умение выражать 
свои чувства по отношению 
к прочитанному.
4. Развивать читательские уме
ния находить в произведении 
образные слова и выражения, 
объяснять их значение, воссоз
давать на этой основе словес
ные картины.
5. Воспитывать чувство пре
красного

Проверка домашнего задания. 
Чтение стихотворения Б. За
ходера «Что красивее всего?». 
Размышления над вопросом, 
поставленным автором (Знаток, 
Максим Книжник). Чтение по 
ролям. Работа в литературной 
тетради.
Чтение и обсуждение стихотво
рения Л. Куклина «Подумайте, 
что было бы». Выявление смыс
ла пословиц в рубрике «Жемчу
жины народной мысли». Фор
мулировка выводов

Задать вопрос роди
телям: «Что красивее 
всего?» Перечитать 
стихотворения и еще 
раз поразмышлять 
над их смыслом

48 Внеклассное чте-
ние
Стихотворения

1. Обобщить читательский опыт 
учащихся по отбору и чтению 
книг по теме.

Познакомиться с выставкой 
книг. Выделить книги для об
суждения. Обменяться впечат

Отбор и чтение книг 
на тему «Книги о жи
вотных и природе»

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



103

Продолжение

1 2 3 4 5

русских поэтов 
о Родине, природе

2. Систематизировать читатель
ский опыт учащихся по связи: 
«писатель — стихи о Родине, 
стихи о природе».
3. Обучать приемам самостоя
тельного выбора и чтения книг 
с ориентацией на книжные вы
ставки, открытый доступ (би
блиотека).
4. Воспитывать любовь к чте
нию

лениями. Обсудить приемы вы
бора книг. Наметить тему для 
следующего урока внеклассно
го чтения

(мировая детская 
литература). Под
готовка сообщения 
о понравившемся пи
сателе и его книге

49 Стихотворения-
портреты
С. Михалков. «Меч
татель», В. Лясков
ский.  «Если б я был 
агроном»

1. Дать литературное представ
ление учащимся о стихотворе
нияхпортретах.
2. Учить анализировать произ
ведения, находить в них глав
ную мысль.
3. Совершенствовать умение 
выборочного чтения для состав
ления характеристик героев.
4. Учить находить в стихотво
рениях рифму.
5. Овладевать средствами вы
разительного чтения.
6. Поощрять желание мечтать

Диалоги Максима Книжника 
и Знатока о стихотворениях
портретах. Чтение стихотво
рения «Мечтатель». Выбороч
ное чтение. Повторное чтение 
учащимися. Нахождение риф
мующихся строк. Составление 
характеристики героя. Работа 
со словом любознательный.
Чтение стихотворения «Если б 
я был агроном». Сравнение ге
роев С. Михалкова и В. Лясков
ского.
Работа в литературной тетради

Научиться вырази
тельно читать сти
хотворения С. Ми
халкова «Мечтатель» 
или В. Лясковского 
«Если б я был агро
ном». Подготовиться 
к конкурсу на луч
шее чтение стихотво
рения С. Михалкова 
«Мечтатель»

50 Стихотворения-
портреты
Э. Мошковская.  
«Оби да», В. Бере
стов. «Обида»

1. Провести конкурс на лучшее 
чтение стихотворения С. Ми
халкова «Мечтатель».
2. Учить свободно высказывать 
свои мысли.
3. Учить сравнивать героев, на
ходить общее и отличительное.
4. Учить на основе действий 
и поступков героев давать им 
характеристику.
5. Совершенствовать умения 
выразительного чтения

Конкурс на лучшее чтение. Чте
ние стихотворения учащимися. 
Свободная беседа. Рассуж
дения, размышления над во
просами учителя, составление 
характеристик героев. Обсуж
дение вопросов рубрики «По
делимся мыслями». Работа над 
выразительным чтением

Научиться вырази
тельно читать сти
хотворения. Работа 
в литературной те
тради

51 Стихотворения-
портреты
С. Михалков. «Сила 
воли», А. Сметанин. 
«Я — хороший»

1. Углубить литературные пред
ставления учащихся о стихот
воренияхпортретах.
2. Учить наблюдательности, 
умению оценивать поступки 
героев и свои.
3. Учить сравнивать героев, на
ходить общее, отличительное, 
давать им характеристику.
4. Совершенствовать умения 
чтения цепочкой, выразитель
ного чтения.
5. Находить рифму в стихотвор
ном произведении

Чтение стихотворений. Свобод
ная беседа, ответы на вопросы 
учителя. Чтение цепочкой, вы
разительное чтение. Нахожде
ние рифмующихся строк.
Работа в литературной тетради. 
Обсуждение в парах. Формули
ровка выводов

Одно из стихотво
рений выучить на
изусть

52 Юмористические 
стихотворения
Я. Грантс. «Раздача 
слонов»,
Э. Успенский. «Ры
болов»

1. Дать литературное представ
ление о юмористических сти
хотворениях (понятие «юмор»).
2. Развивать умение словесного 
рисования.
3. Совершенствовать умение 
составления характеристики 
героев, их сравнения.
4. Учить работать в парах.

Диалоги Максима Книжника 
и Знатока о юморе (учитель, 
учащиеся).
Первичное представление 
о юмо ре.
Чтение стихотворений Я. Грант
са и Э. Успенского.
Сравнение героев, нахождение 
общего и отличительного.

Научиться вырази
тельно читать одно 
из стихотворений 
(на выбор).
Работа в литератур
ной тетради
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5. Совершенствовать умение 
выборочного чтения для на
хождения ответов на вопросы.
6. Воспитывать чувство юмора

Работа с синонимами. Обсуж
дение в парах. Выразительное 
чтение

53 Юмористические 
стихотворения
В. Орлов. «Жадный 
туман»,
Б. Заходер. «Где по
ставить запятую»

1. Углубить литературные пред
ставления о юмористических 
стихах.
2. Учить анализировать стихо
творения, находить в них глав
ную мысль.
3. Развивать читательские уме
ния, находить в стихотворениях 
образные слова и выражения, 
объяснять их  значение (и упо
требление автором), воссозда
вать на этой основе словесные 
картинки.
4. Дать нравственное представ
ление о понятии «жадность».
5. Учить выразительному чте
нию

Чтение (учитель, учащиеся) 
стихотворения В. Орлова «Жад
ный туман».
Словарная работа: ел, толстел, 
раздувался.
Работа с синонимами.
Нахождение рифмующихся 
слов. Определение смысла сло
ва жадность (работа в парах).
Чтение стихотворения Б. Захо
дера «Где поставить запятую». 
Нахождение юмористического 
содержания. Выразительное 
чтение

Научиться вырази
тельно читать одно 
из стихотворений 
(на выбор).
Работа в литератур
ной тетради

54 Стихотворения-
описания
Н. Некрасов. «Слав
ная осень!..», 
М. Геллер. «Осень»

1. Формировать литературные 
представления учащихся о сти
хотворенияхописаниях.
2. Развивать внимание к образ
ным средствам языка.
3. Расширять образные пред
ставления учащихся об осенних 
изменениях в природе.
4. Развивать читательские уме
ния находить в тексте описания 
картин природы, представлять 
себе картину и рассказывать 
о ней.
5. Находить в стихотворении 
рифму.
6. Учить учащихся передавать 
увиденные картины в поэтиче
ском слове (попробовать сочи
нить стихотворение)

Диалоги Максима Книжника 
и Знатока о стихотворениях 
(учитель, учащиеся). Чтение 
стихотворений учителем, про 
себя учащимися. Ответы на 
вопросы. Сравнение стихо
творений. Составление устного 
рассказа об осеннем лесе. Сочи
нение стихотворения про осень. 
Работа в литературной тетради

Выучить наизусть 
одно из стихотворе
ний (на выбор)

55 Стихотворения-
описания
А. Пушкин. «Зим
няя дорога»,
С. Есенин. «Поет зи
ма — аукает...»

1. Познакомить учащихся со 
стихамиописаниями классиков 
русской литературы А. С. Пуш
кина и С. А. Есенина.
2. Расширить литературные 
представления учащихся об 
особенностях стихотворений
описаний, о художественных 
средствах выразительности.
3. Развивать читательские уме
ния находить с помощью выбо
рочного чтения описание картин 
природы, выделять в них образ
ные выражения, представлять 
себе картину и рассказывать 
о ней.
4. Выявлять настроение, чув
ства поэтов, вызванные живо
писными картинами, опреде
лять и сравнивать их.
5. Обогащать лексику учащих
ся словами, обозначающими со
стояние и настроение.

Чтение стихотворения С. Есе
нина «Поет зима — аукает» учи
телем или учащимися. Словар
ная работа. Повторное чтение 
молча, цепочкой. Работа над 
текстом по вопросам учебного 
пособия и учителя. Нахождение 
рифмующихся строк.
Чтение стихотворения А. Пуш
кина, перечитывание. Выявле
ние первичного эмоциональ
ного восприятия. Работа с эпи
тетами. Словесное рисование. 
Сравнение стихотворений. Ра
бота над выразительным чтени
ем. Творческая работа

Выучить одно из сти
хотворений на изусть. 
Подготовить ся к кон
курсу на лучше го чте ца
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6. Овладевать средствами вы
разительного чтения.
7. Обобщать читательские пред
ставления учащихся о зимних 
изменениях в природе, поэти
ческих картинах природы, на
строении поэтов, которое в них 
отражено.
8. Воспитывать художествен
ный вкус, любовь к природе

56 Стихотворения-
описания
А. Толстой. «Вот 
уж снег последний 
в поле тает...»,
Ю. Мориц. «Идет 
весна по городу»

1. Провести конкурс на лучшего 
чтеца пейзажной лирики.
2. Развивать внимание к образ
ным средствам языка.
3. Активизировать чувственную 
сферу учащихся посредством 
определения настроения в по
этических картинах.
4. Обогащать устную речь уча
щихся образными словами 
и выражениями поэтических 
произведений.
5. Формировать интерес к чте
нию классических произведе
ний

Конкурс на лучшего чтеца (де
тям дается право выбора сти
хотворения). Оценка качества 
чтения: соблюдение интонации, 
произношение, выделение пауз, 
ударных слов и др. Чтение сти
хотворения А. Толстого. Рабо
та по вопросам. Выявление на
строения; нахождение картин, 
эпитетов, сравнений в текстах. 
Чтение стихотворения Ю. Мо
риц. Работа по вопросам

Научиться вырази
тельно читать сти
хотворения (на вы
бор)

57 Поэтические ми-
ниа тюры
Т. Белозеров. 
«Стихи»,
Г. Новицкая. 
«Стихи»

1. Формировать первичное 
чи тательское представление 
о малом поэтическом жанре — 
миниатюре.
2. Развивать умение видеть 
и восхищаться образными сло
вами, выражениями, использо
ванными автором.
3. Выявить, что объединяет 
сти хотворения Т. Белозе рова 
и Г. Новицкой.
4. Находить образные картины 
и передавать их в словесном ри
совании.
5. Определить черты, характер
ные миниатюрам Г. Новицкой 
(меткие выражения, зримость, 
зоркость и т. д.).
6. Совершенствовать умения 
чтения: выборочное, вырази
тельное

Чтение всех миниатюр Т. Бело
зерова учителем, перечитыва
ние учащимися. Определение 
последовательности их чтения. 
Выявление специфичного, что 
объединяет их. Определение 
картин, изображенных поэтом. 
Выборочное чтение.
Поочередное чтение миниатюр 
Г. Новицкой. Работа над образ
ными выражениями, рисование 
словесных картин. Перечитыва
ние. Работа над выразительным 
чтением

Отобрать наиболее 
интересные миниа
тюры (на выбор) 
и вы учить наизусть

58 Проверьте себя
Обобщающий урок

1. Обобщить и закрепить зна
ния, умения, полученные в про
цессе работы с произведениями 
раздела.
2. Учить отличать прозу от по
эзии, различать стихотворе
нияразмышления, стихотворе
нияпортреты, стихотворения 
описания.
3. Развивать навыки работы 
в группе.
4. Развивать память, внимание, 
воображение, творческие спо
собности (см. учебное пособие, 
с. 93—95)

Закрепление знаний о произ
ведениях раздела и их авторах 
(см. учебное пособие)

Работа в литератур
ной тетради
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59 Внеклассное чте-
ние
Книги о животных 
и природе (миро
вая детская лите
ратура)

1. Обобщить читательский опыт 
учащихся по отбору книг писа
телей разных стран о животных 
и природе во внеурочной само
стоятельной деятельности.
2. Систематизировать читатель
ский опыт учащихся по свя зи: 
«тема — писатели, писате ли — 
рус ские, белорусские, за ру беж
ные»

Познакомиться с выставкой 
книг по теме. Выявить наибо
лее интересные прочитанные 
книги. Обменяться мнениями: 
как выбирались книги, на что 
обращалось внимание (автор, 
титульный лист, аннотация 
и т. д.). Обсудить книги

Подумать о чтении 
летом. Внести свои 
предложения по со
ставлению рекомен
дательного списка.
Рассматриваниечте
ние детских жур
налов с целью зна
комства с постоян
ны ми рубриками 
жур нала и подготов
ки сообщения на те
му «О чем рассказы
вают детские журна
лы».
Рассматриваниечте
ние детских энцикло
педий (в читальном 
зале библиотеки)

УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ 
(9 ч, из них обобщение по разделу — 1 ч, внеклассное чтение — 1 ч)

60 Введение в раздел
«Научно-позна ва-
тель ная и художе-
ственная литера-
тура»
В. Суслов. «Кто 
силь нее?»

1. Познакомить с новым разде
лом учебной книги.
2. Формировать литературные 
представления учащихся о на
учнопознавательной литера
туре.
3. Развивать читательские уме
ния прогнозировать перед чте
нием содержание раздела по его 
названию, заглавию произведе
ний, иллюстрациям; ориентиро
ваться в тексте, соотносить ил
люстрации и текст, определять 
с помощью текста характерные 
черты героев, выражать оценоч
ные суждения о них, формули
ровать главную мысль рассказа. 
4. Развивать интонационные 
умения выразительного чтения 
в лицах.
5. Учить находить связи между 
содержанием рассказа и реаль
ной жизнью

Знакомство с новым разделом 
учебной книги: чтение по оглав
лению содержания раздела, рас
сматривание иллюстраций. Рас
суждения учащихся о смысле 
названия раздела.
Чтение учащимися диалога 
Максима Книжника, Знатока 
и Знайки о справочной и на
учнопознавательной литера
туре. Демонстрация учителем 
детских энциклопедий. 
Выразительное чтение рассказа 
В. Суслова учителем и ответы 
детей на вопрос заглавия.
Чтение рассказа учащимися 
вслух  по частям и аналитиче
ская работа с текстом каждой 
части.
Определение главной мысли 
рассказа.
Рассматривание и комментиро
вание иллюстраций к рассказу. 
Соотнесение иллюстраций с со
ответствующими отрывками 
рассказа.
Выразительное чтение в лицах 
последней части рассказа.
Рассказы учащихся из жизни 
о силе природы (животного, 
машины), которая их удивила

Подготовить выра
зительное чтение 
рас сказа В. Суслова.
Выполнить послед
нее задание к тексту

61 Научно-позна ва-
тель ная и ху до-
жест венная ли те-
ратура
Г. Снегирев. «От
важный пингвине
нок»,
«Пингвины» (текст 
из эн циклопедии)

1. Формировать литературные 
представления учащихся о на
учнопознавательной литера
туре.
2. Развивать читательские уме
ния характеризовать героя по 
его поступкам, оценивать его 
действия, определять автор
ское и выражать свое отноше
ние к герою, поступку; рисовать 
словесные картины к содержа

Чтение учащимися диалога 
Максима Книжника и Знатока.
Краткая беседа о писателяхна
туралистах с опорой на знания 
учащихся. Демонстрация их по
знавательных книг (В. Бианки, 
И. СоколовМикитов, Н. Слад
ков, Г. Снегирев, С. Сахарнов, 
Ю. Дмитриев).
Самостоятельное чтение рас
сказа Г. Снегирева учащимися.

Перечитать рассказ 
«Пингвины» и под
готовить его пересказ 
по опорным словам.
Найти в детской эн
циклопедии позна
вательную инфор
мацию о пингвинах. 
Подготовить корот
кое сообщение об ин
тересном факте из
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нию; извлекать из текста точ
ные сведения; выделять опор
ные слова; сравнивать два вида 
текста, пересказывать текст по  
опорным словам. 
3. Формировать познаватель
ный интерес учащихся

Обмен впечатлениями. Выска
зывание первичных оценочных 
суждений о герое.
Чтение рассказа учащимися 
вслух по цепочке. 
Аналитическая работа с тек
стом (по вопросам и заданиям 
методического аппарата учеб
ного пособия).
Определение характерных черт 
героя рассказа. Высказывание 
оценочных суждений.
Определение авторского и вы
ражение личностного отноше
ния к герою и его поступку. 
Соотнесение пословицы с глав
ной мыслью рассказа.
Словесное описание по вообра
жению эпизода рассказа.
Наблюдение за способом по
строения рассказа: выявление 
рассказчика (Кто ведет рас
сказ? Является ли рассказчик 
участником событий?).
Чтение научнопознавательно
го рассказа «Пингвины» учите
лем.
Изучающее чтение текста уча
щимися с целью вычитывания 
сведений о пингвинах по задан
ным показателям. 
Просмотровое чтение текста 
учащимися и выделение опор
ных слов.
Сравнение двух произведений 
о пингвинах: выявление обще
го и отличительного (работа 
в парах).
Пересказ текста «Пингвины» 
по опорным словам

жизни пингвинов (по 
желанию учащихся)

62 Научно-позна ва-
тельная и художе-
ственная литера-
тура
С. Сахарнов. «Как 
краб кита из беды 
выручил»,
«Кит» (текст из эн
циклопедии)

1. Формировать литературные 
представления учащихся о на
учнопознавательной литера
туре.
2. Развивать читательские уме
ния определять тему текста, 
устанавливать причиннослед
ственные связи, формулировать 
вопросы по содержанию текста, 
определять характерные черты 
героев, выражать оценочные 
суждения о героях, содержании.
3. Развивать интонационные 
умения выразительного чтения 
по ролям.
4. Формировать познаватель
ный интерес учащихся

Вступительное слово учителя 
о писателе Святославе Сахар
нове, о природных явлениях — 
приливах и отливах.
Выразительное чтение позна
вательной сказки С. Сахарнова 
учителем. Обмен впечатлени
ями.
Чтение сказки учащимися вслух 
по логическим частям и анали
тическая работа с текстом (по 
вопросам методического аппа
рата учебного пособия).
Установление причиннослед
ственных связей.
Определение характерных черт 
героев сказки.
Выражение оценочных сужде
ний.
Обобщение познавательных 
сведений сказки (о крабах и ки
тах, приливах и отливах).
Выявление сказочных элемен

Подготовить вырази
тельное чтение сказ
ки С. Сахарнова
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тов построения (работа в па
рах).
Чтение сказки по ролям с пред
варительной подготовкой к это
му виду деятельности (повто
рение способов действия с про
изведением с целью подготовки 
его к чтению по ролям).
Самостоятельное чтение науч
нопознавательного рассказа 
«Кит» учащимися. Определе
ние темы текста.
Постановка учащимися вопро
сов по содержанию текста.
Выборочное чтение по зада
ниям методического аппарата 
учебного пособия.
Сравнение двух текстов: выяв
ление общего и отличительного

63 Научно-познава-
тельная литература
Ю. Дмитриев. «Бе
лый медведь»

1. Формировать литературные 
представления учащихся о на
учнопознавательной литера
туре.
2. Развивать читательские уме
ния извлекать из текста точные 
сведения; устанавливать при
чинноследственные связи; со
ставлять план текста и переска
зывать его по плану; определять 
авторское и выражать свое от
ношение к герою, высказывать 
оценочные суждения о содер
жании текста.
3. Развивать мыслительные  
операции сравнения, анализа 
и синтеза.
4. Формировать познаватель
ный интерес учащихся

Вступительное слово учителя 
о писателе Ю. Дмитриеве и его 
познавательных книгах для де
тей. 
Демонстрация на карте Север
ного полюса и Северного Ледо
витого океана с целью подго
товки учащихся к восприятию 
рассказа.
Чтение рассказа Ю. Дмитриева 
учителем. Обмен впечатлени
ями. 
Чтение рассказа учащимися 
вслух по логическим частям.
Аналитическая работа с текстом 
в сочетании с выборочным чте
нием (по вопросам методическо
го аппарата учебного пособия).
Определение авторского отно
шения к герою рассказа, вычи
тывание слов, которые указы
вают на это. 
Выражение личностного от
ношения к герою, оценочных 
суждений о содержании текста.
Просмотровое чтение с целью 
составления плана текста.
Подробный пересказ текста 
по плану

Перечитать рассказ 
Ю. Дмитриева и под
готовить его подроб
ный пересказ.
Найти в детской эн
циклопедии позна
вательную инфор
мацию о белых мед
ведях. Подготовить 
короткое сообщение 
на тему «Это инте
ресно знать» (по же
ланию учащихся)

64 Научно-познава-
тельная и художе-
ственная литера-
тура
Б. Житков. «Как 
слон спас хозяина 
от тигра»,
«Слон» (текст 
из энциклопедии)

1. Формировать литературные 
представления учащихся о на
учнопознавательной литера
туре.
2. Развивать читательские 
умения извлекать из текста 
точные сведения; делить текст 
на части и составлять его план; 
сравнивать два вида текста: на
ходить общее и отличительное 
в художественных и научнопо
знавательных произведениях.
3. Развивать мыслительные  
опе рации сравнения, анализа 
и синтеза.

Выразительное чтение учите
лем рассказа Б. Житкова. 
Выявление эмоционального 
восприятия.
Изучающее чтение текста мол
ча учащимися.
Акцентное вычитывание слов, 
передающих состояние героев 
рассказа. 
Деление текста на части и со
ставление его плана.
Словесное иллюстрирование 
рассказа (работа в парах).
Чтение научнопознавательно
го рассказа «Слон» учащимися

Подготовить перес
каз рассказа Б. Жит
кова «Как слон спас 
хозяина от тигра» 
по составленному 
плану.
Перечитать вместе 
с родителями рассказ 
«Слон»
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4. Формировать познаватель
ный интерес учащихся

по цепочке, ответы на вопрос 1 
к тексту.
Словарная работа со сносками 
учебного пособия (чтение раз
вернутого пояснения значения 
слов в сносках).
Вычитывание новых сведений 
о слоне по заданным показате
лям (задание 2 к тексту).
Сравнение двух произведений 
о слонах: выявление общего 
и от личительного (задание 3 
к тексту)

65 Научно-позна ва-
тельная и художе-
ственная литера-
тура
Ю. Дмитриев. «Пти
ца и змея»,
«Вертишейка» 
(текст из энцикло
педии)

1. Формировать литературные 
представления учащихся о на
учнопознавательной литера
туре.
2. Развивать читательские 
умения прогнозировать содер
жание по иллюстрации и заго
ловку;  определять тему текста, 
извлекать из текста  точные све
дения; устанавливать причины 
поведения героев, определять 
эмоциональное состояние ге
роев, вычитывать слова, кото
рые указывают на чувства и со
стояние,   выражать оценочные 
суждения о содержании текста; 
сравнивать два вида текста: на
ходить общее и отличительное 
в художественных и научнопо
знавательных произведениях.
3. Развивать мыслительные  
операции сравнения, анализа 
и синтеза.
4. Формировать познаватель
ный интерес учащихся

Прогнозирование содержания 
рассказа по иллюстрации и за
головку.
Выразительное чтение учите
лем рассказа Ю. Дмитриева. 
Подтверждение прогноза.
Определение темы текста.
Чтение рассказа учащимися 
вслух по цепочке.
Аналитическая работа с текстом 
в сочетании с выборочным чте
нием (по вопросам методическо
го аппарата учебного пособия).
Установление причин поведе
ния героев рассказа.
Определение эмоционального 
состояния героя и поиск слов 
в тексте, которые на это указы
вают.
Чтение научнопознавательно
го рассказа «Вертишейка» уча
щимися по цепочке. 
Постановка учащимися вопро
сов по содержанию текста.
Выборочное чтение текста с це
лью вычитывания точных све
дений о вертишейке.
Сравнение двух произведений 
о вертишейке: выявление обще
го и отличительного

Подготовить вырази
тельное чтение рас
сказа Ю. Дмитриева.
Составить словесное 
описание вертишей
ки на основе текста 
из энциклопедии

66 Научно-познава-
тельная и художе-
ственная литера-
тура
И. СоколовМики
тов. «Ночной раз
бойник»,
«Филин» (текст 
из эн циклопедии)

1. Продолжить формирование 
литературных представлений 
учащихся о научнопознава
тельных произведениях.
2. Развивать читательские уме
ния прогнозировать содержание 
по иллюстрации и заголовку; 
определять тему текста, извле
кать из текста точные сведения; 
ориентироваться в структуре 
текста, определять авторское 
и выражать свое отношение к ге
рою, высказывать оценочные 
суждения о содержании текста; 
сравнивать два вида текста: на
ходить общее и отличительное 
в художественных и научнопо
знавательных произведениях.
3. Развивать речь учащихся, ло
гическое мышление

Вступительное слово учителя 
о писателе И. СоколовеМи
китове и его познавательных 
книгах для детей. Демонстра
ция книг писателя.
Прогнозирование содержания 
рассказа И. СоколоваМики
това по иллюстрации и заго
ловку.
Самостоятельное чтение рас
сказа учащимися.
Определение темы текста. Вы
сказывание первичных оценоч
ных суждений о герое рассказа.
Чтение рассказа учащимися 
вслух по цепочке. 
Аналитическая работа с тек
стом (по вопросам и заданиям 
методического аппарата учеб
ного пособия).

Перечитать текст 
«Фи лин» и переска
зать его членам се
мьи.
Найти в детской эн
циклопедии познава
тельный текст о пи
сателе И. Соколове
Микитове.
Подготовить корот
кое сообщение на те
му «Интересные фак
ты из жизни писа
теля» (по желанию 
учащихся)
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Определение авторского отно
шения к герою рассказа, вычи
тывание слов, которые указы
вают на это. 
Выражение личностного от
ношения к герою, оценочных 
суждений о содержании текста.
Самостоятельное чтение науч
нопознавательного рассказа  
«Филин» учащимися. 
Постановка учащимися вопро
сов по содержанию текста.
Вычитывание информации 
о филине по заданным показа
телям (задание 1 к тексту). 
Ориентирование в структуре 
текста: поиск абзацев на указан
ную тему (задание 2 к тексту). 
Сравнение двух произведений 
о филинах: выявление общего 
и отличительного

67 Э. Быстрицкая. 
«Как люди изобре
ли день ги»

Проверьте себя
Обобщающий урок 
по теме раздела

1. Обобщить литературные 
представления учащихся о на
учнопознавательных произве
дениях и их особенностях.
2. Систематизировать и обоб
щить читательские представле
ния учащихся о художествен
ных и научнопознавательных 
произведениях, раскрывающих  
читателю  мир природы, об ав
торах, которые пишут познава
тельные произведения, о спра
вочной литературе

Выразительное чтение учите
лем рассказа Э. Быстрицкой. 
Определение темы текста.
Словарная работа со сносками 
учебного пособия (чтение раз
вернутого пояснения значения 
слов в сносках).
Чтение рассказа учащимися 
вслух по абзацам.
Аналитическая работа с тек
стом (по вопросам и заданиям 
методического аппарата учеб
ного пособия).
Рассматривание и комментиро
вание иллюстраций к рассказу. 
Соотнесение иллюстраций с со
ответствующими отрывками 
рассказа.
Обобщение по разделу учебно
го пособия с помощью заданий 
рубрики «Проверьте себя»

Перечитать расс каз 
Э. Быстрицкой и под 
 готовить его под роб
ный пересказ

68 Контрольная про
верка сформиро
ванности читатель
ских умений уча
щихся.
Итоговый контроль

Осуществить контрольную про
верку  сформированности чита
тельских умений и литератур
ных представлений учащихся, 
зафиксированных в разделе 
программы по литературному 
чтению «Основные требования 
к результатам учебной деятель
ности учащихся 3 класса»

Контрольная проверка сфор
мированности читательских 
умений и литературных пред
ставлений учащихся.
Заслушивание сообщений уча
щихся на тему «О чем рассказы
вают детские журналы»

Рассматриваниечте
ние детских энцикло
педий, имеющихся 
в фондах читальных 
залов библиотек

69 Контрольная про
верка навыка чте
ния вслух

Осуществить контрольную 
проверку навыка чтения вслух 
учащихся

Контрольная проверка навыка 
чтения вслух учащихся

Рассматриваниечте
ние детских энцикло
педий, имеющихся 
в фондах читальных 
залов библиотек
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70 Внеклассное чте-
ние
Энциклопедиче
ские серии книг.
Читаем летом

1. Познакомить с сериями энци
клопедических книг.
2. Формировать интерес уча
щихся к чтению справочной 
литературы.
3. Обсудить самые интересные 
книги, прочитанные в учебном 
году.
4. Обсудить тематику книг для 
чтения летом

Знакомство с различными эн
циклопедическими книгами, 
их структурой и особенностя
ми чтения.
Обсуждение самых интересных 
книг, прочитанных в учебном 
году.
Рекомендации учителя о чте
нии книг в летний период (по 
рекомендательному списку, 
составленному в соответствии 
с учебной программой и сверен
ному с библиотекарем)

Читать книги по ре
комендательному 
списку.
Рассматривать и чи
тать детские журна
лы и газеты, детские 
энциклопедии «обо 
всем» (в читальном 
зале библиотеки)

Окончание
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Матэматыка

Агульная колькасць гадзін — 140

 Мураўёва, Г. Л. Матэматыка : вучэб. дапам. для 3-га кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай навучан-
ня : у 2 ч. / Г. Л. Мураўёва, М. А. Урбан. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2017.

№  
урока 
і дата 

правя-
дзення

Тэма ўрока Мэты ўрока Характарыстыка асноўных відаў  
і спосабаў дзейнасці

Дамашняе 
заданне

1 2 3 4 5

Частка 1 (65 г)

I чвэрць (33 г)

Паўтарэнне вывучанага ў 2 класе (12 г)

1 Лікі да 100 Паўтарыць правілы чытання і за
пісу лікаў у межах 100;
замацоўваць уменне вызначаць 
разрадны састаў двухзначных лі
каў;
замацоўваць уменне прадстаўляць 
двухзначны лік у выглядзе сумы 
разрадных складаемых;
замацоўваць уменне выконваць 
складанне і адніманне на аснове 
разраднага саставу двухзначных 
лікаў;
замацоўваць уменне рашаць про
стыя задачы;
замацоўваць уменне распазнаваць 
прамы, тупы і востры вуглы

Чытанне і запіс двухзначных лікаў.
Запіс лікаў, якія паказаны на пазіцый
ным абаку.
Вызначэнне разраднага саставу двух
значных лікаў.
Прадстаўленне двухзначных лікаў 
у вы глядзе сумы разрадных склада
емых.
Складанне і адніманне на аснове раз
раднага саставу двухзначных лікаў.
Рашэнне простых і састаўных задач 
вывучаных відаў.
Састаўленне і рашэнне адваротнай 
задачы.
Суаднясенне ўмовы задачы і схема
тычнага чарцяжа.
Вызначэнне вострага, прамога і тупо
га вуглоў

С. 5, № 1, 2

2 Вуснае складанне 
і адніманне лікаў 
у межах 100

Паўтарыць прыёмы вуснага скла
дання і аднімання лікаў у межах 
100;
замацоўваць уменне чытаць роў
насці, якія маюць дзеянні склада
ння і аднімання; 
замацоўваць уменне рашаць са
стаўныя задачы;
замацоўваць уменне вылічаць даў
жыню ломанай і перыметр многа
вугольніка

Вуснае складанне і адніманне двух
значных лікаў у межах 100.
Чытанне роўнасцяў з выкарыстаннем 
назваў кампанентаў і вынікаў дзеян
няў складання і аднімання.
Параўнанне значэнняў лікавых выра
заў.
Рашэнне састаўных задач вывучаных 
відаў.
Знаходжанне даўжыні ломанай і пе
рыметра многавугольніка

С. 7, № 1, 2

3 Пісьмовае скла
данне і адніманне 
лікаў у межах 100

Паўтарыць алгарытмы пісьмовых 
прыёмаў складання і аднімання 
двухзначных лікаў;
замацоўваць веданне адзінак вы
мярэння даўжыні і іх суадносін;
удасканальваць уменне рашаць 
задачы з дапамогай схематычнага 
чарцяжа і кароткага запісу

Выкананне дзеянняў складання і ад
німання з двухзначнымі лікамі.
Параўнанне лікавых значэнняў даў
жыні.
Рашэнне састаўных задач вывучаных 
ві даў, выбар схемы да састаўной за
дачы.
Састаўленне задачы па кароткім за
пісе

С. 9, № 1, 2

4 Праверка склада
ння спосабам зна
ходжання аднаго 
са складаемых

Паўтарыць правіла знаходжання 
невядомага складаемага;
замацоўваць уменне правяраць 
вынік аперацыі складання з дапа
могай дзеяння аднімання;
замацоўваць уменне выконваць 
арыфметычныя дзеянні з лікавымі 
значэннямі даўжынь;
удасканальваць уменне рашаць 
састаўныя задачы

Складанне і адніманне ў межах 100.
Праверка правільнасці выканання 
дзеяння складання.
Знаходжанне невядомага складаемага.
Складанне і адніманне значэнняў 
даўжыні.
Рашэнне састаўных задач вывучаных 
ві даў, выбар схемы да састаўной за
дачы 

С. 11, № 1, 2
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5 Праверка ад ні ман
ня спосабам зна
хо джання памян
шаемага 

Паўтарыць правіла праверкі ад
німання спосабам знаходжання 
памяншаемага;
замацоўваць уменне вызначаць 
час па цыферблатных гадзінніках;
замацоўваць уменне вылічаць пе
рыметр многавугольніка

Праверка правільнасці выканання 
дзеяння аднімання.
Складанне і адніманне ў межах 100.
Вызначэнне часу па цыферблатных 
гадзінніках з дакладнасцю да хвіліны. 
Рашэнне простых і састаўных задач 
вывучаных відаў

С. 13, № 1,2

6 Праверка адніма
ння спосабам зна
ходжання адніма
емага

Паўтарыць правіла праверкі ад
німання спосабам знаходжання 
аднімаемага;
удасканальваць уменне выкон ваць 
арыфметычныя дзеянні з лі ка вымі 
значэннямі даўжынь;
удасканальваць уменне рашаць 
за дачы з дапамогай схематычнага 
чарцяжа;
замацоўваць уменне знаходзіць 
даўжыню стараны многавугольні
ка па вядомым перыметры і значэ
ннях даўжынь іншых старон;
замацоўваць уменне вызначаць 
правільную і няправільную няроў
насць

Праверка правільнасці выканання 
дзеяння аднімання.
Складанне і адніманне ў межах 100.
Аднаўленне роўнасцяў з прапучша
нымі знакамі арыфметычных дзеян
няў.
Вызначэнне даўжынь стараны трох
вугольніка па вядомым перыметры 
і значэннях даўжынь дзвюх іншых 
старон.
Рашэнне састаўных задач з дапамогай 
схематычнага чарцяжа.
Састаўленне лікавых роўнасцяў па 
схемах.
Вызначэнне правільнай і няправіль
най няроўнасці

С. 15, № 1, 2

7 Парадак дзеянняў 
у выразах без ду
жак і з дужкамі

Паўтарыць правілы парадку вы
канання дзеянняў у выразах без 
дужак і з дужкамі;
удасканальваць вылічальныя на
выкі;
уменне састаўляць і рашаць зада
чы, вызначаць час па цыфербла
тных гадзінніках

Знаходжанне значэння выразу з ду
жкамі і без дужак.
Састаўленне і запіс выразаў па схе
мах.
Складанне і адніманне ў межах 100.
Састаўленне і рашэнне састаўных за
дач вывучаных відаў.
Вызначэнне часу па цыферблатных 
гадзінніках

С. 17, № 1, 2

8 Множанне і дзя
ленне

Удакладніць разуменне вучнямі 
канкрэтнага сэнсу дзеянняў мно
жання і дзялення;
замацоўваць уменне чытаць роў
насці, якія маюць дзеянні множа
ння і дзялення;
замацоўваць уменне рашаць про
стыя задачы, якія ілюструюць сэнс 
дзеянняў множання і дзялення

Замена сумы аднолькавых склада
емых множаннем.
Замена множання сумай аднолькавых 
складаемых.
Чытанне роўнасцяў з выкарыстаннем 
назваў кампанентаў і вынікаў дзеян
няў множання і дзялення. 
Рашэнне простых задач, якія рас
крываюць сэнс дзеянняў множання 
і дзялення.
Састаўленне пытання да ўмовы за
дачы.
Састаўленне роўнасцяў па слоўным 
апі санні.
Складанне і адніманне ў межах 100

С. 19, № 1, 2

9 Перамяшчальная 
ўласцівасць мно
жання

Паўтарыць правіла перастаноўкі 
множнікаў (перамяшчальная ўла
сціваць множання);
замацоўваць уменне параўноўваць 
значэнні выразаў;
замацоўваць уменне састаўляць 
і рашаць простыя задачы, якія 
ілюструюць канкрэтны сэнс мно
жання і дзялення;
удасканальваць вылічальныя ўме
нні і навыкі

Выкананне дзеяння множання з вы
карыстаннем правіла перастаноўкі 
множ нікаў.
Знаходжанне значэнняў выразаў.
Параўнанне значэнняў выразаў.
Аднаўленне няроўнасцяў з прапушча
нымі лікамі.
Састаўленне і рашэнне простых задач, 
якія раскрываюць сэнс дзеянняў мно
жання і дзялення.
Выкарыстанне схематычных чарця
жоў і табліц для рашэння задач. 
Складанне і адніманне ў межах 100

С. 21, № 1, 2
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10 Узаемасувязь кам
панентаў і вы ніку 
дзеяння множання

Замацаваць разуменне вучнямі 
ўзаемасувязі паміж кампанентамі 
і вынікам дзеяння множання 
(паміж множаннем і дзяленнем);
замацаваць уменне састаўляць 
задачы, адваротныя задачам, якія 
раскрываюць сэнс дзеянняў мно
жання і дзялення;
замацоўваць уменне вылічаць пе
рыметр многавугольніка;
удасканальваць вылічальныя ўмен
ні і навыкі

Множанне і дзяленне з апорай на 
ўзаемасувязь кампанентаў і вынікаў 
арыфметычных дзеянняў.
Састаўленне і рашэнне простых за
дач, якія раскрываюць сэнс дзеянняў 
множання і дзялення.
Састаўленне і рашэнне задач, адварот
ных дадзеным.
Вылічэнне перыметра прама ву голь
ніка.
Аднаўленне роўнасцяў з пра пу шча
нымі лікамі і лічбамі.
Складанне і адніманне ў межах 100

С. 23, № 1, 2

11 Таблічнае множан
не і дзяленне з лі
кам 2

Замацаваць веданне таблічных 
выпадкаў множання з лікам 2 і ад
паведных выпадкаў дзялення;
удасканальваць уменне састаў
ляць і рашаць задачы, якія ілюст
руюць сэнс дзеянняў множання 
і дзялення;
замацоўваць уменне вылічаць пе
рыметр многавугольніка;
удасканальваць вылічальныя на
выкі

Множанне і дзяленне з лікам 2.
Састаўленне выразаў па табліцы і зна
ходжанне іх значэнняў.
Састаўленне выразаў па слоўным апі
санні.
Знаходжанне значэнняў выразаў.
Састаўленне і рашэнне задач, якія 
раскрываюць сэнс дзеянняў множа
ння і дзялення.
Састаўленне і рашэнне задач, адваро
тных дадзеным.
Вылічэнне перыметра многавуголь
ніка на падставе выкананых вымярэ
нняў.
Аднаўленне роўнасцяў з прапушча
нымі лікамі.
Складанне і адніманне ў межах 100

С. 25, № 1, 2

12 Таблічнае множа
нне і дзяленне з лі
кам 3

Замацаваць веданне таблічных вы
падкаў множання з лікам 3 і адпа
ведных выпадкаў дзялення;
замацоўваць уменне састаўляць 
лікавыя выразы, рашаць простыя 
і састаўныя задачы 

Выкананне дзеянняў множання і дзя
лення з лікам 3.
Састаўленне выразў па табліцы і зна
ходжанне іх значэнняў.
Састаўленне лікавых выразаў па 
слоў ным апісанні, знаходжанне іх 
зна чэнняў.
Рашэнне простых і састаўных задач 
вывучаных відаў.
Састаўленне задачы па схематычным 
малюнку, рашэнне задачы 

С. 27, № 1, 2

Множанне і дзяленне (65 г)

14 Таблічнае дзялен
не з лікам 4

Пазнаёміць з таблічнымі выпадка
мі дзялення на лік 4 і з дзеллю 4;
замацоўваць разуменне ўзаемасу
вязі паміж кампанентамі і вынікам 
пры множанні;
замацоўваць веданне пра адзінкі 
часу;
удасканальваць уменні рашаць са
стаўныя задачы

Дзяленне адназначных лікаў на лік 4, 
дзяленне лікаў з дзеллю 4.
Састаўленне выразаў па табліцы і зна
ходжанне іх значэнняў.
Знаходжанне значэнняў лікавых 
выразаў з дужкамі і без дужак.
Складанне і адніманне ў межах 100 
з далейшай праверкай правільнасці 
вы лічэнняў.
Састаўленне і рашэнне задачы па та
бліцы.
Састаўленне і рашэнне адваротных 
задач.
Перавод лікавых значэнняў часу 
ў адзін кі іншых найменняў

С. 31, № 1, 2

15 Простыя задачы 
на павелічэнне лі
ку ў некалькі ра
зоў

Пазнаёміць з простымі задачамі на 
павелічэнне ліку ў некалькі разоў;
практыкаваць у састаўленні і чы
танні выразаў з выкарыстаннем 

Абгрунтаванне выбару арыфметыч
нага дзеяння да задачы з дапамогай 
практычных дзеянняў з нагляднасцю 
на наборным палатне, прадметнага

С. 33, № 1, 2
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адносін «павялічыць у некалькі 
разоў»;
вучыць састаўляць і рашаць зада
чы па схематычным чарцяжы

малюнка, схемы; запіс рашэння за
дачы на павелічэнне ліку ў некалькі 
разоў.
Састаўленне лікавых выразаў па 
слоў ным апісанні.
Знаходжанне значэнняў лікавых вы
разаў.
Аднаўленне роўнасцяў з прапушча
нымі знакамі арыфметычных дзеян
няў.
Вылічэнне даўжыні ломанай.
Састаўленне і рашэнне задач па пра
панаваным схематычным чарцяжы

16 Простыя задачы на 
памяншэнне лі ку 
ў некалькі ра зоў

Пазнаёміць з простымі задачамі на 
памяншэнне ліку ў некалькі разоў;
практыкаваць у састаўленні і чы
танні выразаў з выкарыстаннем 
ад но сін «паменшыць у некалькі 
ра зоў»;
працягваць работу над за па мі
наннем таблічных выпадкаў мно
жання і дзялення з лікамі 2, 3 і 4

Абгрунтаванне выбару арыфметыч
нага дзеяння да задачы з дапамогай 
практычных дзеянняў з нагляднасцю 
на наборным палатне, прадметнага 
малюнка, схемы; запіс рашэння за
дачы на памяншэнне ліку ў некалькі 
разоў.
Састаўленне лікавых выразаў па 
слоў ным апісанні.
Састаўленне лікавых выразаў па таб
ліцы.
Чытанне выразаў з выкарыстаннем 
слова «паменшыць».
Знаходжанне значэнняў лікавых 
выразаў.
Вылічэнне значэння даўжыні стараны 
квадрата па вядомым перыметры

С. 35, № 1, 2

17 Замацаванне Замацаваць веданне таблічных 
выпадкаў множання з лікамі 2, 3 і 4 
і адпаведных выпадкаў дзялення;
удасканальваць уменне састаў
ляць і рашаць задачы, вылічаць 
перыметры многавугольнікаў 

Рашэнне задач на павелічэнне і па
мяншэнне ліку ў некалькі разоў.
Састаўленне выразаў па слоўным апі
санні і знаходжанне іх значэнняў.
Выкананне дзеянняў множання і дзя
лення з лікамі 2, 3, 4.
Параўнанне значэнняў выразаў.
Аднаўленне роўнасцяў з прапушча
нымі лікамі.
Аднаўленне ўмовы задачы па схема
тычным чарцяжы

С. 37, № 1, 2

18 Таблічнае множан
не з лікам 5. Про
стыя задачы на 
па ве лічэнне ліку 
ў не калькі разоў ва 
ўскоснай форме

Пазнаёміць з таблічнымі выпадка
мі множання ліку 5 і на лік 5;
пазнаёміць з простымі задачамі на 
павелічэнне ліку ў некалькі разоў 
ва ўскоснай форме;
працягваць работу над завучван
нем разгледзеных таблічных выпа
дкаў

Множанне ліку 5 на адназначныя лікі 
і адназначных лікаў на лік 5.
Складанне і адніманне лікаў у межах 
100. 
Абгрунтаванне выбару арыфметы
чнага дзеяння да задачы з дапамогай 
прадметнага малюнка, схематычнага 
чарцяжа, запіс рашэння простых за
дач на павелічэнне ліку ў некалькі 
ра зоў ва ўскоснай форме.
Выкананне дзеянняў множання і дзя
лення з лікамі 2, 3, 4.
Размяшчэнне лікавых выразаў даў
жыні ў парадку павелічэння

С. 39, № 1, 2

19 Таблічнае дзялен
не з лікам 5. Про
стыя задачы на 
памяншэнне ліку 
ў некалькі разоў 
ва ўскоснай форме

Пазнаёміць з таблічнымі вы пад
камі дзялення на лік 5 і з дзе л лю 5;
пазнаёміць з простымі задачамі на 
памяншэнне ліку ў некалькі разоў 
ва ўскоснай форме;

Дзяленне на лік 5, дзяленне з лікам 5 
у дзелі.
Састаўленне выразаў па табліцы і зна
ходжанне іх значэнняў.
Абгрунтаванне выбару арыфметыч
нага дзеяння да задачы з дапамогай

С. 41, № 1, 2
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замацоўваць веданне разгледжа
ных таблічных выпадкаў множа
ння і дзялення

схематычнага чарцяжа, запіс рашэн
ня простых задач на памяншэнне ліку 
ў некалькі разоў ва ўскоснай форме.
Складанне і адніманне лікаў у межах 
100.
Вызначэнне часу па цыферблатных 
гадзінніках з дакладнасцю да хвіліны

20 Таблічнае множан
не і дзяленне з лі
кам 6

Пазнаёміць з таблічнымі выпа
дкамі множання ліку 6 і на лік 6; 
з таблічнымі выпадкамі дзялення 
на лік 6 і з дзеллю 6;
замацоўваць уменне выконваць 
множанне лікавых значэнняў даў
жыні;
вучыць адрозніваць адносіны 
«больш на…» і «больш у…» пры 
састаўленні задач;
замацоўваць веданне пра адзінкі 
вымярэння часу;
удасканальваць уменне састаў
ляць і рашаць задачы

Множанне ліку 6 на адназначныя лікі, 
адназначных лікаў на лік 6.
Дзяленне на лік 6 і з лікам 6 у дзелі.
Множанне лікавых значэнняў даў
жыні.
Рашэнне задач з адносінамі «больш 
на…» і «больш у…».
Састаўленне задачы па табліцы, са
стаўленне і рашэнне задач, адваро
тных дадзенай.
Аднаўленне роўнасцяў з прапушча
нымі знакамі арыфметычных дзеян
няў.
Перавод лікавых значэнняў часу 
ў адзінкі іншых найменняў

С. 43, № 1, 2

21 Задачы на кратнае 
параўнанне

Пазнаёміць з простымі задачамі на 
кратнае параўнанне;
замацоўваць веданне таблічных 
выпадкаў з лікамі 2, 3, 4, 5 і 6;
удасканальваць навыкі вусных 
і пісь мовых вылічэнняў

Абгрунтаванне выбару дзеяння для 
рашэння задачы з дапамогай практы
чных дзеянняў з нагляднасцю на 
наборным палатне, прадметнага ма
люнка, схематычнай ілюстрацыі, запіс 
рашэння задачы на кратнае параўна
нне.
Выкананне дзеянняў множання і дзя
лення з лікамі 2, 3, 4, 5, 6.
Састаўленне і чытанне роўнасцяў па 
схемах.
Аднаўленне роўнасцяў з прапушча
нымі лікамі.
Састаўленне правільных няроўнас
цяў.
Выкананне дзеянняў складання і ад
німання з лікамі ў межах 100

С. 45, № 1, 2

22 Замацаванне Замацаваць веданне вывучаных 
таблічных выпадкаў множання 
і дзя лення;
пазнаёміць з паняццем «паўга
дзіны»;
удасканальваць уменне рашаць 
задачы

Вызначэнне часу па цыферблатных 
гадзінніках з выкарыстаннем паняцця 
«паўгадзіны».
Рашэнне простых і састаўных задач 
вывучаных відаў.
Аднаўленне роўнасцяў з прапушча
нымі лікамі.
Састаўленне і рашэнне задач па схе
матычным чарцяжы.
Выбар выразу да тэксту задачы.
Устанаўленне заканамернасці

С. 47, № 1, 2

23 Таблічнае множа
нне і дзяленне з лі
кам 7

Пазнаёміць з таблічнымі выпадка
мі множання і дзялення з лікам 7;
замацоўваць уменне састаўляць 
лікавыя выразы і знаходзіць іх 
значэнні;
замацоўваць уменне вылічаць 
перыметр многавугольніка

Множанне ліку 7 на адназначны лік, 
множанне адназначнага ліку на лік 7, 
дзяленне на лік 7, дзяленне з лікам 7 
у дзелі.
Састаўленне лікавага выразу па слоў
ным апісанні і знаходжанне значэння 
выразу.
Знаходжанне перыметра многавуго
льніка.
Састаўленне і рашэнне задач па вы
разе.
Устанаўленне і працяг заканамернасці

С. 49, № 1, 2
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24 Таблічнае множа
нне і дзяленне з лі
камі 8 і 9

Пазнаёміць з таблічнымі выпадкамі 
множання і дзялення з лікамі 8 і 9;
працягваць работу над завучван
нем разгледжаных таблічных вы
падкаў множання і дзялення;
замацоўваць уменне састаўляць 
правільныя роўнасці, вызначаць 
час па цыферблатных гадзінніках

Множанне лікаў 8 і 9 на адназначны 
лік і адназначнага ліку на лікі 8 і 9; 
дзяленне на лікі 8 і 9, дзяленне з лі
камі 8 і 9 у дзелі.
Складанне і адніманне лікаў у межах 
100.
Састаўленне роўнасцяў па схемах.
Вызначэнне часу па цыферблатных 
гадзінніках 

С. 51, № 1, 2

25 Выразы з перамен
най

Пазнаёміць з літарамі лацінскага 
алфавіта а, b і с;
пазнаёміць з літарнымі выразамі 
і тэрмінам «пераменная»;
вучыць знаходзіць значэнне вы
разу пры дадзеных значэннях пе
раменнай;
удасканальваць уменні вылічаць 
перыметр многавугольніка

Чытанне выразаў з пераменнай.
Знаходжанне значэння выразу пры 
дадзеных значэннях пераменнай.
Складанне і адніманне лікаў у межах 
100.
Таблічнае множанне і дзяленне.
Дапаўненне ўмовы задачы данымі 
з табліцы.
Рашэнне задач вывучаных відаў

С. 53, № 1, 2

26 Абазначэнне ге
аметрычных фігур 
літарамі лацінска
га алфавіта

Пазнаёміць з абазначэннем геаме
трычных фігур літарамі лацінскага 
алфавіта;
пазнаёміць з новымі літарамі ла
цін скага алфавіта;
замацоўваць веданне вывучаных 
таблічных выпадкаў множання 
і дзялення;
вучыць знаходзіць значэнне вы
разу пры дадзеных значэннях пе
раменнай 

Абазначэнне геаметрычных фігур 
з вы карыстаннем літар лацінскага 
ал фавіта.
Выкананне дзеянняў множання і дзя
лення з апорай на веданне таблічных 
выпадкаў.
Знаходжанне значэння выразу пры 
дадзеных значэннях пераменнай.
Знаходжанне значэнняў лікавых вы
разаў з дужкамі і без дужак.
Рашэнне простых і састаўных задач 
вывучаных відаў

С. 55, № 1, 2

27 Віды трохвуголь
нікаў: прамавуго
льны, востраву
гольны, тупавуго
льны

Пазнаёміць з відамі трохвугольні
каў (прамавугольным, востравуго
льным, тупавугольным);
замацоўваць уменне абазначаць 
геаметрычныя фігуры з дапамогай 
літар лацінскага алфавіта;
удасканальваць навыкі вылічэн
няў, уменне рашаць задачы выву
чаных відаў

Распазнаванне прамавугольнага, во
стравугольнага і тупавугольнага трох
вугольнікаў.
Аднаўленне роўнасцяў з прапушча
нымі лікавымі значэннямі даўжынь.
Састаўленне і рашэнне задач па та
бліцы.
Знаходжанне значэння выразу пры 
дадзеных значэннях пераменнай.
Складанне і адніманне з лікамі ў ме
жах 100.
Таблічнае множанне і дзяленне

С. 57, № 1, 2

28 Парадак дзеянняў 
у выразах без ду
жак, якія маюць 
дзеянні множання 
і дзялення

Пазнаёміць з правілам парадку 
выканання дзеянняў у выразах без 
дужак, якія маюць дзеянні множа
ння і дзялення;
замацоўваць вылічальныя ўменні 
і навыкі;
замацоўваць уменне рашаць тэк
ставыя задачы

Знаходжанне значэнняў выразаў без 
дужак, якія маюць дзеянні множання 
і дзялення.
Аднаўленне роўнасцяў з прапушча
нымі лікамі.
Рашэнне простых і састаўных задач 
вывучаных відаў

С. 59, № 1, 2

29 Парадак дзеянняў 
у выразах без ду
жак

Пазнаёміць з правілам парадку 
выканання дзеянняў у выразах без 
дужак, якія маюць дзеянні розных 
ступеняў;
разгледзець запіс рашэння задачы 
выразам;
удасканальваць вылічальныя на
выкі;
замацоўваць уменне вылічаць зна
чэнне выразу пры дадзеных значэ
ннях пераменнай 

Знаходжанне значэнняў выразаў без 
дужак, якія маюць дзеянні розных 
ступеняў.
Састаўленне выразаў па табліцы і зна
ходжанне іх значэнняў.
Рашэнне задач вывучаных відаў.
Запіс рашэння састаўной задачы па 
дзеяннях і з дапамогай выразу.
Знаходжанне значэння выразу пры 
дадзеных значэннях пераменнай.
Перавод лікавых адзінак часу ў адзін
кі іншых найменняў 

С. 61, № 1, 2
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30 Парадак дзеянняў 
у выразах з дуж
камі

Пазнаёміць з правілам парадку 
выканання дзеянняў у выразах 
з дужкамі;
удасканальваць вылічальныя на
вы кі;
замацоўваць уменне рашаць за
дачы

Знаходжанне значэнняў выразаў з ду
жкамі, якія маюць дзеянні розных сту
пеняў.
Рашэнне задач вывучаных відаў.
Параўнанне значэнняў лікавых выра
заў

С. 63, № 1, 2

31 Замацаванне Замацаваць веданне таблічных 
выпадкаў множання і дзялення;
замацаваць уменне знаходзіць зна
чэнне выразу пры дадзеных значэ
ннях пераменнай;
вучыць прымяняць правілы пара
дку выканання дзеянняў у выразах 
без дужак і з дужкамі

Знаходжанне значэнняў лікавых 
выразаў.
Знаходжанне значэнняў выразаў з пе
раменнай пры дадзеных яе значэн нях.
Рашэнне задач вывучаных відаў.
Састаўленне і рашэнне задач.
Вызначэнне часу па цыферблатных 
гадзінніках з дакладнасцю да хвіліны

С. 65, № 1, 2

32 Кантрольная ра
бота № 1

Праверыць узровень засваення 
вучэбнага матэрыялу

Праверыць:
уменне выконваць множанне і дзяле
нне (таблічныя выпадкі);
уменне знаходзіць значэнні лікавых 
выразаў без дужак і з дужкамі; значэ
нні выразаў з пераменнай пры дадзе
ных значэннях пераменнай;
уменне рашаць задачы вывучаных 
відаў

—

33 Замацаванне Даць вучням зваротную сувязь па 
выніках выканання кантрольнай 
работы;
выканаць работу па карэкцыі да
пушчаных памылак

Паведамленне пра вынікі кантроль
най работы.
Аналіз памылак, якія былі дапушчаны 
вучнямі.
Паўторнае выкананне заданняў, 
аналагічных тым, у якіх былі дапуш
чаны памылкі

—

II чвэрць (32 г)

34 Задачы на знахо
джанне чацвёрта
га прапарцыяна
льнага

Пазнаёміць з рашэннем задач на 
знаходжанне чацвёртага прапар
цыянальнага спосабам вызначэн
ня пастаяннай велічыні;
замацоўваць уменне знаходзіць 
значэнне выразаў пры дадзеным 
значэнні пераменнай;
удасканальваць вылічальныя на
выкі;
замацоўваць уменне ўжываць пра
вілы парадку дзеянняў у выразах

Рашэнне задач на знаходжанне чацвё
ртага прапарцыянальнага спосабам 
вызначэння пастаяннай велічыні.
Знаходжанне значэння выразу.
Пабудова ломанай.
Рашэнне задачы некалькімі споса
бамі.
Складанне і адніманне з лікамі ў ме
жах 100

С. 69, № 1, 2

35 Множанне ліку 1 
і на лік 1

Пазнаёміць з множаннем ліку 1 на 
лік і ліку на лік 1;
замацоўваць навыкі вылічэнняў 
і ўменне рашаць задачы вывуча
ных відаў;
замацоўваць уменне знаходзіць 
значэнні выразаў

Множанне ліку 1 на лік і ліку на лік 1.
Знаходжанне значэнняў выразаў.
Састаўленне выразаў па табліцы і зна
ходжанне іх значэнняў.
Аднаўленне роўнасцяў з прапушча
нымі лічбамі, лікамі.
Рашэнне задач вывучаных відаў

С. 71, № 1, 2

36 Множанне ліку 0 
і на лік 0

Пазнаёміць з множаннем ліку 0 на 
лік і ліку на лік 0;
замацоўваць уменне састаўляць 
лікавыя выразы і знаходзіць іх 
значэнні;
замацоўваць уменне састаўляць 
і рашаць задачы

Множанне ліку 0 на лік і ліку на лік 0.
Састаўленне лікавых выразаў і знахо
джанне іх значэнняў.
Састаўленне і рашэнне задач выву
чаных відаў.
Перавод лікавых значэнняў часу 
ў адзін кі іншых найменняў.
Пабудова ломанай па дадзеных зна
чэннях даўжынь яе звён

С. 73, № 1, 2
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37 Дзяленне на лік 1 
і на лік, роўны дзя
лімаму

Пазнаёміць з дзяленнем ліку на 
лік 1 і на лік, роўны дзялімаму;
замацоўваць уменне рашаць за
дачы;
удасканальваць вылічальныя на
выкі

Дзяленне на лік 1 і на лік, роўны 
дзялімаму.
Састаўленне і рашэнне задач выву
чаных відаў.
Знаходжанне значэнняў выразаў

С. 75, № 1, 2

38 Дзяленне ліку 0 
на лік. Немагчы
масць дзялення 
на лік 0

Пазнаёміць з дзяленнем ліку 0 на 
лік;
паказаць немагчымасць дзялення 
на лік 0;
замацоўваць уменне састаўляць 
і рашаць задачы, састаўляць праві
льныя роўнасці і няроўнасці

Дзяленне ліку 0 на лік.
Састаўленне і рашэнне задач.
Параўнанне лікаў і значэнняў выра
заў.
Састаўленне правільных роўнасцяў 
і няроўнасцяў.
Выбар схемы да ўмовы задачы 

С. 77, № 1, 2

39 Множанне і дзя
ленне з лікам 10

Пазнаёміць з выпадкамі множання 
і дзялення з лікам 10;
замацоўваць уменне выконваць 
мно жанне і дзяленне з лікамі 0 і 1;
замацоўваць уменне рашаць задачы 
і састаўляць адваротныя задачы;
удасканальваць вылічальныя ўмен
ні і навыкі

Множанне і дзяленне з лікамі 10, 0 і 1.
Рашэнне задач вывучаных відаў.
Састаўленне адваротнай задачы.
Параўнанне значэнняў лікавых вы
разаў.
Складанне і адніманне лікавых зна
чэнняў даўжыні.
Знаходжанне значэння выразу пры 
дадзеным значэнні пераменнай.
Знаходжанне значэнняў выразаў

С. 79, № 1, 2

40 Замацаванне Замацоўваць уменне выконваць 
множанне і дзяленне з лікамі 10, 
0 і 1;
удасканальваць вылічальныя ўмен
ні і навыкі;
замацоўваць уменне састаўляць 
і рашаць задачы

Знаходжанне значэнняў выразаў.
Параўнанне значэнняў выразаў.
Множанне і дзяленне з лікамі 10, 0 і 1.
Састаўленне выразаў па табліцы.
Выбар схемы да ўмовы задачы.
Рашэнне задач вывучаных відаў

С. 81, № 1, 2

41 Атрыманне долі Пазнаёміць з утварэннем, чытан
нем і запісам долі;
замацоўваць уменне рашаць за
дачы;
удасканальваць навыкі вылічэнняў

Утварэнне долі на практычнай аснове, 
чытанне і запіс долі.
Знаходжанне значэнняў выразаў.
Рашэнне задач вывучаных відаў

С. 83, № 1, 2

42 Параўнанне долей 
на практычнай ас
нове

Вучыць параўноўваць долі на 
практычнай аснове;
удасканальваць навыкі вылі чэн
няў;
фарміраваць уменне рашаць зада
чы вывучаных відаў

Параўнанне долей на практычнай 
аснове.
Выкананне вылічэнняў у межах 100.
Рашэнне задач вывучаных відаў.
Параўнанне лікаў і значэнняў выра
заў.
Састаўленне выразаў па табліцы і зна
ходжанне іх значэнняў.
Складанне і адніманне лікавых значэ
нняў даўжыні

С. 85, № 1, 2

43 Задачы на знахо
джанне долі ліку

Пазнаёміць з запісам рашэння за
дачы на знаходжанне долі ліку;
замацоўваць уменне параўноўваць 
долі на практычный аснове;
удасканальваць вылічальныя на
выкі;
замацоўваць уменне рашаць зада
чы вывучаных відаў

Рашэнне задач на знаходжанне долі 
ліку.
Параўнанне долей на практычнай ас
нове.
Знаходжанне значэнняў выразаў.
Рашэнне задач вывучаных відаў.
Выбар пытання да ўмовы задачы.
Вылічэнне перыметра многавуголь
ніка

С. 87, № 1, 2

44 Задачы на знахо
джанне ліку па яго 
долі

Пазнаёміць са спосабам знахо
джання ліку па яго долі і з запісам 
рашэння задач на знаходжанне лі
ку па яго долі;
удасканальваць вылічальныя на
выкі;
замацоўваць уменне рашаць зада
чы вывучаных відаў

Рашэнне задач на знаходжанне ліку 
па яго долі.
Знаходжанне значэнняў выразаў.
Рашэнне задач вывучаных відаў

С. 89, № 1, 2
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45 Замацаванне Замацоўваць уменне параўноў
ваць долі на практычнай аснове;
удасканальваць уменне рашаць 
задачы на знаходжанне долі ліку 
і ліку па яго долі;
удасканальваць навыкі вусных 
і пісь мовых вылічэнняў, рашэння 
задач

Рашэнне задач на знаходжанне долі 
ліку і ліку па яго долі.
Знаходжанне значэнняў выразаў.
Састаўленне выразаў па схеме і зна
ходжанне іх значэнняў.
Падбор схемы да ўмовы задачы.
Рашэнне задачы вывучаных відаў

С. 91, № 1, 2

46 Множанне і дзяле
нне дзясяткаў

Пазнаёміць з прыёмамі множання 
і дзялення дзясяткаў на адназнач ны 
лік, дзялення дзясяткаў на дзясяткі;
замацоўваць уменне знаходзіць 
долю лікавага значэння велічыні;
удасканальваць вылічальныя ўмен
ні і навыкі;
замацоўваць уменне рашаць зада
чы вывучаных відаў

Множанне і дзяленне дзясяткаў на 
адназначны лік.
Дзяленне дзясяткаў на дзясяткі. 
Знаходжанне долі лікавага значэння 
велічыні.
Знаходжанне значэння выразу пры 
дадзеных значэннях пераменнай.
Дапаўненне ўмовы задачы данымі 
з табліцы.
Рашэнне задач вывучаных відаў

С. 93, № 1, 2

47 Размеркавальная 
ўласцівасць мно
жання. Вылічэнне 
перыметра прама
вугольніка 

Пазнаёміць з размеркавальнай 
уласцівасцю множання (правілам 
множання сумы на лік);
пазнаёміць з абазначэннем перы
метра лацінскай літарай Р і спо
сабам вылічэння перыметра пра
мавугольніка на аснове пры мя
нення размеркавальнай улас ці
васці множання;
замацоўваць уменне рашаць зада
чы вывучаных відаў;
удасканальваць вылічальныя ўме
нні і навыкі

Знаходжанне значэння выразу розны
мі спосабамі.
Параўнанне значэнняў выразаў з да
памогай размеркавальнай уласцівасці 
множання.
Вылічэнне перыметра прамавугольні
ка на аснове прымянення размеркава
льнай уласцівасці множання. Рашэн
не задач вывучаных відаў.
Састаўленне лікавых выразаў і знахо
джанне іх значэнняў

С. 95, № 1, 2

48 Множанне двух
значнага ліку на 
адназначны лік

Пазнаёміць з прыёмам множання 
двухзначнага ліку на адназначны;
замацоўваць уменне вылічаць 
перыметр прамавугольніка;
удасканальваць уменне рашаць 
задачы вывучаных відаў;
удасканальваць вылічальныя ўме
нні і навыкі

Множанне двухзначнага ліку на ад
назначны.
Састаўленне пытання да ўмовы за
дачы.
Рашэнне задач вывучаных відаў.
Састаўленне выразаў па слоўным апі
санні і знаходжанне іх значэнняў.
Распазнаванне тупога, вострага і пра
мога вуглоў

С. 97, № 1, 2

49 Множанне двух
значнага ліку на 
адназначны лік

Замацоўваць уменне памнажаць 
двухзначны лік на адназначны;
разгледзець розныя спосабы рашэ
ння задачы на аснове размеркава
льнай уласцівасці множання;
удасканальваць уменне рашаць 
задачы вывучаных відаў;
удасканальваць вылічальныя ўме
нні і навыкі

Множанне двухзначнага ліку на ад
назначны.
Рашэнне задачы рознымі спосабамі на 
аснове размеркавальнай уласцівасці 
множання.
Састаўленне выразаў па табліцы і зна
ходжанне іх значэнняў.
Складанне і адніманне лікавых зна
чэнняў часу.
Рашэнне задач вывучаных відаў

С. 99, № 1, 2

50 Замацаванне Замацоўваць уменне памнажаць 
двухзначны лік на адназначны;
удасканальваць вылічальныя ўме
нні і навыкі;
замацоўваць уменне рашаць зада
чы вывучаных відаў

Множанне двухзначнага ліку на ад
назначны.
Параўнанне значэнняў лікавых выра
заў.
Састаўленне выразаў па табліцы і зна
ходжанне іх значэнняў.
Рашэнне задач вывучаных відаў

С. 101, № 1, 2
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51 Дзяленне сумы на 
лік

Пазнаёміць з правілам дзялення 
сумы на лік;
вучыць параўноўваць значэнні 
выразаў з апорай на правіла дзяле
ння сумы на лік;
замацоўваць уменне вылічаць пе
рыметр прамавугольніка;
замацоўваць уменне рашаць за
дачы;
удасканальваць вылічальныя ўме
нні і навыкі

Знаходжанне значэння выразу розны
мі спосабамі.
Параўнанне значэнняў выразаў з апо
рай на правіла дзялення сумы на лік.
Вылічэнне перыметра прамавуголь
ніка.
Дапаўненне ўмовы задачы данымі 
з табліцы.
Рашэнне задач вывучаных відаў

С. 103, № 1, 2

52 Дзяленне двух
знач нага ліку на 
ад назначны лік

Пазнаёміць з прыёмам дзялення 
двухзначнага ліку на адназначны 
лік на аснове правіла дзялення су
мы на лік;
замацоўваць уменне рашаць зада
чы вывучаных відаў;
удасканальваць уменне вылічаць 
перыметр квадрата;
удасканальваць вылічальныя ўме
нні і навыкі

Дзяленне двухзначнага ліку на адна
значны лік на аснове правіла дзялен
ня сумы на лік.
Састаўленне выразаў па слоўным апі
санні.
Знаходжанне значэнняў выразаў.
Рашэнне задач вывучаных відаў

С. 105, № 1, 2

53 Дзяленне двухзна
чнага ліку на адна
значны лік

Замацоўваць уменне прымяняць 
прыём дзялення двухзначнага ліку 
на адназначны лік;
разгледзець розныя спосабы ра
шэн ня задачы на аснове правіла 
дзя лення сумы на лік;
замацоўваць уменне рашаць зада
чы вывучаных відаў;
удасканальваць вылічальныя ўме
нні і навыкі

Дзяленне двухзначнага ліку на адна
значны лік.
Рашэнне задачы рознымі спосабамі на 
аснове правіла дзялення сумы на лік.
Рашэнне задач вывучаных відаў

С. 107, № 1, 2

54 Дзяленне двух
значнага ліку на 
двухзначны лік

Пазнаёміць з прыёмам падбору 
пры дзяленні двухзначнага ліку 
на двухзначны;
удасканальваць вылічальныя ўме
нні і навыкі;
замацоўваць уменне рашаць зада
чы вывучаных відаў

Выкарыстанне спосабу падбору пры 
дзяленні двухзначнага ліку на двух
значны лік.
Знаходжанне значэнняў выразаў.
Рашэнне задач двума спосабамі.
Выбар схемы да тэксту задачы.
Састаўленне задачы па табліцы і яе 
рашэнне.
Рашэнне задач вывучаных відаў

С. 109, № 1, 2

55 Дзяленне двухзна
чнага ліку на двух
значны лік

Замацоўваць уменне ўжываць 
прыём падбору пры дзяленні двух
значнага ліку на двухзначны;
замацоўваць уменне рашаць зада
чы вывучаных відаў;
удасканальваць вылічальныя ўме
нні і навыкі

Дзяленне двухзначнага ліку на двух
значны лік.
Знаходжанне значэнняў выразаў.
Рашэнне задач двума спосабамі.
Рашэнне задач вывучаных відаў

С. 111, № 1, 2

56 Замацаванне Замацоўваць уменне выконваць 
множанне і дзяленне ў межах 100;
удасканальваць вылічальныя ўме
нні і навыкі;
замацоўваць уменне рашаць зада
чы вывучаных відаў

Множанне і дзяленне з лікамі ў межах 
100.
Знаходжанне значэнняў выразаў.
Складанне і адніманне лікавых зна
чэнняў часу.
Аднаўленне роўнасцяў з прапушча
нымі лікамі.
Выбар схемы да ўмовы задачы.
Рашэнне задач вывучаных відаў

С. 113, № 1, 2
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57 Ураўненне. Рашэ
нне ўраўненняў 
спосабам падбору

Пазнаёміць з літарамі лацінскага 
алфавіта х, у;
пазнаёміць з паняццем «ураўне
нне»;
вучыць рашаць ураўненні споса
бам падбору;
удасканальваць вылічальныя ўме
нні і навыкі;
замацоўваць уменне рашаць зада
чы вывучаных відаў

Рашэнне ўраўненняў спосабам пад
бору.
Вылічэнне перыметра квадрата.
Пісьмовае складанне і адніманне лі
каў у межах 100.
Рашэнне задач вывучаных відаў

С. 115, № 1, 2

58 Рашэнне ўраўнен
няў на аснове ўзае
ма сувязі паміж 
к а м  п а н е н т а м і 
і вы ні кам дзеянняў 
складання і ад ні
мання

Пазнаёміць са спосабам рашэння 
ўраўнення на аснове ўзаемасувязі 
паміж кампанентамі і вынікам дзе
янняў складання і аднімання;
удасканальваць вылічальныя ўме
нні і навыкі;
замацоўваць уменне рашаць зада
чы вывучаных відаў

Рашэнне ўраўненняў на аснове ўза
емасувязі паміж кампанентамі і выні
кам дзеянняў складання і аднімання.
Знаходжанне долі лікавага значэння 
велічынь.
Састаўленне задач па кароткім запісе.
Рашэнне задач рознымі спосабамі

С. 117, № 1, 2

59 Рашэнне ўраў
нен няў на аснове 
ўзаемасувязі па
між кам па нен та
мі і вы ні кам дзе
ян няў множання 
і дзя лення

Пазнаёміць са спосабам рашэння 
ўраўнення на аснове ўзаемасувязі 
паміж кампанентамі і вынікам 
дзеянняў множання і дзялення;
удасканальваць вылічальныя ўмен
ні і навыкі;
замацоўваць уменне рашаць зада
чы вывучаных відаў

Рашэнне ўраўненняў на аснове ўзае
ма сувязі паміж кампанентамі і выні
кам дзеянняў множання і дзялення.
Знаходжанне значэнняў выразаў.
Рашэнне задач вывучаных відаў

С. 119, № 1, 2

60 Рашэнне ўраўне
нняў

Замацоўваць уменне рашаць ураў
ненні;
удасканальваць вылічальныя ўме
нні і навыкі;
замацоўваць уменне рашаць зада
чы вывучаных відаў 

Рашэнне ўраўненняў на аснове ўза
емасувязі паміж кампанентамі і выні
кам дзеянняў.
Знаходжанне значэнняў выразаў.
Выбар схемы да ўмовы задачы.
Рашэнне задач вывучаных відаў.
Вызначэнне часу па цыферблатных 
гадзінніках

С. 121, № 1, 2

61 Пабудова прама
вугольніка

Навучыць будаваць прамавуголь
нік з дапамогай чарцёжных інстру
ментаў на паперы ў клетку і без 
клетак (на лінеенай і нелінеенай 
паперы);
замацоўваць уменне састаўляць 
ураўненні па слоўным апісанні 
і ра шаць іх;
удасканальваць вылічальныя ўме
нні і навыкі;
замацоўваць уменне рашаць тэ
кставыя задачы вывучаных відаў

Пабудова прамавугольніка на ліне
енай і нелінеенай паперы.
Састаўленне ўраўненняў па слоўным 
апісанні і іх рашэнне.
Знаходжанне значэнняў выразаў.
Вылічэнне перыметра прамавуголь
ніка.
Рашэнне задач вывучаных відаў

С. 123, № 1, 2

62 Пабудова прама
вугольніка з дадзе
нымі даўжынямі 
старон

Замацаваць уменне будаваць пра
мавугольнік з дадзенымі даўжы
нямі старон на паперы ў клетку 
і без клетак (на лінеенай і неліне
енай паперы);
удасканальваць вылічальныя ўме
нні і навыкі;
замацоўваць уменне рашаць тэк
ставыя задачы вывучаных відаў

Рашэнне задач на знаходжанне чацвё
ртага прапарцыянальнага.
Пабудова прамавугольніка па дадзе
ных значэннях даўжынь старон на 
нелінеенай паперы.
Састаўленне ўраўненняў па схемах 
і іх рашэнне.
Знаходжанне значэнняў выразаў.
Рашэнне задач вывучаных відаў

С. 125, № 1, 2

63 Замацаванне Замацоўваць уменне рашаць ураў
ненні;
удасканальваць вылічальныя ўме
нні і навыкі;

Рашэнне ўраўненняў на аснове ўза
емасувязі паміж кампанентамі і выні
кам дзеянняў.
Знаходжанне значэнняў і выразаў.

С. 127, № 1, 2
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практыкаваць у выкананні арыф
метычных дзеянняў з лікавымі 
зна чэннямі велічынь;
замацоўваць уменне рашаць тэ
кставыя задачы вывучаных відаў;
замацоўваць уменне вызначаць 
перыметр фігуры

Састаўленне і рашэнне задач выву
чаных відаў.
Выкананне арыфметычных дзеянняў 
з лікавымі значэннямі велічынь.
Вылічэнне перыметра многавуголь
ніка

64 Замацаванне, кан
трольная работа 
№ 2

Праверыць узровень засваення 
вучэбнага матэрыялу

Праверыць:
уменне выконваць множанне і дзяле
нне з лікамі ў межах 100;
уменне знаходзіць значэнні лікавых 
выразаў без дужак і з дужкамі; значэ
нні выразаў з пераменнай пры дадзе
ных значэннях пераменнай;
уменне рашаць задачы вывучаных 
відаў;
уменне рашаць ураўненні на аснове 
ўзаемасувязі паміж кампанентамі 
і вынікам дзеянняў

—

65 Замацаванне Даць вучням зваротную сувязь па 
выніках выканання кантрольнай 
работы;
выканаць работу па карэкцыі да
пушчаных памылак 

Паведамленне пра вынікі кантроль
най работы.
Аналіз памылак, якія былі дапушчаны 
вучнямі.
Паўторнае выкананне заданняў, ана
лагічных тым, у якіх былі дапушчаны 
памылкі

—

Частка 2 (75 г)
III чвэрць (41 г)

66 Праверка множа
ння спосабам зна
ходжання аднаго 
з множнікаў 

Пазнаёміць з праверкай множан
ня спосабам знаходжання аднаго 
з множнікаў;
замацоўваць уменні рашаць ураў
ненні;
удасканальваць вылічальныя ўме
нні і навыкі;
замацоўваць уменне рашаць зада
чы вывучаных відаў

Выкананне дзеяння множання з да
лейшай праверкай спосабам знахо
джання аднаго з множнікаў.
Састаўленне ўраўненняў па слоўным 
апісанні.
Рашэнне ўраўненняў.
Рашэнне задачы двума спосабамі.
Рашэнне задач вывучаных відаў

С. 5, № 1, 2

67 Праверка дзялен
ня спосабам зна
ходжання дзялі
мага

Пазнаёміць з праверкай дзялення 
спосабам знаходжання дзялімага;
замацоўваць уменне састаўляць 
выразы і знаходзіць іх значэнні, 
рашаць задачы і ўраўненні

Выкананне дзеяння дзялення з далей
шай праверкай спосабам знаходжання 
дзялімага.
Састаўленне лікавых выразаў і знахо
джанне іх значэнняў.
Рашэнне ўраўненняў.
Выбар схемы да тэксту задачы.
Састаўленне і рашэнне задач выву
чаных відаў

С. 7, № 1, 2

68 Праверка дзялен
ня спосабам зна
ходжання дзель
ніка

Пазнаёміць з праверкай дзялення 
спосабам знаходжання дзельніка;
замацоўваць уменне састаўляць 
правільныя роўнасці і няроўнасці, 
састаўляць і рашаць задачы

Выкананне дзеяння дзялення з далей
шай праверкай спосабам знаходжання 
дзельніка.
Састаўленне лікавых выразаў і знахо
джанне іх значэнняў.
Састаўленне правільных роўнасцяў 
і няроўнасцяў.
Састаўленне і рашэнне задач выву
чаных відаў

С. 9, № 1, 2

69 Дзяленне з аста
чай

Пазнаёміць з выпадкамі дзялення 
з астачай на аснове дзялення па 
змесце;
замацоўваць навыкі вылічэнняў 
з двухзначнымі лікамі, уменне ра
шаць задачы і ўраўненні

Выкананне дзеяння дзялення з аста
чай на аснове дзялення па змесце.
Выкананне арыфметычных дзеянняў 
з двухзначнымі лікамі.
Рашэнне ўраўненняў.
Састаўленне выразу да задачы.
Рашэнне задач вывучаных відаў

С. 11, № 1, 2
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70 Дзяленне з аста
чай

Пазнаёміць з вывадам пра тое, што 
астача пры дзяленні павінна быць 
меншай за дзельнік;
пазнаёміць з алгарытмам дзялення 
з астачай;
замацоўваць навыкі вылічэнняў 
з двухзначнымі лікамі, уменні ра
шаць задачы і ўраўненні

Выкананне дзеяння дзялення з аста
чай на аснове алгарытму.
Выкананне арыфметычных дзеянняў 
з двухзначнымі лікамі.
Рашэнне ўраўненняў.
Рашэнне задач вывучаных відаў

С. 13, № 1, 2

71 Праверка дзялен
ня з астачай

Навучыць правяраць правільнасць 
выканання дзялення з астачай;
замацоўваць уменне рашаць зада
чы, састаўляць і рашаць ураўненні

Выкананне дзеяння дзялення з аста
чай з далейшай праверкай.
Рашэнне ўраўненняў.
Выбар схемы да задачы.
Састаўленне і рашэнне адваротнай 
задачы.
Састаўленне і рашэнне задач выву
чаных відаў

С. 15, № 1, 2

72 Замацаванне Замацоўваць вылічальныя ўменні 
і навыкі, уменне састаўляць і ра
шаць задачы

Дзяленне з астачай і яго праверка.
Знаходжанне значэнняў выразаў.
Састаўленне задачы па схеме.
Рашэнне задач вывучаных відаў

С. 17, № 1, 2

73 Плошча. Па раў
нан не плошчаў на 
ас нове пачуццё
ва га ўспрыман
ня і з да памогай 
умоў най меркі

Пазнаёміць з паняццем «плошча»;
удакладніць веданне спосабу па
раўнання плошчаў фігур на аснове 
пачуццёвага ўспрымання і з дапа
могай умоўнай меркі;
замацоўваць уменне рашаць зада
чы і ўраўненні 

Параўнанне плошчаў фігур на аснове 
пачуццёвага ўспрымання, з выкары
станнем умоўнай меркі.
Састаўленне правільных няроўнас
цяў.
Рашэнне ўраўненняў.
Рашэнне задач вывучаных відаў

С. 19, № 1, 2

74 Квадратны санты
метр

Пазнаёміць з адзінкай плошчы — 
квадратным сантыметрам;
вучыць выражаць вынік вымярэ
ння плошчы ў квадратных санты
метрах;
удасканальваць вылічальныя ўме
нні і навыкі;
замацоўваць уменне рашаць за
дачы

Вымярэнне плошчы фігур і выражэн
не яе значэння ў квадратных санты
метрах.
Дзяленне з астачай і яго праверка.
Састаўленне правільных роўнасцяў 
і няроўнасцяў.
Знаходжанне значэнняў выразаў.
Састаўленне і рашэнне задач выву
чаных відаў

С. 21, № 1, 2

75 Палетка. Вымярэ
нне палеткай пло
шчы фігур

Пазнаёміць з палеткай і паказаць 
спосаб вымярэння плошчы фігуры 
з дапамогай палеткі;
удасканальваць вылічальныя ўме
нні і навыкі;
замацоўваць уменне рашаць за
дачы

Вымярэнне плошчы фігур з выкары
станнем палеткі.
Дзяленне з астачай і яго праверка.
Састаўленне выразаў і знаходжанне 
іх значэнняў.
Састаўленне і рашэнне задач выву
чаных відаў

С. 23, № 1, 2

76 Вымярэнне пале
ткай плошчы фі
гур

Удасканальваць уменне выкары
стоўваць палетку для вызначэння 
плошчы фігур;
удасканальваць вылічальныя ўме
нні і навыкі;
замацоўваць уменне рашаць за
дачы

Вымярэнне плошчы фігур з выкары
станнем палеткі.
Знаходжанне значэння выразу пры 
дадзеных значэннях пераменнай.
Знаходжанне значэнняў выразаў.
Дапаўненне тэксту задачы данымі 
схемы.
Рашэнне задач вывучаных відаў

С. 25, № 1, 2

77 Замацаванне Замацаваць уменне параўноўваць 
плошчы фігур з дапамогай палеткі;
удасканальваць вылічальныя ўме
нні і навыкі;
замацоўваць уменне рашаць зада
чы вывучаных відаў

Параўнанне плошчы фігур з выкары
станнем умоўнай меркі палеткі.
Дзяленне з астачай і яго праверка.
Знаходжанне значэнняў выразаў.
Рашэнне ўраўненняў.
Выбар выразу і пытання да тэксту 
задачы.
Рашэнне задач вывучаных відаў

С. 27, № 1, 2
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Трохзначныя лікі (56 г)

78 Утварэнне трох
значных лікаў. 
Сот ня як лічыль
ная адзінка

Пазнаёміць з новай лічыльнай 
адзінкай — сотняй;
пазнаёміць з утварэннем трохзна
чных лікаў;
вучыць выконваць складанне і ад
німанне соцень;
удасканальваць уменне рашаць 
задачы вывучаных відаў

Выкарыстанне сотні як лічыльнай 
адзінкі.
Складанне і адніманне соцень.
Рашэнне задач вывучаных відаў

С. 29, № 1, 2

79 Разрады соцень, 
дзясяткаў, адзінак

Пазнаёміць з адзінкамі трэцяга 
раз раду;
вучыць чытаць і запісваць трох
значныя лікі;
фарміраваць уменне складаць і ад
німаць трохзначныя лікі на аснове 
ведання паслядоўнасці лікаў і та
блічнага складання і аднімання;
вучыць вызначаць агульную коль
касць дзясяткаў у трохзначным 
ліку;
замацоўваць уменне рашаць зада
чы вывучаных відаў

Устанаўленне паслядоўнасці лікаў 
у межах 1000.
Чытанне і запіс трохзначных лікаў.
Складанне і адніманне, якое засна
вана на веданні паслядоўнасці лікаў 
і таблічнага складання і аднімання.
Вызначэнне агульнай колькасці дзя
сяткаў у трохзначным ліку.
Састаўленне задач па табліцы.
Рашэнне задач вывучаных відаў

С. 31, № 1, 2

80 Разрадны састаў 
трохзначных лі
каў. Прадстаўлен
не трохзначнага 
лі ку ў выглядзе 
су мы разрадных 
складаемых 

Вучыць вызначаць разрадны са
стаў трохзначных лікаў, прадстаў
ляць трохзначныя лікі ў выглядзе 
сумы разрадных складаемых;
удасканальваць вылічальныя ўмен
ні і навыкі;
рыхтаваць да ўвядзення тэкставых 
арыфметычных задач на рух

Вызначэнне разраднага саставу трох
значных лікаў.
Прадстаўленне трохзначных лікаў 
у вы глядзе сумы разрадных склада
емых.
Рашэнне ўраўненняў. 
Рашэнне задач вывучаных відаў

С. 33, № 1, 2

81 Параўнанне трох
значных лікаў

Пазнаёміць з прыёмам паразрад
нага параўнання трохзначных лі
каў;
вучыць выконваць дзяленне трох
значнага ліку на двухзначны, якое 
заснавана на вылічэннях у ме жах 
100;
удасканальваць вылічальныя ўмен
ні і навыкі;
рыхтаваць да ўвядзення тэкставых 
задач на рух

Параўнанне трохзначных лікаў.
Множанне і дзяленне трохзначных 
лікаў, якое заснавана на таблічных 
выпадках.
Рашэнне ўраўненняў.
Пабудова прамавугольніка і вылічэн
не яго перыметра.
Рашэнне задач вывучаных відаў

С. 35, № 1, 2

82 Задачы на знахо
джанне чацвёрта
га прапарцыяна
льнага

Фарміраваць уменне рашаць за
дачы на знаходжанне чацвёрта
га прапарцыянальнага спосабам 
вызначэння пастаяннай велічыні;
удасканальваць вылічальныя ўмен
ні і навыкі;
замацоўваць уменне рашаць зада
чы вывучаных відаў

Рашэнне задач на знаходжанне чацвё
ртага прапарцыянальнага спосабам 
вызначэння пастаяннай велічыні.
Параўнанне трохзначных лікаў.
Знаходжанне значэнняў выразаў.
Рашэнне задач вывучаных відаў

С. 37, № 1, 2

83 Замацаванне Замацаваць веды пра разрадны 
састаў трохзначных лікаў;
удасканальваць вылічальныя ўме
нні і навыкі;
замацоўваць уменне рашаць зада
чы вывучаных відаў

Чытанне і запіс трохзначных лікаў.
Састаўленне выразаў і знаходжанне 
іх значэнняў.
Дзяленне з астачай і яго праверка.
Састаўленне правільных роўнасцяў.
Састаўленне і рашэнне задач выву
чаных відаў

С. 39, № 1, 2

84 Складанне і ад ні
манне трохзнач
ных лікаў, якое 
заснавана на скла

Фарміраваць уменне складаць 
і аднімаць трохзначныя лікі на 
аснове складання і аднімання лі
каў у межах 100;

Складанне і адніманне трохзначных 
і двухзначных лікаў, якое заснавана 
на вылічэннях у межах 100.
Састаўленне правільных няроўнасцяў.

С. 41, № 1, 2
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данні і адніманні 
лікаў у межах 100

удасканальваць вылічальныя ўмен
ні і навыкі;
замацоўваць уменне рашаць зада
чы вывучаных відаў;
працягваць падрыхтоўку да ўвя
дзення задач на рух

Знаходжанне значэнняў выразаў.
Вылічэнне перыметра прамавуголь
ніка і вызначэнне яго плошчы з дапа
могай палеткі.
Устанаўленне заканамернасці.
Рашэнне задач вывучаных відаў

85 Множанне і дзя
ленне трохзнач
ных лікаў, якое 
за снавана на вылі
чэннях у межах 
100 (віду 130 ⋅ 2, 
260 : 2)

Складанне і адніманне, якое за
снавана на веданні паслядоўнасці 
лікаў і таблічнага складання і ад
німання 

Множанне і дзяленне, складанне і ад
німанне трохзначных лікаў з апорай 
на вылічэнні ў межах 100.
Састаўленне і рашэнне ўраўненняў.
Дапаўненне тэксту задачы данымі 
з табліцы.
Вылічэнне перыметра прамавуголь
ніка.
Рашэнне задач вывучаных відаў

С. 43, № 1, 2

86 Дзяленне трохзна
чных лікаў, якое 
заснавана на вылі
чэннях у ме  жах 
100 (віду 120 : 40)

Фарміраваць уменне дзяліць трох
значныя лікі на аснове вылічэнняў 
у межах 100;
замацоўваць уменне выконваць 
складанне і адніманне трохзнач
ных лікаў, якое заснавана на вылі
чэннях у межах 100;
замацоўваць уменне рашаць зада
чы вывучаных відаў

Дзяленне лікаў віду 120 : 40.
Арыфметычныя дзеянні, якія заснава
ны на вылічэннях у межах 100.
Параўнанне лікавых значэнняў даў
жыні.
Састаўленне задач па схеме і па таблі
цы, іх рашэнне.
Састаўленне адваротных задач.
Вылічэнне перыметра прама ву голь
ніка.
Пабудова прамавугольніка з да дзе
нымі даўжынямі старон.
Рашэнне задач вывучаных відаў

С. 45, № 1, 2

87 Дзяленне трохзна
чных лікаў, якое 
заснавана на вылі
чэннях у межах 
100 (віду 320 : 16)

Фарміраваць уменне дзяліць трох
значныя лікі на аснове вылічэнняў 
у межах 100;
замацоўваць уменне выконваць 
складанне і адніманне трохзна
чных лікаў, якое заснавана на 
вылічэннях у межах 100;
удасканальваць вылічальныя ўмен
ні і навыкі;
замацоўваць уменне рашаць зада
чы вывучаных відаў

Дзяленне лікаў віду 320 : 16 і 600 : 12.
Складанне і адніманне трохзначных 
лікаў з апорай на вылічэнні ў межах 
100.
Састаўленне правільных няроўнас
цяў.
Знаходжанне значэнняў выразаў.
Параўнанне лікавых значэнняў даў
жыні. 
Устанаўленне заканамернасці.
Выбар схемы да тэксту задачы.
Рашэнне задач вывучаных відаў

С. 47, № 1, 2

88 Цана. Колькасць. 
Кошт. Простыя за
дачы на вызначэн
не кошту

Пазнаёміць з паняццямі «цана» 
і «кошт»;
удакладніць уяўленне пра грашо
выя адзінкі і іх суадносіны;
вучыць рашаць простыя задачы на 
вызначэнне кошту;
замацоўваць навыкі вылічэнняў 
з трохзначнымі лікамі, якія засна
ваны на вылічэннях у межах 100

Устанаўленне суадносін паміж ру
блём і капейкай.
Рашэнне простых задач на знаходжан
не кошту.
Множанне і дзяленне трохзначных 
лікаў з апорай на вылічэнні ў межах 
100.
Састаўленне табліцы і схемы да за
дачы.
Рашэнне задач вывучаных відаў

С. 49, № 1, 2

89 Простыя задачы 
на вызначэнне ко
лькасці і кошту 

Вучыць рашаць простыя задачы 
на вызначэнне колькасці, кошту;
замацоўваць навыкі вусных вылі
чэнняў над лікамі ў межах 100;
замацоўваць уменне вылічаць 
перыметр прамавугольніка

Рашэнне простых задач на вызначэн
не колькасці і цаны.
Множанне і дзяленне трохзначных 
лікаў з апорай на вылічэнні ў межах 
100.
Састаўленне і рашэнне ўраўненняў.
Вылічэнне перыметра прамавуголь
ніка.
Рашэнне задач вывучаных відаў

С. 51, № 1, 2
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90 Замацаванне Замацоўваць уменне выконваць 
арыфметычныя дзеянні з трохзна
чнымі лікамі на аснове вылічэнняў 
у межах 100;
замацоўваць уменне рашаць зада
чы вывучаных відаў

Выкананне арыфметычных дзеян
няў з трохзначнымі лікамі з апорай 
на вылічэнні ў межах 100.
Устанаўленне заканамернасці.
Рашэнне задачы рознымі спосабамі.
Рашэнне састаўных задач на вызна
чэнне кошту.
Рашэнне задач вывучаных відаў

С. 53, № 1, 2

91 Кіламетр Пазнаёміць з новай адзінкай даў
жыні — кіламетрам, суадносінамі 
адзінак даўжыні (1 км = 1000 м);
замацоўваць уменне выконваць 
арыфметычныя дзеянні з трох
значнымі лікамі, якія заснаваны 
на вылічэннях у межах 100;
удасканальваць уменне рашаць 
задачы вывучаных відаў

Выкарыстанне новай адзінкі даўжыні 
для абазначэння адлегласцей.
Выкананне арыфметычных дзеян
няў з трохзначнымі лікамі з апорай 
на вылічэнні ў межах 100.
Выбар схемы да тэксту задачы.
Вызначэнне часу па цыферблатных 
гадзінніках.
Рашэнне задач вывучаных відаў

С. 55, № 1, 2

92 Скорасць. Прос
тыя задачы на вы
значэнне ад лег
ласці

Пазнаёміць з паняццямі «адле
гласць» і «скорасць»;
пазнаёміць з простымі задачамі 
на знаходжанне адлегласці пры 
дадзеных скорасці і часу руху;
замацоўваць уменне выконваць 
вусныя вылічэнні з трохзначнымі 
лікамі і дзяліць двухзначныя лікі 
з астачай;
удасканальваць уменне рашаць 
задачы вывучаных відаў

Рашэнне простых задач на рух, на 
вызначэнне адлегласці.
Выкананне арыфметычных дзеян
няў з трохзначнымі лікамі з апорай 
на вылічэнні ў межах 100.
Дзяленне з астачай і яго праверка.
Састаўленне і рашэнне ўраўненняў.
Рашэнне задач вывучаных відаў

С. 57, № 1, 2

93 Скорасць. Прос
тыя задачы на 
вызначэнне ско
расці і часу 

Пазнаёміць з простымі задачамі на 
знаходжанне скорасці і часу руху;
замацоўваць уменне выконваць 
вусныя вылічэнні з трохзначнымі 
лікамі;
удасканальваць уменне рашаць 
задачы вывучаных відаў

Рашэнне простых задач на рух, на 
вызначэнне скорасці і часу руху.
Выкананне арыфметычных дзеян
няў з трохзначнымі лікамі з апорай 
на вылічэнні ў межах 100.
Выражэнне лікавых значэнняў даў
жыні ў адзінках іншых найменняў.
Параўнанне трохзначных лікаў.
Састаўленне адваротных задач.
Рашэнне задач вывучаных відаў

С. 59, № 1, 2

94 Пісьмовае скла
данне і адніманне 
трохзначных лікаў 

Пазнаёміць з алгарытмам пісьмо
вага складання трохзначных лі
каў без пераходу цераз разрадную 
адзінку;
удасканальваць вылічальныя ўме
нні і навыкі;
замацоўваць уменне рашаць зада
чы вывучаных відаў

Выкананне складання і аднімання 
трохзначных лікаў у слупок.
Дзяленне з астачай і яго праверка.
Арыфметычныя дзеянні з лікавымі 
значэннямі даўжыні.
Рашэнне задач вывучаных відаў

С. 61, № 1, 2

95 Пісьмовае скла
данне трохзнач
ных лікаў з утва
рэннем сотні

Разгледзець пісьмовае складанне 
трохзначных лікаў з утварэннем 
адзінкі трэцяга разраду;
удасканальваць вылічальныя ўме
нні і навыкі;
замацоўваць уменне рашаць зада
чы вывучаных відаў

Выкананне складання ў слупок лікаў 
у межах 1000.
Выбар схемы да тэксту задачы.
Рашэнне задач вывучаных відаў

С. 63, № 1, 2

96 Пісьмовае адніма
нне трохзначных 
лікаў з драблен
нем сотні

Разгледзець пісьмовае адніманне 
трохзначных лікаў з драбленнем 
адзінкі трэцяга разраду;
удасканальваць вылічальныя ўме
нні і навыкі;
замацоўваць уменне рашаць зада
чы вывучаных відаў

Выкананне аднімання ў слупок лікаў 
у межах 1000.
Састаўленне выразаў і знаходжанне 
іх значэнняў.
Рашэнне задачы двума спосабамі.
Рашэнне задач вывучаных відаў

С. 65, № 1, 2
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97 Замацаванне Паўтарыць вывучаныя алгарытмы 
пісьмовага складання і аднімання 
трохзначных лікаў;
удасканальваць вылічальныя ўме
нні і навыкі;
замацоўваць уменне рашаць зада
чы вывучаных відаў

Выкананне складання і аднімання 
ў слупок лікаў у межах 1000.
Знаходжанне значэнняў выразаў.
Параўнанне лікавых значэнняў велі
чынь.
Выбар схемы да тэксту задачы.
Пабудова прамавугольніка з дадзены
мі даўжынямі старон.
Рашэнне задач вывучаных відаў

 С. 67, № 1, 2

98 Задачы на знахо
джанне чацвёрта
га прапарцыяна
льнага

Фарміраваць уменне рашаць за
дачы на знаходжанне чацвёрта
га прапарцыянальнага спосабам 
вызначэння пастаяннай велічыні;
удасканальваць вылічальныя ўме
нні і навыкі;
замацоўваць уменне рашаць зада
чы вывучаных відаў

Рашэнне задач на знаходжанне чацвёр
тага прапарцыянальнага.
Выкананне арыфметычных дзеянняў 
з трохзначнымі лікамі з апорай на вы
лічэнні ў межах 100.
Складанне і адніманне ў слупок лікаў 
у межах 1000.
Састаўленне адваротных задач.
Рашэнне задач вывучаных відаў

С. 69, № 1, 2

99 Задачы на знахо
джанне чацвёрта
га прапарцыяна
льнага

Фарміраваць уменне рашаць за
дачы на знаходжанне чацвёрта
га прапарцыянальнага спосабам 
вызначэння пастаяннай велічыні;
удасканальваць вылічальныя ўме
нні і навыкі;
замацоўваць уменне рашаць зада
чы вывучаных відаў

Рашэнне задач на знаходжанне чацвё
ртага прапарцыянальнага.
Выкананне пісьмовага складання і ад
німання трохзначных лікаў.
Рашэнне ўраўненняў.
Рашэнне задач вывучаных відаў

С. 71, № 1, 2

100 Пісьмовае склада
нне трохзначных 
лікаў з утварэннем 
1000

Разгледзець пісьмовае складанне 
трохзначных лікаў з утварэннем 
1000;
удасканальваць вылічальныя ўме
нні і навыкі;
замацоўваць уменне рашаць зада
чы вывучаных відаў

Пісьмовае складанне лікаў у межах 
1000.
Дзяленне з астачай і яго праверка.
Вызначэнне часу па цыферблатных 
гадзінніках з выкарыстаннем тэрмі
наў «палова», «чвэрць», «без чвэрці».
Састаўленне задач па табліцы.
Рашэнне задач вывучаных відаў

С. 73, № 1, 2

101 Пісьмовае адніма
нне трохзначных 
лікаў ад 1000

Рзгледзець пісьмовае адніманне 
трохзначных лікаў ад 1000;
удасканальваць вылічальныя ўме
нні і навыкі;
замацоўваць уменне рашаць зада
чы вывучаных відаў

Пісьмовае адніманне лікаў у межах 
1000.
Вуснае складанне і адніманне лікаў 
у межах 1000.
Выбар схемы да тэксту задачы.
Работа з табліцай.
Рашэнне задач вывучаных відаў

С. 75, № 1, 2

102 Грам Пазнаёміць з новай адзінкай ма
сы — грамам, суадносінамі адзі нак 
масы (1 кг = 1000 г);
вучыць складаць і аднімаць значэ
нні мас, якія выражаны ў адзінках 
розных найменняў;
удасканальваць вылічальныя ўме
нні і навыкі;
замацоўваць уменне рашаць зада
чы вывучаных відаў

Выкарыстанне адзінкі масы «грам» 
для вызначэння масы прадметаў.
Выкананне арыфметычных дзеянняў 
з лікавымі значэннямі масы.
Выкананне дзеянняў складання і ад
німання з трохзначнымі лікамі.
Састаўленне выразу да задачы.
Рашэнне задач вывучаных відаў

С. 79, № 1, 2

103 Тона. Цэнтнер Пазнаёміць з новай адзінкай вы
мярэння масы — тонай, суадносі
намі адзінак масы (1 т = 1000 кг);
фарміраваць уменне пераводзіць 
лікавыя значэнні масы ў адзінкі 
іншых найменняў

Выражэнне масы прадметаў з дапамо
гай розных адзінак вымярэння.
Параўнанне значэнняў масы.
Рашэнне задач на адначасовы сустрэ
чны рух.
Выкананне дзеяння дзялення трох
значнага ліку на адназначны

С. 81, № 1, 2
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104 Замацаванне Замацаваць веданне табліцы адзі
нак масы;
удасканальваць вылічальныя ўме
нні і навыкі;
замацоўваць уменне рашаць зада
чы вывучаных відаў

Устанаўленне суадносін паміж адзін
камі масы.
Выкананне дзеянняў складання і ад
німання з трохзначнымі лікамі.
Выкананне дзялення з астачай.
Параўнанне значэнняў выразаў.
Пабудова прамавугольніка.
Вылічэнне перыметра прамавуголь
ніка.
Рашэнне задач вывучаных відаў

С. 83, № 1, 2

105 Замацаванне, кан
трольная работа 
№ 3

Праверыць узровень засваення 
вучэбнага матэрыялу

Праверыць:
уменне выконваць дзеянні складання 
і аднімання з трохзначнымі лікамі;
уменне выконваць дзяленне з астачай 
і яго праверку;
уменне рашаць задачы вывучаных 
відаў;
уменне выкарыстоўваць адзінкі масы 
для выражэння масы прадметаў;
уменне выконваць арыфметычныя дзе
янні з лікавымі значэннямі велічынь;
уменне будаваць прамавугольнік;
уменне вылічаць перыметр прамаву
гольніка

—

106 Замацаванне Даць вучням зваротную сувязь па 
выніках выканання кантрольнай 
работы;
выканаць работу па карэкцыі да
пушчаных памылак

Паведамленне пра вынікі кантроль
най работы.
Аналіз памылак, якія былі дапушчаны 
вучнямі.
Паўторнае выкананне заданняў, ана
лагічных тым, у якіх былі дапушчаны 
памылкі

—

IV чвэрць (34 г)

107 Вуснае множанне 
трохзначнага ліку 
на адназначны лік

Пазнаёміць з прыёмам множання 
трохзначнага ліку на адназначны 
на аснове правіла множання сумы 
на лік;
вучыць рашаць задачы на знахо
джанне чацвёртага прапарцыяна
льнага з велічынямі «скорасць», 
«час» і «адлегласць»;
удасканальваць вылічальныя ўме
нні і навыкі

Выкананне вуснага множання і дзя
лення трохзначных лікаў з апорай на 
правіла множання сумы на лік.
Рашэнне задач на рух (на знаходжан
не чацвёртага прапарцыянальнага).
Пабудова прамавугольніка.
Рашэнне ўраўненняў.
Знаходжанне значэнняў выразаў.
Выбар выразу да тэксту задачы.
Рашэнне задач вывучаных відаў

С. 85, № 1, 2

108 Пісьмовае мно
жан не трохзнач
на га лі ку на адна
значны лік (выпа
дкі віду 321 · 3)

Пазнаёміць з алгарытмам пісьмо
вага множання трохзначнага ліку 
на адназначны (для выпадкаў віду 
321 · 3);
удасканальваць вылічальныя ўме
нні і навыкі;
замацоўваць уменне рашаць зада
чы вывучаных відаў

Выкананне пісьмовага множання 
трох значных лікаў на адназначны лік.
Састаўленне правільных няроўнас
цяў.
Выбар схемы да задачы.
Рашэнне задач на рух (на знаходжа
нне чацвёртага прапарцыянальнага).
Рашэнне задач вывучаных відаў

С. 87, № 1, 2

109 Пісьмовае мно
жан не трохзнач
на га ліку на ад на
знач ны лік (вы
пад кі віду 326 · 3)

Пазнаёміць з пісьмовым множа
ннем трохзначнага ліку на адна
значны для выпадкаў віду 326 · 3;
удасканальваць вылічальныя ўме
нні і навыкі;
замацоўваць уменне рашаць зада
чы вывучаных відаў

Выкананне пісьмовага множання 
трох значных лікаў на адназначны.
Састаўленне выразаў і знаходжанне 
іх значэнняў.
Параўнанне лікавых значэнняў велі
чынь.
Устанаўленне заканамернасці.
Рашэнне задач вывучаных відаў

С. 89, № 1, 2
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110 Пісьмовае мно
жан не трохзнач
на га ліку на адна
значны лік (выпа
дкі віду 123 · 5)

Пазнаёміць з пісьмовым множан
нем трохзначнага ліку на адназнач
ны для выпадкаў віду 123 · 5;
удасканальваць вылічальныя ўме
нні і навыкі;
замацоўваць уменне рашаць зада
чы вывучаных відаў

Выкананне пісьмовага множання 
трох значных лікаў на адназначны.
Рашэнне ўраўненняў.
Арыфметычныя дзеянні з лікавымі 
значэннямі даўжыні.
Састаўленне выразаў і знаходжанне 
іх значэнняў.
Дапаўненне тэксту задачы данымі 
табліцы.
Рашэнне задач вывучаных відаў

С. 91, № 1, 2

111 Замацаванне Замацоўваць уменне выконваць 
пісьмовае множанне трохзначных 
лікаў на адназначны;
удасканальваць вылічальныя ўме
нні і навыкі;
замацоўваць уменне рашаць зада
чы вывучаных відаў

Выкананне пісьмовага множання 
трох значных лікаў на адназначны.
Рашэнне ўраўненняў.
Састаўленне роўнасцяў.
Састаўленне задачы па табліцы і яе 
рашэнне.
Вызначэнне плошчы фігуры з дапа
могай палеткі.
Рашэнне задач вывучаных відаў

С. 93, № 1, 2

112 Рашэнне задач на 
знаходжанне чац
вёртага пра пар
цыя нальнага

Фарміраваць уменне рашаць за
дачы на знаходжанне чацвёртага 
прапарцыянальнага спосабам вы
значэння пастаяннай велічыні;
удасканальваць вылічальныя ўме
н ні і навыкі;
замацоўваць уменне рашаць зада
чы вывучаных відаў

Рашэнне задач на знаходжанне чац
вёртага прапарцыянальнага спосабам 
вызначэння пастаяннай велічыні.
Выкананне пісьмовага множання 
трохзначных лікаў на адназначны.
Знаходжанне значэнняў выразаў.
Рашэнне ўраўненняў.
Рашэнне задач вывучаных відаў

С. 95, № 1, 2

113 Рашэнне задач на 
знаходжанне чац
вёр тага прапарцы
янальнага

Фарміраваць уменне рашаць за
дачы на знаходжанне чацвёрта
га прапарцыянальнага спосабам 
вызначэння пастаяннай велічыні;
удасканальваць вылічальныя ўме
нні і навыкі;
замацоўваць уменне рашаць зада
чы вывучаных відаў

Рашэнне задач на знаходжанне чацвё
ртага прапарцыянальнага спосабам 
вызначэння пастаяннай велічыні.
Выкананне пісьмовага множання 
трох значных лікаў на адназначны.
Знаходжанне значэння выразу пры 
дадзеных значэннях пераменнай.
Састаўленне і рашэнне ўраўненняў.
Рашэнне задач вывучаных відаў

С. 97, № 1, 2

114 Вуснае дзяленне 
трохзначнага ліку 
на адназначны лік

Пазнаёміць з прыёмам дзялення 
трохзначнага ліку на адназначны 
на аснове правіла дзялення сумы 
на лік;
удасканальваць вылічальныя ўме
нні і навыкі;
замацоўваць уменне рашаць зада
чы вывучаных відаў

Выкананне вуснага дзялення трохзна
чнага ліку на адназначны на аснове 
правіла дзялення сумы на лік.
Выкананне вылічэнняў з лікамі ў ме
жах 1000.
Рашэнне ўраўненняў.
Выбар тэксту задачы да табліцы.
Выбар схемы да тэксту задачы.
Рашэнне задач вывучаных відаў

С. 99, № 1, 2

115 Пісьмовае дзялен
не трохзначнага 
лі ку на адназнач
ны лік (выпадкі ві  
ду 936 : 3)

Пазнаёміць з пісьмовым дзялен
нем трохзначнага ліку на адназнач
ны для выпадкаў віду 963 : 3;
удасканальваць вылічальныя ўме
нні і навыкі;
замацоўваць уменне рашаць зада
чы вывучаных відаў

Выкананне пісьмовага дзялення трох
значнага ліку на адназначны.
Выкананне вылічэнняў з лікамі ў ме
жах 1000.
Дзяленне з астачай і яго праверка.
Выбар схемы да тэксту задачы.
Рашэнне задач вывучаных відаў

С. 101, № 1, 2

116 Пісьмовае дзялен
не трохзначнага 
лі ку на адназнач
ны лік (выпадкі ві  
ду 546 : 2)

Пазнаёміць з пісьмовым дзялен
нем трохзначнага ліку на адназна
чны для выпадкаў віду 546 : 2;
удасканальваць вылічальныя ўме
нні і навыкі;
замацоўваць уменне рашаць зада
чы вывучаных відаў

Выкананне пісьмовага дзялення трох
значнага ліку на адназначны.
Рашэнне ўраўненняў.
Выбар схемы да задачы.
Рашэнне задач вывучаных відаў

С. 103, № 1, 2
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117 Замацаванне Замацоўваць уменне выконваць 
пісьмовае дзяленне трохзначнага 
ліку на адназначны;
удасканальваць вылічальныя ўме
нні і навыкі;
замацоўваць уменне рашаць зада
чы вывучаных відаў

Выкананне пісьмовага дзялення трох
значнага ліку на адназначны.
Выкананне вылічэнняў з лікамі ў ме
жах 1000.
Рашэнне ўраўненняў.
Дзяленне з астачай і яго праверка.
Вызначэнне перыметра трохвуголь
ніка і прамавугольніка.
Вызначэнне часу на цыферблатных 
гадзінніках.
Рашэнне задач вывучаных відаў

С. 105, № 1, 2

118 Задачы на рух 
у про цілеглых на
прамках (на зна
хо джанне ад лег
ласці)

Пазнаёміць з задачамі на аднача
совы рух у процілеглых напрамках 
і разгледзець першы спосаб іх ра
шэння;
удасканальваць вылічальныя ўмен
ні і навыкі;
замацоўваць уменне рашаць зада
чы вывучаных відаў

Рашэнне задач на адначасовы рух 
у процілеглых напрамках (на знахо
джанне адлегласці).
Выкананне вусных і пісьмовых вылі
чэнняў з лікамі ў межах 1000.
Рашэнне ўраўненняў.
Рашэнне задач вывучаных відаў

С. 107, № 1, 2

119 Задачы на рух 
у процілеглых на
прамках (на зна
ходжанне адлег
ласці)

Пазнаёміць з паняццем «скорасць 
аддалення»; 
разгледзець другі спосаб рашэння 
задач на адначасовы рух у проці
леглых напрамках;
удасканальваць вылічальныя ўме
нні і навыкі;
замацоўваць уменне рашаць зада
чы вывучаных відаў

Рашэнне задач на адначасовы рух 
у процілеглых напрамках з выкары
станнем паняцця «скорасць аддале
ння».
Выкананне вусных і пісьмовых вылі
чэнняў з лікамі ў межах 1000.
Састаўленне задачы па табліцы і яе 
рашэнне.
Рашэнне задач вывучаных відаў

С. 109, № 1, 2

120 Пісьмовае дзялен
не трохзначнага 
ліку на адназнач
ны лік (выпадкі 
віду 328 : 4) 

Пазнаёміць з пісьмовым дзялен
нем трохзначнага ліку на адназна
чны для выпадкаў віду 328 : 4; 
удасканальваць вылічальныя ўме
нні і навыкі;
замацоўваць уменне рашаць зада
чы вывучаных відаў

Выкананне пісьмовага дзялення трох
значнага ліку на адназначны.
Выкананне вусных і пісьмовых вылі
чэнняў з лікамі ў межах 1000.
Рашэнне задачы двума спосабамі. 
Выбар схемы да тэксту задачы.
Састаўленне задачы па рашэнні.
Рашэнне задач вывучаных відаў

С. 111, № 1, 2

121 Пісьмовае дзялен
не трохзначнага 
ліку на адназнач
ны лік (выпадкі 
ві ду 138 : 3)

Пазнаёміць з пісьмовым дзялен
нем трохзначнага ліку на адназна
чны для выпадкаў віду 138 : 3;
удасканальваць вылічальныя ўме
нні і навыкі;
замацоўваць уменне рашаць зада
чы вывучаных відаў

Выкананне пісьмовага дзялення трох
значнага ліку на адназначны.
Параўнанне лікаў і значэнняў выразаў.
Састаўленне выразаў і знаходжанне 
іх значэнняў.
Рашэнне задач вывучаных відаў

С. 113, № 1, 2

122 Пісьмовае дзяле
нне трохзначнага 
ліку на адназна
чны лік з астачай

Пазнаёміць з пісьмовым дзялен
нем для выпадкаў віду 527 : 3 (з ас
тачай);
удасканальваць вылічальныя ўме
нні і навыкі;
замацоўваць уменне рашаць зада
чы вывучаных відаў

Выкананне пісьмовага дзялення трох
значнага ліку на адназначны (з аста
чай).
Выкананне вусных і пісьмовых вылі
чэнняў з лікамі ў межах 1000.
Састаўленне задачы па схеме і яе 
рашэнне.
Рашэнне задач вывучаных відаў

С. 115, № 1, 2

123 Замацаванне Замацоўваць уменне выконваць 
пісьмовае дзяленне трохзначных 
лікаў на адназначны лік;
удасканальваць вылічальныя ўме
н ні і навыкі;
замацоўваць уменне рашаць зада
чы вывучаных відаў

Выкананне пісьмовага дзялення трох
значнага ліку на адназначны.
Дзяленне з астачай і яго праверка.
Састаўленне і рашэнне ўраўненняў.
Параўнанне лікавых значэнняў часу.
Састаўленне задачы па выразе.
Дапаўненне ўмовы задачы данымі 
табліцы.
Рашэнне задач вывучаных відаў

С. 117, № 1, 2
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124 Задачы на сус трэ
ч ны рух (на зна
ходжанне ад лег
ласці)

Пазнаёміць з задачамі на аднача
совы сустрэчны рух, разгледзець 
першы спосаб іх рашэння;
удасканальваць вылічальныя ўме
нні і навыкі;
замацоўваць уменне рашаць зада
чы вывучаных відаў

Рашэнне задач на адначасовы сустрэ
чны рух (на знаходжанне адлегласці).
Пісьмовае дзяленне трохзначных лі
каў на адназначны лік.
Арыфметычныя дзеянні з лікавымі 
значэннямі кошту.
Рашэнне задач вывучаных відаў

С. 119, № 1, 2

125 Задачы на сустрэ
чны рух (на зна
ходжанне адлег
ласці)

Пазнаёміць з паняццем «скорасць 
збліжэння»; 
разгледзець другі спосаб рашэння 
задач на адначасовы сустрэчны 
рух;
удасканальваць вылічальныя ўме
нні і навыкі;
замацоўваць уменне рашаць зада
чы вывучаных відаў

Рашэнне задач на адначасовы сустрэ
чны рух з выкарыстаннем паняцця 
«скорасць збліжэння».
Выкананне вусных і пісьмовых вылі
чэнняў з лікамі ў межах 1000.
Дзяленне з астачай.
Параўнанне лікавых значэнняў велі
чынь.
Састаўленне задачы па схематычным 
малюнку.
Рашэнне задач вывучаных відаў

С. 121, № 1, 2

126 Адзінкі часу. Се
кунда

Пазнаёміць з адзінкай часу — се
кундай;
пазнаёміць з суадносінамі паміж 
раней вывучанымі і новай адзінка
мі часу;
удасканальваць вылічальныя ўме
нні і навыкі;
замацоўваць уменне рашаць зада
чы вывучаных відаў

Вызначэнне часу па цыферблатных 
гадзінніках з выкарыстаннем адзінкі 
часу «секунда».
Выражэнне лікавых значэнняў часу 
ў адзінках розных найменняў.
Арыфметычныя дзеянні з лікавымі 
значэннямі часу.
Выкананне вусных і пісьмовых вылі
чэнняў з лікамі ў межах 1000.
Састаўленне выразаў па табліцы і зна
ходжанне іх значэнняў.
Рашэнне задачы двума спосабамі.
Рашэнне задач вывучаных відаў

С. 123, № 1, 2

127 Адзінкі часу. Се
кунда

Удакладніць уяўленне пра суткі як 
адзінку часу;
паказаць суадносіны паміж сутка
мі і гадзінай;
удасканальваць вылічальныя ўме
нні і навыкі;
замацоўваць уменне рашаць зада
чы вывучаных відаў

Вызначэнне працягласці дзеяння 
з выкарыстаннем адзінкі часу «суткі».
Выкананне вусных і пісьмовых вылі
чэнняў з лікамі ў межах 1000.
Параўнанне лікавых значэнняў часу.
Пабудова схемы да задачы.
Рашэнне задач вывучаных відаў

С. 125, № 1, 2

128 Замацаванне Замацоўваць уменне выконваць 
пісьмовае множанне і дзяленне 
трох значных лікаў на адназначны 
лік;
замацоўваць уменне рашаць зада
чы вывучаных відаў

Выкананне пісьмовага множання 
і дзялення трохзначнага ліку на ад
назначны.
Выкананне дзеяння дзялення з аста
чай. Параўнанне лікавых значэнняў 
велічынь.
Састаўленне задачы па табліцы.
Рашэнне задач вывучаных відаў

С. 127, № 1, 2

129 «Поўнач». «Поў
дзень»

Пазнаёміць з паняццямі «пачатак 
сутак» і «поўнач», «палова сутак» 
і «поўдзень»;
удасканальваць вылічальныя ўме
нні і навыкі;
замацоўваць уменне рашаць зада
чы вывучаных відаў

Вызначэнне пары сутак з выкары
станнем паняццяў «пачатак сутак» 
і «поўнач», «палова сутак» і «поў
дзень».
Выкананне пісьмовых вылічэнняў 
з лікамі ў межах 1000.
Састаўленне правільных няроўнас
цяў.
Састаўленне задач па табліцы.
Рашэнне задач вывучаных відаў

С. 129, № 1, 2

130 Рашэнне простых 
задач на вылічэн
не часу канца 
падзеі

Замацаваць уменне запісваць 
рашэнне простай задачы на вылі
чэнне часу канца падзеі;
удасканальваць вылічальныя ўме
нні і навыкі;

Рашэнне простых задач на вызначэн
не часу канца падзеі.
Выкананне пісьмовых вылічэнняў 
з лікамі ў межах 1000.
Рашэнне ўраўненняў.

С. 131, № 1, 2
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замацоўваць уменне рашаць зада
чы вывучаных відаў

Выбар выражэння да схемы.
Рашэнне задач вывучаных відаў

131 Рашэнне прос тых 
задач на вылі чэн
не часу пачатку 
падзеі

Замацаваць уменне запісваць ра
шэнне простай задачы на вылі
чэнне часу пачатку падзеі;
удасканальваць вылічальныя ўмен
ні і навыкі;
замацоўваць уменне рашаць зада
чы вывучаных відаў

Рашэнне простых задач на вызначэн
не часу пачатку падзеі.
Састаўленне выразаў і знаходжанне 
іх значэнняў.
Дзяленне з астачай і яго праверка.
Арыфметычныя дзеянні з лікавымі 
значэннямі часу.
Выбар рашэння да тэксту задачы.
Рашэнне задач вывучаных відаў

С. 133, № 1, 2

132 Рашэнне простых 
задач на вылічэн
не працягласці 
падзеі

Замацаваць уменне запісваць 
рашэнне простай задачы на вылі
чэнне часу працягласці падзеі;
удасканальваць вылічальныя ўме
нні і навыкі;
замацоўваць уменне рашаць зада
чы вывучаных відаў

Рашэнне простых задач на вызначэн
не часу працягласці падзеі.
Параўнанне лікавых значэнняў часу.
Выкананне пісьмовых вылічэнняў 
з лікамі ў межах 1000.
Дапаўненне ўмовы задачы данымі 
схемы.
Рашэнне задач вывучаных відаў

С. 135, № 1, 2

133 Замацаванне Замацоўваць уменне рашаць за
дачы на вызначэнне часу канца, 
пачатку і працягласці падзеі;
удасканальваць вылічальныя ўме
нні і навыкі;
замацоўваць уменне рашаць зада
чы вывучаных відаў

Рашэнне задач на вызначэнне часу 
канца, пачатку і працягласці па дзеі.
Выкананне пісьмовых вылічэнняў 
з лі камі ў межах 1000.
Рашэнне задач вывучаных відаў

С. 137, № 1, 2

Паўтарэнне матэрыялу, вывучанага ў 3 класе (7 г)

134—
140

Паўтарэнне выву
чанага ў 3 класе. 
Кантрольная ра
бота

Замацаваць веды, уменні і на выкі, 
якія былі атрыманы пры вывучэн
ні вучэбнага матэрыялу ў 3 класе

Выкананне арыфметычных дзеянняў, 
рашэнне задач, работа з велічынямі 
і геаметрычнымі фігурамі, якія былі 
вывучаны ў 3 класе

—

Заканчэнне
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Матэматыка

Агульная колькасць гадзін — 140

1. Чабатарэўская, Т. М. Матэматыка : вучэб. дапам. для 3-га кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай наву-
чання : у 2 ч. / Т. М. Чабатарэўская, В. У. Нікалаева. — 2-е выд., выпр. і дап. — Мінск : Народная асвета, 2017.

2. Чеботаревская, Т. М. Проверочные и контрольные работы по математике. 3 класс : пособие для учителей учрежде-
ний общ. сред. образования с рус. яз. обучения : в 2 ч. / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева, Л. А. Бондарева. — 
Минск : Народная асвета, 2016.

3. Чеботаревская, Т. М. Математика. 3 класс : рабочая тетрадь : пособие для учащихся учреждений общ. сред. обра-
зования с рус. яз. обучения / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева, Л. А. Бондарева. — Минск : Народная асвета, 
2017.

4. Чеботаревская, Т. М. Математика в 3 классе : пособие для учителей учреждений общ. сред. образования с рус. 
яз. обучения / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева. — Минск : Народная асвета, 2017.

 Месца кантрольных работ у сістэме ўрокаў выбрана прыблізна. Час іх правядзення неабходна ўдакладніць у адпаведнасці з раскла-
дам урокаў і патрабаваннямі санітарных нормаў.

 Час праверкі вусных і пісьмовых навыкаў вучняў вызначае настаўнік.

 Настаўнік мае права самастойна вызначыць тэмы ўрокаў раздзела «Паўтарэнне вывучанага ў 3 класе», размеркаваць матэрыял для 
паўтарэння і сістэматызацыі ведаў, зыходзячы з дасягненняў вучняў класа.

 Для дамашніх работ прапануюцца два апошнія заданні кожнага ўрока ў вучэбным дапаможніку.

 У якасці матэрыялу для ўрокаў паўтарэння належыць выкарыстаць заданні раздзела вучэбнага дапаможніка «Паўтарэнне вывучанага 
ў 3 класе», а таксама заданні вучэбнага дапаможніка і рабочых сшыткаў, якія не былі выкананы на працягу навучальнага года.

№  
урока 
і дата 

правя-
дзен ня

№ урока  
па ву-

чэб ным 
да па-

мож ніку

Тэма ўрока Мэты ўрока Асноўныя віды і спосабы дзейнасці  
(з рэкамендаванымі заданнямі)

1 2 3 4 5

Частка 1

Паўтарэнне вывучанага ў 2 класе (12 г)

1 1 Двухзначныя лікі 1) Паўтарыць утварэнне, паслядоў
насць, чытанне, запіс, разрадны са
стаў двухзначных лікаў і прадстаў
ленне іх сумай разрадных склада
емых;
2) паўтарыць параўнанне лікаў і вы
разаў;
3) паўтарыць прыёмы складання 
і аднімання лікаў у межах 100;
4) паўтарыць віды вуглоў

Запіс, параўнанне двухзначных лікаў з вы
карыстаннем лікавага праменя (№ 2).
Параўнанне ўмоў двух заданняў і іх рашэн
не (№ 4).
Вылічэнне найбольш зручным спосабам па 
ўзоры (№ 5).
Характарыстыка адлюстраваных на малюн
ку геаметрычных фігур (№ 7)

2 2 Прыёмы вуснага 
і пісьмовага скла
дання і аднімання 
двухзначных лікаў

1) Паўтарыць прыёмы вуснага 
скла дання і аднімання двухзнач
ных лікаў;
2) паўтарыць алгарытмы пісьмо
вага складання і аднімання двух
значных лікаў без пераходу цераз 
разрад і з пераходам;
3) практыкаваць вучняў у запісе 
лікавых выразаў і знаходжанні іх 
значэнняў;
4) паўтарыць веды пра ломаную

Запіс лікавых выразаў і знаходжанне іх зна
чэнняў (№ 1).
Складанне і рашэнне простых і састаўных 
задач (№ 4, 5*, 6, 8).
Пераўтварэнне велічынь (№ 7).
Знаходжанне невядомых кампанентаў дзе
янняў (№ 9)

3 3 Прыёмы вуснага 
і пісьмовага скла
дання і аднімання 
двухзначных лікаў

1) Працягваць работу над вусным 
і пісьмовым выкананнем складання 
і аднімання двухзначных лікаў;
2) паўтарыць назву і правільнае чы
танне лікавых выразаў;
3) паўтарыць адзінкі вымярэння 
даўжыні і суадносіны паміж імі;
4) вучыць састаўляць задачы 
і рашаць іх

Чытанне і запіс лікавых выразаў і знаходжа
нне іх значэнняў (№ 1, 10).
Аналіз, пошук і рашэнне простых і састаў
ных задач (№ 2, 6, 9).
Складанне задач па малюнках і іх рашэнне 
(№ 4, 7*).
Параўнанне лікаў і выразаў, двух выразаў 
(№ 5).
Пераўтварэнне адзінак вымярэння даўжыні 
(№ 8)
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1 2 3 4 5

4 4 Назвы кампанен
таў пры складанні

1)  Паўтарыць назвы кампанентаў 
пры складанні;
2)  практыкаваць вучняў у чытанні, 
запісе лікавых выразаў;
3)  замацаваць уменне вымяраць 
даўжыні адрэзкаў;
4)  адпрацоўваць вылічальныя на
выкі

Складанне задач па кароткім запісе і іх ра
шэнне (№ 3).
Пошук рашэння задачы па схеме (№ 4).
Пераўтварэнне адзінак даўжыні (№ 5).
Практыкаванне ў вымярэнні даўжыні звён 
ломанай (№ 7).
Складанне выразаў па схемах (№ 11)

5 5 Знаходжанне не
вядомых складае
мых

1)  Паўтарыць правіла знаходжан
ня невядомага складаемага;
2)  паўтарыць запіс двухзначных 
лікаў і правіла іх параўнання;
3)  паўтарыць веды пра геаметры
чныя фігуры і замацаваць уменні 
іх распазнаваць

Знаходжанне невядомых складаемых (№ 1).
Рашэнне простых задач (№ 2, 8).
Аналіз, пошук, рашэнне састаўной задачы 
рознымі спосабамі (№ 3).
Вымярэнне старон чатырохвугольніка і зна
ходжанне яго перыметра (№ 4)

6 6 Назвы кампанен
таў пры адніманні

1)  Паўтарыць назвы кампанентаў 
пры адніманні;
2)  паўтарыць правілы параўнання 
выразаў;
3)  практыкаваць вучняў у чытан
ні, запісе лікавых выразаў і знахо
джан ні іх значэнняў;
4)  паўтарыць перыметр квадрата

Чытанне, запіс лікавых выразаў і знаходжан
не іх значэнняў (№ 1, 2, 11).
Састаўленне задачы па малюнку і яе рашэ
нне (№ 3).
Рашэнне задач прыкладнога характару 
(№ 4, 6).
Пераўтварэнне адзінак даўжыні (№ 7).
Аднаўленне зашыфраваных прыкладаў  (№ 9)

7 7 Знаходжанне не вя
домых памян ша е
мага і аднімае мага

1)  Паўтарыць правілы знаходжан
ня невядомых памяншаемага і ад
німаемага;
2)  паўтарыць вывучаныя адзінкі 
вымярэння даўжыні і часу;
3)  практыкаваць вучняў у запісе 
выразаў па схемах

Знаходжанне невядомых кампанентаў пры 
адніманні (№ 1).
Размяшчэнне двухзначных лікаў па нара
станні, па спаданні (№ 3).
Аналіз, пошук, рашэнне задач (№ 4, 8, 9).
Параўнанне велічынь (№ 5).
Састаўленне выразаў па схеме (№ 7)

8 8 Узаемасувязь па між  
дзеяннямі скла   
дан ня і адні ман ня. 
Праверка дзе янняў 
складання і адніма
ння

1)  Замацаваць веды пра ўзаемасу
вязь паміж дзеяннямі складання 
і аднімання;
2)  паўтарыць правілы праверкі дзе
янняў складання і аднімання;
3)  практыкаваць вучняў у знахо
джанні перыметра прамавугольніка

Выкананне праверкі дзеянняў складання 
і аднімання (№ 1, 8).
Аналіз, пошук, рашэнне простых і састаў
ных задач (№ 2, 6*, 7).
Параўнанне велічынь (№ 4).
Знаходжанне перыметра прамавугольніка 
(№ 5)

9 9 Двухзначныя лікі 
і дзеянні над імі

1)  Практыкаваць вучняў у склада
нні і адніманні двухзначных лікаў;
2)  практыкаваць вучняў у параўна
нні двухзначных лікаў;
3)  практыкаваць вучняў у распа
знаванні геаметрычных фігур і зна
ходжанні перыметра чатырохвуго
льніка

Знаходжанне значэнняў выразаў (№ 1).
Аналіз, пошук, рашэнне простых і састаў
ных задач (№ 2, 3, 7, 8).
Характарыстыка геаметрычных фігур (№ 4).
Вымярэнне старон чатырохвугольніка, зна
ходжанне перыметра (№ 4)

10 10 Множанне 1)  Паўтарыць канкрэтны сэнс дзе
яння множання;
2)  практыкаваць вучняў у множан
ні адназначных лікаў з лікамі 2 і 3;
3)  замацаваць уменні вымяраць даў 
жыні адрэзкаў і знаходзіць перыметр 
многавугольніка

Чытанне і запіс выразаў (№ 1, 2).
Практыкаванне ў замене сумы здабыткам 
і здабытку сумай (№ 4, 5).
Пошук рашэння простых і састаўных задач 
(№ 6, 8, 10).
Знаходжанне перыметра пяцівугольніка 
(№ 9).
Падбор невядомых множнікаў у роўнасцях 
(№ 11)

11 11 Дзяленне 1)  Паўтарыць канкрэтны сэнс дзе
яння дзялення;
2)  паўтарыць вывучаныя табліцы 
дзялення;
3)  паўтарыць прыёмы параўнання 
выразаў

Чытанне, запіс лікавых выразаў, знаходжа
нне іх значэнняў і параўнанне (№ 1, 2, 5, 8).
Рашэнне простых задач на дзяленне на роў
ныя часткі. Састаўленне адваротных задач 
(№ 3, 9).
Гульня «Вылічальная машына» (№ 6).
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1 2 3 4 5

Практыкаванне ў замене сумы аднолькавых 
складаемых здабыткам (№ 7)

12 12 Узаемасувязь па  
між дзеяннямі мно
жан ня і дзялен ня

1)  Паўтарыць узаемасувязь паміж 
дзеяннямі множання і дзялення;
2)  паўтарыць парадак выканання 
дзеянняў у выразах з дужкамі;
3)  паўтарыць адзінкі вымярэння 
даўжыні і суадносіны паміж імі

Састаўленне прыкладаў на дзяленне з пры
кладу на множанне (№ 1).
Рашэнне простых і састаўных задач (№ 2, 
3, 5*, 7).
Знаходжанне значэнняў лікавых выразаў, 
якія маюць дужкі (№ 4, 9).
Пераўтварэнне адзінак даўжыні (№ 6)

Множанне і дзяленне (65 г)
13 13 Выразы. Выразы 

з пераменнай
1)  Азнаёміць вучняў з выразамі, 
якія маюць пераменную;
2)  практыкаваць вучняў у састаў
ленні выразаў да тэкставых задач

Састаўленне выразу з пераменнай для ра
шэння задач (№ 1, 3).
Знаходжанне значэнняў выразаў, якія ма
юць пераменную, пры названых значэннях 
пераменнай (№ 2).
Рашэнне задачы метадам перабору (№ 4*).
Знаходжанне перыметра прамавугольніка 
(№ 6)

14 14 Таблічнае мно
жан не з лікам 4

1)  Скласці табліцы множання лі
ку 4 і на лік 4 з выкарыстаннем вы
ву чаных прыёмаў;
2)  азнаёміць з прыватнымі выпа
дкамі множання

Састаўленне табліцы множання ліку 4 і на 
лік 4 (№ 1, 2).
Пошук вылічальных памылак і іх выпраў
ленне (№ 2).
Аналіз, пошук, рашэнне задач (№ 3, 4*, 6).
Рысаванне прамавугольніка і знаходжанне 
яго перыметра (№ 5).
Рашэнне пар прыкладаў, параўнанне адка
заў (№ 7)

15 15 Таблічнае дзялен
не з лікам 4

1)  Скласці табліцы дзялення на 4 
і з дзеллю 4 з выкарыстаннем выву
чаных прыёмаў;
2)  азнаёміць вучняў з прыватнымі 
вы падкамі дзялення

Састаўленне табліцы дзялення на 4 і з дзел
лю 4 з дапамогай табліцы множання лі ку 4 
(№ 1, 2, 4).
Рашэнне простых і састаўных задач (№ 3, 
5*, 9).
Параўнанне велічынь (№ 7).
Састаўленне выразаў па схемах і знаходжан
не іх значэнняў (№ 8)

16 16 Утварэнне долі 1)  Азнаёміць вучняў з утварэннем 
долі і яе запісам;
2)  практыкаваць вучняў у знахо
джанні розных долей ліку (фігуры, 
велічыні і інш.)

Знаходжанне 1/2, 1/3, 1/4, 1/6 долі на ма
люнках (№ 1, 2).
Аналіз кароткай умовы задання, знаходжан
не плана рашэння, афармленне рашэння 
(№ 5).
Вылічэнне значэнняў выразаў, якія маюць 
дужкі (№ 6)

17 17 Знаходжанне долі 1)  Практыкаваць вучняў у знахо
джанні долі лікаў і велічынь;
2)  практыкаваць вучняў у пера
ўтварэнні велічынь і выкананні 
дзе янняў над імі

Практыкаванне ў знаходжанні долі ліку 
(№ 1, 2).
Знаходжанне стараны квадрата па яго перы
метры (№ 3).
Састаўленне выразаў па схемах і знаходжан
не іх значэнняў (№ 4).
Практыкаванне ў складанні і адніманні ве
лічынь (№ 7).
Састаўленне задач па малюнку і іх рашэнне 
(№ 8, 9)

18 18 Геаметрычныя фі
гуры і іх абазначэ
нне літарамі

1)  Азнаёміць вучняў з літарамі ла
цінскага алфавіта для абазначэння 
геаметрычных фігур;
2)  удасканальваць вылічальныя 
навыкі

Практыкаванне ў абазначэнні геаметры
чных фігур літарамі лацінскага алфавіта 
(№ 1, 5).
Параўнанне лікавых выразаў (№ 2).
Выкарыстанне вядомых прыёмаў пры ра
шэн ні простых і састаўных задач (№ 4*, 6, 8).
Аднаўленне схем вылічэнняў (№ 7)
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1 2 3 4 5

19 19 Павелічэнне і па
мян шэнне ліку ў не 
калькі разоў

1)  Азнаёміць вучняў з новым відам 
простых задач на павелічэнне (па
мяншэнне) ліку ў некалькі разоў;
2)  удасканальваць уменні ў працы 
над выразамі, якія маюць перамен
ную

Рашэнне простых задач на павелічэнне (па
мяншэнне) ліку ў некалькі разоў (№ 1, 4, 5).
Знаходжанне значэнняў выразаў, якія ма
юць пераменную, пры дадзеных значэннях 
пераменнай (№ 3, 9).
Аднаўленне прапушчаных лікаў у роўнас
цях (№ 7)

20 20 Парадак дзеянняў 
у выразах без ду
жак

1)  Сфармуляваць правілы вакана
ння дзеянняў у выразах без дужак;
2)  паўтарыць назвы кампанентаў 
чатырох арыфметычных дзеянняў, 
чытанне лікавых выразаў і знахо
джанне іх значэнняў

Знаходжанне значэнняў лікавых выразаў, 
якія маюць дзеянні множання і дзялення 
(№ 1).
Састаўленне прамой і адваротнай задач па 
малюнку (№ 2).
Пабудова адрэзкаў і прамавугольніка (№ 3, 7).
Вымярэнне даўжыні стужкі і знаходжанне 
1/2, 1/3, 1/4, 1/6 яе даўжыні (№ 4).
Рашэнне задач рознымі спосабамі (№ 5, 8).
Падбор неабходных лікаў у роўнасцях (№ 9)

21 21 Ураўненне 1)  Азнаёміць вучняў з паняццем 
«ураўненне»;
2)  вучыць рашаць найпрасцейшыя 
ўраўненні, якія маюць дзеянні 
складання і аднімання

Рашэнне ўраўненняў і іх праверка (№ 1, 10).
Аналіз, пошук, рашэнне простых і састаў
ных задач (№ 2, 5*, 9).
Вылічэнне перыметра прамавугольніка 
(№ 3).
Знаходжанне значэнняў выразаў і іх параў
нанне (№ 4, 7).
Знаходжанне правільных і няправільных 
сказаў (№ 6).
Пабудова квадрата і знаходжанне яго перы
метра (№ 8)

22 22 Ураўненне 1)  Вучыць вучняў рашаць найпра
сцейшыя ўраўненні, у якіх невядо
мыя множнік, дзялімае, дзельнік;
2)  удасканальваць уменні вучняў 
у працы з лікавымі выразамі

Практыкаванне ў рашэнні найпрасцейшых 
ураўненняў (№ 1, 10).
Чытанне выразаў і знаходжанне іх значэн
няў (№ 2).
Аналіз, пошук, рашэнне задач (№ 3, 6*, 8, 9).
Практыкаванне ў знаходжанні долі ліку 
(№ 4).
Састаўленне выразаў па схемах (№ 5).
Параўнанне велічынь (№ 7)

23 23 Таблічнае множа
нне з лікам 5

1)  Выкарыстоўваць вывучаныя пры
ёмы множання пры складанні таб ліц 
множання ліку 5 і на лік 5;
2)  практыкаваць вучняў у састаў
ленні і рашэнні найпрасцейшых 
ураўненняў

Састаўленне табліцы множання ліку 5 і на 
лік 5 (№ 1, 2).
Аналіз, пошук і рашэнне простых і састаў
ных задач (№ 3, 5*, 7, 8).
Знаходжанне значэнняў лікавых выразаў 
(№ 4, 9).
Састаўленне ўраўненняў па схемах і іх ра
шэнне (№ 6)

24 24 Адваротная задача 1)  Састаўляць і рашаць адваротныя 
задачы на множанне і дзяленне;
2)  паўтараць вывучаныя табліцы 
множання і дзялення

Састаўленне і рашэнне адваротных задач 
(№ 1).
Падбор лікаў і знакаў дзеянняў у роўнасцях 
(№ 2).
Састаўленне ўраўненняў да задач па ма
люнку і іх рашэнне (№ 3, 6).
Пабудова прамавугольніка па дадзеных 
памерах і выдзяленне яго паловы (№ 5).
Знаходжанне памылак у няроўнасцях і іх 
выпраўленне (№ 7)

25 25 Таблічнае дзялен
не з лікам 5

1)  Саставіць дзве табліцы дзялен
ня: на лік 5 і з дзеллю 5;
2)  вучыць вучняў рашаць тэкста
выя задачы вывучаных відаў

Састаўленне табліц дзялення на 5 і з дзел
лю 5 (№ 1).
Знаходжанне долі ліку (№ 2).
Аналіз, пошук, рашэнне састаўных задач 
(№ 4, 9).
Рысаванне схем вылічэння значэнняў выра
заў (№ 5, 8).
Рашэнне задач на знаходжанне часу (№ 7)
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26 26 Знаходжанне цэ
ла га па яго долі

1)  Азнаёміць вучняў са знаходжа
ннем цэлага па яго долі;
2)  паўтарыць лікавыя і літарныя 
выразы, рашэнне ўраўненняў

Знаходжанне лікаў па дадзеных долях 
(№ 1).
Аналіз, пошук, рашэнне састаўных задач 
(№ 2, 9).
Састаўленне і рашэнне задач з апорай на 
кароткі запіс умовы (№ 8) і схему (№ 3).
Практыкаванне ў рашэнні ўраўненняў 
(№ 4).
Знаходжанне значэння выразаў з перамен
най і без яе (№ 6, 7)

27 27 Таблічнае множа
нне з лікам 6

1)  Саставіць дзве табліцы множа
ння: ліку 6 і на лік 6;
2)  практыкаваць вучняў у састаў
ленні і рашэнні адваротных задач 

Выкарыстанне найбольш зручных прыёмаў 
для састаўлення табліцы множання ліку 6 
і на лік 6 (№ 1, 2).
Аналіз, пошук, рашэнне простых і састаў
ных задач (№ 3, 5*, 7, 9).
Знаходжанне значэнняў выразаў, якія ма
юць пераменную, пры дадзеных значэннях 
пераменнай (№ 4).
Практыкаванне ў рашэнні ўраўненняў (№ 6)

28 28 Рашэнне задач на 
знаходжанне долі 
ліку

1)  Падрыхтаваць вучняў да абагу
льнення: доля знаходзіцца дзеян
нем дзялення;
2)  вучыць вучняў знаходзіць долі 
велічынь пры рашэнні тэкставых 
задач

Рашэнне простых задач на знаходжанне до
лі ад ліку (№ 1, 2).
Распазнаванне відаў вуглоў і абазначэнне 
іх літарамі (№ 3).
Рашэнне састаўных задач (№ 4, 5*, 9).
Састаўленне выразаў па схемах, па табліцы 
і знаходжанне іх значэнняў (№ 8, 10)

29 29 Таблічнае дзялен
не з лікам 6

1)  Саставіць дзве табліцы на дзя
лен не: з дзельнікам 6 і дзеллю 6;
2)  паўтарыць правіла знаходжання 
долі цэлага

Састаўленне табліц дзялення на лік 6 і з дзел
лю 6 (№ 1).
Знаходжанне долі ліку (№ 2).
Аналіз, пошук, рашэнне састаўных задач 
(№ 3, 6, 7*, 8).
Састаўленне задачы па малюнку і яе рашэ
нне (№ 4).
Расстаноўка дужак у роўнасцях (№ 5)

30 30 Рашэнне задач на 
знаходжанне цэла
га па яго долі 

1)  Азнаёміць вучняў са спосабам 
рашэння задач на знаходжанне цэ
лага па яго долі;
2)  удасканальваць вылічальныя 
навыкі вучняў

Рашэнне простых задач на знаходжанне лі
ку па яго долі (№ 1).
Запіс, чытанне выразаў і знаходжанне іх 
значэнняў (№ 2, 6, 10).
Гульня «Вылічальная машына» (№ 3).
Аналіз, пошук, рашэнне састаўных задач 
(№ 5, 7, 9).
Параўнанне велічынь (№ 8)

31 31 Віды вуглоў 1)  Сістэматызаваць веды вучняў 
пра віды вуглоў;
2)  паўтарыць, як пры дапамозе ву
гольніка вызначаць від вугла

Вызначэнне віду вуглоў фігуры, адлюстра
ванай на малюнку (№ 1, 2).
Рашэнне простых і састаўных задач (№ 3, 
5*, 6, 9).
Аднаўленне адсутных лікаў у роўнасцях 
(№ 4).
Аналіз, пошук, рашэнне задач з геаметры
чным зместам (№ 8)

32 32 Параўнанне долей 1)  Вучыць вучняў параўноўваць 
долі з апорай на нагляднасць;
2)  паўтарыць вывучаныя табліцы 
множання і дзялення

Параўнанне долей з дапамогай малюнка 
(№ 1).
Знаходжанне долі ліку (№ 2).
Пошук рашэння задачы па схеме (№ 3).
Рашэнне ўраўненняў (№ 4).
Расстаноўка дужак у роўнасці (№ 6).
Гульня «Вылічальная машына» (№ 8).
Параўнанне даўжынь (№ 10)
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33 33 Задачы на кратнае 
параўнанне

1)  Азнаёміць вучняў з рашэннем 
простых задач на кратнае параў
нанне;
2)  удасканальваць навыкі вусных 
і пісьмовых вылічэнняў

Рашэнне простых задач на рознаснае і кра
тнае параўнанне (№ 1).
Састаўленне выразаў па табліцы (№ 2).
Рашэнне задач (№ 3, 8).
Знаходжанне даўжыні ломанай лініі  (№ 4).
Знаходжанне і запіс літарамі вуглоў, якія 
адлюстраваны на малюнку (№ 7).
Рашэнне ўраўненняў (№ 9)

34 34 Класіфікацыя 
трох вугольнікаў 
па вуглах

1)  Азнаёміць вучняў з паняццямі 
«востравугольны», «прамавуголь
ны» і «тупавугольны» трохвуголь
нік;
2)  вучыць рашаць ураўненні новага 
віду

Устанаўленне віду трохвугольнікаў, якія ад
люстраваны на малюнку (заданне ў рамцы, 
№ 1).
Рашэнне ўраўненняў па ўзоры (№ 3, 4).
Састаўленне задачы па кароткім запісе і яе 
рашэнне (№ 5).
Знаходжанне памылак у лікавых роўнасцях 
і іх выпраўленне (№ 8)

35 35 Замацаванне 1)  Замацаваць уменне рашаць за
дачы вывучаных відаў;
2)  паўтарыць рашэнне ўраўненняў, 
запіс выразаў і знаходжанне іх зна
чэнняў

Аналіз умовы задач па малюнку, пошук ра
шэння, афармленне рашэння (№ 1, 6, 8, 9).
Запіс выразаў і практыкаванне ў вылічэн
нях (№ 2, 10).
Распазнаванне відаў трохвугольнікаў на 
малюнку і знаходжанне іх перыметра (№ 3). 
Рашэнне ўраўненняў (№ 4).
Параўнанне лікаў і велічынь (№ 7)

36 * Кантрольная ра
бо та

1)  Праверыць ступень засваення 
вучнямі канкрэтнага сэнсу дзеян
няў множання і дзялення;
2)  вызначыць узровень засваен
ня вывучанай табліцы множання 
адназначных лікаў і адпаведных 
выпадкаў дзялення;
3)  праверыць уменні знаходзіць 
долю ліку, рашаць найпрасцейшыя 
ўраўненні і састаўныя задачы

Змест кантрольнай работы прапанаваны 
на с. 65—69 у першай частцы дапаможніка 
«Проверочные и контрольные работы по 
математике. 3 класс»

37 * Аналіз кантроль
най работы. Рабо
та над памылкамі

1)  Падвесці вынікі засваення пра
грамнага матэрыялу;
2)  адпрацоўваць уменні і навыкі, 
якія патрабуюць карэкцыі

Абмеркаванне і выпраўленне памылак

38 36 Цана. Колькасць. 
Кошт

1)  Азнаёміць вучняў з новымі велі
чынямі: цана, колькасць, кошт;
2)  практыкаваць вучняў у рашэнні 
простых задач на знаходжанне ца
ны, колькасці, кошту

Сістэматызацыя і паглыбленне існуючых 
ведаў пра велічыні (цана, колькасць, кошт) 
і ўстанаўленне ўзаемасувязі паміж імі (за
данне ў рамцы, № 1, 6).
Распазнаванне відаў трохвугольнікаў на 
вока і з ужываннем вугольніка, вымярэнне 
іх даўжынь і вылічэнне перыметра (№ 2).
Рашэнне ўраўненняў і практыкаванне ў вы
лічэннях (№ 3, 5, 7)

39 37 Задачы на знахо
джанне чацвёрта
га прапарцыяна
льнага 

1)  Азнаёміць вучняў з  рашэннем 
састаўных задач на знаходжанне 
чацвёртага прапарцыянальнага 
спосабам вызначэння нязменнай 
велічыні;
2)  практыкаваць вучняў у павелі
чэнні і памяншэнні ліку ў некалькі 
разоў

Вылічальная дзейнасць (№ 1, 4, 9).
Аналіз умовы састаўной задачы, практыка
ванне ў кароткім запісе ўмовы задачы ў вы
глядзе табліцы, пошук рашэння састаўной 
задачы на знаходжанне чацвёртага прапа
рцыянальнага (заданне ў рамцы, № 2, 8).
Вымярэнне і параўнанне даўжынь (№ 3, 7).
Вычэрчванне прамавугольніка па дадзеных 
памерах, паўтарэнне долі (№ 6)

40 38 Таблічнае множа
нне з лікам 7

1)  Саставіць дзве табліцы на мно
жанне: ліку 7 і на лік 7;
2)  вучыць вучняў рашаць задачы 
вывучаных відаў

Састаўленне табліцы множання ліку 7 і на 
лік 7 (№ 1, 2).
Рашэнне задачы на знаходжанне чацвёртага 
прапарцыянальнага (№ 3).
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Запіс выразаў і знаходжанне іх значэнняў 
(№ 4, 10).
Рашэнне задач з геаметрычным зместам 
(№ 6).
Знаходжанне долі велічынь (№ 7)

41 39 Параўнанне пло
шчы фігур

1)  Азнаёміць вучняў з паняццем 
«плошча»;
2)  азнаёміць вучняў са спосабамі 
параўнання плошчы фігур накла
даннем і на вока

Параўнанне плошчы фігур на вока, накла
даннем (№ 1).
Аналіз умовы задач, пошук рашэння і яго 
афармленне (№ 3, 4, 7*, 8).
Знаходжанне значэнняў выразаў (№ 3), 
параўнанне выразаў (№ 9).
Пераўтварэнне велічынь (№ 6).

42 40 Таблічнае дзялен
не з лікам 7

1)  Саставіць дзве табліцы на дзя
лен не: з дзельнікам 7 і з дзеллю 7;
2)  вучыць вучняў рашаць ураў нен ні

Састаўленне табліц дзялення на лік 7 і з дзел 
лю 7 (№ 1).
Аналіз, пошук, рашэнне састаўных задач 
(№ 2, 9).
Пабудова тупавугольнага трохвугольніка 
(№ 3).
Рашэнне ўраўненняў (№ 7).
Знаходжанне памылак і іх выпраўленне 
(№ 8).
Знаходжанне долі ліку (№ 10) і ліку па долі 
(№ 5)

43 41 Задачы на знахо
джанне чацвёрта  
га прапарцыяналь
на га

1)  Азнаёміць вучняў з новым спо
са бам рашэння састаўных задач на 
знаходжанне чацвёртага пра пар
цыя нальнага;
2)  замацаваць веданне вывучаных 
табліц множання і дзялення

Аналіз, пошук, рашэнне задач на знаходжа
нне чацвёртага прапарцыянальнага (задан
не ў рамцы).
Запіс правільных роўнасцяў (№ 1, 9).
Рашэнне задач з геаметрычным зместам 
(№ 2, 7).
Параўнанне лікавых выразаў і велічынь 
(№ 3, 6)

44 42 Таблічнае множа
нне з лікам 8

1)  Саставіць дзве табліцы множа
ння: ліку 8 і на лік 8;
2)  практыкаваць вучняў у рашэнні 
двума спосабамі задач на знаходжа
нне чацвёртага прапарцыянальнага

Састаўленне табліц множання ліку 8 і на 
лік 8 (№ 1).
Рашэнне састаўных задач з апорай на таблі
цу (№ 3) і схему (№ 7).
Рашэнне геаметрычных задач (№ 4).
Падбор патрэбных лікаў, каб роўнасці 
і няроўнасці сталі правільнымі (№ 6)

45 43 Замацаванне 1)  Вучыць вучняў рашаць рознымі 
спосабамі задачы на знаходжанне 
чацвёртага прапарцыянальнага;
2)  паўтарыць прыёмы знаходжання 
значэнняў выразаў і параўнання іх

Пошук і рашэнне задачы на знаходжанне 
чацвёртага прапарцыянальнага рознымі 
спосабамі (№ 1).
Запіс і знаходжанне значэнняў выразаў 
(№ 2, 10).
Рашэнне задачы геаметрычнага зместу (№ 3).
Практыкаванне ў рашэнні ўраўненняў (№ 5).
Гульня «Вылічальная машына» (№ 6)

46 44 Таблічнае дзялен
не з лікам 8

1)  Саставіць дзве табліцы на дзя
лен не: на лік 8 і з дзеллю 8;
2)  практыкаваць вучняў у знахо
джанні значэнняў лікавых выразаў 
і рашэнні ўраўненняў 

Састаўленне табліц дзялення на 8 і з дзел
лю 8 (№ 1).
Аналіз, пошук, рашэнне састаўных задач 
(№ 2, 8).
Рысаванне адрэзкаў, даўжыні якіх склада
юць 1/4, 1/8 ад даўжыні дадзенага адрэзка 
(№ 3).
Рашэнне ўраўненняў (№ 4).
Вылічальная дзейнасць (№ 6, 9).
Распазнаванне відаў трохвугольнікаў (№ 7)

47 45 Задачы ва ўскос
най форме

1)  Азнаёміць вучняў з новым ві
дам простых задач на памяншэнне 
(павелічэнне) ліку ў некалькі разоў 
(ускосная форма);
2)  удасканальваць вылічальныя на
выкі

Рашэнне задач ва ўскоснай форме на паве
лічэнне (памяншэнне) ліку ў некалькі разоў 
(заданне ў рамцы, № 1).
Знаходжанне значэнняў выразаў (№ 2, 4, 9).
Практыкаванне ў рашэнні ўраўненняў (№ 3)
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48 46 Таблічнае множан
не з лікам 9

1)  Саставіць дзве табліцы на мно
жанне: ліку 9 і на лік 9;
2)  паўтарыць парадак выканання 
дзеянняў у выразах з дужкамі і без 
дужак

Састаўленне табліц множання ліку 9 і на 
лік 9 (№ 1).
Састаўленне ўраўненняў і іх рашэнне (№ 4).
Састаўленне выразу з пераменнай па тэксце 
задачы (№ 6).
Практыкаванне ў знаходжанні долі ад ліку 
(№ 9).
Параўнанне выразаў (№ 11)

49 47 Задачы на знахо
джанне чацвёрта
га прапарцыяна
льнага 

1)  Азнаёміць вучняў з рашэннем 
новага віду задач на знаходжанне 
чацвёртага прапарцыянальнага;
2)  удасканальваць вылічальныя на
выкі

Пошук рашэння новага віду задач на зна
ходжанне чацвёртага прапарцыянальнага 
(заданне ў рамцы).
Знаходжанне значэнняў выразаў (№ 1) і іх 
параўнанне (№ 9).
Практыкаванне ў рашэнні ўраўненняў 
(№ 4) і састаўных задач (№ 2, 5, 6, 8)

50 48 Квадратны санты
метр

1)  Азнаёміць вучняў з  паняццем 
«квадратны сантыметр»;
2)  адпрацоўваць вылічальныя на
выкі

Практычная дзейнасць па падліку плошчы 
фігур, якія адлюстраваны на малюнку, у ква
дратных сантыметрах (№ 1).
Састаўленне выразаў па схемах і вылічэнне 
іх значэнняў (№ 3).
Састаўленне ўраўненняў і іх рашэнне (№ 4).
Вылічальная дзейнасць (№ 6, 9).
Пашырэнне і паглыбленне ведаў пра тупа
вугольны трохвугольнік (№ 7)

51 49 Таблічнае дзялен
не з лікам 9

1)  Саставіць дзве табліцы дзялен
ня: на лік 9 і з дзеллю 9;
2)  практыкаваць вучняў у састаў
ленні выразаў з пераменнай да тэк
ставых задач

Састаўленне табліц дзялення на лік 9 і з дзел
лю 9 (№ 1).
Састаўленне задачы па малюнку і яе рашэ
нне (№ 3).
Рашэнне геаметрычных задач (№ 4, 5).
Устанаўленне заканамернасці ў размяшчэн
ні лікаў (№ 7*).
Аднаўленне зашыфраванага прыкладу (№ 8)

52 50 Таблічнае множан
не і дзяленне з лі
кам 10

1)  Саставіць дзве табліцы множа
ння і дзве табліцы дзялення;
2)  паўтарыць вывучаныя табліч ныя 
выпадкі множання і дзялення

Састаўленне табліцы множання і дзялення 
з лікам 10 (заданне ў рамцы, № 1, 2).
Параўнанне долей з апорай на малюнак 
(№ 4).
Пераўтварэнне велічынь (№ 5).
Знаходжанне значэнняў выразаў (№ 7) і іх 
параўнанне (№ 9).
Састаўленне выразу з пераменнай па тэксце 
задачы (№ 8).
Рашэнне ўраўненняў (№ 11)

53 51 Вымярэнне плош
чы фігур з дапамо
гай палеткі

1)  Азнаёміць вучняў з палеткай 
і на вучыць карыстацца ёю для вы
мярэння плошчы фігур;
2)  паўтарыць прыёмы параўнання 
выразаў

Практычная дзейнасць па знаходжанні пло
шчы фігур з дапамогай палеткі (заданне  
ў рамцы, № 1).
Рашэнне задач геаметрычнага зместу (№ 3, 
7).
Знаходжанне невядомых кампанентаў дзе
янняў (№ 4, 9).
Параўнанне выразаў (№ 5)

54 52 Замацаванне 1)  Замацоўваць веды таблічных 
вы падкаў множання і дзялення;
2)  замацоўваць уменне рашаць роз
нымі спосабамі задачы вывучаных 
відаў

Адпрацоўка вылічальных навыкаў (№ 1, 6, 
10).
Аналіз, пошук, рашэнне задач (№ 2, 5, 7, 
8, 9).
Практыкаванне ў знаходжанні значэнняў 
выразаў з пераменнай (№ 3)

55 53 Множанне трох  
і больш лікаў

1)  Азнаёміць вучняў з практыч ным 
выкарыстаннем спалучальнага за
кону множання;
2)  практыкаваць вучняў у рашэнні 
задач вывучаных відаў

Адпрацоўка навыкаў рацыянальных вылі
чэнняў (заданне ў рамцы, № 1, 6).
Аналіз, пошук, рашэнне задач (№ 2, 3, 5*, 
7, 8, 9).
Пошук невядомых кампанентаў аперацыі 
аднімання (№ 4)
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56 54 Замацаванне 1)  Замацоўваць уменні рашаць за
дачы вывучаных відаў;
2)  удасканальваць вылічальныя на
выкі

Практыкаванне ў вымярэнні даўжыні адрэ
зка. Знаходжанне 1/2, 1/3  даўжыні (№ 3).
Аналіз, пошук і рашэнне задач (№ 4, 6, 8*).
Знаходжанне памылак у вылічэннях і іх 
выпраўленне (№ 5, 11).
Параўнанне лікавых выразаў і велічынь 
(№ 9).
Састаўленне па тэксце задачы выразу з пе
раменнай (№ 10)

57 55 Замацаванне 1)  Практыкаваць вучняў у рашэнні 
задач вывучаных відаў;
2)  практыкаваць вучняў у рашэнні 
ўраўненняў і знаходжанні значэн
няў выразаў

Знаходжанне значэнняў выразаў (№ 1).
Аналіз, пошук і рашэнне задач (№ 2, 4 5*, 
7, 8).
Аднаўленне па схемах выразаў (№ 3).
Практыкаванне ў рашэнні ўскладненых 
ураўненняў (№ 6)

58 56 Множанне і дзя
ленне двухзнач
ных лікаў, якія 
за кан чваюцца на 
нуль, на адназнач
ны лік

1)  Азнаёміць вучняў з вуснымі 
прыёмамі множання і дзялення 
двухзначных лікаў, якія заканчва
юцца на нуль, на адназначныя;
2)  практыкаваць вучняў у запісе 
розных выразаў для вылічэння 
перыметра прамавугольніка

Выкарыстанне новага прыёму вылічэнняў 
пры нетаблічным множанні і дзяленні (за
данне ў рамцы, № 1, 2, 3).
Мадэляванне ўмоў задач, пошук іх рашэння 
(№ 4, 5, 10).
Рашэнне ўраўненняў (№ 6).
Параўнанне выразаў без правядзення вылі
чэнняў іх значэнняў (№ 8).
Знаходжанне долі велічынь (№ 9)

59 57 Множанне сумы 
на лік

1)  Сфармуляваць правіла множан
ня сумы на лік;
2)  азнаёміць вучняў з выкарыстан
нем уведзенага правіла для пера
ўтварэння лікавых выразаў і зна
ходжання іх значэнняў 

Абгрунтаванне і выкарыстанне правілаў 
множання сумы на лік і ліку на суму (задан
не ў рамцы, № 1, 5, 9).
Аналіз схем рашэння задачы двума споса
бамі (№ 2).
Практыкаванне ў рашэнні ўраўненняў (№ 3).
Знаходжанне перыметра прамавугольніка 
рознымі спосабамі (№ 7)

60 58 Множанне двух
значнага ліку на 
адназначны і адна
значнага на двух
значны

1)  Азнаёміць вучняў з выкарыста
ннем правілаў множання сумы на 
лік і ліку на суму для фармулёўкі 
алгарытму множання двухзначнага 
ліку на адназначны і наадварот;
2)  вучыць вучняў рашаць тэкста
выя задачы вывучаных відаў

Абгрунтаванне і выкарыстанне прыёму 
множання двухзначнага ліку на адназначны 
(заданне ў рамцы, № 1).
Аналіз, пошук, рашэнне задач (№ 2, 5*, 6, 8).
Знаходжанне значэння выразаў, якія не ма
юць дужак (№ 3, 9).
Рашэнне ўраўненняў (№ 4).
Выкананне пераўтварэння адзінак даўжыні 
і часу (№ 7)

61 59 Дзяленне сумы на 
лік

1)  Увесці правіла дзялення сумы 
на лік;
2)  вучыць вучняў выкарыстоўваць 
уведзенае правіла пры знаходжанні 
значэнняў выразаў, рашэнні пры
кладаў і задач

Абгрунтаванне і выкарыстанне правіла 
дзялення сумы на лік (заданне ў рамцы, 
№ 1, 9).
Выкарыстанне камбінаваных прыёмаў ра
боты пры рашэнні простых і састаўных за
дач (№ 2, 7, 8).
Параўнанне велічынь (№ 3).
Знаходжанне і параўнанне плошчы фігур 
з дапамогай падліку квадратных сантыме
траў (№ 4).
Састаўленне ўраўненняў (№ 5)

62 60 Дзяленне двухзна
чнага ліку на адна
значны

1)  Саставіць алгарытм дзялення 
двухзначнага ліку на адназначны;
2)  практыкаваць вучняў у састаў
ленні і рашэнні ўраўненняў, пра
вядзенні праверкі

Засваенне алгарытму знаходжання дзелі 
лікаў (заданне ў рамцы, № 1).
Аналіз, пошук, рашэнне задач (№ 2, 4, 5*, 8).
Састаўленне і рашэнне ўраўненняў (№ 3, 6).
Распазнаванне па малюнку адрэзкаў, пра
мянёў, прамых. Іх запіс (№ 7).
Вылічэнне значэнняў выразаў (№ 9)
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63 61 Дзяленне двух
знач нага ліку на 
двухзначны

1)  Паказаць вучням выкарыстан
не спосабу падбору пры дзяленні 
двухзначнага ліку на двухзначны;
2)  практыкаваць вучняў у рашэн
ні тэкставых задач на вызначэнне 
пачатку, працягласці і канца падзеі 
з выкарыстаннем мадэлі гадзінні
кавага цыферблата

Практыкаванне ў дзяленні спосабам падбо
ру (заданне ў рамцы, № 1, 8).
Рашэнне найпрасцейшых ураўненняў (№ 2).
Рашэнне задач на знаходжанне часавых 
прамежкаў (№ 3).
Вылічальная дзейнасць (№ 4).
Вызначэнне плошчы прамавугольніка па ма
люнку (№ 6)

64 62 Праверка 
множан ня 

1)  Сфармуляваць правіла праверкі 
множання;
2)  замацаваць веды пра ўзаемасу
вязь дзеянняў множання і дзялення

Сістэматызацыя і абагульненне ведаў пра 
сувязі дзеянняў множання і дзялення, ад
крыццё правіла праверкі множання (зада
нне ў рамцы, № 1).
Аналіз, пошук, рашэнне задач (№ 2, 5*, 6, 9).
Запіс выразаў і знаходжанне іх значэнняў 
(№ 3, 4, 10).
Гульня «Вылічальная машына» (№ 7).
Запіс формулы для вылічэння перыметра 
квадрата (№ 8)

65 63 Праверка  
дзялення

1)  Сфармуляваць правілы праверкі 
дзялення;
2)  практыкаваць вучняў у рашэнні 
задач вывучаных відаў

Сістэматызацыя і абагульненне ведаў 
пра праверку дзялення, фармуляванне 
двух правілаў праверкі дзялення (заданне 
ў рамцы, № 1).
Аналіз, пошук, рашэнне задач (№ 2, 3, 5*, 8).
Вылічальная дзейнасць (№ 4, 9).
Параўнанне велічынь (№ 6).
Знаходжанне перыметра прамавугольніка 
рознымі спосабамі (№ 7)

66 64 Замацаванне 1)  Вучыць вучняў рашаць задачы 
вывучаных відаў;
2)  удасканальваць вылічальныя на
выкі

Аналіз, пошук, рашэнне задач (№ 1, 3*, 5, 
7, 8, 11, 12).
Знаходжанне значэнняў выразаў (№ 2, 4, 
13).
Састаўленне выразаў па схемах (№ 4).
Практыкаванне ў складанні і адніманні даў
жынь (№ 6).
Параўнанне выразаў (№ 9, 10)

67 * Кантрольная 
работа

Вызначыць узровень засваення 
вучнямі вывучанага матэрыялу 
ў першым паўгоддзі

Змест кантрольнай работы прапанаваны 
на с. 70—74 у першай частцы дапаможніка 
«Проверочные и контрольные работы по 
математике. 3 класс»

68 * Аналіз кантроль
най работы. Рабо
та над памылкамі 

1)  Падвесці вынікі засваення пра
грамнага матэрыялу;
2)  адпрацаваць уменні і навыкі, 
якія патрабуюць карэкцыі

Абмеркаванне і выпраўленне памылак

69 65 Задачы на знахо
джанне чацвёрта
га прапарцыяна
льнага

1)  Азнаёміць вучняў з рашэннем 
новага віду задач на знаходжанне 
чацвёртага прапарцыянальнага;
2)  вучыць вучняў рашаць задачы 
прыкладнога характару

Перанос ведаў пра спосабы рашэння задач 
на знаходжанне чацвёртага прапарцыяна
льнага на новую сітуацыю — адваротна 
прапарцыянальную залежнасць (заданне 
ў рамцы).
Аналіз, пошук, рашэнне задач (№ 2, 3, 4, 
6*, 8).
Запіс выразаў па схемах і знаходжанне іх 
значэнняў (№ 5, 1).
Практыкаванне ў рашэнні ўскладненых 
ураўненняў (№ 9)

70 66 Замацаванне 1)  Практыкаваць вучняў у рашэнні 
задач вывучаных відаў;
2)  практыкаваць вучняў у састаў
ленні і рашэнні ўраўненняў 

Аналіз, пошук, рашэнне задач (№ 1, 5*, 8, 9, 11).
Састаўленне па табліцы ўраўненняў і іх 
рашэнне (№ 2, 6).
Вылічальная дзейнасць (№ 3, 7, 12).
Запіс па тэксце задачы выразу з пераменнай 
(№ 4).
Пераўтварэнне адзінак вымярэння даўжыні 
і часу (№ 10)
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Частка 2
71 67 Дзяленне з астачай 1)  Увесці паняцце «дзяленне с аста

чай» і азнаёміць з пісьмовым афа
рмленнем дзялення с астачай;
2)  удасканальваць вылічальныя на
выкі

Запіс дзялення с астачай па малюнку (№ 1, 9).
Рашэнне састаўных задач на знаходжанне 
долі ліку (№ 2, 8).
Расстаноўка дужак у лікавых выразах (№ 4).
Знаходжанне перыметра трохвугольніка (№ 7)

72 68 Дзяленне з астачай 1)  Выявіць найбольшую з маг чы
мых астач пры дзяленні з астачай;
2)  адпрацоўваць веданне ўзаема
сувязі велічыні астачы і дадзенага 
дзельніка

Выкананне дзялення с астачай (№ 1, 2, 4, 
10).
Рашэнне задач з геаметрычным зместам (№ 5).
Рашэнне састаўных задач на знаходжанне 
чацвёртага прапарцыянальнага (№ 9).
Знаходжанне дзелі лікаў, праверка выніку 
(№ 7)

73 69 Дзяленне з астачай 1)  Азнаёміць вучняў з узорам раз
важанняў пры дзяленні з астачай;
2)  практыкаваць вучняў у састаў
ленні выразаў з пераменнай да тэк
ставых задач

Выкарыстанне прыёмаў дзялення з астачай 
пры рашэнні прыкладаў (№ 1).
Рашэнне састаўных задач (№ 2, 9).
Састаўленне выразаў з пераменнай для 
рашэння тэкставых задач (№ 3).
Устанаўленне заканамернасці і працяг рада 
лікаў (№ 6).
Разбіванне прамавугольніка на квадратныя 
сантыметры і вызначэнне плошчы (№ 8)

74 70 Дзяленне з астачай 1)  Азнаёміць вучняў з выпадкамі 
дзялення з астачай, калі дзель мен
шая за дзельнік;
2)  практыкаваць вучняў у састаў
ленні лікавых выразаў і знаходжа
нні іх значэнняў

Дзяленне меншага ліку на большы з астачай 
(№ 1).
Рашэнне састаўных задач на кратнае і роз
наснае параўнанне (№ 2, 8).
Запіс выразаў па схемах і знаходжанне іх 
значэнняў (№ 3).
Гульня з двума абручамі (№ 6)

75 71 Праверка дзялен
ня з астачай

1)  Навучыць вучняў правяраць 
пра вільнасць выканання дзялення 
з астачай;
2)  замацоўваць уменні рашаць за
дачы

Дзяленне з астачай. Праверка правільнасці 
вылічэнняў (№ 1, 9).
Рашэнне задачы на знаходжанне чацвёртага 
прапарцыянальнага (№ 2).
Знаходжанне долі ад ліку (№ 3).
Параўнанне выразаў (№ 6)

76 72 Замацаванне 1)  Практыкаваць вучняў у выка
нан ні дзялення з астачай;
2)  вучыць вучняў рашаць тэкста
выя задачы

Гульня з двума абручамі (№ 1).
Рашэнне простых і састаўных задач (№ 2, 9).
Праверка дзеяння дзялення з астачай (№ 3).
Рашэнне ўраўненняў (№ 6).
Састаўленне выразаў па схемах (№ 7).
Састаўленне выразаў (№ 8)

77 73 Замацаванне 1)  Практыкаваць вучняў у выка
нанні дзялення з астачай;
2)  вучыць вучняў рашаць тэкста
выя задачы састаўленнем ураўне
нняў

Выкарыстанне камбінаваных прыёмаў 
работы над простымі і састаўнымі задачамі 
(№ 1, 3, 8, 10).
Дзяленне з астачай, праверка (№ 2).
Рысаванне прамавугольніка, разбіванне яго 
на квадратныя сантыметры (№ 4).
Састаўленне выразаў і знаходжанне іх зна
чэнняў (№ 7).
Аднаўленне прапушчаных лікаў у роўнас
цях (№ 9)

Трохзначныя лікі (56 г)

78 74 Утварэнне трох
значных лікаў

1)  Перанесці ўжо вывучаны пры
нцып утварэння лікаў на трохзнач
ныя лікі;
2)  практыкаваць вучняў у рашэнні 
задач вывучаных відаў

Утварэнне трохзначных лікаў (№ 1, 2).
Мадэляванне ўмоў задач, пошук і афармле
нне рашэння (№ 4, 9).
Знаходжанне стараны квадрата па яго перы
метры (№ 6).
Знаходжанне долі ліку (№ 7)
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79 75 Сотня — новая лі
чыльная адзінка

1)  Азнаёміць вучняў з лічэннем 
сот нямі, утварэннем і запісам трох
значных лікаў віду *00;
2)  паўтарыць суадносіны паміж 
адзінкамі вымярэння даўжыні (ча
су)

Лічэнне сотнямі (№ 1, 2).
Выкананне дзеянняў над круглымі сотнямі 
(№ 3).
Рашэнне састаўных задач на павелічэнне 
ліку ў некалькі разоў (№ 5).
Параўнанне велічынь (№ 6).
Рашэнне простых задач на знаходжанне лі
ку па яго долі (№ 7).
Знаходжанне значэнняў лікавых выразаў 
(№ 8, 10)

80 76 Чытанне і запіс 
трох значных лікаў

1)  Азнаёміць вучняў з разрадам 
соцень;
2)  трэніраваць вучняў у чытанні 
і запісе трохзначных лікаў 

Чытанне, запіс трохзначных лікаў (№ 1, 2).
Рашэнне ўраўненняў (№ 4).
Пошук рашэння састаўных задач, афармле
нне рашэння (№ 6, 9).
Аднаўленне прапушчаных лікаў і знакаў 
дзеянняў у роўнасцях (№ 10)

81 77 Разрадны састаў 
трохзначных лікаў

1)  Вучыць вучняў вызначаць раз
радны састаў трохзначных лікаў;
2)  замацоўваць веды пра нумара
цыю трохзначных лікаў

Запіс разраднага саставу лікаў (№ 1, 2).
Рашэнне ўраўненняў (№ 4).
Выкарыстанне чарцяжа пры пошуку рашэ
ння састаўной задачы (№ 5).
Знаходжанне значэнняў выразаў (№ 6)

82 78 Значэнне нуля 
ў запісе трохзнач
ных лікаў 

1)  Практыкаваць вучняў у чытан
ні і запісе трохзначных лікаў, якія 
змяшчаюць нуль на канцы і ў сярэ
дзіне;
2)  працягваць навучанне вучняў 
рашэнню тэкставых задач

Чытанне і запіс трохзначных лікаў (№ 1, 
2, 3, 8).
Рашэнне састаўных задач двума спосабамі 
(№ 4).
Знаходжанне значэнняў выразаў з дужкамі 
(№ 6)

83 79 Сума разрадных 
складаемых 

1)  Вучыць вучняў запісваць трох
значныя лікі ў выглядзе сумы раз
радных складаемых;
2)  вучыць вучняў рашаць тэкста
выя задачы з геаметрычным змес
там 

Запіс лікаў сумай разрадных складаемых 
(№ 1, 2, 10).
Пабудова чарцяжа, пошук рашэння састаў
ных задач (№ 3, 9).
Знаходжанне значэнняў выразаў двума спо
сабамі (№ 4).
Рашэнне задач з геаметрычным зместам 
(№ 6).
Рашэнне ўраўненняў (№ 7)

84 80 Складанне і адні
манне з трохзнач
нымі лікамі на ас
нове іх разраднага 
саставу

1)  Азнаёміць вучняў з прыёмамі 
вус нага складання і аднімання лікаў 
у адзначаных выпадках; 
2)  практыкаваць вучняў у выкана
нні дзялення з астачай

Адпрацоўка вусных прыёмаў складання 
і аднімання, якія заснаваны на ведах пра 
разрадны састаў лікаў (№ 1, 2).
Пошук рашэння задач на знаходжанне ча
цвёртага прапарцыянальнага (№ 3).
Рашэнне задач на часавыя прамежкі (№ 9).
Аналіз умовы задачы, пабудова чарцяжа 
(№ 11)

85 81 Замацаванне 1)  Замацаваць веды пра разрадны 
састаў лікаў;
2)  адпрацоўваць вылічальныя на
выкі

Утварэнне трохзначных лікаў, калі вядомы 
разрадныя складаемыя (№ 1, 2).
Пошук рашэння састаўных задач (№ 4, 10). 
Знаходжанне невядомых кампанентаў дзе
янняў (№ 5).
Рашэнне задачы на часавыя прамежкі (№ 6).
Устанаўленне заканамернасці і аднаўленне 
прапушчаных лікаў (№ 7).
Вымярэнне старон трохвугольніка і знахо
джанне яго перыметра (№ 8).
Рашэнне ўраўненняў па ўзоры (№ 9)

86 82 Секунда 1)  Азнаёміць вучняў з новай ад зін
кай вымярэння часу — секундай;
2)  паўтарыць вывучаныя адзінкі 
часу і рашэнне простых задач на 
вызначэнне часу з дапамогай га
дзіннікавага цыферблата

Вызначэнне часу па цыферблаце (№ 2).
Пераўтварэнне адзінак часу (№ 3).
Рашэнне простых задач на вызначэнне ка
нца падзеі па пачатку і працягласці (№ 4).
Знаходжанне перыметра прамавугольніка 
(№ 7).
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Рашэнне састаўных задач на знаходжанне 
невядомага складаемага (№ 8)

87 83 Параўнанне трох
значных лікаў

1)  Азнаёміць вучняў з алгарытмам 
паразраднага параўнання трохзна
чных лікаў;
2)  практыкаваць вучняў у рашэнні 
задач

Параўнанне трохзначных лікаў паразрадна 
(№ 1, 2).
Аднаўленне прапушчаных лічбаў у лікавых 
няроўнасцях (№ 3).
Рашэнне састаўных задач з раскрыццём сэн
су дзеянняў множання і дзялення (№ 4, 7)

88 84 Замацаванне 1)  Замацаваць веданне алгарытму 
параўнання трохзначных лікаў;
2)  вучыць вучняў рашаць ураўненні 

Параўнанне лікаў і выразаў, размяшчэнне 
іх па нарастанні, па спаданні (№ 1, 3, 10).
Запіс разраднага саставу лікаў (№ 2).
Аналіз чарцяжа па ўмове задачы, пошук 
рашэння задачы рознымі спосабамі (№ 4).
Рашэнне ўраўненняў (№ 5)

89 85 Вызначэнне ў ліку 
агульнай колька
сці адзінак кожна
га разраду

1)  Азнаёміць вучняў з прыёмам вы
значэння агульнай колькасці адзінак 
кожнага разраду ў ліку;
2)  вучыць вучняў рашаць ураўненні

Вызначэнне агульнай колькасці адзінак ко
жнага разраду ў ліках (№ 1, 2).
Пабудова чарцяжа па ўмове задачы на зна
ходжанне долі ліку (№ 5).
Параўнанне трохзначных лікаў (№ 6*).
Рашэнне задач з геаметрычным зместам (№ 7).
Рашэнне састаўных задач на знаходжанне 
чацвёртага прапарцыянальнага (№ 8)

90 86 Скорасць 1)  Азнаёміць вучняў з паняццем 
«скорасць» і некаторымі адзінкамі 
яе вымярэння;
2)  паўтарыць дзяленне з астачай 
і прыватныя выпадкі дзялення

Рашэнне простых задач на знаходжанне 
скорасці, часу, адлегласці (№ 1).
Дзяленне з астачай (№ 3).
Вызначэнне часу па цыферблаце (№ 4).
Запіс лікаў па нарастанні (№ 9).
Знаходжанне значэнняў выразаў (№ 11)

91 87 Простыя задачы 
на рух

1)  Устанавіць узаемасувязь паміж 
велічынямі «скорасць», «час», 
«адлег ласць»;
2)  вучыць вучняў рашаць простыя 
задачы на рух

Састаўленне выразаў для знаходжання перы
метра прамавугольніка па малюнку (№ 1).
Састаўленне простых задач на знаходжанне 
скорасці, часу, адлегласці (№ 2).
Рашэнне састаўных задач (№ 3, 7).
Параўнанне лікаў, выразаў (№ 4).
Зафарбоўванне адзначаных ва ўмове долей 
фігур (№ 6)

92 88 Кіламетр 1)  Азнаёміць вучняў з новай ад зін
кай вымярэння даўжыні — кіламе
трам, суадносінамі адзінак даўжыні 
(1 км = 1000 м);
2)  паўтарыць запіс лікаў па іх раз
радным саставе, па суме разрадных 
складаемых, вызначэнне агульнай 
колькасці дзясяткаў і адзінак

Вызначэнне агульнай колькасці адзінак ко
жнага разраду ў ліках (№ 1).
Запіс лікаў сумай разрадных складаемых 
(№ 2).
Выкарыстанне чарцяжа пры пошуку рашэн
ня задачы (№ 3).
Рысаванне вуглоў (№ 4).
Састаўленне і рашэнне ўзаемаадваротных 
простых задач на рух (№ 6).
Пераўтварэнне адзінак даўжыні (№ 7)

93 89 Табліца мер даў
жыні

1)  Азнаёміць вучняў з суадносіна
мі паміж раней вывучанымі і новай 
адзінкамі вымярэння адлегласці;
2)  вучыць вучняў рашаць задачы 
вывучаных відаў

Выражэнне адных адзінак даўжыні з дапа
могай іншых (№ 1).
Устанаўленне сэнсу лікавых выразаў, якія 
састаўлены па задачы (№ 2).
Чытанне і запіс вуглоў і прамянёў па малюн
ку (№ 3).
Рашэнне простых задач на рух (№ 9, 11)

94 90 Замацаванне 1)  Замацаваць веды пра нумара
цыю трохзначных лікаў;
2)  вучыць вучняў рашаць ураўне
нні і задачы вывучаных відаў

Параўнанне лікаў, лікаў і выразаў (№ 3).
Рашэнне простых і састаўных задач выву
чаных відаў (№ 4, 10).
Гульня «Дзівамяшочак» (№ 5*).
Запіс адрэзкаў, прамянёў па малюнку (№ 6).
Знаходжанне значэнняў выразаў (№ 9)
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95 91 Суткі 1)  Азнаёміць вучняў з паняццямі 
«суткі», «пачатак сутак», «поўнач», 
«палова сутак», «поўдзень»;
2)  устанавіць суадносіны паміж 
вывучанымі адзінкамі вымярэння 
часу 

Вызначэнне часу па гадзіннікавым цыфер
блаце (№ 1).
Пераўтварэнне адзінак часу (№ 2).
Знаходжанне значэнняў выразаў (№ 3).
Рашэнне састаўных задач (№ 4, 8).
Рашэнне ўраўненняў (№ 7)

96 92 Складанне і ад
німанне трохзна
чных лікаў

1)  Азнаёміць вучняў з прыёмамі 
вуснага складання і аднімання лі
каў віду *00;
2)  вучыць вучняў чытаць і запі
сваць трохзначныя лікі

Вуснае складанне і адніманне трохзначных 
лікаў (№ 1, 2, 3).
Рашэнне простых задач на рух (№ 8).
Састаўленне выразаў па схемах і знаходжа
нне іх значэнняў (№ 10)

97 93 Складанне і ад
німанне трохзна
чных лікаў

1)  Азнаёміць вучняў з прыёмамі 
вуснага складання і аднімання лі
каў віду *00;
2)  паўтарыць суадносіны паміж 
адзінкамі вымярэння часу

Адпрацоўка новых прыёмаў вуснага адні
мання і складання (№ 1).
Падбор прапушчаных лікаў у няроўнасцях 
(№ 2).
Пераўтварэнне адзінак часу (№ 4).
Мадэляванне ўмоў задач, пошук рашэння 
(№ 5, 3*).
Састаўленне і рашэнне ўзаемаадваротных 
простых задач на рух (№ 9).
Параўнанне трохзначных лікаў (№ 10)

98 94 Састаўная задача 
на рух

1)  Азнаёміць вучняў з прыёмам 
не аднаразовага выкарыстання за
лежнасцей паміж скорасцю, часам 
і адлегласцю пры рашэнні састаў
ных задач на рух;
2)  практыкаваць вучняў у вусным 
выкананні складання і аднімання 
трохзначных лікаў на аснове паза
таблічнага складання і аднімання 
двухзначных лікаў 

Аналіз чарцяжа, які складзены па ўмове 
састаўной задачы на рух, пошук адказу на 
пытанне задачы (заданне ў рамцы).
Складанне і адніманне трохзначных лікаў 
з дапамогай вусных прыёмаў (№ 1).
Праверка дзялення з астачай (№ 2).
Рысаванне квадрата і знаходжанне яго пло
шчы (№ 4).
Знаходжанне ліку па яго долі і долі ад ліку 
(№ 5, 6)

99 95 Множанне і дзяле
нне трохзначных 
лікаў на адназна
чны лік 

1)  Азнаёміць вучняў з прыёмамі 
вуснага множання і дзялення лікаў 
віду *00 на адназначны лік;
2)  вучыць вучняў рашаць простыя 
і састаўныя задачы на рух

Вуснае множанне і дзяленне трохзначных 
лікаў на адназначны лік (№ 1, 5).
Пераўтварэнне адзінак даўжыні (№ 2, 3).
Мадэляванне ўмовы састаўной задачы, по
шук рашэння (№ 4).
Запіс трохзначных лікаў сумай разрадных 
складаемых (№ 8)

100 96 Пабудова прама
вугольніка па да
дзеных памерах

1)  Растлумачыць вучням пабудову 
прамавугольніка дадзеных памераў 
з дапамогай вугольніка на паперы 
без клетак;
2)  азнаёміць вучняў з прыёмамі ву
снага дзялення трохзначных лікаў 
віду *00

Пабудова прамавугольніка па вядомых ста
ранах (заданне ў рамцы).
Рашэнне простых задач на рух (№ 3).
Дзяленне трохзначных лікаў па ўзоры (№ 6)

101 97 Множанне і дзяле
нне трохзначных 
лікаў на адназна
чны лік

1)  Азнаёміць вучняў з прыёмамі 
вуснага множання і дзялення лікаў 
віду **0 на адназначны лік;
2)  практыкаваць вучняў у пабудове 
прамавугольніка з дапамогай вуго
льніка

Вуснае множанне і дзяленне лікаў (№ 1).
Падбор патрэбных лікаў у пустыя «акенцы» 
ў няроўнасцях (№ 3).
Рашэнне геаметрычных задач (№ 4, 5).
Выкананне дзялення па ўзоры (№ 7).
Знаходжанне правільных і няправільных 
сказаў, абгрунтаванне, абвяржэнне (№ 8)

102 98 Множанне і дзя
ленне з лікам 10 

1)  Азнаёміць вучняў з правіламі 
множання лікаў на лік 10 і дзялен
нем лікаў на лік 10;
2)  адпрацоўваць уменні рашаць 
задачы вывучаных відаў

Множанне лікаў на 10 і дзяленне лікаў на 
10 (№ 1, 10).
Рашэнне простых і састаўных задач на рух 
(№ 3, 4).
Гульня «Вылічальная машына» (№ 6).
Знаходжанне плошчы фігур спосабам пад
ліку квадратных сантыметраў (№ 7)

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



148

Працяг

1 2 3 4 5

103 * Кантрольная ра
бота 

1)  Праверыць засваенне вучнямі 
прыёму ўтварэння, запісу і параў
нання трохзначных лікаў;
2)  вызначыць узровень засваення 
вучнямі дзялення з астачай двух
значнага ліку на адназначны;
3)  праверка ўмення запісваць і зна
ходзіць значэнні выразаў, рашаць 
састаўныя задачы, рысаваць трох
вугольнікі і знаходзіць іх перыметр

Змест кантрольнай работы прапанаваны 
на с. 65—69 у другой частцы дапаможніка 
«Проверочные и контрольные работы по 
математике. 3 класс»

104 * Аналіз кантроль
най работы. Рабо
та над памылкамі

1)  Падвесці вынікі засваення пра
грамнага матэрыялу;
2)  адпрацоўваць уменні і навыкі, 
якія патрабуюць карэкцыі

Абмеркаванне і выпраўленне памылак

105 99 Задачы на сустрэч
ны рух

1)  Азнаёміць вучняў з задачамі на 
адначасовы сустрэчны рух і раз
гледзець першы спосаб іх рашэння;
2)  удасканальваць вылічальныя на
выкі

Аналіз чарцяжа па ўмове задачы на сустрэ
чны рух. Пошук рашэння задачы (заданне 
ў рамцы).
Знаходжанне значэнняў лікавых выразаў 
без дужак і з дужкамі (№ 1).
Прадстаўленне лікаў сумай разрадных скла
даемых (№ 2).
Параўнанне велічынь (№ 6)

106 100 Задачы на сустрэч
ны рух

1)  Увесці паняцце «скорасць зблі
жэння» і разгледзець другі спосаб 
рашэння задач на адначасовы су
стрэчны рух;
2)  практыкаваць вучняў у пабудове 
квадрата з дапамогай чарцёжных 
інструментаў

Аналіз умовы задачы, чытанне чарцяжа, 
пошук рашэння задачы двума спосабамі 
(за данне ў рамцы).
Параўнанне лікаў і велічынь (№ 1, 3).
Пабудова квадрата па вядомай старане 
(№ 2).
Рашэнне простых задач на рух (№ 6).
Рашэнне ўраўненняў і іх праверка (№ 7)

107 101 Складанне трох
значных лікаў без 
пераходу цераз 
раз рад

1)  Перанесці алгарытм пісьмовага 
складання двухзначных лікаў без 
пераходу цераз разрад на трохзна
чныя лікі;
2)  замацоўваць уменні рашаць за
дачы вывучаных відаў

Пісьмовае складанне і адніманне трохзна
чных лікаў (№ 1, 8).
Пошук рашэння састаўных задач на сустрэ
чны рух (№ 2). 
Рашэнне задач ва ўскоснай форме (№ 3).
Рашэнне ўраўненняў (№ 6)

108 102 Складанне трох
значных лікаў 
з пе ра ходам цераз 
раз рад

1)  Перанесці алгарытм пісьмова
га складання двухзначных лікаў 
з пераходам цераз разрад на трох
значныя лікі;
2)  адпрацоўваць вылічальныя на
выкі 

Складанне ў слупок трохзначных лікаў 
з пераходам цераз разрад (№ 1, 8).
Мадэляванне ўмоў састаўных задач, пошук 
рашэння і афармленне (№ 2, 7).
Знаходжанне і запіс прамянёў па малюнку 
(№ 3).
Знаходжанне памылак пры дзяленні з аста
чай і іх выпраўленне (№ 4).
Параўнанне трохзначных лікаў (№ 6)

109 103 Адніманне трох
значных лікаў без 
пераходу цераз 
раз рад 

1)  Перанесці алгарытм пісьмовага 
аднімання двухзначных лікаў без 
пераходу цераз разрад на трохзна
чныя лікі;
2)  адпрацоўваць вылічальныя на
выкі і ўменні рашаць задачы выву
чаных відаў 

Пісьмовае адніманне трохзначных лікаў без 
пераходу цераз разрад (№ 1, 8).
Запіс лікаў па іх разрадным саставе (№ 2).
Рашэнне простых задач на рух (№ 3).
Рашэнне задач на знаходжанне чацвёртага 
прапарцыянальнага (№ 4).
Пабудова прамавугольніка (№ 5)

110 104 Адніманне трох
значных лікаў з пе
раходам цераз раз
рад 

1)  Перанесці алгарытм пісьмовага 
аднімання двухзначных лікаў з пе
раходам цераз разрад на трохзнач
ныя лікі;
2)  адпрацоўваць вылічальныя на
выкі

Пісьмовае адніманне трохзначных лікаў 
з пераходам цераз разрад (№ 1, 8).
Запіс лікаў сумай разрадных складаемых 
(№ 2).
Пошук рашэння простых і састаўных задач 
(№ 3, 6).
Параўнанне лікаў і лікавых выразаў (№ 5)
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111 105 Адніманне трох
значных лікаў 
з пе раходам цераз 
разрад

1)  Перанесці алгарытм пісьмова
га аднімання двухзначных лікаў 
з пераходам цераз разрад на трох
значныя лікі;
2)  адпрацоўваць вылічальныя на
выкі

Адніманне лікаў з пераходам цераз разрад 
(№ 1, 7).
Пераўтварэнне адзінак даўжыні (№ 2).
Пошук заканамернасцей (№ 5*).
Рашэнне простых задач на час (№ 6)

112 106 Задачы на рух 
у про цілеглых на
прамках 

1)  Увесці паняцце «скорасць адда
лення» і разгледзець два спосабы 
рашэння задач на адначасовы рух 
у процілеглых напрамках;
2)  паўтарыць суадносіны паміж 
адзінкамі вымярэння вывучаных 
велічынь (адлегласці, часу, масы)

Аналіз чарцяжа, схемы пошуку рашэння 
задачы на рух у процілеглых напрамках 
(заданне ў рамцы).
Параўнанне лікаў і велічынь (№ 1, 5).
Знаходжанне долі ліку (№ 3).
Знаходжанне перыметра прамавугольніка 
(№ 7).
Рашэнне простых задач на час (№ 8)

113 107 Адніманне трох
значных лікаў 
з пе раходам цераз 
разрад

1)  Замацоўваць веданне алгары
тму аднімання трохзначных лікаў 
з пераходам цераз разрад;
2)  вучыць вучняў рашаць задачы 
вывучаных відаў

Адніманне лікаў у слупок (№ 1).
Рашэнне задачы на рух (№ 3).
Рашэнне задач геаметрычнага зместу (№ 5).
Рашэнне ўскоснай задачы на павелічэнне 
ліку ў некалькі разоў (№ 6)

114 108 Праверка склада
ння і аднімання

1)  Практыкаваць вучняў у правіль
ным выкананні дзеянняў складан
ня і аднімання;
2)  практыкаваць вучняў у рашэнні 
задач на рух у процілеглых напрам
ках

Выкананне дзеянняў складання і аднімання, 
іх праверка (№ 1).
Аднаўленне адсутных лікаў (№ 2).
Рысаванне ломанай лініі (№ 5).
Рашэнне задачы на рух у процілеглым на
прамку (№ 6).
Рашэнне ўраўненняў (№ 7)

115 109 Грам 1)  Азнаёміць вучняў з новай ад зін
кай вымярэння масы — грамам;
2)  удасканальваць вылічальныя 
навыкі 

Складанне і адніманне велічынь (№ 1).
Мадэляванне кароткага запісу ўмовы зада
чы на рух, пошук яе рашэння (№ 2).
Знаходжанне памылак пры дзяленні з аста
чай (№ 3).
Параўнанне велічынь (№ 7)

116 110 Тона 1)  Азнаёміць вучняў з новай адзін
кай вымярэння масы — тонай;
2)  вучыць вучняў рашаць тэкста
выя задачы вывучаных відаў

Складанне і адніманне адзінак масы (№ 2).
Рашэнне ўраўненняў (№ 4).
Рашэнне састаўных задач на рух і на зна
ходжанне чацвёртага прапарцыянальнага 
(№ 6, 3).
Параўнанне долей з дапамогай малюнкаў 
(№ 7)

117 111 Табліца мер масы 1)  Устанавіць суадносіны паміж 
вы вучанымі адзінкамі вымярэння 
масы;
2)  замацоўваць уменні рашаць за
дачы вывучаных відаў 

Пераўтварэнне адзінак масы (№ 1).
Рашэнне тэкставых задач (№ 2, 9).
Знаходжанне значэнняў выразаў (№ 3, 10).
Параўнанне лікавых выразаў (№ 6).
Знаходжанне долі лікаў і іх параўнанне 
(№ 7)

118 112 Множанне ліку на 
здабытак і здабы
тку на лік

1)  Паўтарыць спалучальны закон 
множання і яго ўжыванне для 
рацыяналізацыі вылічэнняў;
2)  удасканальваць вылічальныя 
навыкі 

Знаходжанне здабытку найбольш зручным 
спосабам (№ 1).
Знаходжанне значэнняў выразу з пераме
ннай пры дадзеных значэннях пераменнай 
(№ 2).
Рашэнне геаметрычных задач (№ 3).
Устанаўленне заканамернасці і запаўненне 
пустых кругоў (№ 4).
Пабудова чарцяжа, пошук рашэння задачы 
на рух (№ 5).
Знаходжанне ліку па яго долі і долі ліку 
(№ 8)

119 113 Замацаванне 1)  Удасканальваць вылічальныя на
выкі;
2)  азнаёміць з прыёмамі множання 
двухзначных лікаў 

Падбор неабходных лікаў замест «*» (№ 1).
Рашэнне састаўной задачы (№ 2).
Множанне ліку на здабытак (№ 3, 9).
Знаходжанне перыметра прамавугольніка 
(№ 4).
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Рашэнне ўраўненняў (№ 5).
Дзяленне з астачай (№ 7).
Рашэнне простай задачы на рух і састаўлен
не адваротных задач (№ 10).
Знаходжанне здабытку лікаў найбольш зру
чным спосабам (№ 11)

120 114 Замацаванне 1)  Вучыць вучняў рашаць задачы 
вывучаных відаў;
2)  адпрацоўваць вылічальныя на
выкі

Рашэнне задач вывучаных відаў (№ 1, 10, 11).
Знаходжанне значэнняў лікавых выразаў 
(№ 2, 12).
Гульня «Вылічальная машына» (№ 4).
Параўнанне лікаў і выразаў (№ 5).
Пераўтварэнне велічынь (№ 7).
Пошук заканамернасці і працяг рада лікаў 
(№ 9)

121 115 Множанне трох
значнага ліку на 
адназначны лік

1)  Азнаёміць вучняў з алгарытмам 
паразраднага множання трохзна
чнага ліку на адназначны;
2)  азнаёміць вучняў з алгарытмам 
множання трохзначнага ліку на ад
назначны ў слупок 

Множанне трохзначнага ліку на адназначны 
без пераходу цераз разрад (№ 1).
Запіс выразаў і знаходжанне іх значэнняў 
(№ 2).
Рашэнне ўраўненняў (№ 3).
Рашэнне састаўных задач на рознаснае 
параўнанне (№ 4).
Рашэнне простых задач на час (№ 7)

122 116 Замацаванне 1)  Практыкаваць вучняў у рашэнні 
задач на рух;
2)  практыкаваць вучняў састаў
ляць і рашаць ураўненні 

Пошук рашэння і афармленне рашэння задач 
на сустрэчны рух двума спосабамі (№ 1).
Знаходжанне перыметра квадрата (№ 2).
Пераўтварэнне велічынь (№ 3).
Састаўленне выразаў па схемах і знаходжа
нне іх значэнняў (№ 4, 8).
Састаўленне і рашэнне ўраўненняў (№ 6)

123 117 Множанне двух
значнага і трох
значнага лікаў на 
адназначны з пе 
раходам цераз раз
рад 

1)  Азнаёміць вучняў з алгарытмам 
пісьмовага множання двухзначнага 
і трохзначнага лікаў на адназначны 
з пераходам цераз разрад;
2)  адпрацоўваць вылічальныя на
выкі

Множанне трохзначнага ліку на адназначны 
з пераходам цераз разрад (№ 1).
Мадэляванне ўмовы задачы на сустрэчны 
рух, пошук і рашэнне задачы (№ 2).
Пабудова адрэзка па дадзеных кропках 
(№ 3).
Аднаўленне невядомых лікаў (№ 5)

124 118 Множанне трох
значных лікаў ві ду 
**0 на адназнач ны 
лік

1)  Азнаёміць вучняў з алгарытмам 
пісьмовага множання трохзначных 
лікаў віду **0 на адназначны лік;
2)  замацоўваць уменні рашаць за
дачы на рух

Адпрацоўка алгарытму множання трохзнач
нага ліку на адназначны (№ 1).
Пошук рашэння задачы на рух у процілег
лым напрамку двума спосабамі (№ 2).
Знаходжанне значэнняў выразаў (№ 3).
Пераўтварэнне і параўнанне велічынь (№ 5).
Знаходжанне значэнняў выразу з пераме
ннай (№ 6)

125 119 Замацаванне 1)  Паўтарыць вывучаныя вусныя 
і пісьмовыя прыёмы вылічэнняў;
2)  вучыць вучняў рашаць задачы 
вывучаных відаў

Рашэнне задач на рух (№ 2).
Аднаўленне прапушчаных лікаў у роўнас
цях (№ 3).
Запіс трохзначных лікаў па іх разрадным 
саставе (№ 6).
Вызначэнне перыметра прамавугольніка 
і яго залежнасці ад вымярэння даўжынь 
ста рон (№ 7).
Знаходжанне долі ліку (№ 9)

126 120 Вуснае дзяленне 
трохзначнага ліку 
на адназначны лік

1)  Азнаёміць вучняў з прыёмамі 
вуснага дзялення трохзначных лі
каў віду **0 на адназначны;
2)  вучыць вучняў рашаць тэкста
выя задачы

Дзяленне трохзначных лікаў на адназна
чныя (№ 1).
Рашэнне састаўных задач (№ 2, 7).
Рашэнне простых задач на знаходжанне до
лі ліку (№ 4).
Пераўтварэнне і параўнанне велічынь (№ 6)
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127 121 Пісьмовае дзялен
не трохзначнага 
лі ку на адназнач ны 
лік

1)  Азнаёміць вучняў з алгарытмам 
дзялення трохзначнага ліку на ад
назначны лік у слупок;
2)  адпрацоўваць вылічальныя 
навыкі

Дзяленне «вуглом» (№ 1).
Рашэнне састаўных задач вывучаных відаў 
(№ 2, 8).
Рашэнне ўраўненняў (№ 4).
Рашэнне геаметрычных задач (№ 5).
Параўнанне лікаў (№ 7)

128 122 Пісьмовае дзялен
не трохзначнага 
лі ку на адназначны 
лік

1)  Перанесці на трохзначныя лікі 
алгарытм дзялення двухзначнага 
ліку на адназначны з дапамогай 
прыёму дзялення зручных склада
емых;
2)  практыкаваць вучняў у рашэнні 
ўраўненняў

Дзяленне трохзначных лікаў на адназначны 
(№ 1).
Прывядзенне ўраўненняў да найпрасцей
шага віду і іх рашэнне (№ 3).
Рашэнне задач на знаходжанне долі ліку 
(№ 5)

129 123 Пісьмовае дзяле
нне трохзначнага 
ліку на адназна
чны лік

1)  Асвойваць алгарытм дзялення 
ў выпадках, калі ў разрадзе дзя
сяткаў дзелі атрымліваецца нуль;
2)  практыкаваць вучняў у рашэнні 
задач на рух

Мадэляванне задачы на рух у процілеглых 
напрамках, пошук рашэння і яго выкананне 
(№ 2).
Пераўтварэнне адзінак вымярэння часу 
(№ 3).
Знаходжанне долі ліку (№ 6)

130 124 Замацаванне 1)  Замацоўваць уменні рашаць за
дачы на рух;
2)  удасканальваць вылічальныя 
на выкі

Пошук і выкананне рашэння састаўной 
задачы на адначасовы рух у процілеглых 
напрамках (№ 1).
Знаходжанне значэнняў выразаў (№ 2).
Пабудова адрэзка, які задавальняе дадзенай 
умове (№ 3).
Вызначэнне правільнасці лікавых няроў
насцяў (№ 5).
Пераўтварэнне і параўнанне велічынь 
(№ 10)

131 125 Пісьмовае дзяле
нне трохзначнага 
ліку на адназна
чны лік

1)  Асвойваць алгарытм дзялення 
ў выпадках, калі ў дзелі атрымлі
ваецца двухзначны лік;
2)  вучыць вучняў рашаць тэкста
выя задачы

Дзяленне «вуглом» (№ 1).
Рашэнне састаўных задач (№ 2, 8).
Аднаўленне адсутных лічбаў у ліках (№ 3).
Рашэнне задач з геаметрычным зместам  
(№ 4, 7)

132 126 Дзяленне трох
значнага ліку на 
адназначны лік

1)  Адпрацоўваць навыкі дзялення 
трохзначнага ліку на адназначны;
2)  вучыць вучняў рашаць тэкста
выя задачы 

Дзяленне «вуглом» трохзначнага ліку на 
адназначны (№ 1).
Знаходжанне перыметра прамавугольніка 
(№ 2).
Пошук спосабаў рашэння састаўной задачы 
па чарцяжы (№ 3).
Параўнанне велічынь (№ 5).
Знаходжанне значэнняў выразаў (№ 7)

133 127 Дзяленне трохзнач
нага ліку на адна
значны лік з астачай

1)  Распаўсюдзіць разважанні пры 
дзяленні з астачай двухзначных лі
каў на дзяленне трохзначных лікаў;
2)  вучыць вучняў рашаць задачы на 
рух 

Дзяленне трохзначнага ліку на адназначны 
з астачай, праверка дзялення (№ 1).
Пабудова чарцяжа, пошук рашэння састаў
ных задач на рух (№ 2, 5).
Падбор невядомага дзялімага пры дзяленні 
з астачай (№ 3).
Знаходжанне значэнняў выразаў (№ 6)

Паўтарэнне вывучанага ў 3 класе (7 г)

134—
137

* Паўтарэнне выву
чанага матэрыялу 
ў 3 класе

Замацаванне, карэкцыя, дыягно
стыка:
• ведання табліц множання і дзя
лення адназначных лікаў;
• ведання нумарацыі трохзначных 
лікаў, вусных і пісьмовых прыёмаў 
выканання арыфметычных дзеян
няў, у прыватнасці дзялення з аста
чай;
• умення рашаць ураўненні;

Аднаўленне адсутных знакаў дзеянняў 
(№ 3).
Параўнанне і знаходжанне долі ліку (№ 6).
Знаходжанне плошчы прамавугольніка 
(№ 7).
Рашэнне геаметрычных задач (№ 7, 15, 36, 
78, 82).
Знаходжанне значэнняў выразаў (№ 8, 53, 
63, 85).
Параўнанне велічынь (№ 9).

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



152

Заканчэнне

1 2 3 4 5

• умення рашаць простыя і састаў
ныя задачы;
• ведання велічынь (даўжыня, ма са, 
час, ёмістасць, плошча), дзеянняў 
над імі, іх вымярэнне і параў нанне;
• ведання геаметрычных фігур (ві
ды вуглоў, трохвугольнікаў, многа
вугольнікаў) і іх рысаванне

Састаўленне выразу з пераменнай і знахо
джанне яго значэння (№ 10).
Рашэнне простых задач на час (№ 11, 16).
Выкананне дзеянняў з велічынямі (№ 12).
Знаходжанне невядомых кампанентаў пры 
адніманні (№ 13).
Рысаванне адрэзка, які задавальняе дадзе
ным умовам (№ 15).
Параўнанне выразаў без вылічэнняў (№ 17).
Рашэнне простых задач ва ўскоснай форме 
(№ 19, 30).
Размяшчэнне дужак у роўнасцях (№ 20).
Рашэнне простых задач на знаходжанне лі
ку па яго долі (№ 22).
Рашэнне найпрасцейшых роўнасцяў (№ 24, 
37, 70, 85).
Рашэнне простых задач на знаходжанне ца
ны, колькасці, кошту (№ 25).
Рашэнне састаўных задач на рух (№ 34, 40, 
72, 80*).
Рашэнне састаўных задач на знаходжанне 
чацвёртага прапарцыянальнага (№ 35, 50)

138 * Кантрольная ра
бота

Выявіць узровень засваення вуч
нямі вучэбнага матэрыялу, выву
чанага ў 3 класе

Змест кантрольнай работы прапанаваны 
на с. 70—74 у другой частцы дапаможніка 
«Проверочные и контрольные работы по 
математике. 3 класс»

139
140

* Аналіз кантроль
най работы

1)  Падвесці вынікі засваення пра
грамнага матэрыялу;
2)  адпрацоўваць уменні і навыкі, 
якія патрабуюць карэкцыі

Абмеркаванне і выпраўленне памылак
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Чалавек і свет

Агульная колькасць гадзін — 35

1. Удавічэнка, В. М. Чалавек і свет : вучэб. дапам. для 3 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай навучан-
ня / В. М. Удавічэнка, Т. А. Кавальчук. — Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2012.

2. Ковальчук, Т. А. «Человек и мир» в 3 классе : учеб.-метод. пособие для учителей учреждений общ. сред. образова-
ния с белорус. и рус. яз. обучения / Т. А. Ковальчук. — Минск : Нац. ин-т образования, 2014.

№ 
урока Тэма ўрока Мэта ўрока Асноўныя віды і спосабы дзейнасці Дамашняе  

заданне

1 2 3 4 5

Арыентаванне на мясцовасці (3 г)

1 Гарызонт. Бакі 
гарызонту

Сфарміраваць уяўленне аб 
гарызонце, лініі гарызон
ту і асноўных і прамеж
кавых баках гарызонту; 
садзейнічаць усведамлен
ню вучнямі практычнага 
значэння ўмення арыента
вацца; вучыць знаходзіць 
і паказваць на малюнку 
асноўныя і прамежкавыя 
бакі гарызонту; спрыяць 
развіццю здольнасці да 
прадуктыўнай камуні ка
цыі, выхаванню пачуцця 
адказнасці за вынік сумес
най працы

Засваенне элементарных прымет паняццяў 
«гарызонт», «лінія гарызонту» ў працэ
се чытання і аналізу малюнка вучэбнага 
дапаможніка (слайда); параўнанне атры
маных вынікаў з тэкстам вучэбнага дапа
мож ніка.
Разважанне вучняў аб тым, што такое «ары
ентаванне на мясцовасці», з дапамогай чаго 
ці як можна арыентавацца на мясцовасці (на 
аснове актуалізацыі існуючага вопыту).
Знаёмства вучняў з асноўнымі і пра меж
кавымі бакамі гарызонту, іх абазна чэннямі 
на аснове аналізу малюнка вучэбнага дапа
можніка або слайда.
Засваенне вопыту вызначэння бакоў гары
зонту ў працэсе практычнай работы (на асно
ве малюнка вучэбнага дапаможніка; работа 
ў парах).
Практыкаванні па вызначэнні асноўных 
і пра межкавых бакоў гарызонту, калі вядомы 
адзін з бакоў (абазначэнне бакоў гарызонту 
на малюнку, практыкаванне «Пакажы»).
Аналіз і ацэнка вучнямі таго, пра што яны 
даведаліся і чаму вучыліся, ацэнка сумеснай 
працы (выніковая рэфлексія)

Прачытаць 
артыкулы 
вучэбнага 
дапаможніка; 
адказаць на 
пытанні да іх

2 Арыентаванне 
на мясцовасці 
па компасе

Забяспечыць засваенне 
вучнямі ўяўленняў аб 
спо  сабах арыентавання 
па компасе, уменняў кары
стацца компасам і вызна
чаць размяшчэнне аб’ектаў 
адносна бакоў гарызонту, 
усведамленне значэння 
засвоеных ведаў і ўменняў 
у сваім жыцці; стварыць 
умовы для ўдасканалення 
вопыту прадуктыўнай ка
мунікацыі, мэтамерка ван
ня, рэфлексіўнага ана лі зу 
і ацэнкі вынікаў сваёй пра
цы, лагічнага мыслення

Уключэнне вучняў у працэс вызначэння 
тэмы і мэтамеркавання з дапамогай ства
рэння праблемнай сітуацыі з людзьмі, якія 
заблукалі.
Канструяванне вучнямі падчас эўрыстычнай 
гутаркі адказу на пытанне, што значыць ары
ентавацца на мясцовасці, для чаго гэта трэба; 
параўнанне адказаў вучняў з тэкстам арты
кула вучэбнага дапаможніка.
Знаёмства з устройствам компаса, з пра
віламі яго выкарыстання ў ходзе практыч
най работы.
Засваенне вопыту правільнага выкарыстан
ня компаса, вызначэння бакоў гарызонту, 
размяшчэння аб’ектаў адносна бакоў гары
зонту ў працэсе практычнай работы «Арыен
таванне па компасе» (работа ў парах).
Выкананне практыкаванняў па фарміраванні 
ўменняў вызначаць з дапамогай компаса раз
мяшчэнне аб’ектаў адносна бакоў гарызонту 
(напрыклад, дзверы, вугал пакоя), карыстац
ца компасам; знаходжанне астатніх бакоў га
рызонту па адным вядомым.
Аналіз і ацэнка вучнямі, чаму навучыліся, 
чаму належыць яшчэ вучыцца

Прачытаць 
артыкулы 
вучэбнага 
дапаможніка, 
адказаць 
на пытанні 
да іх
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Працяг

1 2 3 4 5

3 Арыентаванне 
па Сонцы  
і мясцовых 
прыметах 
(практычная 
работа на 
мясцовасці — 
у школьным 
двары)

Стварыць умовы для засва
ення вучнямі вопыту ары
ентавання на мясцовасці 
па Сонцы і компасе, мяс
цовых прыметах, прымя
нення засвоеных ведаў 
на практыцы, засваенне 
ўяўлення аб спосабах 
і пра вілах арыентавання 
па мясцовых прыродных 
прыметах; садзейнічаць 
удасканаленню вопыту 
мэтамеркавання; выхаван
ню пачуцця захаплення 
прыгажосцю восеньскай 
прыроды, актуалізацыі 
ім кнення выконваць пра
вілы прыродаахоўных па
водзін у працэсе непасрэд
нага ўзаемадзеяння з нава
кольным асяроддзем

Фармулёўка вучнямі вучэбных задач на ас
нове знаёмства з тэмай урока.
Знаёмства са спосабамі арыентавання па Сон
цы, мясцовых прыродных прыметах у ходзе 
аналізу малюнка вучэбнага дапаможніка, 
малюнкаў мультымедыяпрэзентацыі.
Вызначэнне вучнямі на мясцовасці (прак
тычная работа ў школьным двары) гары
зонту, яго формы на адкрытай і закрытай 
мясцовасці, лініі гарызонту.
Засваенне вопыту арыентавання на мясцо
васці па Сонцы (на аснове ценю ад шаста 
ў сонечны дзень). Вызначэнне асноўных 
і прамежкавых бакоў гарызонту з дапамогай 
компаса; параўнанне атрыманых даных з па
пярэдняй работай. Работа ў мікрагрупах: вы
значэнне размяшчэння некалькіх назіраемых 
аб’ектаў адносна бакоў гарызонту, школы; 
вызначэнне патрэбных напрамкаў (на
прыклад, у якім напрамку трэба ісці, каб 
патрапіць у парк, дадому і да т. п., у якім на
прамку неабходна вяртацца).
Знаходжанне прыродных прымет, па якіх 
можна вызначыць бакі гарызонту, засваенне 
практычнага вопыту вызначэння з іх дапамо
гай бакоў гарызонту, праверка атрыманых 
вынікаў з дапамогай компаса, фармулёўка 
вывадаў аб тым, па якіх прыродных прыме
тах можна найбольш дакладна вызначыць 
бакі гарызонту

Прачы
таць тэкст 
вучэбнага 
дапаможніка, 
адказаць 
на пытанні 
пасля тэксту. 
Падрыхта
ваць расказ 
аб спосабах 
арыентавання 
па мясцовых 
прыродных 
прыметах

Планета, на якой мы жывём (2 г)

4 Зямля — наш 
агульны дом

Фарміраваць уяўленне аб 
глобусе як мадэлі Зямлі, 
ма це рыках і акіянах, 
умоў ных абазначэннях 
сушы і акіянаў; вучыць 
знаходзіць і паказваць на 
гло бусе Паўночны і Паў
днё вы полюсы, экватар, 
Паў ночнае і Паўднёвае 
паўшар’і, мацерыкі і акія
ны, забяспечыць во пыт 
прадуктыўнай ка му ні
кацыі, садзейнічаць раз
віццю патрэбнасці ў па
важлівым стаўленні адзін 
да аднаго, узаемадапамозе 
ў працэсе сумеснай пра
цы, а таксама развіццю 
цікавасці да вывучэння 
прадмета «Чалавек і свет»

Аналіз вучнямі малюнкаў, якія адлюстроў
ваюць выгляд Зямлі з космасу; фармулёўка 
здагадак аб форме Зямлі.
Мадэляванне Сонечнай сістэмы, устанаў
ленне вучнямі месца Зямлі ў ёй.
Знаёмства з глобусам, фармулёўка вываду 
аб тым, чаму глобус з’яўляецца мадэллю 
Зямлі; параўнанне адказаў вучняў з тэкстам 
вучэбнага дапаможніка, фармулёўка паняц
ця «глобус».
Выкананне практычнай работы: знаходжан
не вучнямі пад кіраўніцтвам настаўніка на 
глобусе экватара, Паўночнага і Паўднёвага 
паўшар’яў, Паўночнага і Паўднёвага по
люсаў, Заходняга і Усходняга паўшар’яў 
(работа ў парах).
Замацаванне ўяўленняў аб экватары, Паў
ноч ным і Паўднёвым паўшар’ях у працэсе 
чытання тэксту вучэбнага дапаможніка, 
абазначэнне або знаходжанне іх на схема
тычным малюнку (работа ў парах).
Знаходжанне і паказ мацерыкоў і акіянаў 
на глобусе, засваенне вучнямі элементар
ных прымет паняццяў «мацярык» і «акіян», 
параўнанне ўласных разважанняў вучняў 
з тэкстам вучэбнага дапаможніка.
Рэфлексіўны аналіз і ацэнка вучнямі таго, 
што было самым цікавым, цяжкім

Прачытаць 
артыкулы 
вучэбнага 
дапаможніка, 
адказаць 
на пытанні 
да іх

5 Фізічная карта 
паўшар’яў

Фарміраваць уяўленне аб 
карце як паменшаным ма

Уключэнне вучняў у працэс мэтамеркавання 
на аснове знаёмства з тэмай урока.

Прачытаць 
артыкулы
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1 2 3 4 5

люнку ўсёй Зямлі або яе 
вялікіх участкаў на плос
касці; вучыць карыстац
ца асноўнымі ўмоўнымі 
знакамі карты, працягнуць 
фарміраванне ўмення 
зна ходзіць і паказваць на 
карце мацерыкі і акіяны; 
знаходзіць на фізічнай кар
це Рэспубліку Беларусь; 
садзейнічаць развіццю 
ўмення параўноўваць, ра
біць вывады, ацэньваць 
вы нікі сваёй работы па 
ўс таноўленых крытэрыях, 
выхаванню самастойнасці 
і адказнасці за вынікі ву
чэбнай працы

Канструяванне вучнямі адказу на пытанне, 
чаму глобусам не заўсёды зручна карыстацца.
Знаёмства з фізічнай картай паўшар’яў 
у працэсе практычнай работы з вучэбным 
дапаможнікам, параўнанне атрыманых 
вынікаў з тэкстам.
Параўнанне вучнямі глобуса і карты, уста
наўленне падабенства і адрознення.
Практыкаванне па пазнаванні вучнямі 
мацерыкоў і акіянаў па апісанні асаблівасцей 
іх размяшчэння; знаходжанне і паказ іх на 
фізічнай карце паўшар’яў (работа ў па
рах). Вызначэнне асаблівасцей мацерыка, 
на якім размешчана Рэспубліка Беларусь: 
у якіх паўшар’ях знаходзіцца мацярык, 
параўнальныя памеры, якімі акіянамі абмы
ваецца, як называецца бліжэйшы мацярык 
і да т. п.; у якой частцы мацерыка знаходзіцца 
Рэспубліка Беларусь.
Пазнаванне мацерыкоў па іх контуры на ма
люнках слайдаў мультымедыяпрэзентацыі

вучэбнага 
дапаможніка, 
адказаць 
на пытанні 
да іх

Мой родны край (15 г)

6
7

Прыродныя 
згуртаванні 
Беларусі.  
Лес і яго 
жыхары 
(экскурсія)*

Фарміраваць уяўленне аб 
прыродным згуртаванні 
як сумесным пражыванні 
раслін і жывёл на пэўнай 
тэрыторыі, прыстасаванні 
раслін і жывёл да сумес
нага пражывання; ства
рыць умовы для развіцця 
здольнасці вучняў рас
пазнаваць вядомыя раслі
ны і жывёл, назіраць за 
аб’ектамі і з’явамі пры
роды, фіксаваць і тлума
чыць вынікі, забяспечыць 
вопыт лагічнага мыс лення 
ў працэсе ўс та наўлення 
прычынна след чых сувя
зей у прыро дзе; забяспе
чыць во пыт ажыц цяўлен
ня эка ла гіч на правільнай 
пры ро да ахоўнай дзейнасці 
і па водзін (напрыклад, збі
раць корм для птушак, вы
конваць правілы перамяш
чэння); працягнуць вучыць 
бачыць прыгажосць во
сеньскай прыроды

Назіранне за прыгажосцю восеньскай пры
роды, яе фарбамі, пахамі, гукамі.
Актуалізацыя вучэбных задач, правіл тэхнікі 
бяспекі, прыродаахоўных паводзін.
Назіранні вучняў за раслінамі лесу і вы
святленне, як расліны прыроднага згурта
вання прыстасаваны да сумеснага росту: 
устанаўленне вучнямі «паверхаў» (ярусаў) 
лесу; выяўленне, якія расліны растуць 
у верхнім паверсе (дрэвы), чым іх крона 
і размяшчэнне галін адрозніваюцца ад дрэў, 
якія растуць адзінока; якія расліны растуць 
у ніжніх ярусах (кусты, трава), якую ролю 
выконваюць дрэвы ў лесе.
Распазнаванне вучнямі вядомых дрэў у хо
дзе дыдактычнай гульні «Да названага дрэва 
(куста) падыдзі».
Самастойная работа вучняў (работа ў мікра
групах) па пазнаванні раслін у ходзе гульні 
«Следапыт» (знаходжанне раслін па ўка
заных прыметах, раздадзеных пладах, лісці).
Фармулёўка вываду аб тым, якія расліны 
растуць у кожным з ярусаў.
Выкананне практыкаванняў па вызначэнні 
бакоў гарызонту з дапамогай мясцовых пры
родных прымет (лішайнікі на дрэвах, схілы 
мурашніка і да т. п.).
Назіранні за жывёламі лесу падчас экскурсіі: 
дзе жывуць, асаблівасці іх перамяшчэння, 
спосабы харчавання, асаблівасці знешняга 
выгляду як прыстасаванне да месца пражы
вання і харчавання, пазнаванне вядомых 
вучням птушак.
Атрыманне вучнямі практычнага вопы
ту прыродаахоўнай дзейнасці зыходзячы 
з канкрэтных умоў (уборка лесу, агароджа 
мурашнікаў і да т. п.); збор лісця дрэў і кус
тоў для гербарыя або практычнай работы 
ў класе

Падрыхтаваць 
расказ ці ма
люнак «Ляс
ныя паверхі»

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



156

Працяг

1 2 3 4 5

8 Формы 
зямной 
паверхні

Сфарміраваць уяўленне 
аб разнастайнасці форм 
паверхні, іх асаблівасцях; 
садзейнічаць развіццю ме
тапрадметных здольнас
цей вучняў (здольнасць да 
мэтамеркавання; самакан
тролю і самаацэнкі; аналізу 
тэкстаў і малюнкаў, да пра
дуктыўнай работы ў парах, 
ажыццяўляць параўнанне, 
фармуляваць вывады); 
працягнуць фарміраванне 
ўмення знаходзіць аб’екты 
на карце па ўмоўных зна
ках; садзейнічаць выхаван
ню самастойнасці вучняў, 
адказных адносін да вучэб
най дзейнасці

Фармулёўка вучнямі задач урока на аснове 
знаёмства з яго тэмай.
Актуалізацыя існуючага пачуццёвага вопы
ту аб формах зямной паверхні, параўнанне 
атрыманых вынікаў з тэкстам вучэбнага 
дапаможніка.
Пазнаванне вучнямі відаў раўнін (пло
скай і ўз горка) па малюнках вучэбнага 
дапаможніка, фатаграфіях мульты ме дыя
прэзентацыі, абгрунтаванне сваіх адказаў.
Фарміраванне ўяўленняў аб узгорку з да
памогай малюнка вучэбнага дапаможніка, 
яго будове; параўнанне атрыманых ведаў 
з тэкстам; канструяванне вучнямі паняцця 
«узгорак».
Параўнанне ўзгорка і гары, канструяван
не адказу на пытанне аб тым, чым падоб
ныя і чым адрозніваюцца гара і ўзгорак, 
параўнанне сваіх здагадак з тэкстам вучэб
нага дапаможніка, фармулёўка вывадаў (якія 
здагадкі былі правільнымі, а якія не, пра што 
новае даведаліся з тэксту).
Знаходжанне гор Гімалаі на фізічнай карце 
пад кіраўніцтвам настаўніка, вызначэнне 
па ўмоўных знаках вышыні гор (нізкія або 
высокія).
Параўнанне высокіх і нізкіх гор, выяўленне 
іх адрознення на аснове аналізу малюнкаў 
і тэксту вучэбнага дапаможніка.
Пазнаванне асноўных форм паверхні на 
карцінах, табліцах, слайдах, па апісанні 
ў ходзе гульні «Загадай — адгадаю».
Мадэляванне форм паверхні (раўніны 
плоскай, узгорка) з дапамогай пяску (пры 
наяўнасці часу; работа ў мікрагрупах).
Самавызначэнне вучнямі таго, што дапа
магала і што перашкаджала ім у дасягненні 
задач урока, над чым варта папрацаваць у да
лейшым

Прачытаць 
артыкулы 
вучэбнага 
дапаможніка, 
адказаць на 
пытанні да іх

9 Раўнінная 
паверхня 
тэрыторыі 
Рэспублікі 
Беларусь і яе 
значэнне

Забяспечыць усведамлен
не вучнямі асаблівасцей 
паверхні нашай краіны, 
значэння раўніннай па
верхні для гаспадарчай 
дзейнасці чалавека; ства
рыць умовы для аперы
равання паняццямі «раў
ніна», «плоская раў ні на», 
«узгорыстая раўніна», «уз
горак», «горы», «нізіна», 
«узвышша», для атрыман
ня вопыту па знаходжанні 
і паказе на фізічнай кар
це Рэспублікі Беларусь 
ас ноўных раўнін, нізін, 
узвышшаў; садзейнічаць 
выхаванню паважлівага 
стаўлення адзін да адна
го; развіццю агульнаву
чэбных (метапрадметных 
кампетэнцый) уменняў

Сумеснае з вучнямі вызначэнне задач урока 
па назве тэмы, планаванне будучай працы.
Актуалізацыя ведаў вучняў аб формах 
зямной паверхні ў працэсе дапаўнення ад
найменнай схемы, выканання тэставых 
заданняў.
Практычная работа (у парах) «Знаёмства 
з фізічнай картай Рэспублікі Беларусь»; 
параўнанне атрыманых вынікаў з тэкстам ву
чэбнага дапаможніка, фармулёўка вывадаў 
(пра што даведаліся самі ў працэсе прак
тычнай работы, пра што новае даведаліся 
з тэксту вучэбнага дапаможніка), вызна
чэнне вучнямі, чым адрозніваюцца нізіны 
і ўзвышшы.
Канструяванне вучнямі адказу на пытанне 
аб значэнні раўніннай паверхні, параўнанне 
адказаў з тэкстам вучэбнага дапаможніка.
Практыкаванне па фарміраванні ўмення 
знаходзіць па ўмоўных знаках і паказваць 
найбольш буйныя формы паверхні на 
фізічнай карце Рэспублікі Беларусь (Па
леская нізіна, Мінскае ўзвышша, Полацкая 
раўніна і інш.)

Прачытаць 
артыкул 
вучэбнага 
дапаможніка, 
адказаць на 
пытанні да яго
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10 Карысныя 
выкапні  — 
падземныя 
багацці краіны 

Сфарміраваць уяўленне 
аб карысных выкапнях, 
іх разнастайнасці, улас
цівасцях пяску і глі ны, 
садзейнічаць усведамлен
ню значэння карысных 
выкапняў у гаспадарчай 
дзейнасці чалавека на асно
ве вывучэння іх асноўных 
уласцівасцей; вучыць пра
водзіць найпрасцейшыя 
доследы і фіксаваць іх 
вы нікі; развіваць уменні 
параўноўваць, рабіць вы
ва ды і абагульненні, фар
муляваць здагадкі, вы
значаць спосабы іх пра
веркі, устанаўліваць пры
чыннавыніковыя су вязі; 
выхоўваць акуратнасць 
і дысцыплінаванасць пры 
правядзенні практычных 
работ і доследаў

Канструяванне вучнямі адказу на пытан
не аб тым, што такое карысныя выкапні, 
параўнанне сваіх адказаў з тэкстам артыку
ла вучэбнага дапаможніка. Пошук адказаў 
вучнямі на прапанаваныя праблемныя 
пытанні ў працэсе практычнай работы 
па вывучэнні ўласцівасцей пяску і гліны 
(у параўнанні; план на с. 39—40); фіксацыя 
вынікаў доследаў у табліцы параўнальных 
прымет пяску і гліны. Параўнанне атрыма
ных вынікаў з тэкстам артыкулаў вучэбнага 
дапаможніка «Пясок» і «Гліна».
Прымяненне засвоеных ведаў пра ўлас ці
васці пяску і гліны ў працэсе гульняў «Паз
най па апісанні» і «Дабаў слоўца».
Рэфлексіўны аналіз і ацэнка вынікаў працы 
на ўроку: ці дасягнуты задачы ўрока; што 
дазваляе зрабіць такі вывад; для чаго трэба 
ведаць уласцівасці карысных выкапняў

Прачытаць 
артыкулы 
вучэбнага 
дапаможніка

11 Выкарыстанне 
і ахова 
карысных 
выкапняў

Працягнуць фармі ра
ваць уяўленне аб раз на
стай насці карысных вы
капняў, іх уласцівасцях, 
выкарыстанні чалаве
кам; стварыць умовы для 
атрымання вопыту пры
мянення засвоеных ве
даў для рашэння ву чэб
ных і жыццёвых задач; 
працягнуць вучыць пра
водзіць найпрасцейшыя 
доследы, фіксаваць і тлу
мачыць іх вынікі, фар
муляваць вывады; забя
спечыць атрыманне вопы
ту знаходжання і паказу 
радовішчаў найважней
шых карысных выкапняў 
на карце; садзейнічаць 
усведамленню вучнямі 
неабходнасці рацыяналь
нага выкарыс тан ня карыс
ных выкапняў, разумення 
таго, што беражлівае стаў
ленне да цепла і элек
тра энергіі, да ўсіх на
вакольных прадметаў 
і рэ чаў з’яўляецца най
важнейшай умовай заха
вання падземных багаццяў 
краіны

Фармуляванне вучнямі задач урока па назве 
яго тэмы.
Вылучэнне здагадак па рашэнні праблемна
га пытання «Чаму торф выкарыстоўваецца 
не толькі як паліва, але і як угнаенне, пад
сцілачны матэрыял?», вызначэнне спо сабаў 
праверкі выстаўленай гіпотэзы.
Вывучэнне ўласцівасцей торфу ў працэсе 
практычнай работы, параўнанне атрыма
ных вынікаў са зместам артыкула вучэбнага 
дапаможніка, фіксацыя вынікаў практычнай 
работы ў табліцы «Уласцівасці торфу і на
фты».
Знаёмства з уласцівасцямі калійнай і камен
най солі ў параўнанні ў працэсе аналізу ву
чэбнага дапаможніка, фармулёўка вывадаў 
аб выкарыстанні іх чалавекам.
Праца з фізічнай картай Рэспублікі Бела
русь — паказ асноў ных форм зямной паверхні.
Практычная работа па карце: знаходжан
не на карце асноўных радовішчаў нафты, 
каменнай і калійнай солі. Размяшчэнне 
фішак умоўных знакаў карысных выкапняў 
на фізічнай карце ў асноўных месцах іх зда
бычы.
Параўнанне атрыманых вынікаў з тэкстам 
вучэбнага дапаможніка (с. 47), адказы на 
пытанні па змесце артыкула.
Устанаўленне вучнямі мер і спосабаў ахо
вы карысных выкапняў, свайго ўдзелу ў іх 
правядзенні ў ходзе самастойнага выканання 
заданняў у мікрагрупах (вучні выбіраюць не
абходныя меры ці спосабы з прапанаванага 
пераліку і абгрунтоўваюць іх неабходнасць), 
прэзентацыя і ацэнка вынікаў працы.
Рэфлексія і ацэнка працы ў мікрагрупах

Прачытаць 
артыкулы 
вучэбнага 
дапаможніка, 
адказаць на 
пытанні да іх

12 Лес і яго 
жыхары*. 
Расліны лесу

Стварыць умовы для па
шырэння, паглыблення 
і сістэматызацыі ведаў вуч

Актуалізацыя ведаў, атрыманых на экскурсіі, 
аб прыродным згуртаванні ў працэсе гутаркі.
Канструяванне адказу на пытанне, што такое

Прачытаць 
артыкулы 
вучэбнага

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



158

Працяг

1 2 3 4 5

няў пра расліны лесу; са
дзейнічаць актуалізацыі 
ў вуч няў існуючага па
чуц цёвага вопыту пра лес, 
яго насельнікаў, фар мі ра
ванню ўяўлення пра лес 
як прыроднае згуртаванне; 
за бяспечыць вопыт удзе
лу вучняў у вызначэнні 
асаб лівасцей найбольш 
рас паўсюджаных раслін 
ле су, іх прыстасаванняў 
да сумеснага росту; пра
цягнуць фарміраванне 
ўмен няў распазнаваць 
рас лі ны, садзейнічаць вы
ха ванню пачуцця захап
лен ня прыгажосцю ле су, 
фармі раванню гуман ных 
ад носін да жывых іс тот, 
ак туалізацыі патрэбы 
вы кон ваць правілы пры
родаахоўных паводзін 
у лесе; развіццё здольнасці 
да прадуктыўнай каму ні
кацыі і супрацоўніцтва 
ў пра цэсе сумеснай рабо
ты; засваенне вопыту ма
дэлявання

«лес» у працэсе гутаркі, адгадванне загадак.
Знаёмства з відамі лясоў на тэрыторыі на
шай краіны ў працэсе аналізу слайдаў; скла
данне схемы «Віды лясоў».
Мадэляванне яруснасці ў лесе, тлумачэнне 
вучнямі яе як прыстасавання раслін да су
меснага росту. Параўнанне вынікаў працы 
са зместам артыкула вучэбнага дапаможніка 
(с. 54), дапаўненне схемы (мадэлі) ярусаў 
лесу, адказы на пытанні па аналізе тэксту.
Пазнаванне раслін (праца ў мікрагрупах) па 
іх апісанні, а таксама з дапамогай малюнкаў 
вучэбнага дапаможніка ў працэсе гульняў 
«Назаві патрэбнае», «Загадкавая карцінка» 
ці «Загадаю — адгадай».
Выніковая рэфлексія: пра што новае да ве
даліся; пра што хацелі б яшчэ даведацца

дапаможніка. 
Падрыхта
ваць кароткае 
паведамлен
не/загадку
апісанне пра 
адну з раслін 
лесу (для тых, 
хто жадае)

13 Лес і яго 
жыхары*. 
Жывёлы лесу

Стварыць умовы для па
шырэння, паглыблення 
і сістэматызацыі ведаў 
вуч няў пра жывёл лесу; 
забяспечыць вопыт удзе
лу вучняў у вызначэнні 
асаблівасцей найбольш 
распаўсюджаных жывёл 
лесу, іх прыстасаванняў 
да пражывання ў лесе; 
пра цягнуць фарміраванне 
ўмен няў распазнаваць 
жы вёл, устанаўліваць 
пры чыннавыніковыя 
су вязі; садзейнічаць вы
ха ванню пачуцця захап
лення прыгажосцю лесу, 
фар мі раванню  гуманных 
адносін да жывых іс тот, 
перакананню ў тым, што 
ў прыродзе ўсё ўзае ма
звязана; засваенне вопыту 
мадэлявання

Актуалізацыя ведаў, атрыманых на экскурсіі 
пра лясное прыроднае згуртаванне, яго жы
вёльных жыхароў у працэсе гутаркі.
Мадэляванне прыроднага згуртавання ле
су: «рассяленне» жывёл, якія вядуць назем
ны і дрэвавы лад жыцця. Канструяванне 
вучнямі адказаў на пытанне, якіх жывёл 
і чаму называюць «нявольнікамі лесу», ці 
могуць жыць гэтыя жывёлы ў іншых пры
родных згуртаваннях.
Пазнаванне птушак, звяроў лесу (работа 
ў мікрагрупах) па іх апісанні і з дапамогай 
малюнкаў вучэбнага дапаможніка ў працэ
се гульняў «Назаві патрэбнае», «Загадкавая 
карцінка» ці «Загадаю — адгадай».
Мадэляванне сувязей паміж раслінамі 
і жывёламі, паміж рознымі жывёламі ў гульні 
«У кожнага сваё дрэва» або «Павуцінка» 
(спачатку работа ў мікрагрупах, а затым дэ
манстрацыя вынікаў на дошцы: неабходна 
злучыць лініямі назвы раслін і жывёл, паміж 
якімі існуюць сувязі; назвы аб’ектаў размяш
чаюцца па крузе, каб у цэнтры атрымаўся 
малюнак, які нагадвае павуцінне). Прагна
заванне вучнямі наступстваў у прыродным 
згуртаванні ў выпадку змяненняў, напры
клад, высечкі кустоў у лесе або рэзкага змян
шэння колькасці драпежных жывёл (наступ
ствы ілюструюцца з дапамогай папярэдняй 
мадэлі — паслядоўна ліквідуюцца зніклыя 
жывёлы і расліны).
Выніковая рэфлексія: пра што новае даве
даліся; для чаго нам трэба ведаць сувязі, якія 
існуюць паміж насельнікамі лесу, і да т. п.

Прачытаць 
артыкулы 
вучэбнага 
дапаможніка. 
Падрыхтаваць 
кароткае паве
дамленне / 
загадку
апісанне пра 
адну з жывёл 
лесу (для тых, 
хто жадае)
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14 Лясныя 
багацці 
Беларусі

Абагульніць, сістэма ты
заваць і паглы біць веды 
вучняў пра значэнне лесу; 
забяспечыць усведамлен
не вучнямі таго, што лес — 
гэта «дом» для многіх 
рас лін і жывёл, у якім усе 
ўзаемазвязаны; выхоўваць 
пачуццё захаплення пры
гажосцю лесу, яго дзіўнымі 
насельнікамі, імкненне 
выконваць правілы пры
родаахоўных паводзін, 
аказваць пасільную да
памогу лясным жыхарам, 
садзейнічаць развіццю 
творчых здольнасцей, 
лагічнага і дывергентнага 
мыслення 

Сумеснае мэтамеркаванне на аснове паве
дамлення тэмы ўрока.
Актуалізацыя ўяўленняў вучняў пра лес, яго 
значэнне з дапамогай гульні з мячом «За
вяршы фразу» — «Лес — гэта...».
Складанне схемы або калажа пра значэнне 
лесу (работа ў мікрагрупах), прэзентацыя 
і крытэрыяльная ацэнка вынікаў працы.
Калектыўнае складанне вучнямі расказу 
«Я люблю лес за тое, што...» з дапамогай 
фа таграфій, малюнкаў мульты медыя прэ
зентацыі.
Практыкаванні па пазнаванні раслін, жывёл 
лесу, тлумачэнне асаблівасцей іх будовы, 
паводзін (жывёл).
Фармуляванне вучнямі правіл прырода
ахоўных паводзін у лесе, тлумачэнне іх 
значэння ў ходзе гульні «Я буду — я не бу
ду»: «Каб мурашкі выконвалі сваю ролю 
абаронцаў лесу, я буду... Я буду асцярожна 
хадзіць па сцежках, каб...» і да т. п.

Прачытаць 
артыкул 
вучэбнага 
дапаможніка 
«Значэнне 
лесу»,
адказаць 
на пытанні 
да яго

15 Вадаём і яго 
жыхары

Сфарміраваць уяўленне 
пра вадаём як прыроднае 
згуртаванне; яго жыха
роў і іх прыстасаванні да 
ася роддзя пражывання; 
арганізаваць сітуацыі для 
ўсведамлення вучнямі 
таго, што ў прыродзе ўсё 
ўзаемазвязана на аснове 
вопыту мадэлявання су
вязей паміж раслінамі 
і жывёламі, устанаўленне 
прыстасавальных пры
мет; працягнуць развіццё 
ўменняў устанаўліваць 
пры чыннавыніковыя су
вязі, пазнаваць і апісваць 
пры родныя аб’екты; ства
рыць умовы для раз віц
ця здольнасці да пра дук
тыўнай каму ні кацыі і су
працоўніцтва, самакан
тролю і самаацэнкі работы 
мікрагрупы і сваёй работы 
ў складзе мікрагрупы

Канструяванне адказу вучнямі на пытанне 
аб тым, чаму вадаём называюць прыродным 
згуртаваннем.
Актуалізацыя ведаў вучняў аб тым, якія 
расліны і жывёлы можна сустрэць у нашых 
вадаёмах.
Знаёмства з раслінамі, якія сваім карэннем 
прымацоўваюцца да дна, а сцёблы і лісце 
гэтых раслін падымаюцца над вадой (чарот, 
трыснёг, кубышка жоўтая, гарлачык белы), 
плаваюць па паверхні вады (раска), жывуць 
у тоўшчы вады (водарасці), вызначэнне 
прымет, па якіх іх можна пазнаць у працэсе 
параўнання ці гульні «Загадаю — адгадай».
Канструяванне адказу аб значэнні раслін 
вадаёма (служаць ежай жывёлам, вылуча
юць у ваду кісларод, служаць прытулкам для 
жывёл) у ходзе вырашэння пытання: «Што 
было б, калі б у вадаёмах не было раслін?» 
(Работа ў мікрагрупах).
Знаёмства з жывёламі вадаёма ў ходзе гульні 
«Выберы патрэбнае» (з прапанаваных на ма
люнках жывёл (шчупак, карась, сом, жук
плавунец, майскі жук, апалонікі жабы, гусь, 
цецярук) вучні выбіраюць тых, якія, па іх 
меркаванні, жывуць у вадаёме), тлумачэнне 
свайго выбару (работа ў мікрагрупах).
Параўнанне рыб, якія жывуць ў тоўшчы 
вады (драпежныя — шчупак, акунь; рас лін
наедныя — карась), на дне (напрыклад, дра
пежная рыба сом).
Мадэляванне згуртавання: размяшчэнне 
раслін, жывёл, якія сустракаюцца на паверхні 
вады (вадамерка), у тоўшчы вады, каля дна 
(малюскі, сом) (работа ў мікрагрупах).
Вызначэнне з дапамогай малюнка/слайда, 
жыццё якіх звяроў (бабёр, выдра) і птушак 
(качкі, гусі, лебедзі, буслы, чаплі) звязана 
з вадаёмамі; высвятленне, якія прыстасаванні 
яны маюць да воднага ладу жыцця; працяг 
работы па мадэляванні згуртавання.
Усведамленне вучнямі сувязі раслін і жы
вёл у прыродным згуртаванні ў ходзе гульні

Падрыхтаваць 
расказ пра 
адну з раслін 
і жывёл вада
ёма
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«Што будзе, калі ў вадаёме знікнуць усе 
драпежныя рыбы/расліннаедныя жывёлы?» 
(работа ў мікрагрупах).
Выніковая рэфлексія: ацэнка працы мікра
груп па прапанаваных крытэрыях

16 Водныя 
багацці 
Рэспублікі 
Беларусь

Фарміраваць уяўленне 
аб прыродных і штучных 
вадаёмах, пра раку, возе
ра як асноўныя віды на
туральных вадаёмаў на
шай краіны; забяспечыць 
вопыт удзелу вучняў ва 
ўс танаўленні элементар
ных прымет ракі, возе
ра; пазнаёміць вучняў 
з най буй нейшымі рэкамі 
і азёрамі Беларусі, вучыць 
зна ходзіць і паказваць іх 
на карце; садзейнічаць  
ўс ведамленню вучнямі зна
чэння вадаёмаў як найваж
нейшых прыродных ба гац
цяў нашай краіны, сваёй 
ролі ў захаванні водных 
рэ сурсаў; выхаванню па
чуцця захаплення пры
гажосцю роднай прыро
ды, працягнуць развіццё 
здольнасці да параўнання, 
да рэфлексіўнага аналізу 
ходу і вынікаў вучэб
най дзейнасці, самакан
тролю і крытэрыяль най 
самаацэнкі, да пра дук тыў
най каму нікацыі; ства рыць 
умовы для вы ха вання аку
ратнасці, ім кнен ня аказ
ваць дапамо гу адзін ад
наму пры ўзнік нен ні цяж
касцей

Уключэнне вучняў у працэс мэтамерка
вання (прыём выбару пазнавальных задач 
з прапанаваных настаўнікам). Канструя
ванне вучнямі адказу на пытанне, чаму на
шу краіну называюць краем блакітных рэк 
і азёр, параўнанне сваіх разважанняў з тэк
стам артыкула.
Устанаўленне вучнямі адметных пры
мет ракі ў працэсе адгадвання загадак, ак
туалізацыі ведаў аб вадаёмах роднага краю.
Вызначэнне частак ракі ў працэсе аналізу 
малюнка вучэбнага дапаможніка (с. 34), 
параўнанне атрыманых вынікаў з тэкстам 
вучэбнага дапаможніка. Распазнаванне 
і абазначэнне частак ракі на схематычным 
малюнку, самакантроль вынікаў з дапамогай 
эталона правільнага адказу.
Вызначэнне адметных прымет возера ў пра
цэсе адгадвання загадак, параўнання з ракой 
(на аснове існуючага вопыту, дэманстрацыі 
фатаграфій і малюнкаў на слайдах), па раў
нанне атрыманых вынікаў з тэкстам вучэбна
га дапаможніка, фармулёўка вывадаў.
Знаходжанне і паказ найбуйнейшых рэк 
і азёр на фізічнай карце Рэспублікі Бе ларусь 
(практычная работа 4, работа ў мік рагрупах).
Знаёмства са штучнымі вадаёмамі (сажал
ка, вадасховішча), абгрунтаванне вучнямі 
іх значэння ў прыродзе і ў жыцці чалавека.
Складанне і прэзентацыя расказу пра зна
чэнне вадаёмаў у прыродзе і для чалавека на 
аснове прапанаваных апорных слоў (работа 
ў мікрагрупах або парах); складанне схемы 
«Крыніцы забруджвання вадаёмаў» (фран
тальная работа); складанне схемы «Меры 
па ахове вадаёмаў» (работа ў мікрагрупах). 
Рэфлексіўны аналіз і ацэнка работы мікра
груп

Прачытаць 
артыкул, 
умець раска
заць, чым рака 
адрозніваецца 
ад возера, 
пра вадаём 
сваёй 
мясцовасці

17 Балота і яго 
жыхары. 
Значэнне 
балот  
у прыродзе 
і жыцці 
чалавека

Сфарміраваць у вучняў 
уяў ленне аб балоце як 
тэ рыторыі з пастаянным 
за лішнім увільгатненнем 
і спецыфічнай раслін нас
цю, аб балоце як прырод
ным згуртаванні; стварыць 
умовы для засваення ведаў 
аб раслінах і жывёлах ба
ло та, іх разнастайнасці, 
пры стасаванні да ўмоў 
жыц ця, сувязі паміж імі; 
садзейнічаць усведамлен
ню вучнямі ролі балот 
у пры родзе, фарміраванне 
здольнасці да прагназаван
ня наступстваў у прыродзе 
вынікаў дзейнасці чалаве
ка; садзейнічаць выхаван

Канструяванне здагадакадказаў на пытанне 
«Што важней: балота ці поле?»
Устанаўленне асноўных прымет балота на 
аснове дэманстрацыі слайдаў, параўнанне 
з тэкстам вучэбнага дапаможніка.
Выяўленне значэння балот у прыродзе 
і для чалавека падчас працы з карткамі: 
адны мікрагрупы выбіраюць карткі, якія 
адлюстроўваюць значэнне балот у прыродзе, 
другія — значэнне балот для чалавека.
Канструяванне адказу на праблемнае пы
танне «Ці трэба асушваць балоты?», чы
танне тэксту вучэбнага дапаможніка для 
параўнання адказаў вучняў з яго зместам 
(с. 67).
Практыкаванне на пазнаванне раслін па ма
люнках (с. 68—69 вучэбнага дапаможніка), 
мультымедыяпрэзентацыі (у гульні «Зоркае 
вока», «Назаві мяне па імені»), устанаўленне

Прачытаць 
артыкулы 
вучэбнага 
дапаможніка. 
Падрыхта
ваць вуснае 
апісанне 
адной з раслін 
і жывёл балот
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ню гуманнага стаўлення 
да ўсяго жывога, пачуц
ця захаплення дзіўнымі 
прыстасаваннямі раслін 
да складаных умоў жыц
ця, атрыманню вопыту 
лагічнага і дывергентнага 
мыслення

прыстасаванняў птушак і іншых жывёл да 
ўмоў пражывання.
Мадэляванне сувязей, якія існуюць паміж 
раслінамі і жывёламі балота (напрыклад, 
расліны — камар — жаба — бусел — змяя).
Экалагічнае прагназаванне: «Што будзе, калі 
асушыць ўсе балоты?»

18 Луг і яго 
жыхары. 
Значэнне 
лугоў  
у прыродзе 
і жыцці 
чалавека

Сфарміраваць уяўленне 
пра луг як прыроднае 
згур таванне, пра асноўныя 
расліны і жывёлы лугу, іх 
узаемасувязі; стварыць 
умовы для ўсведамлення 
вучнямі значэння лугу 
ў пры родзе і для чалавека, 
неабходнасці беражлівых 
адносін да яго жыхароў; 
садзейнічаць развіццю 
уменняў устанаўліваць 
і тлу мачыць прычыннавы
ніковыя сувязі ў прыродзе, 
мадэляваць сувязі паміж 
раслінамі і жывёламі, паз
наваць расліны, жывёл, 
параўноўваць аб’екты, 
прагназаваць наступствы 
ўмяшання чалавека ў пры
роднае згуртаванне, кан
струяваць вывады

Фармуляванне вучнямі задач урока па назве 
яго тэмы.
Канструяванне вучнямі адказу на пытан
не «Што такое луг?» на аснове існую ча га 
вопыту, аналізу слайдаў мульты медыя
прэзентацыі, параўнання лугу з лесам і ба
лотам. Высвятленне вучнямі ўмоў для росту 
раслін на лузе (шмат святла і цяпла зза ад
крытай прасторы).
Вызначэнне вучнямі прыстасаванняў рас
лін да сумеснага пражывання на аснове 
існуючых ведаў пра лес.
Знаёмства з раслінамімеданосамі (канюшы
на чырвоная, мядунка, герань лугавая і інш.), 
лекавымі (мята, трыпутнік, крываўнік і інш.) 
і кармавымі раслінамі (канюшына, люцэр
на) лугу ў працэсе гульні «Зоркае вока» 
або практыкавання на пазнаванне раслін 
па іх апісанні і малюнках (вучні суадносяць 
апісанне расліны з яго выявай; тлумачаць, па 
якіх прыметах пазналі расліну).
Рашэнне праблемных пытанняў: «Якія жы
вёлы могуць жыць на лузе ў адрозненне 
ад лесу? Чаму на лузе асабліва многа раз
настайных насякомых? Мышэй, кратоў?» 
Выкананне задання на ўстанаўленне 
лішняга (сітаўка, перапёлка, драч, дзяцел), 
накіраванага на высвятленне адказу, якіх 
птушак можна сустрэць на лузе. Канстру
яванне адказу на пытанне аб значэнні пту
шак для лугу (абарона раслін ад шкоднікаў 
і распаўсюджванне насення).
Складанне схемы 1—2 ланцугоў харчаван
ня на лузе з прапанаванага набору раслін 
і жывёл; напрыклад: насенне раслін, мыш, 
курапатка, канюшына, смоўж, каршун, конік, 
арол.
Прагназаванне таго, што можа быць, калі 
знікнуць на лузе пчолы, чмялі (ці птушкі). 
Фармулёўка вываду аб тым, што такое пры
роднае згуртаванне, чаму луг з’яўляецца 
прыродным згуртаваннем.
Складанне расказу пра значэнне лугу з да
па могай гульні «Выберы патрэбнае» (з пра
па наваных слоў трэба выбраць тыя, якія ад
люстроўваюць значэнне лугу ў прыродзе і для 
чалавека: мёд, сена, мяса, малочныя прадук
ты, лекі, месца адпачынку, трава, ягады, гры
бы і да т. п.). Фармуля ванне і ўсведамленне 
вучнямі правіл прыродаахоўных паводзін 
на лузе ў працэсе гульні «Можна — нельга»: 
дэманструюцца слайды; вучні вызначаюць, 
што няправільна робяць на лузе дзеці ці чаго 
нельга рабіць, а што можна

Падрыхтаваць 
расказ пра 
адну з раслін 
ці жывёл лугу; 
значэнне лугу 
ў прыродзе 
і для чалаве
ка. Для тых, 
хто жадае: 
падрыхта
ваць загадкі
апісанні пра 
расліны і жы
вёл лугу
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19 Ахова 
прыроды — 
важная задача 
дзяржавы

Сфарміраваць уяўленне аб 
ахоўных тэрыторыях Рэс
публікі Беларусь (за па
ведніках, нацыянальных 
парках), аб Белавежскай 
пушчы як унiкальным 
кут ку прыроды нашай 
краі ны і Еўропы; пашы
рыць і сістэматызаваць 
веды вучняў аб ахове пры
роды, ахоўных раслінах 
і жывёлах, садзейнічаць 
ус ведамленню вучнямі 
ро лі ахоўных тэрыторый 
у захаванні каштоўных 
і рэд кіх відаў раслін і жы
вёл, актуалізаваць патрэ
бу ў захаванні правіл 
прыро да ахоўных паводзін 
у адносінах да раслін і жы
вёл роднага краю на асно
ве ўс ведамлення таго, што 
ахова прыроды — абавязак 
кожнага чалавека; працяг
нуць развіццё здольнасці 
пазнаваць расліны і жывёл 
на малюнку, фатаграфіі; 
бачыць прыгажосць на
вакольнай прыроды, заха
пляцца ёю

Складанне (дапаўненне) схемы «Ахова 
раслін і жывёл».
Вызначэнне істотных прымет запаведніка як 
аднаго з відаў ахоўных тэрыторый на аснове 
чытання артыкула вучэбнага дапаможніка 
(с. 79), адказаў на пытанні па яго змесце. 
Знаходжанне і паказ на карце размяшчэння 
Бярэзінскага запаведніка, кароткае паведам
ленне пра яго.
Вызначэнне вучнямі адрознення нацыяналь
нага парку ад запаведніка ў ходзе чытання 
артыкула на с. 79.
Устанаўленне ўнікальных асаблівасцей на
цыянальнага парку Белавежская пушча з да
памогай прагляду слайдаў пра Белавежскую 
пушчу, выбарачнага чытання і аналізу арты
кула (с. 81—82), знаёмства з яго насельнікамі.
Практыкаванне па пазнаванні раслін і жывёл, 
занесеных у Чырвоную кнігу Рэспублікі Бе
ларусь, па малюнках, апісанні, актуалізацыя 
іх адметных прымет.
Прымяненне вучнямі ведаў пра значэнне 
ахоўных тэрыторый у працэсе гульні «Ці 
правільна, што...»

Прачытаць 
артыкул 
вучэбнага 
дапаможніка 
«Запаведнікі 
і нацыяналь
ныя паркі 
Рэспублікі 
Беларусь»; 
адказаць 
на пытанні 
да абагульня
ючага ўрока 
па раздзеле 
«Мой родны 
край»

20 Мой родны 
край 
(абагульняючы 
ўрок)

Стварыць умовы для аба
гульнення і сістэ ма ты
зацыі ведаў аб прыродзе 
роднага краю, атрыман ня 
вучнямі вопыту прымя
нення засвоеных ведаў 
і ўменняў, лагічнага мыс
лення, самакантролю і са  
ма ацэнкі вучэбных вы ні
каў, рэфлексіўнага ана
лі зу, сумеснай работы; 
са дзейнічаць развіццю ці
ка васці да вывучэння пры
роды, актуалізацыі патрэ
бы ў асцярожных і гуман
ных адносінах да прыро
ды, прыродных аб’ектаў, 
у прыродаахоўнай дзей
насці

Канструяванне калектыўнага расказу аб 
прыродных багаццях роднага краю (у гульні 
«Завяршы фразу»: «Прыродныя багацці  
маёй краіны — гэта...»).
Пазнаванне форм паверхні па фатаграфіях 
слайдаў мультымедыяпрэзентацыі, па 
апісанні, абгрунтаванне адказу.
Выкананне задання на пазнаванне ракі і во
зера па апісанні іх прымет.
Падарожжа па фізічнай карце Рэспублікі Бе
ларусь: знаходжанне і паказ найбуйнейшых 
нізін, раўнін, узвышшаў, рэк і азёр.
Пазнаванне карысных выкапняў па апісанні 
іх уласцівасцей, выкарыстанню ў гаспадар
чай дзейнасці чалавека, па раздатачных узо
рах (работа ў мікрагрупах).
Пазнаванне прыродных згуртаванняў па іх 
малюнках на слайдах. Мадэляванне прырод
ных згуртаванняў: лесу, лугу, балота, вадаё
ма (работа ў мікрагрупах).
Складанне расказу пра значэнне аднаго 
з прыродных багаццяў роднага краю (во
дныя багацці, падземныя багацці, лясы, лугі, 
балоты) на аснове апорных слоў (работа 
ў мікрагрупах).
Выкананне тэставых заданняў па змесце 
раздзела

Разнастайнасць раслін і жывёл на Зямлі (5 г)

21 Багацце 
прыроды 
Зямлі

Садзейнічаць фармі ра
ванню ў вуч няў уяўлення 
аб разнастайнасці раслін 
і жывёл на Зямлі, яе пры  

Знаёмства вучняў з разнастайнасцю пры
роды на Зямлі з дапамогай дэманстрацыі 
слайдаў экватарыяльных лясоў, саван, хвой
ных і змешаных лясоў, ледзяных і гарачых

Падрыхта
ваць расказ 
аб прычынах 
разнастайнасці
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чы нах; садзейнічаць раз
віц цю лагічнага мыслен
ня, фармулёўцы вывадаў, 
атрыманню вопыту тлу
мачэння і ўстанаўлення 
прычыннаследчых сувя
зей; спрыяць развіццю 
цікавасці вучняў да выву
чэння прыроды, пачуццяў 
здзіўлення ўнікальнымі 
асаблівасцямі прыроды 
розных куткоў Зямлі

пустынь, фармулёўка вываду аб раз на стай
насці прыроды на Зямлі.
Работа вучняў з картай прыродных зон: 
вызначэнне, дзе знаходзіцца самая вялікая 
плошча экватарыяльных лясоў (Амазонія), 
самыя вялікія плошчы на мацерыку Еўразія 
хвойных і змешаных лясоў; самыя вялікія 
плошчы саван, гарачых і ледзяных пустынь.
Распазнаванне вучнямі на слайдах эква
тарыяльных, змешаных і хвойных лясоў, 
гарачых і ледзяных пустынь. Разважанні 
вучняў над праблемным пытаннем: Чаму 
такая разнастайная прырода Зямлі? (Чым 
адрозніваюцца ўсе паказаныя ўчасткі Зямлі? 
Што неабходна для росту і развіцця раслін? 
Ці можна выказаць здагадку, што гэтыя 
ўчасткі Зямлі адрозніваюцца колькасцю 
цяпла і вільгаці? Як праверыць здагадку?)
Аналіз вучнямі даных табліцы, дзе дадзена 
наступная інфармацыя: экватарыяльныя 
лясы — шмат цяпла і вільгаці; хвойныя ля
сы — халодная зіма, халаднаватае лета; зме
шаныя лясы — дастаткова цяпла і вільгаці; 
саваны або травяністыя раўніны — неда
статкова вільгаці, дастаткова цяпла; гарачыя 
пустыні — вельмі мала вільгаці, вельмі гора
ча; ледзяная пустыня — вельмі холадна, мала 
вільгаці. Фармулёўка вывадаў пра тое, дзе 
самыя спрыяльныя ўмовы для росту раслін, 
дзе самыя неспрыяльныя; ад чаго залежыць 
характар расліннасці на Зямлі (ад колькасці 
цяпла і вільгаці, якая атрымліваецца).
Разважанні вучняў аб тым, дзе самыя спры
яльныя і неспрыяльныя ўмовы для жыцця 
жывёл і чаму, да чаго трэба прыстасоўвацца 
жывёлам у экватарыяльных лясах, гарачых 
і ледзяных пустынях, якім чынам можна 
прыстасавацца да жыцця ў ледзяной і га
рачай пустыні; ці могуць буйныя жывёлы 
жыць у экватарыяльных лясах, пустынях 
і чаму і да т. п.
Практыкаванне на вызначэнне месца пра
жывання дэманстраваных раслін і жывёл па 
іх знешнім выглядзе, напрыклад: кедравая 
хвоя, пальмы, вярблюджая калючка, кактус, 
папараць; белы мядзведзь, вярблюд, малпы, 
буры мядзведзь і інш.
Усведамленне прычын разнастайнасці 
раслін і жывёл на Зямлі ў працэсе гульні «Ці 
правільна, што...»: што характар расліннасці 
залежыць ад колькасці цяпла і вільгаці, якая 
атрымліваецца; што самыя спрыяльныя 
ўмовы для пражывання жывёл у гарачых 
пустынях і да т. п.

прыроды на 
Зямлі

22 Расліны — 
жыхары сушы

Садзейнічаць фармі ра
ван ню ў вучняў уяўлення 
аб разнастайнасці раслін 
на Зямлі, яе прычынах, 
прыстасаванні рас лін да 
ўмоў росту, аб цепла лю
бі вых і холадаўстойлівых, 
засухаўстойлівых і віль
гацелюбівых, святло лю бі 

Актуалізацыя ўяўленняў вучняў пра будову 
кветкавых раслін (на прыкладзе адной з па
каёвых раслін), пра ўмовы, неабходныя для 
росту і развіцця раслін, у ходзе дапаўнення 
аднайменнай схемы. Актуалізацыя ўяў
ленняў аб жыццёвых формах раслін (дрэвы, 
кусты, трава).
Аналіз і параўнанне асаблівасцей знешняга 
выгляду раслін сваёй мясцовасці (на гербар

Падрыхтаваць 
паведамленне 
аб раслінах 
экватэрыяль
ных лясоў, 
травяністых 
раўнін, гара
чых і ледзя
ных пустынь
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вых і ценевынослівых рас
лі нах; актуалізаваць ве ды 
пра ўмовы, неабходныя 
для росту і развіцця рас
лін; забяспечыць атры
ман не вопыту вызначэн
ня ўмоў росту раслін па іх 
знеш нім выглядзе, тлу ма
чэн ня асаблівасцей рас лін 
як прыстасаван ня да ўмоў
жыц ця, садзей ні чаць раз
віц цю цікавасці вучняў 
да вывучэння прыроды, 
па чуццяў здзіўлення ўні
каль нымі асаблівасцямі 
рас лін розных куткоў 
Зям лі

ных узорах, слайдах), якія растуць у розных 
месцах (у цяністым сырым лесе, на сырым 
лузе; у засушлівым месцы, пад полагам ле
су і да т. п.), фармуляванне вывадаў пра тое, 
чым адрозніваюцца расліны, гіпотэзы, чым 
гэта можа быць выклікана.
Выяўленне характэрных асаблівасцей віль
гацелюбівых раслін (напрыклад, шпыр нік 
вязалістны, дзьмухавец: вялікае лісце, доўгае 
карэнне для атрымання вялікай колькасці 
вільгаці), засухаўстойлівых (палын горкі, 
злакі, расходнік едкі: тонкае і вузкае лісце, 
апушанае, светлай афарбоўкі; сакавітае, 
мясістае лісце), ценевынослівых (шчаўе, 
дзьмухавец: больш шырокае і больш тонкае 
і мяккае лісце) і святлолюбівых (трыпутнік 
вялікі, палын: даволі тоўстае лісце, нярэдка 
размешчанае пад вялікім вуглом да святла, 
часам амаль вертыкальна, альбо бліскучае, 
альбо апушанае).
Праца з картай прыродных зон, практы
каванні па знаходжанні на карце ледзяных 
пустынь, гарачых пустынь, эква та рыяльных 
лясоў, саван або стэпаў; фар му лёўка вывадаў 
пра тое, да чаго павінны прыстасоўвацца 
расліны ў тых ці іншых кутках Зямлі на 
аснове аналізу табліцы з характарыстыкай 
умоў або асноўных пораў года.
Вызначэнне вучнямі асаблівасцей раслін, 
якія растуць у ледзяных і гарачых пустынях, 
экватарыяльных лясах, саванах, змешаных 
і хвойных лясах на аснове аналізу малюнкаў 
карцін прыроды названых тэрыторый (дэ
манстрацыя слайдаў), асобных раслін; 
дапаўненне табліцы, у якой дадзена характа
рыстыка умоў, устаноўленымі асаблівасцямі 
раслін.
Аналіз малюнкаў ці фота, слайдаў з выявай 
раслін (палын, кактус, мох, ліпа, фінікавая 
пальма, фікус, саксаул і інш.), вызначэнне 
вучнямі па знешнім выглядзе магчымага 
месца іх росту, асаблівасцей прыстасаван
ня да ўмоў жыцця, параўнанне з тэкстам 
табліцы. 
Практыкаванне ў вызначэнні вільгаце
любівых, засухаўстойлівых, ценевынослівых, 
святлолюбівых, цеплалюбівых і хола да
ўстойлівых раслін сярод пакаёвых раслін 
(пры наяўнасці), гербарных узораў, абгрун
таванне вучнямі свайго рашэння (работа 
ў мікрагрупах).
Разважанні вучняў аб тым, ці могуць святло
любівыя расліны расці ў цяністых месцах 
(вільгацелюбівыя ў сухіх гарачых месцах; 
цеплалюбівыя там, дзе круглы год або боль
шую частку года холадна)

(на выбар), іх 
прыстасаван
нях да ўмоў 
жыцця

23 Расліны — 
жыхары мораў 
і акіянаў 

Сфарміраваць уяўленне 
аб разнастайнасці раслін 
вадаёмаў — мораў, акіянаў, 
прэсных вадаёмаў, іх пры
стасаванні да ўмоў жыцця 
ў розных частках вадаёмаў, 
значэнні раслін у жыцці 
ва даёмаў; пашырыць уяў

Актуалізацыя ўяўленняў аб вядомых вучням 
водных раслінах (гарлачык белы, гарлачык 
жоўты, раска і інш.) з дапамогай малюнкаў 
або фатаграфій, устанаўленне асаблівасцей 
органаў раслін (буйное лісце, доўгія хвосцікі 
і інш.).
Знаёмства з іншымі воднымі раслінамі на ас
нове дэманстрацыі мадэлі прэснага вадаёма

Падрыхта
ваць расказ 
аб раслінах 
мораў 
і акіянаў, іх 
прыстасаванні 
да ўмоў  
жыцця
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ленні аб раслінным све
це Рэспублікі Беларусь; 
працягнуць вучыць вуч
няў вызначаць па знеш
нім выглядзе ўмовы 
жыц ця расліны, тлума
чыць іх прыстасаванні 
да месца росту, бачыць 
узае ма сувязі ў прыродзе; 
садзей нічаць развіццю 
лагіч нага і дывергентна
га мыслення, цікавасці 
да вывучэння прыроды, 
здольнасці да сумеснай 
працы, інфармацыйных 
уменняў, выхаванню ад
казных адносін да вучэб
ных даручэнняў

(на мадэлі — раска малая (плавае на па
верхні вады), пузырчатка звычайная (жы
ве ў тоўшчы вады), эладэя канадская (за
мацоўваецца на дне вадаёма). Пошук адказаў 
на праблемныя пытанні: Чым адрозніваюцца 
расліны вадаёма? Чаму ў адных раслін буй
ное, тоўстае і бліскучае, шчыльнае лісце, 
доўгія хвосцікі, а ў іншых — дробнае, тон
кае і вельмі далікатнае рассечанае лісце? Як 
водныя расліны прыстасоўваюцца да неда
хопу кіслароду ў вадзе? (На аснове аналізу 
малюнкаў на слайдзе з выявай будовы сцяб
ла, кораня, дзе паказана наяўнасць паветра
ных каналаў, поласцей.)
Праца з фізічнай картай паўшар’яў: выказ
ванне здагадак аб тым, у якіх акіянах або 
якой частцы акіянаў найбольш спрыяльныя 
ўмовы для жыцця раслін; у якіх — найменш 
і чаму. Тлумачэнне вучнямі фактаў: у Ціхім 
акіяне самая вялікая маса раслін (самы 
вялікі акіян); самае вялікая разнастайнасць 
раслін у Атлантычным акіяне (вялікая пра
цягласць з поўначы на поўдзень).
Знаёмства з раслінамі акіянаў і мораў — 
разнастайнымі водарасцямі (ламінарыя, 
марская салата, або ульва, і інш.); уста
наўленне вучнямі сувязі паміж колерам 
водарасцей і глыбінёй іх росту (зялёныя 
блі жэй да паверхні, бурыя і чырвоныя на 
глыбіні), тэмпературай, празрыстасцю 
вады ў акіянах і морах і характарам рас
ліннасці (чым глыбей, тым менш водарас
цей; чым халадней, тым менш разнастай
насць раслін, і да т. п.) на аснове аналізу 
слайдаў мультымедыяпрэзентацыі, тэксту 
прадстаўленай інфармацыі.
Прагназаванне: Што было б, калі б у вадаё
мах зніклі водарасці? Што будзе, калі ва
даём зарасце водарасцямі, іншымі воднымі 
раслінамі?

24 Жывёлы — 
жыхары сушы

Садзейнічаць фармі ра
ван ню ў вучняў уяўлення 
аб разнастайнасці жывёл 
на Зямлі, яе прычынах, 
прыстасаванні жывёл да 
ўмоў жыцця; актуалізаваць 
веды пра ўмовы, неабход
ныя для жыцця жывёл; 
забяспечыць атрыманне 
вопыту вызначэння ўмоў 
жыцця жывёл па іх знеш
нім выглядзе, тлумачэння 
асаблівасцей жывёл як 
прыстасавання да ўмоў 
жыцця; садзейнічаць раз
віццю цікавасці вучняў 
да вывучэння прыроды, 
пачуццяў здзіўлення ўні
кальнымі асаблівасцямі 
жывёл розных куткоў 
Зям лі, выхаванню гуман
нага стаўлення да жывёл

Аналіз малюнкаў і фатаграфій жывёл, якія 
сустракаюцца ў розных прыродных згурта
ваннях роднага краю (вавёрка, ліса, дзяцел, 
стрыж, бусел белы, лось, рысь, жаба), вы
значэнне: чым падобныя ўсе гэтыя жывыя 
істоты; чым адрозніваюцца, чаму; ці можна 
па знешнім выглядзе жывёлы даведацца, 
у якім прыродным згуртаванні яна можа 
жыць; чаму буйныя жывёлы жывуць у лесе 
і да т. п.
Адказы на пытанні: Якія змены адбываюцца 
з жывёламі з надыходам зімы? Чаму?
Разглядванне малюнкаў жывёл, якія жывуць 
у халодных, гарачых пустынях, лясах (эк
ватарыяльных, трапічных), саванах (слон, 
жырафа, малпы, белы мядзведзь, паўночны 
алень, вярблюд, змяя, яшчарка, суслік), 
здагадкі вучняў аб месцах іх пражывання, 
параўнанне адказу з дадзенымі слайда.
Падарожжа па карце прыродных зон (на 
якой пазначаны месцы пражывання пэўных 
жывёл), вызначэнне месцаў і ўмоў пражы
вання прадэманстраваных жывёл; фарму

Падрыхтаваць 
паведамленне 
пра жывёл 
экватэрыяль
ных лясоў, 
травяністых 
раўнін, 
гарачых 
і ледзяных 
пустынь, іх 
прыстасаванні 
да ўмоў жыц
ця (на выбар). 
Неабавязковае 
заданне: сачы
ненне загадак
апісанняў
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лёўка вывадаў пра тое, да чаго павінны 
пры стасоўвацца жывёлы для жыцця ў тым 
ці іншым кутку Зямлі (да холаду, да гара
чыні і недахопу вільгаці, недахопу ежы, да 
дрэвавага ладу жыцця); дзе найбольш спры
яльныя ўмовы для жыцця жывёл. Адказы 
вучняў на праблемныя пытанні: Чаму лясы 
Амазоніі называюць «царствам» малпаў? 
Чаму ў саванах Афрыкі самы багаты і раз
настайны жывёльны свет — шмат буйных 
траваедных і драпежных жывёл?
Высвятленне вучнямі прымет прыстаса
вання канкрэтных жывёл да ўмоў пражы
вання (работа ў мікрагрупах) на аснове 
аналізу малюнкаў і тэкстаў; аналіз табліцы 
«Прыстасаванні жывёл да розных умоў 
жыцця», фармулёўка вывадаў пра тое, якія 
асаблівасці маюць жывёлы экватарыяльных 
і іншых лясоў, саван або стэпаў, гарачых 
і ледзяных пустынь.
Практыкаванні вучняў па вызначэнні ўмоў 
жыцця жывёлы па яе знешнім выглядзе 
(дэманстрацыя слайдаў) і ладу жыцця (апі
санне), тлумачэнне свайго рашэння з апорай 
на змест табліцы.
Фармулёўка вываду, ад чаго залежыць ба
гацце і разнастайнасць жывёльнага свету на 
Зямлі

25 Жывёлы 
мораў 
і акіянаў

Сфарміраваць уяўленне 
аб разнастайнасці жывёл 
вадаёмаў — мораў, акіянаў, 
прэсных вадаёмаў, іх пры
стасаванні да ўмоў жыцця 
ў розных частках вадаёмаў; 
пашырыць уяўленні пра 
жывёльны свет Рэспублікі 
Беларусь; працягнуць ву
чыць вучняў вызначаць па 
знешнім выглядзе ўмовы 
жыцця і месца пражыван
ня раслін, тлумачыць іх 
прыстасаванні да мес ца 
пражывання на асно ве 
існуючых ведаў; садзей
нічаць развіццю ла гіч на
га мыслення, ці ка вас ці 
да вывучэння прыро ды, 
інфармацыйных умен
няў, выхаванню гу ман
ных адносін да жывёл, 
пачуццяў здзіўлення асаб
лівасцямі будовы жывёл 
вадаёмаў

Знаёмства з жывёламі — жыхарамі ва
даё маў (рыбамі, малюскамі, ракамі, 
млекакормячымі) роднага краю ў працэсе 
гульні «Зоркае вока». Высвятленне, якія 
жывёлы жывуць толькі ў вадаёмах, чаму 
кажуць «як рыба ў вадзе». Актуалізацыя 
ведаў аб прыстасаванні розных жывёл (рыб, 
птушак, звяроў) да водных умоў пасялення 
ў працэсе гутаркі, дэманстрацыі слайдаў (аб
цякальная форма цела, наяўнасць плаўнікоў, 
плавальных перапонак паміж пальцаў, цела 
пакрыта сліззю і інш.). Высвятленне ў хо
дзе эксперыменту, што адбываецца, калі пя
ро намачыць вадой; тлумачэнне ўбачанага 
і значэння назіраемай уласцівасці пер’евага 
покрыва водных птушак.
Знаёмства з асноўнымі марскімі жыхарамі: 
рыбамі (у т. л. акуламі), ракападобнымі 
(краб, амар), малюскамі, млекакормячымі 
(кіт, дэльфін, морж, цюлень і інш.).
Мадэляванне марскога вадаёма: жыхары 
тоўшчы вады — жывёлы, свабодна луна
ючыя у тоўшчы вады, невялікіх памераў 
(планктон — рачкі), актыўна плаваючыя 
жывёлы (рыбы, кіты, дэльфіны), донныя 
жыхары (малюскі, марскія зоркі, вожыкі, 
скаты, асьміногі, камбала), устанаўленне 
прыстасаванняў да ўмоў пражывання, 
адрозненні жывёл, якія жывуць у асоб
ных частках вадаёма; складанне табліцы 
«Прыстасаванні жывёл мора да розных умоў 
жыцця».
Праца з фізічнай картай паўшар’яў: вы
святленне, дзе (у якім акіяне, у якіх частках 
акіяна) найбольш спрыяльныя ўмовы для

Падрыхтаваць 
паведамлен
не аб адной 
з жывёл, яе 
прыстасванні 
да ўмоў 
жыцця. Не
абавязковае 
заданне: сачы
ненне загадак
апісанняў 
аб жывё
лах мораў 
і акіянаў
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пражывання жывёл, да якіх умоў павінны 
прыстасоўвацца жывёлы, якія жывуць 
у Паў ночным Ледавітым акіяне.
Адказы на пытанні на аснове існуючых ведаў, 
сфарміраваных уменняў: Чаму ў акіяне мо
гуць жыць больш буйныя жывёлы, чым на 
сушы? Якія прыстасаванні дазваляюць кіту 
хутка і вельмі спрытна перамяшчацца ў ва
дзе? Якія прыстасаванні маюць млекакормя
чыя, што жывуць у халодных водах акіянаў? 
Дзе больш жывёл: каля берагоў ці ў глыбіні 
акіяна? Чаму?
Прагназаванне: Што атрымаецца, калі будзе 
забруджвацца вада ў акіянах і морах?
Практыкаванні па вызначэнні месца пра
жывання жывёлы на аснове яе знешняга 
выгляду.
Рэфлексіўны аналіз і ацэнка работы па да
сягненні задач урока, самавызначэнне вуч
няў адносна таго, пра што новае да ве даліся, 
што было самым цікавым; пра што хацела
ся б яшчэ даведацца і да т. п.

Чалавек і яго здароўе (10 г)

26 Чалавек — 
частка 
прыроды 

Стварыць умовы для фар
міравання ўяўлення пра 
чалавека як частку прыро
ды, пра арганізм чалавека, 
яго органы; актуалізаваць 
веды вучняў пра тое, што 
неабходна для захавання 
і ўмацавання здароўя; са
дзейнічаць узбуджэнню 
ці кавасці да вывучэння ар
ганізма чалавека, раз віц цю 
інфармацыйных уменняў, 
выхаванню патрэ бы ў за
ха ванні правіл аховы зда
роўя

Сумеснае мэтамеркаванне на аснове паве
дамлення тэмы ўрока.
Адказы на пытанні аб тым, чаму чалавек не мо
жа жыць без прыроды (франталь ная работа), 
чым чалавек падобны і чым адрозніваецца ад 
жывёл (работа ў мікрагруппах); параўнанне 
адказаў з тэкстам вучэбнага дапаможніка.
Канструяванне адказу вучнямі пра тое, што 
трэба чалавеку для захавання і ўмацавання 
здароўя.
Знаёмства са знешняй і ўнутранай будовай 
цела чалавека на аснове аналізу малюнка 
вучэбнага дапаможніка, слайдаў, адказаў на 
пытанні настаўніка.
Трэніроўка вучняў у назве органаў чалавека 
і іх сістэм, знаёмства з іх значэннем у працэсе 
гульняў «Завяршы фразу» (напрыклад: сэр
ца, крывяносныя сасуды — гэта органы...), 
«Пазнай па апісанні» (напрыклад: забяспеч
вае дыханне чалавека; разносіць кісларод 
і пажыўныя рэчывы да кожнай клеткі і да 
т. п.).
Праца са схемай: паказ з дапамогай лічбаў 
тых ці іншых органаў чалавека, частак цела

Прачытаць 
артыкулы 
вучэбнага 
дапаможніка, 
адказаць на 
пытанні да іх

27 Скура Стварыць умовы для  
ўс ве дамлення вучнямі 
не аб ходнасці выканан
ня правіл гігіены скуры, 
ра зумення таго, што вы
кананне гігіенічных норм 
з’яўляецца важным кам
панентам ЗЛЖ; сфармі
раваць уяўленне пра зна
чэнне скуры для арганізма 
чалавека; садзейнічаць 
выхаванню патрэбы вы
конваць правілы гігіены 
скуры; развіццю цікавасці 
да вывучэння арганізма

Мэтамеркаванне на аснове стварэння пра
блемнай сітуацыі (з дапамогай пытан
ня, чаму скуру называюць «незвычайным  
адзеннем»).
Практычная работа па вывучэнні будовы 
і ўласцівасцей скуры, тлумачэнне вучнямі 
устаноўленых фактаў, фіксацыя вынікаў  
у табліцы.
Падрыхтоўка мікрагрупамі паведамленняў, 
плакатаў (работа ў групах па методыцы «На
вучанне аднагодкаў»): «Значэнне скуры», 
«“Вораг” скуры», «Правілы догляду скуры», 
«“Сябры” здаровай скуры» і да т. п.; прэзен
тацыя і крытэрыяльная ацэнка вынікаў ра
боты мікрагруп.

Прачытаць 
артыкулы 
вучэбнага 
дапаможніка. 
Падрыхтаваць 
паведамлен
не «“Сябры” 
і “ворагі» 
скуры»
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чалавека; спрыяць развіц
цю ўменняў праца ваць 
з тэкстамі, малюн ка мі, 
ра біць вывады, выка рыс
тоўваць засвоеныя веды 
для вырашэння вучэбных 
і жыццёвых задач

Практычная работа па практыкаванні вучняў 
у аказанні першай дапамогі пры невялікіх 
раненнях скуры, ударах, парэзах, апёках, аб
маражэннях (з дапамогай лялькі і вучняў).
Аднаўленне вучнямі прыказак і прымавак 
пра гігіену скуры, тлумачэнне іх сэнсу.
Рашэнне сітуацыйных задач на выбар ва
рыянта паводзін, накіраваных на захаванне 
здаровай скуры.
Канструяванне адказу на праблемнае пытан
не, пастаўленае ў пачатку вывучэння новай 
тэмы

28 Апора цела 
і рух

Стварыць умовы для  
ўс ведамлення вучнямі не
аб  ходнасці клопату пра 
ўма цаванне свайго шкі ле
та, захаванне правіль най па
ставы; забяс печыць вопыт 
удзелу вучняў у вызначэнні 
асноў ных частак шкілета, 
зна чэння шкілета і мыш
цаў для арганізма чалаве
ка; стварыць умовы для 
фарміравання ўяўлення 
пра правільную паставу, 
здольнасці адроз ні ваць 
правільную і няпра віль
ную паставу, фармуляваць 
правілы правіль най паста
вы; працягнуць фар мі
раванне агульнавучэбных 
уменняў (шукаць у арты
куле адказы на пы танні, 
аднаўляць прачытанае, 
аналізаваць малюнак і г. д.; 
працаваць у пары, мікра
групе; ставіць зада чы сваёй 
пазнавальнай дзейнасці, 
ажыццяўляць самакан
троль, рэфлексію), развіццё 
элементарных даследчых 
уменняў (назі раць, тлума
чыць убача нае, рабіць выва
ды); арга ні заваць сітуацыі 
для ўс ве дамлення вучнямі 
не абходнасці ўважлівага 
стаў лення да людзей з аса
б лі васцямі псіхафі зіч нага 
развіцця

Знаёмства з будовай шкілета чалавека на 
аснове аналізу малюнка цi слайда.
Абгрунтаванне вучнямі значэння шкілета 
для чалавека з дапамогай дэманстрацый
ных слайдаў (апорная функцыя, наданне 
формы, ахоўная функцыя); параўнанне сама
стойных вывадаў з тэкстам артыкула вучэб
нага дапаможніка. Складанне структурна
лагічнай схемы (СЛС) «Значэнне шкілета».
Канструяванне адказу на пытанне «Што 
трэба рабіць для таго, каб умацаваць шкі
лет, мышцы?» На аснове актуалізацыі іс
нуючага вопыту, аналізу малюнкаў муль
ты ме дыяпрэзентацыі.
Выкананне заданняў, накіраваных на аб
грунтаваны выбар вучнямі з прапанавана
га пераліку заняткаў, прадуктаў харчаван
ня, карысных для ўмацавання і развіцця 
шкілета, мышцаў чалавека.
Фармуляванне вучнямі вываду аб тым, якія 
заняткі асабліва карысныя для захавання 
правільнай паставы (плаванне і гімнастыка).
Праслухоўванне расказу настаўніка аб ка
рысных прадуктах для ўмацавання шкілета 
і мышцаў чалавека, адказы на пытанні аб 
пачутым.
Устанаўленне прымет правільнай і няпра
вільнай паставы, прычын фарміравання 
няправільнай паставы на аснове працы 
з малюнкамі вучэбнага дапаможніка, слай
даў, рашэнні сітуацыйных задач.
Практыкаванні вучняў па захаванні пра
вільнай паставы пры сядзенні за партай, 
чытанні, пісьме, хадзе, стаянні.
Фармуляванне правіл захавання правільнай 
паставы на аснове слоўапор (работа 
ў мікрагрупах).
Вызначэнне вучнямі небяспекі, якая можа 
прадстаўляць пагрозу шкілету, мышачнай 
тканіне, абгрунтаванне вучнямі небяспекі 
падзення, удараў і траўм і спосабаў іх паз
бягання (работа ў мікрагрупах).
Рашэнне сітуацыйных задач, накіраваных 
на вызначэнне норм уважлівага стаўлення 
да людзей з асаблівасцямі псіхафізічнага 
развіцця

Прачытаць 
артыкулы 
вучэбнага 
дапаможніка. 
Падрыхтаваць 
паведамленне 
пра тое, што 
трэба рабіць, 
каб выпраца
ваць добрую 
паставу

29 Кровазварот Садзейнічаць усведамлен
ню вучнямі ролі сэрца 
і кры вяносных сасудаў 
у ар га нізме чалавека, неаб

Канструяванне адказу на пытанне аб тым, як 
кісларод і пажыўныя рэчывы паступаюць да 
кожнай клеткі арганізма ў працэсе аналізу 
малюнка, слайда.

Прачытаць 
артыкул 
вучэбнага 
дапаможніка, 
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ходнасці захавання правіл 
ЗЛЖ для ўмацавання сэр
ца; сфарміраваць уяўленне 
пра органы кровазвароту, 
пра будову сэрца і яго зна
чэнне для арганізма чала
века; стварыць умовы для 
ўстанаўлення і абгрунта
вання вучнямі мер, якія 
садзейнічаюць умацаван
ню сэрца; актуалізаваць 
вопыт вучняў па аказанні 
першай дапамогі пры 
кры вацёку, пры парэ
зах, ранках; працягнуць 
фар мі раванне  ўменняў 
пры маць правільнае ра
шэнне ў сітуацыі выба
ру, развіццё мыслення, 
элементарных даследчых 
уменняў

Знаёмства з органамі кровазвароту на аснове 
аналізу малюнкаў вучэбнага дапаможніка, 
слайдаў.
Чытанне і аналіз тэксту вучэбнага дапа
можніка, складанне СЛС «Сэрца і яго пра
ца», якая забяспечвае фарміраванне ўяў
лення пра будову сэрца і яго значэнне.
Работа ў мікрагрупах на ўстанаўленне і аб
грунтаванне «ворагаў» і «сяброў» сэрца, 
правіл умацавання сэрца (вучні выбіраюць 
з прапанаванага набору карткі з назвамі 
«ворагаў» сэрца ці яго «сяброў»).
Практыкаванні вучняў па знаходжанні 
пульсуючага крывяноснага сасуда на за
пясці і ўстанаўленні колькасці ўдараў 
пульсу ў хвіліну ў спакойным стане і пасля 
невялікай фізічнай нагрузкі (бег на месцы, 
прысяданні і да т. п.).
Складанне прыказак пра сэрца, яго значэн
не. Дапаўненне схемы пра значэнне органаў 
кровазвароту для арганізма чалавека.
Практычная работа па практыкаванні 
ў аказанні першай дапамогі пры парэзах.
Складанне калектыўнага расказу «Каб сэрца 
было здаровым...»

адказаць на 
пытанні пасля 
артыкула. 
Падрыхтаваць 
паведам
ленне «Што 
ўмацоўвае 
сэрца» (можна 
плакат, калаж)

30 Дыханне Садзейнічаць усведамлен
ню вучнямі неабходнасці 
выконваць правілы гігіены 
дыхання, стымуляваць 
па трэбу ў здаровым ла
дзе жыцця; сфарміраваць 
уяўленне пра будову ор
га наў дыхання і іх ролі 
ў жыццядзейнасці чала
века; забяспечыць вопыт  
удзелу вучняў у вызначэнні 
і абгрунтаванні правіл гі
гіе ны дыхання, значэн
ня чыстага паветра для 
здароўя чалавека; вучыць 
прымаць правільнае ра
шэнне ў сітуацыі вы
бару; садзейнічаць фар
міраванню не гатыў нага 
стаў лення да курэння

Знаёмства з органамі дыхання на аснове 
аналізу малюнкаў вучэбнага дапаможніка, 
слайда.
Устанаўленне значэння органаў дыхан
ня на аснове аналізу тэксту вучэбнага 
дапаможніка; запаўненне табліцы «Органы 
дыхання і іх значэнне».
Актуалізацыя ведаў пра значэнне чыстага 
паветра для здароўя чалавека з дапамогай 
гутаркі, параўнанне адказаў з тэкстам вучэб
нага дапаможніка.
Фармуляванне і абгрунтаванне вучнямі (ра
бота ў мікрагрупах) правіл гігіены дыхання 
з дапамогай апорных слоў.
Абгрунтаванне шкоды курэння на аснове 
дэманстрацыі вынікаў вопыту — утварэн
не асадку на ваце ў закрытай пластыкавай 
бутэльцы, дзе дымілася цыгарэта, зместу 
слайдаў (якія адлюстроўваюць змяненні 
органаў пад уплывам курэння).
Развучванне практыкаванняў па авалоданні 
спосабамі глыбокага дыхання.
Рашэнне сітуацыйных задач на фарміраванне 
ўменняў правільнага выбару варыянту па
водзін, якія забяспечваюць захаванне і ўма
цаванне здароўя чалавека (выбар варыянту 
паводзін, калі прапануюць паспрабаваць 
закурыць; калі побач нехта курыць; выбар 
месца прагулак і да т. п.)

Прачытаць 
артыкулы 
вучэбнага 
дапаможніка. 
Падрыхтаваць 
паведамлен
не «“Сябры” 
і “ворагі” 
органаў  
дыхання»

31 Органы 
стрававання 
і вылучэння

Стварыць умовы для ўс ве
дамлення вучнямі важ нас
ці правільнага хар ча вання 
для захаван ня здароўя 
чалавека; сфармі раваць 
уяўленне аб органах стра
вавання і вы лучэння, іх 
значэнні для арганізма 
чалавека; ак туалізаваць 
і пашырыць веды вучняў

Знаёмства з органамі стрававання на асно
ве аналізу малюнка вучэбнага дапаможніка 
або слайда, а таксама з тым, які шлях здзяйс
няе ежа ў арганізме чалавека. Параўнанне 
адказаў вучняў з тэкстам артыкула вучэбна
га дапаможніка, адказы на пытанні ў працэсе 
чытання артыкула.
Фармуляванне і абгрунтаванне правіл 
правільнага харчавання ў працэсе гульні 
«Я буду — я не буду».

Прачытаць 
артыкулы 
вучэбнага 
дапаможніка. 
Падрыхтаваць 
паведамленне 
пра карысныя 
для здароўя 
прадукты
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аб правілах правільнага 
харчавання, садзейнічаць 
усведамленню таго, што 
правільнае харчаванне — 
самы важны кампанент 
ЗЛЖ; вучыць прымаць ус
вядомленае рашэнне ў не
бяспечных для здароўя 
сітуацыях

Складанне расказу «Карысная ежа» па 
апор ных словах (на аснове тэксту вучэбна
га дапаможніка) або калектыўнага плаката/
малюнка.
Абгрунтаванне вучнямі неабходнасці ўжы
вання разнастайнай ежы.
Рашэнне сітуацыйных задач з мэтай фармі
равання ўмення прымаць правільнае рашэн
не ў сітуацыі выбару (выбар прадуктаў хар
чавання, правіл асабістай гігіены).
Знаёмства з органамі вылучэння чалавека 
з дапамогай малюнка на слайдзе. Высвят
ленне з дапамогай схемы, як выдаляюцца 
з арганізма непатрэбныя рэчывы. Абгрун
таванне ролі нырак у ачыстцы арганізма ад 
непатрэбных рэчываў на аснове знаёмства 
з іх працай; разважанні вучняў над тым, што 
будзе, калі ныркі ў выніку хваробы не змо
гуць выконваць сваю функцыю.
Абгрунтаванне вучнямі неабходнасці ад
мовы ад алкаголю на аснове выканання 
задання (у картцы паказваюцца адмоўныя 
наступствы ўжывання алкаголю, вучні фар
мулююць станоўчыя наступствы адмовы ад 
алкаголю).
Выніковая рэфлексія: пра што новае і карыс
нае даведаліся на ўроку; якія веды і ўменні 
спатрэбяцца ў жыцці

32 Нервовая 
сістэма

Фарміраваць уяўленне аб 
агульнай будове нервовай 
сістэмы, пра тое, як пра
цуе мозг, пашырыць веды 
аб гігіене разумовай пра
цы; садзейнічаць усведам
ленню вучнямі важнасці 
выканання правіл гігіены 
разумовай працы, выха
ванню імкнення выкон
ваць іх у паўсядзённым 
жыцці; развіваць уменні 
самастойнай працы, разва
жаць, рабіць неабходныя 
вывады і абагульненні, 
ажыццяўляць правільны 
выбар, а таксама пра дук
тыўна размаўляць адзін 
з адным, дапамагаць пры 
выкананні заданняў

Уключэнне вучняў у мэтамеркаванне на ас
нове стварэння праблемнай сітуацыі.
Праца з малюнкам вучэбнага дапаможніка 
або слайда з мэтай вызначэння органаў не
рвовай сістэмы.
Канструяванне вучнямі адказу на пытанне, 
чаму галаўны мозг называюць «камандным 
пунктам», «кіруючым цэнтрам» нашага 
арганізма ў працэсе чытання артыкула ву
чэбнага дапаможніка, слухання расказу 
настаўніка.
Складанне СЛС «Будова нервовай сістэмы 
і яе значэнне», яе каментаванне.
Знаёмства вучняў з тым, як працуе га
лаў ны мозг на аснове расказу настаўніка, 
ілюстрацыі, схемы.
Складанне вучнямі з раздадзеных картак 
схемы «Што пагражае і што дапамагае нерво
вай сістэме», прэзентацыя і ацэнка вынікаў 
работы мікрагруп.
Рашэнне сітуацыйных задач, якія прадугле
джваюць ажыццяўленне вучнямі выбару ва
рыянту паводзін, накіраванага на захаванне 
здаровай нервовай сістэмы.
Складанне прыказак, падзел іх на дзве групы 
(якія адлюстроўваюць «ворагаў» нервовай 
сістэмы, а таксама правілы захавання зда
ровай нервовай сістэмы).
Выніковая рэфлексія: ці дасягнуты пастаў
леныя задачы; што дазваляе зрабіць такі вы
вад; што было самым складаным; якія веды 
асабліва важныя для захавання здароўя

Прачытаць 
артыкулы 
вучэбнага 
дапаможніка. 
Скласці свой 
рэжым дня
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33 Органы 
пачуццяў 
чалавека. 
Вочы — орган 
зроку

Спрыяць усведамлен
ню значэння органаў па
чуццяў ва ўспрыманні на
вакольнага свету, правіл, 
якія трэба выконваць для 
таго, каб захаваць добры 
зрок; вучыць усвядом
ленаму выкарыстанню 
правіл зняцця стомы ва
чэй; садзейнічаць узбу
джэнню цікавасці да выву
чэння арганізма чалавека, 
развіццю элементарных 
даследчых уменняў, вы
ха ванню патрэбы ў вы
кананні правіл аховы зда
роўя, правіл асабістай гі
гіе ны ў адносінах да орга
наў зроку

Сумеснае мэтамеркаванне на аснове паве
дамлення тэмы ўрока.
Складанне і каментаванне схемы «Органы 
пачуццяў чалавека», канструяванне здагадкі 
аб тым, які орган пачуццяў самы важны ў ча
лавека.
Практычная працадаследаванне па ўста
наўленні таго, што пазнае чалавек з дапамо
гай розных органаў пачуццяў, запаўненне 
табліцы «Што пазнае чалавек з дапамогай 
органаў пачуццяў», фармулёўка вывадаў па 
выніках даследавання (з дапамогай якога 
органа пачуццяў чалавек атрымлівае больш 
за ўсё інфармацыі і якой).
Высвятленне ў ходзе даследавання, наво
шта чалавеку два вокі (большы вугал агляду, 
больш дакладнае вызначэнне адлегласці да 
прадмета, што знаходзіцца бліжэй, што да
лей): напрыклад, чытанне слова з дапамогай 
аднаго вока, маляванне хаткі, а затым з дапа
могай двух; параўнанне, што бачаць побач 
без павароту галавы адным вокам і двума 
і да т. п. Правядзенне эксперыменту: вучні 
бяруць у адну руку ручку (размяшчаюць га
рызантальна), а ў другую — каўпачок ад яе 
і закрываюць адно вока; затым выцягваюць 
рукі наперад на ўсю даўжыню і набліжаюць 
прадметы адзін да аднаго; вызначаюць, дзе 
знаходзіцца каўпачок — перад ручкай або за 
ёй. Затым гэтую ж задачу вырашаюць з дапа
могай двух вачэй, фармулююць вывад.
Вызначэнне вучнямі, што можа пагражаць 
вачам на аснове існуючага вопыту, рашэнне 
сітуацыйных задач, чытанне тэксту артыку
ла вучэбнага дапаможніка; складанне схемы 
«“Ворагі” вока».
Фармуляванне вучнямі правіл захавання до
брага зроку (у т. л. правілы прагляду тэлепе
радач, працы за камп’ютарам), тлумачэнне 
іх значэння. Практычныя практыкаванні па 
зняцці стомы вачэй.
Высвятленне вучнямі ў ходзе практычнай 
работы (выкананне якіхнебудзь дзеянняў 
з закрытымі вачамі), як яны сябе адчуваюць 
з закрытымі або прыплюшчанымі вачамі. 
Разважанні вучняў аб тым, з якімі цяжкасцямі 
сустракаюцца дзеці з асаблівасцямі развіцця 
на аснове актуалізацыі вопыту зносін 
з такімі дзецьмі, аналізу зместу слайдаў, ра
шэння сітуацыйных задач, неабходных для 
разумення, чаму дзеці сутыкнуліся з тымі ці 
іншымі цяжкасцямі (дрэнна бачаць святла
фор, цяжка перайсці вуліцу, дрэнна бачаць, 
што напісана на дошцы, і да т. п.), у якой да
памозе і ў якім клопаце яны маюць патрэбу.
Фармулёўка вываду аб тым, які клопат мо
гуць праявіць дзеці аб сляпых людзях або 
людзях з аслабленым зрокам

Прачытаць 
артыкулы 
вучэбнага 
дапаможніка, 
адказаць 
на пытанні 
пасля іх

34 Органы слыху, 
нюху, дотыку, 
смаку

Стварыць умовы для фар
мі равання ўяўлення аб ор
ганах пачуццяў чалавека; 
спрыяць усведамленню

Фармулёўка вучнямі задач урока на аснове 
вызначэння тэмы ўрока.
Знаёмства з будовай органа слыху; высвят
ленне «ворагаў» вушэй на аснове працы

Падрыхтаваць 
адказ пра тое, 
як клапаціцца 
аб органах
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значэння органаў слыху, 
нюху, дотыку і смаку ва 
ўспрыманні навакольнага 
свету, правіл, якія трэба 
выконваць для таго, каб 
за хаваць добрыя слых, 
нюх, смак; садзейнічаць 
узбуджэнню цікавасці да 
вывучэння арганізма чала
века, развіццю элементар
ных даследчых уменняў, 
выхаванню патрэбы ў вы
кананні правіл аховы зда
роўя, правіл асабістай гі
гіены ў адносінах да ўсіх 
органаў пачуццяў

з карткамі (з прапанаванага набору «во
рагаў» выбіраюць тыя, якія могуць пагра
жаць вушам, добраму слыху) і, адпаведна, 
мер іх аховы, абгрунтаванне прапаноў. Тлу
мачэнне вучнямі, якую небяспеку ўяўляе 
выкарыстанне навушнікаў на вуліцы падчас 
прагулак, перамяшчэння па вуліцах.
Вырашэнне пытання: ці толькі з дапамо
гай языка мы адчуваем смак? Высвятленне 
ў ходзе эксперыменту, чаму пры моцным на
смарку чалавек не адчувае смаку ежы (пра
пануецца вучням вызначыць з закрытымі 
вачамі і заціснутым носам, якую ежу яны 
прымаюць; прапануецца, напрыклад, цёрты 
яблык, морква).
Фармуляванне правілаў гігіены органаў 
сма ку, нюху на аснове прадстаўленай ін фар
мацыі на слайдах аб іх «ворагах». Абгрун
таванне іх значэння для захавання жыцця 
і здароўя чалавека ў працэсе адказаў на 
пытанні: Калі мы не чуем паху і не адчуваем 
смаку? Як захаваць смак і нюх? Што можа 
быць, калі мы згубім магчымасць успрымаць 
пахі? Перастанем адчуваць смак? і да т. п.
Практычная работа на засваенне вопыту пер
шай дапамогі пры крывацёку з носа.
Усведамленне вучнямі таго, як сябе адчува
юць людзі з аслабленым слыхам, у ходзе экс
перыменту (стварэнне сітуацыі, калі вучні 
слухаюць настаўніка з закрытымі вушамі); 
тлумачэнне вучнямі, што значыць уважліва 
ставіцца да людзей, якія дрэнна чуюць

слыху, нюху, 
смаку, дотыку

35 Правілы 
здаровага 
ладу жыцця 
(абагульняючы 
ўрок)

Стварыць умовы для за
мацавання, абагульнення 
і сістэматызацыі ведаў аб 
арганізме чалавека, за ха
ванні і ўмацаванні зда
роўя чалавека, ЗЛЖ; са
дзейнічаць атрыманню 
во пыту прымянення за
своеных ведаў і ўменняў 
для вырашэння вучэб
ных і жыццёвых задач, 
ацэнь ваць паводзіны ча
ла века з пазіцыі ЗЛЖ, 
пра гна заваць наступст вы 
па водзін чалавека; сты
му ляваць патрэбу ў вы
канан ні правіл ЗЛЖ, 
за ха ванні і ўмацаванні 
свайго здароўя; спрыяць 
развіццю мыслення, твор
чых здольнасцей вучняў

Уключэнне вучняў ва ўяўнае падарожжа «Па 
дарозе здароўя».
Выкананне заданняў на актуалізацыю ведаў 
аб правілах захавання добрага зроку, рашэн
не сітуацыйных задач (прыпынак «Добры 
зрок»).
Актуалізацыя ведаў аб органах нервовай 
сістэмы, яе «ворагах» і «сябрах» у працэсе 
гутаркі, гульні «Сябар ці вораг» (прыпынак 
«Здаровая нервовая сістэма»).
Прыпынак «Прыгожая пастава, моцны 
шкілет»: адказы на пытанні пра будову 
шкілета, рашэнне сітуацыйных задач на 
ацэнку ўчынкаў, дзеянняў дзяцей (вучань 
носіць партфель; рыхтуе ўрокі за нізкім ста
лом, ходзіць згорбіўшыся, займаецца плаван
нем, гімнастыкай і да т. п.), прагназаванне 
наступстваў, выбар правільнага варыянта 
паводзін у гульні «Я выбіраю...».
Практычная работа: паказ вучнямі, як 
правільна сядзець падчас чытання, пісьма, 
слухання настаўніка, захавання правільнай 
паставы падчас руху.
Прыпынак «Здаровы страўнік»: выкананне 
практыкаванняў «Я выбіраю..., таму што...» 
(накіраваны на фарміраванне ўмення 
выбіраць карысныя для здароўя прадукты, 
абгрунтоўваць свой выбар), складанне пры
казак аб правілах харчавання.

Пажаданні 
адпачынку, 
напамінанне 
аб правілах 
здаровага 
адпачын
ку летам, 
правільных 
і бяспечных 
паводзін на 
прыродзе
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Прыпынак «Моцныя і здаровыя зубы»: ра
шэнне сітуацыйных задач на абгрунтаванне 
карысці ці шкоды здзяйсняемых дзеянняў 
(ужыванне раніцай тварагу, расколванне 
арэхаў зубамі, ужыванне халоднай ежы пас
ля гарачай і да т. п.).
Прыпынак «ЗЛЖ»: канструяванне калек
тыўнага адказу на пытанне аб тым, што та
кое ЗЛЖ («Завяршы фразу»: «Здаровы лад 
жыцця — гэта...»).
Прыпынак «Прырода і здароўе чалавека»: 
актуалізацыя ведаў пра ўплыў прыроды 
на здароўе чалавека ў працэсе адказу на 
пытанні (кожная мікрагрупа рыхтуе адказ 
на адно з пытанняў): Якія дары для здароўя 
чалавека прапануе лес? Як дапамагаюць 
клапаціцца пра здароўе вадаёмы? Як ва
да дапамагае нам клапаціцца пра здароўе? 
Якімі жыватворнымі сіламі валодаюць лета, 
восень, зіма, вясна?
Выніковая рэфлексія: самавызначэнне 
вучняў адносна таго, чаму яны навучыліся 
ў працэсе вывучэння прадмета, пра што но
вае і карыснае даведаліся для сябе і да т. п.

* У выпадку немагчымасці правядзення экскурсіі па вывучэнні лесу як прыроднага згуртавання, мэтазгодна на 
вывучэнне дадзенай тэмы адвесці 2 урокі: «Расліны лесу» і «Жывёлы лесу». 
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Працоўнае навучанне

Агульная колькасць гадзін — 35

1. Журба, А. Ф. Працоўнае навучанне : падруч. для 3 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай навучання / 
А. Ф. Журба, Н. А. Юрчанка. — Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2012.

2. Журба, А. Ф. Чудо-мастерская. Альбом по трудовому обучению. 3 класс / А. Ф. Журба, Н. А. Юрченко. — Минск : 
Новое знание, 2016.

3. Журба, А. Ф. Трудовое обучение в 3 классе : учеб.-метод. пособие для учителей учреждений общ. cред. образова-
ния с белорус. и рус. яз. обучения / А. Ф. Журба, Н. А. Юрченко. — Минск : Адукацыя і выхаванне, 2013.

4. Журба, А. Ф. Трудовое обучение. 3 класс. Тетрадь самооценки : пособие для учащихся учреждений общ. сред. об-
разования с рус. яз. обучения / А. Ф. Журба. — Минск : Зорны верасок, 2013.

Умоўныя абазначэнні:
 — падручнік;
 — альбом па працоўным навучанні;
 — матэрыялы;
 — інструменты і прыстасаванні;
 — вучэбна-метадычны дапаможнік для настаўніка;
۞ — сшытак самаацэнкі.

№ 
п/п 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 Стадыі 
тэхналогіі

Пазнаёміць са зместам 
на вучання ў 3 класе; ак
туалізаваць вопыт вучняў 
у арганізацыі рабочага 
мес ца, выкананні правілаў 
паводзін і бяспекі пра
цы, асноўных прыёмах 
і правілах выканання вы
вучаных тэхналагічных 
апе рацый у працэсе фармі
равання агульнага ўяўлен
ня пра стадыі тэхналогіі

Расказваюць пра сваю працоўную дзей
насць летам, называюць матэрыялы, 
якія падрыхтавалі, інструменты, якімі 
карысталіся, вырабы, якія выканалі.
Складаюць паслядоўнасць стварэн
ня паштоўкі. Пад кіраўніцтвам нас
таў ніка вылучаюць асноўныя стадыі 
тэх налогіі. У адпаведнасці са скла
дзенай паслядоўнасцю вырабляюць 
віншавальную паштоўку, упрыгожаную 
аб’ёмнай або плоскаснай аплікацыяй 
(па ўласнай задуме). Называюць віды 
канструкцыйных матэрыялаў, ін стру
ментаў і прыстасаванняў, якія дэман
струе настаўнік, прыводзяць пры
клады іх выкарыстання. Паўтараюць 
асаблівасці арганізацыі рабочага месца

 — с. 4—7;
 — каляровая папе
ра, аркуш шчыльнай 
паперы;
 — клей;
 — нажніцы, аловак, 
пэндзлік для клею;
 — с. 24—29;
۞ — с. 6

ТЭХНАЛОГІЯ НАРОДНЫХ РАМЁСТВАЎ

Фларыстыка

2 Фларыстыка Працягваць фарміраванне 
навыкаў распрацоўкі ал
гарытму выканання выра
бу; навучыць выконваць 
найпрасцейшыя аб’ёмныя 
кампазіцыі з высушаных 
раслін

Успамінаюць правілы збору раслін, вы
канання кампазіцыі. Распрацоўваюць 
разам з настаўнікам алгарытм выка
нання кампазіцыі з сухіх лістоў і кве
так. Арганізуюць рабочае месца. Вы
конваюць фон з высушаных лістоў 
на аснове (аркуш паперы з альбома), 
робяць кампазіцыю з аб’ёмных раслін 
на падрыхтаваным фоне. Афармляюць 
гатовую кампазіцыю ў рамку

 — с. 60—61, форза
цы 1, 2;
  — аркуш белай 
шчыльнай паперы;
 — высушаныя лісты, 
кветкі, галінкі, клей, 
ніткі;
  — падкладная до
шка, пэндзлік для клею;
 — с. 102—106;
۞ — с. 33—34

3 Аранжыроўка 
раслін

Пазнаёміць з мастацт
вам аранжыроўкі раслін, 
пра фесійнай дзейнасцю 
фла рыста, з відамі пры
роднага матэрыялу, пры
датнага для аранжыроўкі, 
паняццямі «аднабаковая 
кампазіцыя», «шматбако

Знаёмяцца з мастацтвам і правіламі 
аранжыроўкі раслін, прафесійнай 
дзейнасцю фларыста. Аналізуюць кам
пазіцыі з высушаных раслін. Вызнача
юць віды выкарыстанага прыроднага 
матэрыялу, від кампазіцыі і выкананне 
правіла прапорцый. Арганізуюць ра
бочае месца. Падбіраюць неабходныя

 — с. 62—63;
 — высушаныя рас
ліны, пластылін, пад
стаўка;
  — падкладная до
шка, нажніцы;
 — с. 102—104, 107—
110;
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вая кампазіцыя», «пра
пор цыі»; навучыць вы
конваць найпрасцейшыя 
кампазіцыі з высушаных 
раслін

матэрыялы. Складаюць найпрасцей
шыя кампазіцыі з высушаных раслін. 
Прымаюць удзел у конкурсе «Асенні 
букет» у якасці ўдзельнікаў і членаў 
журы

۞ — с. 33, 35

ТЭХНАЛОГІЯ АПРАЦОЎКІ МАТЭРЫЯЛАЎ

Выкананне вырабаў з паперы і кардону

4 Пляценне 
з палосак 
паперы

Садзейнічаць фармі ра
ванню навыкаў аналізу 
кан струкцыі вырабаў; 
удас канальваць уменні 
раз мячаць палоскі з да
памогай лінейкі, складаць 
і выконваць вырабы з па
лосак паперы пляценнем

Арганізуюць рабочае месца. Аналі
зуюць аб’ёмныя і плоскасныя вырабы 
з палосак паперы. Знаёмяцца з новым 
спосабам злучэння палосак паперы — 
пляценнем. Апісваюць і ажыццяўляюць 
тэхналогію вырабу палосак з паперы. 
Расказваюць правілы бяспекі пры рабо
це з нажніцамі. Выразаюць аснову для 
пляцення з альбома. Выкарыстоўваюць 
аснову з нанесенай разметкай або вы
конваюць разметку самастойна. Вы
конваюць вырабы з шахматным пля
ценнем (дыванок, закладка)

 — с. 8—9, форзацы 
1, 2, 3;
 — аркуш 1а, арку
шы каляровай паперы;
 — клей;
 — падкладная дош
ка, лінейка, вугольнік, 
аловак, нажніцы, пэн
дзлік для клею;
 — с. 30—37;
۞ — с. 7—8

5 Мадэляванне 
з палосак 
паперы

Удасканальваць навыкі 
аналізу канструкцыі выра
баў з палосак паперы; 
працягваць фарміраванне 
ўменняў размячаць палос
кі з дапамогай лінейкі; 
складаць і выконваць вы
рабы складанай формы 
пляценнем з палосак па
перы

Арганізуюць рабочае месца. Рас
казваюць правілы бяспечнай працы. 
Аналізуюць аплікацыі. Апісваюць 
тэхніку выканання элементаў (плос
касная і аб’ёмная аплікацыя, пля
ценне). Знаходзяць адрозненні ў вы
кананні плеценых элементаў аплікацыі 
ў параўнанні з шахматным пляценнем, 
якое было выканана на папярэднім 
уроку. Прапаноўваюць свае вырабы 
з плеценымі элементамі. Выконва
юць індывідуальную альбо групавую 
аплікацыю «Сланечнік» з прымянен
нем пляцення з палосак паперы

 — с. 10—11;
 — аркуш 1б, аркуш 
шчыльнай каляровай 
паперы, аркушы каля
ровай паперы;
 — клей;
  — падкладная до
шка, лінейка, вуголь
нік, аловак, нажніцы, 
пэндзлік для клею;
 — с. 30—33, 38—39;
۞ — с. 7, 9

6 Канструяван-
не вырабаў 
з кардону

Навучыць выконваць раз
метку дэталей прамаву
гольнай формы з дапамо
гай лінейкі; удасканаль
ваць навыкі рэзання кар
дону; навучыць выразаць 
дэталі па ўнутраных кон
турах

Знаёмяцца з паняццямі «эскіз» і «чар
цёж». Арганізуюць рабочае месца. 
Расказваюць і выконваюць правілы 
бяспечнай працы. Аналізуюць кан
струкцыю рамкі, вызначаюць коль
касць дэталей, адзначаюць залежнасць 
памераў дэталей ад памеру фотаздым
ка. Ажыццяўляюць разметку дэталі 
рамкі з тонкага каляровага кардону па 
чарцяжы, на якім памеры пазначаны 
ў сантыметрах. Выразаюць размеча
ную дэталь па вонкавых і ўнутраных 
контурах. Астатнія дэталі выразаюць 
з альбома па падрыхтаванай разметцы

  — с. 12—13, фор
зац 3;
 — аркуш 2а, аркуш 
шчыльнай каляровай 
паперы;
  — падкладная до
шка, аловак, лінейка, 
вугольнік, нажніцы;
 — с. 30—33, 40—43;
۞ — с. 7, 10

7 Зборка 
і афармлен-
не вырабаў 
з кардону

Пазнаёміць са шчылінным 
злучэннем дэталей і на
вучыць яго выконваць; 
удасканальваць навыкі 
афармлення вырабаў

Арганізуюць рабочае месца. Аналізуюць 
розныя злучэнні дэталей. Прыводзяць 
прыклады раз’ёмных і нераз’ёмных 
злучэнняў, выкананых з розных (выву
чаных раней) матэрыялаў. Выву чаюць 
канструкцыю шчыліннага злучэння. 
Склейваюць асноўныя дэталі рамкі. 
Афармляюць рамку паводле ўласнай 
задумы (аб’ёмнай або плоскаснай 
аплікацыяй, плеценымі шнурамі, ар
наментам і інш.). Выконваюць над
рэзы для шчыліннага злучэння па 
раз метцы. Злучаюць дэталі падстаўкі 
шчылінным злучэннем. Злучаюць рам
ку з падстаўкай з дапамогай шчыліннага 
злучэння

 — с. 14—15;
 — аркушы каляро
вай паперы;
 — дэталі рамкі, якія 
былі выкананы на па
пя рэднім уроку, клей;
  — падкладная до
шка, аловак, лінейка, 
нажніцы, пэндзлік для 
клею;
 — с. 30—33, 44—45;
۞ — с. 7, 10
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Выкананне вырабаў з прыродных матэрыялаў

8 Мадэляванне 
з готовых 
формаў 
прыроднага 
матэрыялу

Пашырыць уяўленне аб 
разнастайнасці прырод
ных матэрыялаў, варыя
тыўнасці іх выкарыстан
ня; фарміраваць уяўленне 
аб дынамічных і статыч
ных фігурах; працягваць 
фарміраванне навыкаў па 
мадэляванні і выкананні 
вырабаў з прыродных ма
тэрыялаў

Арганізуюць рабочае месца. Ана лі
зуюць розныя вырабы з яечных шалу
паек у залежнасці ад памераў і формы 
частак, тэхналогіі вырабу (з цэлай ша
лупайкі, палавінак (аб’ёмныя цацкі), 
з частак шалупайкі (мазаіка), з дроб
най крошкі (аплікацыя)). Расказваюць 
правілы выканання мазаікі з паперы 
і па аналогіі складаюць тэхналогію вы
канання мазаікі і аплікацыі з яечных 
шалупаек. Успамінаюць паслядоўнасць 
мадэлявання вырабаў са скрынак і на 
яе аснове складаюць паслядоўнась ма
дэлявання аб’ёмных вырабаў з яечных 
шалупаек. Выбіраюць дадатковыя ма
тэрыялы (коркі ад пластыкавых бутэ
лек, накрыўкі ад флаконаў, пластылін, 
паперу, тканіну, ніткі) для асабістых 
вырабаў. Выконваюць вырабы з яеч
ных шалупаек паводле ўласнай задумы

 — с. 42—43, форза
цы 1, 2;
  — аркуш шчыль
най каляровай паперы, 
аркушы каляровай па
перы;
 — яечныя шалупай
кі, клей;
  — падкладная до
шка, нажніцы, пэн дзлік 
для клею;
 — с. 81—83;
۞ — с. 23—24

9 Мадэляванне 
з гатовых 
формаў пры-
роднага матэ-
рыялу павод-
ле ўласнай 
задумы

Пашырыць уяўленне аб 
варыятыўнасці выкарыс
тання прырод нага матэры
ялу, цэласнасці кампазіцыі, 
прафесійнай дзейнасці 
скульптара; садзейнічаць 
фарміраванню навыкаў 
аналізу, мадэлявання і вы
канання вырабаў

Аналізуюць прафесійную дзейнасць 
скульптара. Арганізуюць рабочае мес
ца. Расказваюць, як нарыхтоўваць 
прыродныя матэрыялы без нанясен
ня шкоды прыродзе. Прапаноўваюць 
асабістыя вырабы з наяўнага пры
роднага матэрыялу і тлумачаць па
слядоўнасць іх выканання. Растлу
мачваюць правілы злучэння дэталей 
пластылінам. Падбіраюць неабходны 
прыродны матэрыял і выконваюць вы
рабы з каменьчыкаў і ракавінак

 — с. 44–45, форза
цы 1, 2;
 — каменьчыкі, ра ка
вінкі, пластылін;
  — падкладная до
шка, стэкі;
 — с. 81, 83—85;
۞ — с. 23, 25

Выкананне вырабаў з паперы і кардону
10 Мадэляванне 

з гафрырава-
нага кардону

Пазнаёміць з паліграфіч
ным і ўпако вачным кар
донам, яго ўласцівасцямі; 
навучыць падрыхтоўваць 
гафрыраваны кардон да 
работы, выконваць аплі
кацыі з гафрыраванага 
кардону

Арганізуюць рабочае месца. Называюць 
розныя віды паперы і кардону. Пры
водзяць прыклады вырабаў з іх. Ана
лізуюць уласцівасці паліграфічнага  
і гаф рыраванага трохслойнага кардо
ну ў працэсе доследаў (разглядваюць, 
абмацваюць, скручваюць, згінаюць). 
Вызначаюць паслядоўнасць выканан
ня аплікацыі з гафрыраванага кардо
ну. Выконваюць практыкаванні па па
дрыхтоўцы гафрыраванага кардону да ра
боты, наразанні палосак. З прапана ваных 
у альбоме варыянтаў асноў выбі раюць 
адну. Наклейваюць падрыхтава ныя 
палоскі кардону на аснову. Аплікацыі 
«Матылёк», «Караблік» да паўняюць 
элементамі паводле ўласнай задумы

 — с. 18—19;
 — аркушы 5, 6 (без 
нумароў);
 — упаковачны кар
дон, клей;
 — падкладная дош
ка, нажніцы, пэндзлік 
для клею;
 — с. 30—33, 47—51;
۞ — с. 7, 12

11 Асновы 
тэхналогіі 
апрацоўкі 
паперы і кар-
дону

Пашырыць веды аб роз
ных відах паперы і іх 
улас цівасцях; навучыць 
пераводзіць выя вы з да
памогай калькі і капі
равальнай паперы; удаска
нальваць навыкі эканом
най разметкі матэрыялаў, 
канструявання вырабаў

Арганізуюць рабочае месца. Параў ноў
ваюць уласцівасці розных відаў паперы. 
Вывучаюць уласцівасці капіравальнай 
паперы. Праводзяць доследы са скру
чанай у трубачку, складзенай, сагну
тай, змочанай паперай. Выконваюць 
практыкаванні па пераводзе малюнка 
з дапамогай калькі і капіравальнай 
паперы (работа ў парах). Выра за
юць па малюнку асноўную дэталь 
цацкі падвескі і афармляюць паводле 
ўласнай задумы. Складаюць з асобных 
вырабаў калектыўную падвеску «Рыб
кі», «Птушачкі»

 — с. 20—23;
  — аркуш калькі, 
ар куш капіравальнай 
паперы, аркуш белага 
кардону, аркушы ка
ляровай паперы;
 — клей;
 — падкладная дош
ка, нажніцы, сашчэпкі, 
аловак, пэндзлік для 
клею;
 — с. 30—33, 51—53;
۞ — с. 7, 13
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ТЭХНАЛОГІЯ НАРОДНЫХ РАМЁСТВАЎ

Выцінанка

12 Выразанне 
сіметрычнай 
выцінанкі

Пашырыць уяўленне аб 
узорах выцінанак, пра ві
лах складання сі ме трыч
нага ўзору; навучыць 
ана лі заваць выцінанкі; 
пра цягваць фарміраванне 
ўмен няў выразаць сі мет
рычныя ўзоры

Арганізуюць рабочае месца. Аналізуюць 
выцінанкі (або іх выявы). Вызначаюць 
матыў, від і спосаб атрымання ўзору. 
Расказваюць правілы, паслядоўнасць 
вырабу выцінанак. Складаюць узор 
для сіметрычнай выцінанкі. Выкон
ваюць сіметрычныя выцінанкі па
водле ўласнай задумы з папярэдняй 
прарысоўкай контуру. Наклейваюць 
выцінанку на аснову пры дапамозе 
клеюалоўка

  — с. 44—45, фор
зац 3;
 — аркуш 16; 
 — клей;
 — падкладная дош
ка, нажніцы, аловак;
 — с. 111—113;
۞ — с. 29—30

13 Выразанне 
рапортнай 
выцінанкі

Пашырыць уяўленне аб 
правілах складання рапор
тнага ўзору; працягваць 
фарміраванне навыкаў 
аналізу выцінанкі, умен
няў выразаць рапортныя 
ўзоры

Арганізуюць рабочае месца. Прыво
дзяць прыклады рапортных узораў 
(шпалеры, карункі, вышыўка, тканіны 
і інш.). Аналізуюць рапортныя выці
нанкі (або іх выявы). Вызначаюць ма
тывы і від узору. Прыводзяць прыкла
ды няправільнага складання ўзораў для 
рапортнай выцінанкі (асобныя фігуркі, 
некалькі сіметрычных выцінанак). 
Ствараюць узор для рапортнай вы
ці нанкі. Выконваюць рапортныя вы
цінанкі паводле ўласнай задумы з па
пярэдняй прарысоўкай контуру. На
клейваюць выцінанку на аснову пры 
дапамозе клеюалоўка

 — с. 46—47;
 — аркуш 16;
 — клей;
 — падкладная дош
ка, нажніцы, аловак;
 — с. 113—114;
۞ — с. 29, 31

14 Выразанне 
разеткавай 
выцінанкі

Пашырыць уяўленне аб 
разеткавых выцінанках; 
навучыць выконваць ра
зеткавую шасціпрамянё
вую выцінанку; са дзей
ні чаць развіццю ўмен ня 
аналі за ваць узаемасувязь 
формы частак, што выраза
юцца, і зробленага вырабу

Арганізоўваюць рабочае месца. Па
раўноўва юць сняжынкі і выцінанкі 
з паперы (па выяве ў падруч ніку). 
Выконваюць практыкаванні па склад
ванні паперы для разеткавай шасці
прамянёвай выцінанкі. Тлумачаць 
спосабы атрымання дакладнага згібу па 
праведзенай лініі. Выконваюць разе т
кавую выцінанку паводле ўласнай за
думы

 — с. 58—59;
 — аркуш 12;
 — падкладная дош
ка, нажніцы;
  — с. 93—95, 100—
101;
۞ — с.  29, 32

ТЭХНАЛОГІЯ ГАСПАДАРАННЯ

Падрыхтоўка да свята

15 Мадэляванне 
карнавальна-
га касцюма

Пашырыць уяўленне аб 
дызайне, фарміраваць 
уяў ленне аб стыліс тыч
ным адзінстве касцюма; 
па знаёміць з варыянтамі 
афармлення масак

Арганізуюць рабочае месца. Пра па
ноўваюць свае варыянты карнаваль
нага касцюма, ацэньваюць магчымасць 
выканання касцюма ўласнымі сіламі. 
Аналізуюць канструкцыю масак, якія 
дэманструюцца. Называюць матэрыя
лы, апісваюць тэхналогію вырабу да
дзеных масак. Распрацоўваюць уласныя 
праекты афармлення маскі. Пры дапа
мозе калькі і капіравальнай паперы пе
раводзяць на кардон контуры асноўнай 
дэталі маскі. Выразаюць і афармляюць 
выраб у адпаведнасці з распрацава  ны 
мі праектамі. Прымацоў ваюць завязкі

 — с. 76—77;
  — аркушы каля
ровай паперы, калька, 
капіравальная папера;
  — кардон, клей, 
стуж ка;
 — падкладная дош
ка, нажніцы, аловак, 
лі нейка, пэндзлік для 
клею;
 — с. 131—133;
۞ — с. 42, 44

ТЭХНАЛОГІЯ АПРАЦОЎКІ МАТЭРЫЯЛАЎ

Выкананне вырабаў з паперы і кардону

16 Мадэляванне 
аб’ёмных 
вырабаў

Працягваць фарміраванне 
навыкаў выканання аб’ём
ных вырабаў з паперы; па

Арганізуюць рабочае месца. Выконва
юць прак тыкаванні па разметцы папе
ры на квадраты, іх выразанні, склад

 — с. 16—17;
 — аркушы 3, 4;
 — клей;
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знаёміць са скоба сшы
вальнікам; навучыць злу
чаць дэталі з дапамогай 
скобасшывальніка, вы
конваць вырабы з адноль
кавых элементаў

ванні. Праводзяць дадатковую раз
метку (услед за настаўнікам), вы кон
ваюць неабходныя разрэзы, скруч
ванне, склейванне з мэтай атры мання 
праменьчыкаў зорак. Прак тыкуюцца 
ў злучэнні паперы з дапамогай скоба
сшывальніка. Склейваюць праменьчыкі 
парамі і злучаюць іх у зорку з дапа
могай скобасшывальніка. У працэсе 
калектыўнай працы афармляюць пано 
«Святочныя зоркі»

 — падкладная дош
ка, нажніцы, пэндзлік 
для клею, скоба сшы
вальнік;
 — с. 30—33, 45—47;
۞ — с. 7, 11

17 Мадэляванне 
ў тэхніцы 
арыгамі (ба-
завая форма 
«вадзяная 
бомбачка»)

Удасканальваць уменне 
згінаць паперу; навучыць 
вырабляць фігуркі споса
бам шматразовага згінання 
на аснове базавай формы 
«вадзяная бомбачка»

Арганізуюць рабочае месца. Расказ
ваюць, якія фігуркі ў тэхніцы арыгамі 
выраблялі ў папярэдніх класах, тлу
мачаць значэнне ўмоўных знакаў на 
схемах, асноўныя пра вілы складвання 
фігурак. Выконваюць практыкаванні 
па складванні базавай формы «вадзя
ная бомбачка», фігурак з яе і новую 
аперацыю «надзьмуць». Складваюць 
і афармляюць вырабы па схемах, пра
панаваных у падручніку

  — с. 24—27, фор
зац 4;
  — аркушы 13, 14, 
15, 16 (брашура для 
арыгамі);
 — падкладная дош
ка, нажніцы;
 — с. 53—57;
۞ — с. 7, 15

18 Мадэляванне 
ў тэхніцы 
арыгамі (ба-
завая форма 
«катама-
ран»)

Замацаваць уменне згі
наць паперу; навучыць 
складваць базавую форму 
«катамаран», вырабляць 
фігуркі спосабам шматра
зовага згінання на аснове 
базавай формы «катама
ран»

Арганізуюць рабочае месца. Назы
ваюць асноўныя патрабаванні да 
ажыццяўлення тэхналогіі выканання 
вырабаў у тэхніцы арыгамі. Тлума
чаць спосабы атрымання дакладнага 
згібу па праведзенай лініі. Выконва
юць практыкаванні па атрыманні ба
завай формы «катамаран». Выконва
юць практыкаванні па шматразовым 
згінанні паперы. Вырабляюць модуль 
для шара на аснове базавай формы 
«катамаран». Збіраюць падрыхтава
ныя модулі ў адзіную канструкцыю 
(калектыўная работа)

  — с. 28—29, фор
зац 4;
  — аркушы 17, 18, 
19, 20, 21, 22 (брашура 
для арыгамі);
 — клей;
 — падкладная дош
ка, нажніцы, пэндзлік 
для клею;
 — с. 57—61;
۞ — с. 7, 16

Выкананне вырабаў з падручных матэрыялаў

19 Мадэляванне 
на аснове 
ёмістасцей 
адвольнай 
формы

Пашырыць уяўленне аб 
форме ў галіне канструя
ван ня, розных відах пласт
мас і іх уласцівасцях; наву
чыць мадэляваць вырабы 
з дэталей адвольнай фор
мы, злучаць дэталі з да
памогай адна і двухбако
вага скотча; працягваць 
фар міраванне ўменняў 
па афармленні вырабаў 
з выкарыстаннем розных 
матэрыялаў

Арганізуюць рабочае месца. Выву
чаюць уласцівасці пластмас (лёг
касць, гнуткасць, трываласць, колер, 
святлопранікальнасць), параўноўваюць 
іх з уласцівасцямі іншых матэрыялаў. 
Аналізуюць прапана ваныя выра
бы з пазіцыі выкарыстаных формаў 
і матэрыялаў. Сумесна з настаўнікам 
распрацоўваюць паслядоўнасць выка
нання вырабаў. Падбіраюць неабход
ныя матэрыялы для вырабаў. Мадэлю
юць вырабы з выкарыстаннем пласт
масавых флаконаў адвольнай формы. 
Выконваюць вырабы, злучаючы дэталі 
з дапамогай адна і двухбаковага скотча

 — с. 46—49, форза
цы 1, 2;
 — каляровая папе
ра;
  — пластмасавы 
фла кон, клей, скотч, 
гаф рыраваная папера 
і інш.;
 — падкладная дош
ка, нажніцы, аловак, 
пэндзлік для клею;
 — с. 85—86, 88—90;
۞ — с. 26—27

ТЭХНАЛОГІЯ НАРОДНЫХ РАМЁСТВАЎ

Саломапляценне

20 Салома-
пляценне. 
Аб’ёмнае 
мадэляванне 
з трубчастай 
саломкі

Пазнаёміць з традыцыямі 
сялянскага саломапляцен
ня; пашырыць уяўленне  
аб выкарыстанні трубчас
тай саломкі; навучыць вы
конваць простыя аб’ёмныя 

Расказваюць пра вядомыя ім вырабы 
з саломкі. Аналізуюць канструкцыю 
саламянага павука. Арганізуюць рабо
чае месца. Выконваюць практыкаванні 
па падрыхтоўцы саломінак аднолька
вай даўжыні, нанізванні іх на нітку. 

 — с. 64—65, форза
цы 1, 2;
 — саломка, ніткі;
 — падкладная дош
ка, нажніцы;
 — с. 110—112,
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канструкцыі з саламяных 
трубачак

Выраб ляюць аб’ёмныя модулі з сала
мяных трубачак («ромбікі»). У складзе 
груп аб’ядноўваюць асобныя элементы 
ў больш складаную канструкцыю

113—116;
۞ — с. 36—37

21 Мадэляванне 
з вільготнай 
трубчастай 
саломкі

Пазнаёміць з правіламі 
падрыхтоўкі саломы для 
работы, асноўнымі ўлас
цівасцямі вільготнай са
ломкі; навучыць выкон
ваць плоскасныя вырабы 
з вільготнай трубчастай 
са ломкі

Арганізуюць рабочае месца. Называюць 
асноўныя правілы нарыхтоўкі саломы 
і падрыхтоўкі яе да работы. Праводзяць 
доследы па параўнанні ўласцівасцей 
сухой і запаранай саломкі. Называ
юць правілы атрымання саломінак 
аднолькавай даўжыні. Выконваюць 
практыкаванні па звязванні саломінак 
у пучкі і перапляценні іх ніткамі. Вы
рабляюць саламянае сонейка

 — с. 66—67;
 — саломка, ніткі;
 — падкладная дош
ка, нажніцы;
 — с. 110—113, 
116—118;
۞ — с. 36, 38

ТЭХНАЛОГІЯ АПРАЦОЎКІ МАТЭРЫЯЛАЎ

Выкананне вырабаў з тэкстыльных матэрыялаў

22 Выяўленчая 
нітка

Пазнаёміць з мастацтвам 
выяўленчай ніткі; сфар
міраваць паняцце аб атры
манні ўзораў шляхам пера
пляцення нітак; навучыць 
выконваць перапляценне 
вугла

Аналізуюць вырабы, якія выкананы 
ў тэхніцы выяўленчай ніткі, называюць 
неабходныя матэрыялы, інструменты 
і прыстасаванні. Арганізуюць рабочае 
месца. Выразаюць аснову з альбома. 
Надразаюць край асновы па разметцы. 
Замацоўваюць нітку на аснове. Прак
тыкуюцца ў выкананні перапляцення. 
Вырабляюць дэкаратыўную рамку 
ў тэхніцы выяўленчай ніткі

 — с. 38—39, форза
цы 1, 2;
 — аркуш 10;
 — ніткі;
 — падкладная дош
ка, нажніцы;
 — с. 64—65, 74—79;
۞ — с. 17, 21

23 Мадэляванне 
з нітак

Пашырыць уяўленне пра 
стылізацыю формы, мадэ
ляванне фі гу рак жывёл; 
навучыць вы конваць пам
поны з нітак; садзейні чаць 
фар мі раванню навы каў 
эканом нага расходавання 
матэрыялаў

Арганізуюць рабочае месца. Аналі
зуюць вырабы з нітак. Расказваюць 
тэхналогію выканання кутасікаў з нітак 
(1 і 2 класы). Выразаюць шаблон з аль
бома, з яго дапамогай размячаюць і вы
разаюць другі шаблон. Вырабляюць 
пампоны і трансфармуюць іх у фігуркі 
паводле ўласнай задумы або інструкцыі 
ў падручніку. Ажыццяўляюць азда
бленне вядомымі спосабамі

 — с. 40—41;
 — аркуш 2б;
 — ніткі, пацеркі, цэ
лафан, клей;
 — падкладная дош
ка, нажніцы, пэндзлік 
для клею;
 — с. 79—80;
۞ — с. 17, 22

Выкананне вырабаў з падручных матэрыялаў

24 Канстру-
яванне 
з драўляных 
дэталей

Сфарміраваць уяўленне аб 
драўніне, яе асаблівасцях 
і прымяненні; пашырыць 
уяўленне аб форме ў галіне 
канструявання; навучыць 
прыёмам апрацоўкі драў
ніны; фарміраваць уменне 
канструяваць з драўляных 
дэталей

Арганізуюць рабочае месца. Прыво
дзяць прыклады вырабаў з драўніны. 
Вывучаюць асаблівасці драўніны, 
параўноўваюць іх з асаблівасцямі 
іншых матэрыялаў. Аналізуюць прапа
наваныя вырабы з пазіцыі выкарыста
ных формаў і матэрыялаў. Падбіраюць 
неабходныя матэрыялы для вырабу. 
Канструююць выраб (мадэль сама
лёта, катамарана), выкарыстоўваючы 
драўляныя палачкі для марожанага, 
драўляныя прышчэпкі, дэталі драў
лянага канструктара і інш. Выконваюць 
вырабы, злучаючы дэталі з дапамогай 
клею. Пры неабходнасці фарбуюць 
дэталі

 — с. 50—53, форза
цы 1, 2;
 — каляровая папе
ра;
  — палачкі для ма
рожанага, драўляныя 
прышчэпкі, дэталі 
драў лянага канструк
тара і інш., клей;
 — падкладная дош
ка, нажніцы, пэндзлік 
для клею;
 — с. 86—88, 90—92;
۞ — с. 26, 28

Выкананне вырабаў з тэкстыльных матэрыялаў 

25 Асновы 
тэхналогіі 
апрацоўкі 
тканіны

Пазнаёміць з шарсцянымі 
і шаўковымі тканінамі, 
іх уласцівасцямі; удаска
нальваць навыкі разметкі 

Аналізуюць асабістае адзенне зыхо
дзячы з тканін, якія прымяняюцца. 
Вызначаюць наяўнасць шарсцяных  
і (або) шаўковых тканін. Параўноўваюць

 — с. 30—31, форза
цы 1, 2;
  — тканіна, ніткі,  
лякала;
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дэталей па лякале, рас
кроі; навучыць апрацоў
ваць край вырабу швом 
«упадгібку»

уласцівасці розных тканін і робяць выс
новы. Расказваюць правілы бяспекі 
пры рабоце іголкай і нажніцамі. Ар
ганізуюць рабочае месца. Раскройваюць 
насоўку квадратнай формы па гатовым 
лякале. Апрацоўваюць край насоўкі: 
падгінаюць край і замацоўваюць яго 
швом «уперад іголку». Можна выка
наць шво «ўперад іголку» ў адварот
ным напрамку

 — падкладная дош
ка, нажніцы, іголка, 
на парстак, кравецкая 
крэйда або аловак;
 — с. 61—64, 65—67;
۞ — с. 17—18

26 Вышыўка 
тамбурным 
швом

Пазнаёміць з пасля доў
насцю пераводу малюнка 
на тканіну з дапамогай 
капіравальнай паперы; 
сфарміраваць уяўленне 
аб адрозненні нітак для 
шыцця і вышывання; на
вучыць вышываць тамбур
ным швом

Арганізуюць рабочае месца. Складаюць 
манаграму з выкарыстаннем малюнкаў 
літар на аркушах альбома і калькі. 
Пераводзяць зроблены малюнак на 
тканіну з дапамогай капіравальнай 
паперы. Прыводзяць прыклады выка
рыстання нітак. Падбіраюць ніткі для 
вышыўкі манаграмы. Вышываюць адну 
літару манаграмы тамбурным швом

 — с. 32—33;
 — аркушы 7, 8, каль
ка, капіравальная па
пера;
  — насоўка, якая 
пад рыхтавана на па
пярэднім уроку, ніткі;
 — падкладная дош
ка, нажніцы, іголка, 
аловак;
 — с. 61—64, 67—69;
۞ — с. 17—18

27 Асновы 
тэхналогіі 
апрацоўкі 
тканіны

Сфарміраваць уяўленне 
аб структуры тканіны; 
пазнаёміць з палатняным 
перапляценнем, з раз на
стайнасцю тканін па ма
люнку; навучыць ад роз
ні ваць правы i выва ратны 
бакі тканіны з пя чатным 
малюнкам; наву чыць злу
чаць дэталі сцяб ліністым 
швом; працягнуць фар
мі раванне навыкаў апра
цоўкі краю вырабу швом 
«упадгібку»

Арганізуюць рабочае месца. Вывуча
юць будову тканіны, від перапляцен
ня. Вызначаюць адрозненні паміж 
пра вым і вываратным бакамі тканіны 
з дру каваным малюнкам. Аналізуюць 
канструкцыю мяшэчка для рукадзел
ля. Складаюць паслядоўнасць яго вы
рабу. Выкройваюць дэталі вырабу па 
гатовым лякале. Складваюць, сколва
юць бяспечнымі шпількамі i злучаюць 
дэталі вырабу сцябліністым швом

 — с. 34—35;
 — аркушы 8, 9, ка
пі ра вальная папера;
 — тканіна, ніткі;
 — падкладная дош
ка, нажніцы, іголка, 
напарстак, аловак, 
кравецкая крэйда;
 — с. 61—64, 69—72;
۞ — с. 17, 19

28 Мадэляван-
не вырабаў 
з тканіны

Пазнаёміць з прафесійнай 
дзейнасцю мастакама
дэльера; працягваць фар
мі раванне навыкаў эка
номнага выкарыстання 
матэрыялаў пры pacкpoi, 
злучэння дэталей рознымі 
спосабамі

Удзельнічаюць у размове «Прафесія 
мастакмадэльер». Арганізуюць рабо
чае месца. Аналізуюць памеры i кан
структыўныя асаблівасці пальчыкавых 
лялек. Выконваюць разметку чахла для 
лялькі на тонкім кардоне. Выразаюць 
лякала па разметцы. Мадэлююць ляль
ку i выконваюць лякалы дадатковых 
дэталей. Афармляюць ляльку паводле 
ўласнай задумы. Злучаюць дэталі вы
рабу

 — с. 36—37;
 — аркуш 9, аркушы 
каляровай паперы;
  — тканіна, ніткі, 
клей;
 — падкладная дош
ка, нажніцы, аловак, 
кравецкая крэйда, лі
нейка, вугольнік, ігол
ка, напарстак, пэндзлік 
для клею;
 — с. 61—64, 72—74;
۞ — с. 17, 20

ТЭХНАЛОГІЯ РАСЛІНАВОДСТВА

Догляд кветкава-дэкаратыўных раслін

29 Вырошчванне 
дэкаратыў-
ных раслін

Пашырыць уяўленне пра 
кветкавадэкаратыўныя 
расліны; пазнаёміць з тэх
налогіяй вырошчвання 
ад нагадовых кветкава
дэкаратыўных раслін; на
вучыць высаджваць насен
не ў глебу

Вывучаюць кветкавадэкаратыўныя 
расліны па ілюстрацыях у кнігах 
і часопісах, прапаноўваюць асабісты 
варыянт афармлення клумбы. Расказ
ваюць правілы пасеву насення. Выса
джваюць насенне на клумбах вакол 
школы. Складаюць план догляду раслін

 — с. 78—79;
 — насенне аднагадо
вых раслін;
 — сельскагаспадар
чы інвентар;
 — с. 134—137;
۞ — с. 45—46
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ТЭХНАЛОГІЯ НАРОДНЫХ РАМЁСТВАЎ

Вязанне кручком

30 Мастацт-
ва вязання 
кручком. 
Тэхналогія 
вязання 
паветраных 
петляў

Пазнаёміць з мастацтвам 
вязання кручком, раз
настайнасцю вязаных 
вы рабаў, інструментамі 
і матэрыяламі, не абход ны
мі для работы, тэх на логіяй 
вязання, з пра віламі пад
бору кручка ў залежнасці 
ад таўшчыні нітак; на
вучыць вывязваць паве
траную пятлю, ланцужок 
з паветраных петляў

Прыводзяць прыклады вязаных вы
рабаў. Знаёмяцца з матэрыяламі і ін
струментамі, якія неабходны для ра
боты. Звяртаюць увагу на правілы 
бяспекі і арганізацыі рабочага месца. 
Арганізуюць рабочае месца. Выконва
юць практыкаванні па падборы круч
ка ў залежнасці ад таўшчыні нітак, 
вывязванні паветранай пятлі, ланцуж
ка з паветраных петляў, замацаванні 
рабочай ніткі

 — с. 68—70, форза
цы 1, 2;
 — ніткі;
 — нажніцы, кручок;
 — с. 118—124;
۞ — с. 40

31 Тэхналогія 
вязання 
ланцужка 
з паветраных 
петляў

Пазнаёміць з прафесіяй 
«вязальшчыца»; працяг
ваць фарміраванне на
выкаў вязання ланцужка 
з паветраных петляў і за
мацавання рабочай ніткі; 
навучыць выконваць 
ап лі кацыю са звязаных 
ланцужкоў

Удзельнічаюць у размове «Прафесія 
вязальшчыца». Арганізуюць рабочае 
месца. Вывязваюць ланцужкі з паветра
ных петляў. Расказваюць тэхналогію 
выканання аплікацыі з паперы. Вы
конваюць аплікацыю са звязаных 
кручком ланцужкоў адным з прапана
ваных спосабаў (выкладанне ланцужка 
па контуры, запаўненне ўсёй паверхні 
ўзору). Прытрымліваюцца правілаў 
работы з клеем

 — с. 71;
  — аркуш шчыль
най каляровай паперы; 
 — ніткі, клей, лан
цужкі, якія былі звя
заны на папярэднім 
уроку;
 — падкладная дош
ка, нажніцы, кручок, 
пэндзлік для клею;
 — с. 118—121, 122—
124;
۞ — с. 40

32 Мадэляван-
не вырабаў 
з ланцужкоў

Працягваць фар мі ра ван
не навыкаў вязання лан
цужка з паветраных пет
ляў; навучыць вывязваць 
паўслупок

Арганізуюць рабочае месца. Выкон
ваюць практыкаванні па вывязванні 
паўслупка. Вывязваюць камяк з лан
цужкоў, злучаных у петлі з дапамогай 
паўслупкоў. Сумесна з настаўнікам 
складаюць тэхналогію вырабу цацкі

 — с. 72—73;
 — ніткі;
 — падкладная дош
ка, нажніцы, кручок;
 — с. 118—121, 125;
۞ — с. 39—40

33 Мадэляван-
не вырабаў 
з ланцужкоў

Працягваць фарміраванне 
навыкаў вязання ланцуж
ка з паветраных петляў 
і паў слупка; навучыць 
вы кон ваць дэкаратыўныя 
вы ра бы са звязаных лан
цужкоў

Арганізуюць рабочае месца. Працягва
юць вывязваць камяк з ланцужкоў, злу
чаных у петлі з дапамогай паўслупкоў. 
Мадэлююць цацку на аснове звяза
най дэталі. Афармляюць яе паводле 
ўласнай задумы

 — с. 72—73;
 — аркушы каляро
вай паперы;
 — ніткі, клей;
 — падкладная дош
ка, нажніцы, кручок, 
пэндзлік для клею;
 — с. 118—121, 125;
۞ — с. 39, 41

ТЭХНАЛОГІЯ ГАСПАДАРАННЯ

Знешні выгляд школьніка

34 Дробны ра-
монт адзення

Працягваць фарміраванне 
навыкаў догляду адзення; 
навучыць прышываць гу
зікі

Расказваюць пра тое, як уяўляюць 
сабе працэс вырабу адзення. Рых ту
юць неабходныя матэрыялы і інстру
менты. Арганізуюць рабочае месца. 
Успамінаюць правілы бяспекі пры 
рабоце з інструментамі. Вывучаюць 
правілы выбору нітак для прышы
вання гузікаў. Прышываюць гузікі 
з дзвюма адтулінамі. У працэсе работы 
падтрымліваюць парадак на рабочым 
месцы

 — с. 74—75, форза
цы 1, 2;
  — тканіна, ніткі, 
гузікі;
 — падкладная дош
ка, нажніцы, іголка, 
напарстак;
 — с. 127—131;
۞ — с. 42—43
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Я І СВЕТ ТЭХНАЛОГІЙ

35 Выніковыя 
заняткі

Садзейнічаць усведам
ленню вопыту працоўнай 
дзейнасці, фарміраванню 
эмацыянальнакаш тоў
наснага стаўлення да пра
цэсу і вынікаў працы; па
знаёміць з матэрыяламі, 
неабходнымі для навучан
ня ў 4 класе, і спосабамі іх 
нарыхтоўкі

Прымаюць удзел у гульні «Загадка Са
мадзелкіна». Дэманструюць уласныя 
вырабы, падкрэсліваюць іх вартасць. 
Выкарыстоўваючы поле для гульні, 
якое прадстаўлена ў падручніку, 
прыдумваюць варыянты рыбак для 
калектыўнай работы, выкананыя 
з розных матэрыялаў, называюць не
абходныя інструменты і прыстасаванні, 
тлумачаць тэхналогію выканання і вы
рабляюць рыбак. Расказваюць правілы 
збору і засушвання раслін

 — с. 80—83;
 — якія выкарыстоў
ваюцца ў 1—3 класах;
 — якія выкарыстоў
ваюцца ў 1—3 класах;
 — с. 138—143;
۞ — с. 47—48
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Асновы бяспекі жыццядзейнасці

Агульная колькасць гадзін — 35

Одновол, Л. А. Основы безопасности жизнедеятельности. 3 класс : рабочая тетрадь : пособие для учащихся учрежде-
ний общ. сред. образования с рус. яз. обучения / Л. А. Одновол, А. А. Сушко. — 7-е изд., перераб. — Минск : Аверсэв, 
2017.

	 Заўвагі:	
 1. Матэрыялы і сцэнарыі ўрокаў для правядзення заняткаў па вучэбным прадмеце «Асновы бяспекі жыццядзейнасці» ў 3 класе 

публікуюцца ў навукова-метадычным часопісе «Пачатковае навучанне: сям’я, дзіцячы сад, школа» (гл. № 8, 2017 г. і наступныя).
 2. Заняткі па ПДР можна праводзіць з выкарыстаннем персанальных камп’ютараў, загадзя абсталяваных праграмай «iSHh.ADrive — 

тэсціраванне па Правілах дарожнага руху для школьнікаў». http://ish.adrive.by .  Дадзеная праграма ўтрымвае білеты, якія складаюц-
ца з сітуацыйных задач практычна па ўсіх вывучаных тэмах. Прадугледжаны два рэжымы працы: па тэмах («Хто ты на дарозе?», «Ты — 
пешаход», «Ты — пасажыр», «Ты — вадзіцель», «Дарожныя сітуацыі», «Дарога ў школу», «Знакі і разметка») і па камбінаваных білетах 
(12 штук). Самастойная праца  вучняў над памылкамі з выкарыстаннем кнігі «Правілы дарожнага руху». Кансультацыйная дапамога 
педагога.

№ 
урока Тэма ўрока Адукацыйныя мэты Характарыстыка асноўных відаў і спосабаў дзейнасці

1 2 3 4

Раздзел «Асабістая і калектыўная бяспека» (8 г)
Правілы дарожнага руху (6 г)

1 Паняцці «небяспека», «бя-
спека»

- пашырыць уяўленні вучняў 
пра паняцці «небяспека», 
«бяспека»;
- развіваць кемлівасць, ува-
гу, маўленне;
- выхоўваць дыс цы плі на-
ванасць, імкненне кла па ціц-
ца пра сваё жыццё і пачуццё 
адказнасці за жыццё іншых 
людзей

Аналізуюць сітуацыі з пункту гледжання бяспеч-
ных паводзін.
Мадэлююць сітуацыі бяспечных паводзін.
Ацэньваюць ступень асабістай адказнасці за за-
хаванне свайго здароўя, за здароўе і бяспеку тых, 
хто побач.
Здабываюць патрэбную інфармацыю пра бя-
спечныя паводзіны з розных крыніц ведаў 
і абмяркоўваюць атрыманыя звесткі

2 Дарожныя знакі  для 
пешаходаў
Папераджальныя, забара-
няльныя, прадпісальныя 
дарожныя знакі, іх прыз-
начэнне (дарожныя знакі 
3.10, 4.5.1, 4.5.2, 4.6.1, 4.6.2, 
5.12—5.17, 5.22.1—5.26.2, 
5.38—5.41, 6.1, 6.2, 6.6—6.15, 
Дадатак 2 да Правіл дарож-
нага руху)

- пашырыць веды вучняў пра 
дарожныя знакі для пешахо-
даў;
- фарміраваць уменні параў-
ноўваць і класіфікаваць 
дарожныя знакі па асаблі-
васцях выгляду ў групы па 
прызначэнні;
- развіваць памяць, мыслен-
не, увагу;
- выхоўваць культуру паво-
дзін вучняў на вуліцах, да-
рогах

Знаёмяцца з дарожнымі знакамі для пешаходаў.
Класіфікуюць дарожныя знакі па асаблівасцях 
выгляду ў групы па прызначэнні (папераджальныя, 
забараняльныя, прадпісальныя дарожныя знакі).
Замацоўваюць веды пра дарожныя знакі для 
пешаходаў. Гульня-віктарына «Адгадай дарожны 
знак». Гульня «Расстаў знакі».
Вывучаюць інфармацыю пра дарожныя знакі для 
пешаходаў з розных крыніц ведаў і абмяркоўва-
юць атрыманыя веды.
Удзельнічаюць у праверцы ўзроўню навучанасці 
з дапамогай гульні-тэста «Правер сябе».
Фармулююць адказ на праблемнае пытанне ўро-
ка: Для чаго трэба ведаць дарожныя знакі для 
пешаходаў?
Працягваюць дзве фразы:
- Я вывучаю дарожныя знакі для таго, каб…
- Я прытрымліваюся дарожных знакаў, таму што…

3 Скрыжаванні дарог
Правілы руху пешаходаў 
праз праезную частку 
дарогі на рэгуляваных і не-
рэгуляваных скрыжаваннях 
(п. 2.45, 17.2, 18, 42, 50.2, 
50.3, 102, 114 Правіл дарож-
нага руху). Рух па вуліцах 
населенага пункта

- удакладніць уяўленні дзя-
цей пра скрыжаванне і віды 
скрыжаванняў;
- сфармаваць уяўленні пра 
небяспечныя павароты тран-
спарту;
- вучыць арыентавацца ў не-
бяспечных сітуацыях;
- замацаваць навыкі бяспе-
чных паводзін на скрыжава-
нні ў сітуацыях, набліжаных 
да рэальнага жыцця;
- выхоўваць назіральнасць, 
пільнасць, асцярожнасць, 
дысцыплінаванасць

Вызначаюць значэнне слова «скрыжаванне». 
(Скрыжаванне — месца скрыжавання дарог у ад-
ным узроўні.)
Пазнаюць з розных крыніц ведаў, што скрыжава-
нні бываюць рэгулюемыя і нерэгулюемыя.
Вывучаюць абазначэнне скрыжаванняў даро-
жнай разметкай пешаходнага пераходу.
Разглядаюць на экране розныя віды скрыжаван-
няў. Вызначаюць, рэгулюемае або нерэгулюемае 
скрыжаванне.
Разглядаюць рэгулюемае скрыжаванне,
вывучаюць інструкцыю як яго пераходзіць.
Складаюць алгарытм.
1. Спыніцца на краі тратуара.
2. Паглядзець на святлафор на супрацьлеглым 
баку дарогі.
3. Дачакацца зялёнага сігналу святлафора.
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4. Дачакацца, пакуль спыняцца ўсе машыны.
5. Паглядзець налева, направа, потым ізноў налева.
6. Зрабіць пераход, кантралюючы рух машын 
з абодвух бакоў.
7. Прапусціць машыны са спецсігналамі. 
Разглядаюць нерэгулюемае скрыжаванне, вы-
вучаюць інструкцыю як яго пераходзіць.
Складаюць алгарытмы.
1. Спыніцца на краі тратуара.
2. Паглядзець налева, направа, потым ізноў на-
лева.
3. Калі няма машын, перайсці, кантралюючы рух 
машын з абодвух бакоў.
4. Сачыць за паваротам транспарта (вадзіцель 
абавязаны прапусціць пешахода, але вадзіцелі не 
заўсёды дысцыплінаваныя).
Ведай правілы павароту аўтамабіляў:
– калі аўтамабіль паварочвае налева, на левым 
борце міргае лямпачка;
– калі аўтамабіль паварочвае направа, на правым 
борце міргае лямпачка.
5. Прапусціць машыны са спецсігналамі.
Адказваюць на пытанні
Ці сустракаюцца на вашым шляху ў школу і назад 
скрыжаванні?
— Якія яны?
— Раскажыце, як вы правільна пераходзіце да-
рогу.
Замацоўваюць веды. Гульня «Скрыжаванне».
Вучні разбіваюцца на групы (па 3—4 чал.) «вадзі-
целяў» і «пешаходаў» і пераходзяць рэгулюемае 
скрыжаванне. У групавых і індывідуальных прак-
тыкаваннях адпрацоўваюць пераход па зялёным 
сігнале святлафора.
Потым «вадзіцелі», трымаючы ў руках жоўтыя 
кружочкі, робяць павароты «аўтамабіля» налева 
і направа, «пешаходы» робяць павароты галавой, 
улічваючы магчымыя павароты «аўтамабіляў».
Апытанне вучняў дзеля замацавання тэрмінаў 
«скрыжаванне», «рэгуляванае скрыжаванне»

4 Небяспечныя сітуацыі на 
дарозе
Узнікненне небяспечных 
сітуацый для пешаходаў 
падчас руху па дарозе. Пры-
чыны дарожна-транспарт-
ных здарэнняў з удзелам 
дзяцей, неабходнасць выка-
рыстання флікераў. Правы 
і абавязкі пешаходаў (глава 
2, глава 4, п. 135 Правіл да-
рожнага руху)

- замацаваць у вучняў ведан-
не правіл дарожнага руху, 
правоў і абавязкаў пешаходаў;
- паказаць, якія небяспеч-
ныя сітуацыі для пешаходаў 
могуць узнікнуць у час руху 
па дарозе;
- развіваць уменні і навыкі 
бяспечных паводзін вучняў 
на вуліцы, дарозе дзеля па-
пярэджання дзіцячага да-
рожна-транспартнага траў-
ма тызму;
- падвесці да ўсведамлення 
неабходнасці выкарыстання 
флікера;
- выпрацоўваць у вучняў 
навыкі адказнасці, дысцы-
плі наванасці, дабівацца 
ўжы вання атрыманых тэарэ-
тычных ведаў для выканан-
ня практычных заданняў;
- выхоўваць у вучняў куль-
туру паводзін

Абмяркоўваюць і фармулююць вывады пра не-
абходнасць выканання ПДР.
Вывучаюць агульныя правы і абавязкі ўдзель-
нікаў дарожнага руху.
Выяўляюць прычыны дарожна-транспартных 
здарэнняў з удзелам дзяцей, неабходнасць вы-
карыстання флікераў.
Дзелавая гульня па выкананні ПДР з апо-
рай на ўжо наяўны асабісты досвед вучняў як 
удзельнікаў дарожнага руху
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5 Рух па дарозе па-за населе-
ным пунктам
Асаблівасці пешаходнага руху 
па дарогах па-за населенымі 
пунктамі. Правілы бяспеч-
ных паводзін на дарогах, якія 
праходзяць па тэрыторыі на-
селеных пунктаў у сельскай 
мясцовасці (п. 2.29, 17—22, 
131.1, 132 Правіл, дарожныя 
знакі 5.22.1—5.25, Дадатак 2 
да Правіл)

- замацаваць правілы руху 
пешаходаў па тратуарах;
- навучыць асаблівасцям 
перамяшчэння па дарогах 
па-за населенымі пунктамі;
- навучыць правілам бяспеч-
ных паводзін на дарогах, якія 
праходзяць па тэрыторыі на-
селеных пунктаў у сельскай 
мясцовасці;
- выпрацоўваць у вучняў 
навыкі адказнасці, дыс цы-
плі наванасці, дабівацца ўжы-
вання атрыманых тэарэтыч-
ных ведаў для выканання 
прак тычных заданняў

Здабываюць інфармацыю пра рух па вуліцах на-
селенага пункта з розных крыніц ведаў.
Калі тратуар адсутнічае, то пешаходы рухаюц-
ца па абочыне. Рух па ёй больш небяспечны, чым 
па тратуары. Таму пешаходы рухаюцца па левай 
абочыне насустрач руху транспартных сродкаў. 
Экскурсія. Практычная адпрацоўка пешаход-
нага руху па дарогах па-за населенымі пунктамі. 
Правілы бяспечных паводзін на дарогах, якія 
праходзяць па тэрыторыі населеных пунктаў 
у сельскай мясцовасці

6 Асаблівасці дарожнага ру-
ху зімой
Асаблівасці зімовых дарог. 
Бяспечны рух па зімовых 
дарогах (па тратуары, пеша-
ходнай дарожцы, абочыне). 
Асаблівасці пераходу пра-
езнай часткі дарогі зімой. 
Правілы катання на санках, 
каньках, лыжах і бяспека да-
рожнага руху

- паўтарыць асноўныя пра-
вілы дарожнага руху;
- вывучаць правілы паводзін 
на вуліцах горада, правілы 
паводзін на дарогах у зімовы 
перыяд;
- развіваць кемлівасць, ува гу; 
выхоўваць культу ру зносін, 
паважлівае стаў ленне да тых, 
хто побач;
- практычная адпрацоўка 
навыкаў бяспечных паводзін 
школьнікамі ў розных умо-
вах

Слухаюць і аналізуюць расказ настаўніка.
Бліжэй да зімы пачынаюцца замаразкі. Дарога 
робіцца слізкай: часта яна не паспявае абсох-
нуць ад дажджу і пакрываецца тонкім-тонкім 
незаўважным для вачэй лёдам. Слізгаюць пе-
шаходы, а тармазны шлях робіцца нашмат 
даўжэйшым. А прыйдзе сапраўдная зіма — і дарогі 
пакрыюцца снегам. Утаптаны нагамі пешаходаў 
і абабіты коламі машын, ён робіцца такім жа 
слізкім і небяспечным, як лёд. У дадатак ідзе снег 
і перашкаджае агляду дарогі, рэзка пагаршае бач-
насць. Дарога асабліва небяспечная падчас перша-
га снегападу, калі на праезнай частцы з’яўляецца 
ўтрамбаваны снег і першы лёд. У гэты час наездаў 
на пешаходаў здараецца значна больш, чым звы-
чайна. Адбываецца гэта таму, што і вадзіцелі, 
і пешаходы яшчэ не паспелі прыстасавацца да 
таго, што на дарозе стала слізка і бачнасць па-
горшылася.
Адказваюць на пытанне: Пра што ідзе гаворка 
ў тэксце?
Праца ў групах. Складанне апавядання на тэ-
мы: «Асаблівасці пераходу праезнай часткі дарогі 
зімой», «Правілы катання на санках, каньках, 
лыжах».
Прэзентацыя апавядання з мадэліраваннем 
сітуацыі

Асабістая бяспека (2 г)
7 Выклік экстраных службаў

Спосабы выкліку пажар-
най службы, праваахоўных 
органаў, «хуткай дапамогі», 
аварыйнай газавай службы, 
недапушчальнасць загадзя 
хлуслівых паведамленняў 
пра небяспеку

- актуалізаваць і пашырыць 
веды вучняў пра спецы-
яльныя службы абароны 
насельніцтва;
- спрыяць развіццю ў дзяцей 
умення правільна дзейнічаць 
у экстрэмальных сітуацыях;
- выпрацаваць алгарытм 
дзеянняў пры выкліку экс-
траных службаў;
- вучыць знаходзіць людзей, 
здольных дапамагчы ў вы-
падку, калі тэлефона паблізу 
няма; 
- выхаваць адказнасць за 
недапушчальнасць здзяйс-
нення загадзя хлуслівых па-
ведамленняў пра небяспеку;
- развіваць уважлівасць 
і назіральнасць

Вызначаюць сігналы абвяшчэння насельніцтва 
пра надзвычайныя сітуацыі.
Вызначаюць і ацэньваюць сітуацыі, якія патра-
буюць выкарыстання правіл бяспечных паводзін 
у надзвычайных сітуацыях.
Абмяркоўваюць адказнасць і недапушчальнасць 
здзяйснення загадзя хлуслівых паведамленняў 
пра небяспеку
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8 Практычны занятак
Экскурсія па населеным 
пункце, пераход праезнай 
часткі на скрыжаваннях скла-
данай канфігурацыі і ўчастку 
праезнай часткі дарогі па-за 
скрыжаваннем і пешаходным 
пераходам

- сістэматызацыя ведаў пра 
правілы руху транспарту 
і пешаходаў; 
- удасканаленне навыкаў 
вы канання правіл бяспекі 
пры пераходзе дарог, скры-
жаванняў; 
- фармаванне ўважлівасці, 
умення аналізаваць сітуацыі 
на дарогах

Замацоўваюць веданне дарожных знакаў, правіл 
бяспечнага пераходу вуліц і дарог:
1. Перш чым перайсці дарогу, упэўніся ў поўнай 
бяспецы. Спыніся каля краю праезнай часткі, 
прыслухайся, паглядзі налева і, калі няма машын, 
дайдзі да сярэдзіны праезнай часткі. Яшчэ раз 
паглядзі направа, і пры адсутнасці транспарту 
скончы пераход. Дарогу трэба пераходзіць пад 
прамым вуглом і ў месцах, дзе дарога добра пра-
глядаецца ў абодва бакі.
2. Калі на пешаходным пераходзе ці скрыжаванні 
ёсць святлафор, ён пакажа табе, калі ісці, а ка лі 
стаяць і чакаць. Чырвонае святло для пе ша хо-
даў — стой, жоўтае — чакай, зялёнае — ідзі. Ніколі 
не пераходзь вуліцу на чырвонае святло, нават 
калі машын паблізу няма.
3. Намнога бяспечней, калі ты і вадзіцель бачыце 
адзін аднаго здалёку. Тады і ён паспее затармазіць 
загадзя, і ты зможаш своечасова спыніцца.
4. Як толькі загарэлася зялёнае святло, не «кі-
дайся» з тратуара на дарогу. Бывае, што ў ма-
шыны няспраўныя тармазы і яна можа нечакана 
выехаць на пешаходны пераход. Таму пераходзіць 
дарогу трэба спакойна.
5. Пераходзь дарогу, а не перабягай!
6. Небяспечна зімой катацца на санках каля 
дарогі.
7. Каб не аказацца на дарозе ў аварыйнай сітуацыі, 
ты павінен разумець, калі аўтамабіль робіцца не-
бяспечным. Машына не можа спыніцца імгненна, 
нават калі вадзіцель націсне на тормаз. Яна яшчэ 
некалькі метраў будзе хутка слізгаць па дарозе. Так 
хутка, што не паспееш зрабіць нават кроку назад.
8. Галоўнае правіла бяспечных паводзін — прад-
бачыць небяспеку. Запаволь крок, прыслухайся, 
калі падыходзіш да аркі, вугла дома — увогуле, 
да кожнага месца, адкуль можа нечакана выехаць 
машына.
9. Разумны пешаход ніколі не выбежыць на даро-
гу, нават калі гэта месца для пераходу. Ён пойдзе 
спакойна, таму што для вадзіцеля чалавек, які 
выскачыў на дарогу, — заўсёды нечаканасць, і не-
вядома, ці здолее вадзіцель з гэтай нечаканасцю 
справіцца.
Назіраюць за рухам транспартных сродкаў 
і пешаходаў. 
Ужываюць на практыцы веданне правілаў 
бяспекі пры пераходзе пешаходамі праезнай 
часткі дарогі на скрыжаванні, па пешаходным 
пераходзе і па-за пешаходным пераходам

Раздзел «Абарона ад надзвычайных сітуацый» (8 г)
9 Надзвычайныя сітуацыі — 

што гэта?
- пазнаёміць дзяцей з сіту-
ацыямі, якія можна назваць 
«надзвычайнымі», з дзеян-
нямі пры надзвычайных сі-
туацыях;
- развіваць уменне знахо-
дзіць рашэнне ў складаных 
сітуацыях;
- сфарміраваць уяўленне пра 
тое, як выглядае небяспека 
і чаму яна ўзнікае;
- замацаваць тэарэтычныя

Праглядаюць прэзентацыі па дадзенай тэма-
тыцы, ЭАР http://e-vedy.adu.by/mod/folder/ 
view.php?id=6699.
Расказ-гутарка пра небяспечныя прыродныя 
з’явы. 
Характарызуюць надзвычайныя сітуацыі.
Здабываюць з розных крыніц ведаў патрэбную 
інфармацыю аб інфармаванні насельніцтва пра 
надзвычайныя сітуацыі і абмяркоўваюць атры-
маныя веды.
Вывучаюць дзеянні пры набліжэнні і ўзнікненні 
небяспечных прыродных з’яў.
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і практычныя веды і навыкі 
паводзінаў у небяспечнай 
для жыцця сітуацыі;
- выхоўваць беражлівае 
стаўленне да свайго жыц-
ця і жыцця тых, хто побач, 
знаходлівасць, сабранасць

Ацэньваюць паводзіны свае і тых, хто побач, пры 
сігнале «Увага ўсім».
Мадэлююць сітуацыі паводзінаў пры пагрозе 
надзвычайнай сітуацыі

10 Пажарная бяспека.
Пажарная бяспека ў доме 
(кватэры)
Асноўныя прычыны пажа-
раў у доме (кватэры). Меры 
па папярэджанні пажараў 
пры карыстанні бытавой 
электратэхнікай, газавай ці 
электрычнай плітой. Пажа-
рная небяспека ад печаў, ка-
мінаў і ацяпляльных прыбо-
раў. Меры пажарнай бяспекі 
пры карыстанні электрааба-
гравальнікамі

- пазнаёміць з асновамі 
пажарнай бяспекі;
- азнаёміць з асноўнымі 
прычынамі пажараў у доме, 
кватэры;
- вучыць выконваць правілы 
пажарнай бяспекі;
- навучаць дзеянням пры 
ўзнікненні пажару; 
- пазнаёміць з першаснымі 
сродкамі пажаратушэння;
- выхоўваць асобу, гатовую 
да стваральнай дзейнасці 
і маральных паводзінаў

Праглядаюць фільмы па дадзенай тэматыцы, аб-
мяркоўваюць іх, ЭАР http://e-vedy.adu.by/mod/
folder/view.php?id=6897.
Азнаямленне са спісам месцаў пажарнай не-
бяспекі ў доме (кватэры) — печаў, камінаў і ацяп-
ляльных прыбораў.
Праглядаюць прэзентацыі па выкарыстанні бы-
тавых электраабагравальнікаў, газавых катлоў, 
электрапрыбораў, ЭАР http://e-vedy.adu.by/
mod/folder/view.php?id=5049.
Дыскусія паміж вучнямі па прагледжаным ма-
тэрыяле.
Замацаванне правіл бяспекі пры выкарыстанні 
ацяпляльных прыбораў.
Абмяркоўваюць асноўныя прычыны пажараў 
у доме (кватэры) і меры па папярэджанні пажараў 
пры карыстанні бытавой электратэхнікай, газа-
вай ці электрычнай плітой.
Вывучаюць на экране асноўныя прычыны па-
жару ў доме:
- неасцярожнае абыходжанне з агнём;
- парушэнне правіл бяспекі пры карыстанні 
электрабытавымі і электранагравальнымі 
прыборамі;
- парушэнне правіл захоўвання і выкарыстання 
гаручых і лёгкаўзгаральных вадкасцяў; уцечка 
бытавога газу;
- неадказнасць, нядбайнасць і не дыс цып лі-
наванасць пры карыстанні агнём;
- неасцярожнае абыходжанне з піратэхнічнымі 
вырабамі.
Складаюць спіс асноўных правіл пажарнай 
бяспекі:
- не гуляць з адкрытым агнём (запалкамі, 
запальнічкамі), не паліць паперу, не запальваць 
свечкі і г. д.;
- карыстацца толькі спраўнымі электрапрыборамі 
і электраабсталяваннем;
- не пакідаць без нагляду ўключанымі электрана-
гравальныя прыборы (прас, электрычны чайнік, 
электраплітку, ацяпляльныя прыборы і інш.);
- не карыстацца без дазволу дарослых гаручымі 
і лёгкаўзгаральнымі вадкасцямі (бензінам, газай, 
растваральнікам, ацэтонам, бытавымі аэразолямі 
і інш.);
- не ўключаць без патрэбы газавыя пліты і не па-
кідаць без нагляду запаленыя газавыя канфоркі;
- выконваць меры бяспекі пры абыходжан-
ні з піратэхнічнымі вырабамі (петардамі, бен-
гальскімі агнямі, хлапушкамі, феерверкамі і г. д.);
- ставячы навагоднюю ялінку, не ўпры гожваць 
яе цацкамі з гаручых матэрыялаў (паперы, ваты, 
марлі), не вешаць на яе самароб ныя элект ра гір-
лян ды і бен галь скія агні.
Не за бы ваць адключаць электрагірлянды, сыхо-
дзячы з па коя, дзе ўста ноўлена ялінка
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11 Спосабы самастойнай эва-
куацыі з кватэры (дома)
Шляхі і спосабы самастой-
най эвакуацыі з кватэры (до-
ма). Сітуацыі, якія выкліка-
юць неабходнасць пакінуць 
кватэру (дом) у выпадку 
пажару. Выбар найбольш 
бяспечнага шляху да выха-
ду. Правілы бяспекі пры 
эвакуацыі

- замацаваць веды і навыкі 
дзеянняў пры ўзнікненні 
пажару, спосабы самастой-
най эвакуацыі;
- навучыць правільным дзе-
янням пры ўзнікненні НС;
- фарміраваць навыкі сама-
стойнага прыняцця рашэн-
няў пры ўзнікненні НС;
- фарміраваць свядомае і ад-
казнае стаўленне да пытан-
няў асабістай бяспекі і бяс-
пекі тых, хто побач

Засвойваюць самае галоўнае падчас пажару — 
не панікаваць, а ўспомніць тое, чаму іх навучалі 
раней.
Вывучаюць схемы:
«Дзеянні пры ўзнікненні пажару ў кватэры», 
«Дзеянні пры эвакуацыі з ахопленага агнём ці 
задымленага памяшкання», «Дзеянні ў выпадку, 
калі няма магчымасці пакінуць памяшканне пры 
пажары», «Дзеянні пры загаранні тэлевізара», 
«Дзеянні пры выбуху тэлевізара і ўзмацненні га-
рэння». Высвятляюць, як сябе павінен паводзіць 
чалавек, калі ў яго доме (кватэры) пачаўся пажар.
Твае дзеянні ў кватэры, калі дома няма даро-
слых:
1. Калі выйсці з памяшкання немагчыма.
Ацані становішча, упэўніся ў наяўнасці небяспекі 
і вызначы, адкуль яна выходзіць.
Выкліч пажарную ахову па тэлефоне 101.
Паведамі пра пажар суседзям, адключы газ, 
электраэнергію, па магчымасці зачыні вокны 
і дзверы.
Неадкладна пакінь памяшканне, ідзі ў бок, про-
цілеглы пажару.
Рухайся да выхаду ці ў бок незадымленай лес-
вічнай пляцоўкі.
2. Пры выхадзе праз задымлены калідор.
Накрыйся мокрай шчыльнай тканінай, ручніком, 
коўдрай.
Дыхай праз мокрую насоўку, тканіну, адзенне.
Рухайся да выхаду нахіліўшыся ці паўзком — 
унізе дыму менш.
Мадэлююць сітуацыі паводзінаў пры пагрозе 
надзвычайнай сітуацыі.
Замацаванне. Кантрольныя пытанні:
Што рабіць, калі ў вашай кватэры пачаўся пажар? 
Ці можна спрабаваць патушыць агонь самастойна? 
Паглядзіце на малюнак і выберыце прадметы, 
якія могуць быць выкарыстаны для абароны пры 
выхадзе з задымленага памяшкання. 
Што рабіць, калі будынак пакінуць немагчыма? 
Якую небяспеку для здароўя чалавека ўяўляе 
пакінуты без нагляду ўключаны тэлевізар?

12 Небяспека выкарыстання 
агню і піратэхнікі пры пра-
вядзенні святаў
Бяспека пры выкарыстанні 
свечак падчас святочных 
мерапрыемстваў, у тым лі-
ку на імянінных тортах. 
Ме ры бяспекі пры набыцці 
і выкарыстанні піратэхнікі

- пазнаёміць дзяцей з не-
бяспекай піратэхнічных 
вырабаў; 
- замацаваць веданне пра ві-
лаў бяспечных паводзін пры 
святкаванні навагодніх і ка-
лядных святаў, канікулаў; 
- навучыць дзяцей прадба-
чыць небяспечныя сітуацыі 
і пазбягаць іх;
- выхоўваць асцярожнасць, 
увагу, беражлівае стаўленне 
да свайго здароўя і здароўя 
тых, хто побач

Пазнаюць, што слова «піратэхніка» адбываецца 
ад грэцкіх слоў «пір» — агонь і «тэхне» — ма-
стацтва.
Удзельнічаюць у гутарцы «Чым жа могуць быць 
небяспечныя петарды, салюты?» (могуць выбух-
нуць у руках, апячы і нават адарваць пальцы, мо-
жа апячы твар, вочы і г. д.).
Удзельнічаюць у гульні «Адкажы правільна». 
Гуляе ўвесь клас. Інспектар зачытвае сказ, а дзеці 
хорам адказваюць «Так» ці «Не».
Пры запуску петарды ці феерверку трэба строга 
выконваць усе рэкамендацыі, паказаныя на вы-
рабе. (Так)
Запускаць петарды можна без дарослых. (Не)
Можна кідаць петарды ў банкі і бутэлькі. (Не)
Петарды можна насіць у кішэнях. (Не) 
Калі піратэхніка не спрацавала, трэба падысці 
і паглядзець, што здарылася. (Не) 
Піратэхніку можна запускаць з балкона. (Не)
Адсырэлыя петарды трэба сушыць каля газавай 
пліты. (Не)
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13 Небяспека дыму
Небяспека задымленага па-
мяшкання, пад’езда, ліфта. 
Распаўсюджванне дыму. 
Ядавітыя рэчывы, якія вы-
дзяляюцца пры гарэнні. 
Абарона органаў дыхання ад 
дыму. Выхад з задымленага 
памяшкання

- азнаёміць вучняў з прычы-
най гібелі многіх людзей на 
пажары: не ад полымя, а ад 
дыму і гарачага паветра;
- вучыць правільна паво-
дзіць сябе пры пажары, у за-
дымленым месцы

Адгадваюць загадкі. Чырвоны конік па дрэве 
бяжыць. Сядзіць чырвоненькі дзядок: ніхто яго 
не кране. Чырвонае, маленькае, а хату загубіць. 
Пакуль бацька нарадзіўся, сын ажаніўся.
Называюць прычыны ўзнікнення пажару ў доме.
Вызначаюць у гутарцы, што прычынай гібелі 
многіх людзей на пажары часта з’яўляецца не 
полымя, а дым і гарачае паветра.
Абмяркоўваюць дзеянні ў задымленым па-
мяшканні, калі ёсць магчымасць выхаду.
Патэлефанаваць у службу выратавання «101».
Дыхаць праз мокрую тканіну.
Рухацца нахіліўшыся ці паўзком да выхаду. Не 
ўваходзіць туды, дзе вялікая канцэнтрацыя дыму. 
Шчыльна зачыніўшы за сабой дзверы, рухацца 
ўздоўж сцяны да лесвіцы.
Абмяркоўваюць дзеянні ў выпадку, калі агонь 
адразае шлях да выхаду.
Патэлефанаваць у службу выратавання «101».
Заткнуць анучамі ўсе шчыліны ў дзвярах, па лі-
ваць дзверы вадой. 
Стварыць запас вады ў ванным пакоі.
Знаходзіцца лепш на падлозе каля акна, дыхаючы 
праз мокрую тканіну, ці выйсці на балкон.
Узяць з сабой мокрую коўдру, каб абараніцца ад 
агню (калі пачне пранікаць), ліхтарык і яркую 
анучу для сігналу выратавальнікам.
Замацаванне.
Работа ў групах па картках.
Заданне. Якія правілы паводзін трэба ведаць і вы-
конваць, калі ўзнік пажар?
Ставіцца задача: працягнуць правілы паводзін 
пры пажары. Кожнай групе даецца пачатак 
правіла на картцы, якое трэба скончыць.
1 картка. (Правіла № 1) Калі агонь невялікі, … 
(можна паспрабаваць адразу ж затушыць яго, 
накінуўшы, напрыклад, на яго шчыльную 
тканіну, коўдру ці выліўшы вядро вады).
2 картка. (Правіла № 2) Калі агонь адразу не 
патух, … (неадкладна ўцякай з дому ў бяспечнае 
месца. І толькі пасля гэтага тэлефануй у пажар-
ную ахову па нумары «101» ці папрасі пра гэта 
суседзяў).
3 картка. (Правіла № 3) Калі не можаш уцячы 
з кватэры, якая гарыць, … (адразу ж патэлефануй 
па нумары «101» і паведамі пажарным дакладны 
адрас і нумар сваёй кватэры. Пасля гэтага з акна 
кліч на дапамогу суседзяў і мінакоў).
4 картка. (Правіла № 4) Калі адчуваеш, што 
задыхаешся ад дыму, … (апусціся на кукішкі ці 
прасоўвайся да выхаду паўзком —  унізе менш 
дыму).
5 картка. (Правіла № 5) Пры пажары ў пад’ездзе 
ніколі не заходзь у ліфт, бо … . (ён можа адклю-
чыцца і ты задыхнешся).
6 картка. (Правіла № 6) Чакаючы прыезду па-
жарных, не панікуй і … (не выскоквай з акна. Ця-
бе абавязкова выратуюць).
7 картка. (Правіла № 7) Калі прыедуць пажар-
ныя, … (ва ўсім іх слухайся і не бойся. Яны лепш 
ведаюць, як цябе выратаваць).
Праверка праведзенай работы (выступленні 
спікераў груп)
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14 Небяспека чаднага газу
Прычыны ўтварэння чадна-
га газу. Прыкметы атручэн-
ня чадным газам. Дзеянні 
ў выпадку з’яўлення харак-
тэрнага пагаршэння самаад-
чування. Першая дапамога 
пацярпелым. Меры папя-
рэджання ўзнікнення чад-
нага газу

- азнаёміць вучняў з кры ні-
цамі чаднага газу, сімп то-
мамі атручэння газам;
- спрыяць фарміраванню 
ў вучняў ведаў аб правілах 
бяспечанага карыстання га-
зам, яго ролі ў жыцці людзей;
- вучыць аказваць першую 
дапамогу пры атручэнні га-
зам;
- спрыяць развіццю мыс-
лення вучняў, пашырэнню 
кругагляду

Актуалізуюць веды па тэме ў час абмеркавання.
Вызначаюць прычыны ўтварэння чаднага газу, 
выкарыстоўваючы матэрыялы з розных крыніц 
ведаў.
Фармулююць вывад. Чадны газ вельмі ядавіты, 
але не мае ні колеру, ні паху, таму яго немагчыма 
ўбачыць і адчуць. Ён лягчэйшы за паветра, таму 
падымаецца ўверх.
Вывучаюць (прэзентацыя на экране) прыкметы 
атручэння чадным газам:
Галаўны боль.
Цяжар у галаве.
Млоснасць.
Галавакружэнне.
Шум в вушах.
Сэрцабіццё.
Слабасць у мышцах.
Ванітаванне.
Нарастанне слабасці.
Санлівасць.
Зацемненая свядомасць.
Задышка.
Бледнасць скуры, часам — ярка-чырвоныя плямы 
на целе.
Работа з рознымі крыніцамі ведаў:
— Прачытайце, што трэба зрабіць для аказання 
першай дапамогі пры атручэнні чадным газам.
Калектыўная работа: вызначце, як можна 
папярэдзіць узнікненне чаднага газу

15 Небяспека вясновых па жа-
раў
Небяспека ўзгарання леташ-
няй сухой травы. Недапуш-
чальнасць выпальвання су-
хой травы. Меры бяспекі на 
прысядзібных участках пры 
развядзенні вогнішчаў, пры 
спальванні сухіх галінак, ле-
ташняй травы і лісця, смец-
ця

- пашырыць звесткі аб па-
жарах, узнікненні пажа-
ранебяспечных сітуацый 
у вясновы перыяд і спосабах 
прадухілення пажараў;
- абагульніць веды вучняў аб 
відах лясных пажараў; 
- вывучыць асноўныя пры-
чыны ўзнікнення лясных 
і тарфяных пажараў, споса-
бы іх прадухілення;
- выхоўваць беражлівае 
стаўленне да прыроды род-
нага краю, усведамленне 
важ насці экалагічнага даб-
ра быту рэгіёна

Праглядаюць прэзентацыі, відэаматэрыялы пра 
небяспеку спальвання смецця і яго наступствы: 
ЭАР http://e-vedy.adu.by/mod/folder/view.
php?id=5048.
Абмяркоўваюць змест прэзентацыі.
Пажары ўзнікаюць у час, калі спальваюць сухое 
лісце, галінкі, смецце. Раскладаць такое вог ні-
шча — небяспечна. Сухая трава хутка запальва-
ецца, агонь робіцца некіруемым. Вясновае спаль-
ванне травы, лісця робіцца прычынай сур’ёзных 
вясновых пажараў.
Выпрацоўваюць меры бяспекі.
Смецце, лісце, траву трэба вывозіць, а не спаль-
ваць.
Самастойна, без дарослых, вогнішча раскладаць 
не варта.
Калі нехта ўсё ж расклаў вогнішча, трэба сачыць 
за ветрам. Моцны вецер можа раздзьмуць полы-
мя і пагнаць яго па сухой траве.
Пажар лёгка ўзнікае ад непатушанай запалкі ці 
недакурка.
Калі загаранне на невялікай пляцоўцы сухой тра-
вы ўсё ж адбылося, затушыць яго можна свежымі 
галінкамі. Можна закідаць пяском, заліць вадой.
Аналізуюць прычыны пажараў, робяць выснову 
пра недапушчальнасць выпальвання сухой тра-
вы.
Характарызуюць мерапрыемствы па абароне ад 
лясных пажараў.
Бяруць удзел у гутарцы пра прычыны лясных 
пажараў — непатушаныя вогнішчы, кінутыя 
недакуркі, запалкі. У гарачае сухое надвор’е до-
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сыць іскры, каб бліснуў агонь, асабліва ў хваёвым 
лесе.
Вызначаюць меры бяспекі пры раскладанні 
вогнішчаў, правілы раскладання вогнішчаў.
Вогнішча можна распальваць толькі ў пры сут-
насці дарослых і толькі на адмыслова абсталя-
ваных пляцоўках.
У выпадку калі ў лесе заўважаны пажар, аба-
вязак кожнага — неадкладна паведаміць пра 
гэта супрацоўнікам МНС, лясной гаспадаркі ці 
ў міліцыю.
Правілы раскладання вогнішчаў
Для таго каб вогнішча не стала прычынай пажару, 
трэба правільна абіраць месца для яго раскладан-
ня. Гэтае месца павінна быць абрана такім чынам, 
каб агеньчык не перарос у полымя пажару. Най-
больш бяспечнае месца — пясчаны ці галькавы 
бераг вадаёма. У лесе месца меркаванага вогнішча 
трэба абкапаць, абкласці камянямі, расчысціць 
ад сухой травы, лісця. Вогнішча павінна быць 
абаронена ад моцнага ветру галінкамі, палаткай, 
сценкай з камянёў.
Забаронена разводзіць вогнішчы ў хваёвых ма-
ладняках, на старых выжарышчах, пасеках, а так-
сама на тарфянішчах паблізу склада сена, саломы, 
асабліва пры моцным ветры.
Не пакідайце распаленае вогнішча без нагляду.
Пакідаючы месца прывалу, нельга пакідаць нават 
злёгку тлеючыя вугельчыкі ў цэнтры вогнішча. 
Найлепей заліць іх вадой. Калі паблізу яе няма, 
рэшткі вогнішча трэба старанна засыпаць зямлёй, 
закласці дзёрнам.
Нельга сыходзіць ад вогнішча, пакуль вы цал-
кам не пераканаліся ў тым, што ад яго не зможа 
паўстаць пажар

16 Аўтаномныя пажарныя 
апа вяшчальнікі
Прызначэнне аўтаномных 
пажарных апавяшчальнікаў. 
Дзеянні ў выпадку спра цоў-
вання аўтаномнага пажарна-
га апавяшчальніка

- замацаваць веды вучняў 
пра розныя надзвычайныя 
сітуацыі, якія ўзнікаюць 
у побыце і ў штодзённым 
жыцці, пра ступень іх не-
бяс пекі; навучыць правільна 
дзей нічаць у выпадку іх 
узнік нення;
- пазнаёміць з тэхнічным 
срод кам, які прызначаны 
для фарміравання сігналу 
аб пажары  — Пажарным 
апавяшчальнікам

Замацоўваюць веды пра розныя надзвычайныя 
сітуацыі, якія ўзнікаюць у побыце і ў штодзён-
ным жыцці. 
Вызначаюць і ацэньваюць сітуацыі, якія патра-
буюць ўжывання правіл бяспечных паводзін.
Знаёмяцца з тэхнічным сродкам — пажарным 
апавяшчальнікам.
Фармулююць дзеянні ў выпадку спрацоўвання 
аўтаномнага пажарнага апавяшчальніка.
Адпрацоўваюць уменні правільна выклікаць па-
жарную каманду.
Гульня «Выклікаем па телефоне пажарную ка-
манду».
Заданне для кожнай каманды — правільна па ве-
да міць пра пажар.
З кожнай каманды выбіраецца па адным чалавеку.
Яны па чарзе «тэлефануюць» на нумар «101» 
у пажарную частку і дакладваюць дыспетчару 
пажарнай часткі, што здарылася:
называюць адрас, дзе гарыць;
свой нумар тэлефона;
сваё прозвішча;
на якім паверсе гарыць;
як лепш пад’ехаць да дому;
колькі пад’ездаў у доме.
Усё гэта трэба паведаміць хутка, без запінак
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Раздзел «Навакольнае асяроддзе і бяспека» (13 г)
17 Бяпечныя паводзіны ў два-

ры
Гульнявая пляцоўка і бяс-
пека. Бяспечныя гульні, 
бяспечны рэжым прагулак, 
правілы паводзін па-за до-
мам увечары. Паводзіны 
пры сустрэчы з незнаёмы-
мі людзьмі, паведамленне 
пра рэчы, якія знаходзяц-
ца без нагляду. Паводзіны 
пры сустрэчы з незнаёмымі 
людзьмі ў двары, пад’ездзе, 
ліфце. Распазнаванне не-
бяспечных намераў людзей

- інфармаваць пра небяспе-
ку, якую могуць уяўляць 
незнаёмыя людзі на вуліцы, 
і пра спосабы паводзін у па-
тэнцыйна небяспечных сі-
туа цыях;
- фарміраваць перакананні 
ў неабходнасці выконваць 
меры бяспекі пры камуні-
каванні з незнаёмымі на 
вуліцы;
- фарміраваць навык паво-
дзін з незнаёмымі, калі яны 
выяўляюць да дзіцяці ціка-
васць

Этап 1. Ацэнка інфармаванасці вучняў па тэме.
- Якая небяспека можа падпільноўваць вас на 
вуліцы?
Этап 2. Паведамленне вучням новай, раней не-
вядомай ім інфармацыі.
Фармулююць правілы асабістай бяспекі, якія 
можна звесці да аднаго кароткага слова — «НЕ»:
- НЕ затрымвацца на вуліцы па дарозе са школы.
- НЕ гуляць на вуліцы з надыходам цемры.
- НЕ ўпускаць незнаёмых у дом.
- НЕ хадзіць нікуды з незнаёмымі людзьмі.
- НЕ сядаць у машыну да незнаёмых.
Этап 3. Фарміраванне і развіццё навыку, стаў-
лення. Перакананні падчас групавога абмерка-
вання ці дыскусіі (кааператыўнае навучанне).
Вучні падзяляюцца на групы і трэніруюцца ва 
ўжыванні стратэгіі «Чатыры крокі да бяспекі».
Кожная група атрымлівае для трэніроўкі сіту-
ацыю, якую трэба будзе разыграць па дадзенай 
стратэгіі. Адзін член групы будзе «незнаёмым», 
мэта якога — «загаварыць зубы» «дзіцяці, якое 
гуляе», і наблізіцца на адлегласць выцягнутай ру-
кі. Іншы — «дзіцё, якое гуляе», мэта якога — тры-
маць дыстанцыю і, ветліва скончыўшы гутарку за 
5 секунд, сыйсці. Гаварыць з «незнаёмым» трэба 
ветліва, каб разрадзіць сітуацыю, не раззлаваць 
яго і не ўчыніць сабе яшчэ большай небяспекі. 
Апроч таго, гэта можа быць і сумленны чалавек, 
які проста не падумаў, што да незнаёмых дзяцей 
не варта звяртацца. Добры чалавек, пачуўшы ва-
шу адмову, зразумее ўсё слушна і звернецца па 
дапамогу да дарослых.
Сітуацыі — заданні для груп.
Незнаёмы мужчына:
1. Кацяня залезла ў трубу, у мяне рука туды не 
пралазіць, дастань яго, калі ласка.
2. Шчаня пралезла праз дзірку ў плоце вунь 
ля тых кустоў. Падыдзі, пакліч яго, дай вось гэ-
тай кілбаскі. Ён цябе паслухаецца.
3. На маёй пляцоўцы паспела маліна, а я яе не 
люблю. Хочаш паесці ўволю?
4. У майго сыночка дзень нараджэння, хачу яму 
зрабіць сюрпрыз – купіць куртку. Дапаможаш 
мне — трэба памераць куртку ў краме?
5. Падыдзі сюды, я згубіў кантактную лінзу і не 
магу яе знайсці.
Незнаёмая жанчына:
6. Дапамажы мне ў парку пашукаць маю малень-
кую дачку, яна ў кустах заблудзілася.
7. Хлопчык, паглядзі, калі ласка, колькі часу на 
маім гадзінніку? Я акуляры дома забыла.
Сімпатычная дзяўчына 18 гадоў:
8. Хлопчык, ты такі сімпатычны, дапамажы мне 
завушніцу знайсці, я яе ўпусціла ля лаўкі.
9. Хлопчык, ты ж мяне не баішся, дапамажы мне 
дастаць з дрэва паветраны шарык. Я цябе падса-
джу, а ты дастанеш, добра?
Вадзіцель аўтамабіля, які спыніўся побач:
10. Сядзь, калі ласка, у машыну і пакажы дарогу 
да вуліцы Майскай, бо я вельмі спазняюся.
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11. Дапаможаш мне дастаць мэблю з фургона? 
Заплачу 50 рублёў!
12. Хлопчык (ці дзяўчынка), а як мне праехаць? 
Ці не хочаш ты пакатацца?
Равеснік:
13. Недалёка адсюль пабудавалі новы спартыўны 
гарадок. Пайшлі, паглядзім.
Добрая бабуля ці дзядуля:
14. Дапамажы мне, калі ласка, падняць прадукты 
ў маю кватэру на трэцім паверсе. Бабулям трэба 
дапамагаць!
15. Дапамажы мне, дзетачка, прачытаць адрас, 
а то я прыехаў з іншага горада і згубіўся!
Вучні раздзяляюцца на пары і выконваюць за-
данне. Некалькі заданняў трэба прагледзець усім 
разам, каб выправіць памылкі, падказаць больш 
удалыя фразы і рашэнні.
Этап 4. Прымяненне навыку на практыцы, на-
быццё досведу.
Групы выконваюць наступнае заданне:
— Як можна адрозніць злачынца ад сумленнага 
чалавека?
— Якія незнаёмыя дарослыя здаюцца вам най-
больш бяспечнымі?
Фармулююць вывад. Засцерагчы сябе ад 
злачынцаў, якія завабліваюць, можна, калі до-
бра засвоіць правіла, якое не раз даводзіла сваю 
эфектыўнасць: «Не ўступай ні ў якія гутаркі з не-
знаёмым, неадкладна адыдзі ад яго туды, дзе ёсць 
людзі!».
Рэфлексія.
—  Што новага вы пазналі сёння пра бяспечныя 
паводзіны на вуліцы?
—  Што новага вы пазналі пра сваю асабістую бя-
спеку? Пра тое, наколькі правільна вы паводзіце 
сябе пры кантактах з незнаёмымі людзьмі?

18 Месцы асаблівай небяспекі
Месцы асаблівай небяспекі: 
кар’еры, яры, лес, трансфа-
рматарныя будкі, будаў-
нічыя пляцоўкі, гарышчы, 
падвалы, ліфты, траншэі, 
прыстаўныя лесвіцы

- азнаёміць з месцамі, што 
ўяўляюць асаблівую не-
бяспеку, і адказнасцю за 
правапарушэнні; 
- навучыць правілам бяспе-
чных паводзін; 
- вучыць правілам паводзін 
з незнаёмымі людзьмі на 
вуліцы, у транспарце, пад’-
ездзе, ліфце, парку і іншых 
месцах

Актуалізацыя ведаў. Складанне спіса небяспеч-
ных месцаў, правіл паводзін у розных небяспеч-
ных месцах.
Праглядаюць прэзентацыю «Месцы асаблівай 
небяспекі» і абмяркоўваюць яе.
Практычныя заняткі. Прак ты каванні на рас-
пазнаванне пагроз і спосабаў папярэджання 
небяспекі ў камунікацыі

19 
20

Прырода і чалавек
Прыроднае асяроддзе (аб’-
екты жывой і нежывой пры-
роды), небяспечныя сіту-
ацыі на прыродзе. Пра гулкі 
ў парк, лес. Ядавітыя змеі. 
Небяспечныя насякомыя  — 
восы, пчолы, шэршні, чмялі, 
кляшчы, мурашы, камары. 
Правілы паводзін пры су-
стрэчы з небяспечнымі жы-
вёламі, меры абароны ад іх. 
Паводзіны ў выпадку, калі 
згубіўся ў парку, лесе, адстаў 
ад групы. 

- абмеркаваць з вучнямі пры-
роднае асяроддзе (аб’екты 
жывой і нежывой прыроды) 
і небяспечныя сітуацыі пад-
час прагулак у парк, лес. Змеі 
і вужы. Кляшчы. Насякомыя: 
восы, чмялі, мурашы, камары; 
- пазнаёміць з правіламі па-
водзін пры сустрэчы з не-
бяспечнымі жывёламі і на-
сякомымі, мерамі абароны 
ад іх;
- фарміраваць перакананні 
ў патрэбе выканання мер бяс-
пекі ў час адпачынку ў лесе;

Выказваюць меркаванні па пытанні:
— Якія небяспечныя сітуацыі, звязаныя з жы-
вёльным светам, могуць падпільноўваць вас 
падчас адпачынку на прыродзе, напрыклад, 
у лесе?
Настаўнік арганізуе абмеркаванне пытання і за-
пісвае вынікі на дошцы. 
Віды небяспечных сітуацый:
Укусы насякомых і кляшчоў.
Укусы жывёл, у тым ліку змей.
Сустрэчы з буйнымі млекакормячымі, напры-
клад, мядзведзем, ласём.
Зыходзячы з вылучаных небяспечных сітуацый, 
разглядаюцца пытанні.
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Небяспечныя жывёлы 
Дзеянні ў выпадку нападу 
жывёл на чалавека, пры ўку-
сах насякомых. Паводзіны 
і аказанне дапамогі ў выпа-
дку атрымання траўмаў ад 
жывёл, пры ўкусах насяко-
мых

- выхаванне экалагічнай 
куль туры, культуры паво-
дзін на прыродзе;
- фарміраваць навыкі па во-
дзін у выпадку, калі згубіўся 
ў парку, лесе, адстаў ад гру-
пы, навыкі арыентавання на 
мясцовасці

Укусы жывёл
Этап 1. Ацэнка інфармаванасці вучняў па тэме.
Падзел вучняў на групы метадам выпадковага 
выбару для выканання заданняў.
Заданні групам: 
Што вы ведаеце пра кляшчоў і пра небяспеку, 
якую яны нясуць?
Якія ядавітыя змеі жывуць у нашай мясцовасці 
і як іх пазнаць?
Якія лясныя звяры (млекакормячыя) і чаму мо-
гуць быць небяспечнымі?
На работу групам адводзіцца 3—5 хвілін. Аба-
гульненую інфармацыю дзеці коратка запісваюць 
на паловах ліста ватмана і вывешваюць лісты на 
дошцы падчас абмеркавання работы. У час абмер-
кавання вучні з іншых груп могуць уносіць свае 
дапаўненні, і сакратары груп робяць адпаведныя 
дадатковыя запісы на сваіх лістах.
Этап 2. Паведамленне вучням новай, раней не-
вядомай ім інфармацыі.
Пасля абмеркавання дзіцячых работ настаўнік 
прапануе пашыраную інфармацыю пра гэтых не-
бяспечных жывёл. 
Настаўнік расказвае пра ядавітых змей, кляш-
чоў, небяспечных насякомых: восаў, пчолаў, 
шэршняў, чмялёў, мурашоў, камароў і спосабы 
абароны ад іх.
Паколькі большая частка паходаў са школьнікамі 
адбываецца ў канцы вясны — пачатку лета, у пе-
рыяд актыўнасці кляшчоў, і кляшчы з’яўляюцца 
самай рэальнай з пагроз здароўю дзі цяці, то 
менавіта кляшчам і надаецца вялікая ўвага. 
Расказ настаўніка суправаджаецца паказам 
прэзентацыі з выявамі кляшчоў, каб дзеці до-
бра запомнілі, як выглядае гэтая жывёла, і ўме-
лі адрозніваць іх ад астатніх прадстаўнікоў 
членістаногіх. Фатаграфіі для прэзентацыі лёгка 
знайсці ў Інтэрнэце.
Этап 3. Фарміраванне і развіццё навыку, стаў-
лення. Перакананні падчас групавога абмерка-
вання ці дыскусіі (кааператыўнае навучанне).
Настаўнік звяртае ўвагу на тое, што лес — гэта 
не наш дом, гэта дом лясных насельнікаў, таму, 
каб пазбегнуць бяды самім і не прычыніць шко-
ды лясным жыхарам, трэба ведаць і выконваць 
законы прыроды. Не разбураць яе, а беражліва 
адносіцца да прыроды, шанаваць яе насельнікаў, 
захоўваць іх дом. Для замацавання атрыманых 
ведаў можна прапанаваць наступныя заданні 
групам.
Заданні групам: 
1. Складзіце правілы бяспечных для чалавека 
паводзін у лесе.
2. Складзіце правілы прафілактыкі заражэння 
энцэфалітам.
3. Складзіце правілы экалагічна правільных 
паводзін у лесе. (Не нашкодзіць жывой прыродзе!)
Этап 4. Ужыванне навыку на практыцы, набы-
ццё досведу.
Надаецца ўвага пытанням экалагічнага выхава-
ння, этыцы ўзаемаадносін з прыродай, эмацыя-
нальнаму «замацаванню» ведаў пра правілы эка-
лагічных паводзін.
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Вучням прапануецца выканаць незвычайнае зада-
нне — пагуляць у «Лясную казку», «ператварыц-
ца» ў аднаго з лясных жыхароў: жабяня, вужыка, 
вавёрку, медзведзяня і г. д. У вобразе гэтай жывё-
лы кожны з вучняў напіша «Ліст турыстам». У гэ-
тым лісце лясныя жыхары могуць расказаць тым, 
хто адпачывае, дзе і як яны жывуць, як любяць 
свой дом і сваіх родных і што адчуваюць, калі су-
стракаюцца ў сваім лясным доме з «гасцямі», часта 
няпрошанымі і пагардлівымі да іх дому і законаў. 
(Напрыклад, расказаць пра пачуцці жабяняці, 
якога бесцырымонна злавілі, трымаюць у руках, 
перадаюць адзін аднаму, грэбліва кідаюць.) Яны 
могуць звярнуцца да гэтых «гасцей» з просьбай, 
расказаць пра свае праблемы, папрасіць дапамогі. 
Важна, каб дзеці паставіліся да гэтага задання 
сур’ёзна. Каб у класе была цішыня, каб кожны 
мог «уключыць» сваю фантазію і сваю эмпатыю. 
І хай падпішуць свае работы: «Вавёрачка Света», 
«Вужык Юрась», «Вожык Толік» і г. д. Зусім не-
абавязкова зачытваць гэтыя лісты адразу. Найлеп-
шыя лісты (са згоды аўтараў) можна апублікаваць 
у класнай газеце, змясціць у архіў класа, у дзённік 
паходу ці адзначыць неяк інакш. 
Рэфлексія: 
— Што вы адчувалі, калі мы абмяркоўвалі 
праблемы адпачынку на прыродзе? 
— Што новага вы даведаліся пра небяспеку ў час 
адпачынку на прыродзе? 
— Што новага вы даведаліся пра спосабы абаро-
ны ад небяспекі?

21 Небяспечныя ўмовы на-
двор’я
Небяспечныя ўмовы на-
двор’я: навальніца, туман, 
град, снегапад. Выкананне 
правіл бяспекі пры любым 
надвор’і. Дзеянні ў неспры-
яльных умовах надвор’я, 
у тым ліку ў лесе, полі, каля 
вадаёма

- азнаёміць з мерамі бяспекі 
пры розных небяспечных 
умовах надвор’я

Удзельнічаюць у абмеркаванні пытанняў:
— Як ад надвор’я залежыць бяспека чалавека 
ў прыродных умовах?
— Якія з’явы істотна ўскладняюць знаходжанне 
чалавека ў прыродным асяроддзі (навальніца, 
туман, град, снегапад)?
Здабываюць інфармацыю з розных крыніц ведаў, 
рыхтуюць паведамленні:
«Што рабіць падчас навальніцы?»
«Што рабіць падчас снегападу, граду?»
«Чым небяспечны туман?»
Выступаюць з паведамленнямі.
Замацаванне тэмы навучальнага занятку.
Для чаго трэба ведаць прагноз надвор’я перад 
выхадам на прыроду?
Як вы можаце забяспечыць сваю абарону ад ат-
масферных ападкаў у прыродных умовах?
Чым небяспечная навальніца для чалавека, які 
знаходзіцца ў прыродных умовах?

22 Небяспечны газ 
Небяспека газу ў побыце. 
Паведамленне пра небяспеку

- азнаёміць вучняў са спо-
сабамі выяўлення ўцечкі 
газу, уплывам газу на чала-
века;
- навучыць мерам пра ду хі-
лення ўцечкі газу, дзеянням 
пасля выяўлення ўцечкі газу;
- пазнаёміць з прыкметамі 
атручвання газам і першай 
дапамогай пры атручванні 
газам

Навучальны занятак праводзіцца ў выглядзе 
канферэнцыі. Тэмы паведамленняў вучняў (рых-
туюцца загадзя пад кіраўніцтвам настаўніка):
1. Віды газаў. Іх уплыў на чалавека.
2. Спосабы выяўлення ўцечкі газу.
3. Дзеянні пасля выяўлення ўцечкі газу.
4. Прыкметы атручвання газам.
5. Меры па прадухіленні ўцечкі газу.
6. Першая дапамога пры атручванні газам.
Складаюць памятку:
Пры ўцечцы газу нельга:
Дакранацца да электравыключальнікаў, званіць 
у электрычныя званкі, карыстацца ліфтам.
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Карыстацца запалкамі і запальнічкамі.
Правяраць наяўнасць уцечкі газу агнём (за-
палкамі). Праверыць уцечку можна мыльнай 
пенай.
Трэба:
Перакрыць газ, не ўключаючы святла.
Адкрыць вокны і дзверы.
Калі прычына загазаванасці невыразная, 
выклікаць газавую службу па тэлефоне 104.
Калектыўная работа. Падрыхтаваць паведам-
ленне на тэму «Дзеянні пасля выяўлення ўцечкі 
газу»:
1. Неадкладна папярэдзьце суседзяў і ад іх па 
тэлефоне выклічце аварыйную газавую служ-
бу (104), пазбягаючы ўсялякіх дзеянняў, што 
выклікаюць іскрэнне і павышэнне тэмпературы 
паветра ў кватэры.
2. Праветрыце кватэру, адкрыўшы вокны 
і выдаліўшы з яе ўсіх прысутных. Не ўключайце 
электраўключальнікі, пазбягайце карыстацца тэ-
лефонам (можа быць іскрэнне і выбух).
3. Спыніце, калі магчыма, падачу газу, выйдзіце 
з кватэры, зачыніўшы за сабой дзверы, і дачакай-
цеся прыбыцця спецыялістаў газавай службы на 
вуліцы

23 Бяспека на вадзе
Віды вадаёмаў па глыбіні 
і аб’ёме (возера, сажалка, 
вадасховішча, рака, мора). 
Стан вадаёмаў у розныя по-
ры года. Спосабы пераправы 
праз раку. Масты і мосцікі, 
пераход па лёдзе. Прыкметы 
тонкага лёду. Меры бяспекі 
пры руху па лёдзе вадаёмаў. 
Небяспека дрыгвы, балотаў

- сістэматызацыя ведаў пра 
правілы бяспекі на вадаёмах 
у розную пару года; 
- правілы бяспекі пры зна-
ходжанні на лёдзе ва даёмаў; 
ля вадаёмаў ранняй вясной;
- даць уяўленне пра небяспе-
ку дрыгвы і балот

Даведваюцца пра віды вадаёмаў на прэзента-
цыі (возера, сажалка, вадасховішча, рака, мора), 
вызначаюць іх адрозненне. 
Выяўляюць стан вадаёмаў у розную пару года 
і небяспеку вадаёмаў у розную пару года пры не-
асцярожных паводзінах чалавека. 
Складаюць памяткі пра меры бяспекі на тонкім 
лёдзе і ў перыяд вясновай паводкі.
Памятка пра меры бяспекі на тонкім лёдзе 
і ў перыяд вясновай паводкі
Набліжаецца час вясновай паводкі. Лёд на рэ-
ках робіцца рыхлым, «з’ядаецца» зверху сонцам, 
талай вадой, а знізу падточваецца цячэннем. 
Вельмі небяспечна па ім хадзіць: у кожны мо-
мант ён можа рассыпацца пад нагамі і самкнуцца 
над галавой. 
Памятайце: 
На вясновым лёдзе лёгка праваліцца. 
Хутчэй за ўсё, працэс распаду лёду адбываецца 
каля берагоў.
Вясновы лёд, пакрыты снегам, хутка ператвара-
ецца ў рыхлую масу. 
Дзеці! Не выходзьце на лёд падчас вясновай 
паводкі.
Не стойце на абрывістых і падмытых бера-
гах — яны могуць абваліцца. Калі вы назіраеце 
за крыгаходам з моста, набярэжнай прыча-
ла, нельга нахіляцца над парэнчамі і іншымі 
агароджамі. Калі вы сталі сведкам няшчаснага 
выпадку на рацэ ці возеры, не губляйцеся, не 
ўцякайце дахаты, а гучна клічце на дапамогу, 
дарослыя пачуюць і змогуць выручыць з бя-
ды. Будзьце асцярожныя! Не падвяргайце сваё 
жыццё небяспецы! 
У перыяд вясновай паводкі і крыгаходу заба-
раняецца: выходзіць на вадаёмы; перапраўляцца 
праз раку ў перыяд крыгаходу;
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падыходзіць блізка да ракі ў месцах затору лёду;
стаяць на абрывістым беразе, які падвяргаецца 
разводдзю і абвалу;
збірацца на мосціках, плацінах і запрудах;
набліжацца да ледзяных затораў, адштурхоўваць 
крыгі ад берагоў;
мераць глыбіню ракі ці іншага вадаёма;
хадзіць па крыгах і катацца на іх.
Вывад. Трэба аберагаць сябе і іншых ад няшчас-
ных выпадкаў на вадзе

24 Адпачынак каля вадаёма
Бяспечны адпачынак каля 
вадаёма ў летнюю пару го-
да. Правілы купання ў аб-
сталяваных месцах. Правілы 
паводзін на пляжы. Сонца 
карыснае і небяспечнае. Не-
бяспека сонечнага «ўдару», 
доўгага купання і купання 
ў неналежным месцы, сва-
вольстваў у вадзе. Асноў-
ныя выратавальныя сродкі 
і спосабы самавыратавання 
на вадзе

- навучаць мерам бяспекі 
пры купанні і пла ванні; 
- фарміраваць уяўленне пра 
правілы бяспечных паводзін 
на пляжы, на вадзе ў летні 
час;
- пашыраць уяўленні пра 
пры чыны няшчасных вы-
пад каў на вадзе, дзеяннях 
у вы падках небяспекі;
- знаёміць з небяспекай со-
нечнага «ўдару» і мерамі па 
абароне ад яго;
- выхоўваць асцярожнасць 
і акуратнасць у паводзінах 
на вадзе;
- выхоўваваць пачуццё ад-
каз насці за сваё здароўе 
і жыццё пры знаходжанні 
на вадаёмах

Абмяркоўваюць выбар месца адпачынку, вы-
казваюць свае здагадкі пра правілы паводзін на 
вадаёмах у летні час.
Засвойваюць правіла: дзецям малодшага школь-
нага ўзросту нельга наведваць вадаёмы без 
бацькоў ці старэйшых.
Знаёмяцца з правіламі паводзін каля вадаёма: 
- адпачываць і купацца лепш на спецыяльна аб-
сталяваных вадаёмах; 
- нельга стаяць і гуляць там, адкуль можна зва-
ліцца ў ваду; 
- не ўмеючы плаваць, нельга заходзіць у ваду да-
лёка ад берага; 
- не трэба ныраць у незнаёмых месцах, бо на дне 
могуць аказацца небяспечныя прадметы; 
- тыя, хто ўмее плаваць, не павінны заплываць 
за буйкі. 
Гутарка «Якія забараняльныя знакі вы бачылі 
на вадаёмах?». 
Разбор сітуацый небяспечных паводзін каля 
вадаёмаў (відэаролікі перадачы «Ратавальнікі», 
паведамленні ў СМІ). 
Калектыўнае складанне памятак «Выбар мес-
ца для нырання і плавання», «Як пазбегнуць 
траўмаў пры ныранні і плаванні?», «Рэжым ку-
пання». 
Гутарка з вучнямі пра асноўныя ратавальныя 
сродкі і спосабы самаратавання на вадаёме. 
Тэсціраванне вучняў па вывучаным матэрыяле

25 Ужыванне вады ў прыро-
дных умовах
Спосабы абеззаражвання, 
фільтрацыя вады

- актуалізаваць і развіваць 
веды вучняў аб здабычы ва-
ды пры аўтаномным выжы-
ванні;
- фарміраваць навыкі са-
мастойнага аналізу і ацэнкі 
прапанаванай інфармацыі

Здабываюць матэрыял з розных крыніц ведаў 
на тэму «Значэнне вады ў жыцці чалавека».
Атрымліваюць веды аб здабычы вады ў прыро-
дных умовах з расказа настаўніка, прэзентацыі; 
аб спосабах яе абеззаражвання.
Прыродную ваду (акрамя крынічнай і вады з выса-
кагорных чыстых ручаёў) перад выкарыстаннем 
неабходна  ачышчаць. Вада рэк, азёраў і іншых 
паверхневых вадаёмаў часта непрыдатная для 
піцця, таму што можа змяшчаць хваробатво-
рныя мікробы, ядахімікаты і іншыя таксічныя 
рэчывы. Калі вы ўзялі ваду з неправеранай кры-
ніцы, яе неабходна кіпяціць не менш за 30 хвілін. 
Не рэкамендуецца браць ваду непасрэдна з возера 
ці балота. На нізкім беразе ў некалькіх метрах ад 
вады трэба выкапаць ямінку, а калі яна напоўніц-
ца вадой, акуратна вычарпаць ваду. Паўтарыў-
шы гэту аперацыю два — тры разы, вы можаце 
атрымаць з гэтай ямінкі ачышчаную ваду, якую 
можна ўжываць пасля кіпячэння.
Прадэзынфіцыраваць ваду можна марганцоўкай, 
зрабіўшы бледна-ружовы раствор і вытрымаўшы
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яго на працягу 1 гадзіны; можна выкарыстаць 
5-працэнтную спіртавую ёдную настойку (даба-
віць дзве — тры кроплі ёду на 1 л вады, добра пера-
мяшаць і даць адстаяцца на працягу 1 гадзіны).
Даступнай крыніцай вады ў прыродзе з’яўля-
юцца  вільгацезмяшчальныя расліны, напрыклад 
бяроза, якая дае бярозавы сок. Можна атрымаць 
ваду, калі на галіну лісцевага дрэва надзець по-
ліэтыленавы мяшок, паклаўшы на яго дно каме-
ньчык і туга завязаўшы мяшок ля асновы. Праз 
некаторы час на ўнутраным баку плёнкі з’явяцца 
кроплі вільгаці, якія будуць сцякаць на дно пакета. 
Можна піць ранішнюю расу, калі навучыцца яе 
збіраць. Для гэтага трэба з вечара пакласці кучку 
дробных каменьчыкаў (галькі) на брызент, і да 
раніцы на ім збярэцца вада. 
Практычны занятак
Ачышчэнне вады з дапамогай падручных сро-
дкаў:
1. Прафільтруйце ваду праз папяровы фільтр ці 
шматслойны фільтр з тканіны. Гэта ачысціць яе 
ад механічных дамешкаў, смецця, пяску, глею, 
дробнага пылу.
2. Пракіпяціце прафільтраваную ваду.
3. Дадайце ў ваду крышталік марганцоўкі (перма-
нганату калію), каб ачысціць яе ад хваробатво-
рных мікраарганізмаў.
4. Ачыстка вады драўняным попелам

26 Дзеянні ў выпадку атруч-
вання 
Хатняя аптэчка, недапуш-
чальнасць самастойнага 
ўжыт ку лекаў. Прыкметы 
атручвання ядавітымі рас-
лінамі, грыбамі. Аказанне 
першай дапамогі пры атруч-
ванні

- пазнаёміць з паняццем 
«атручванне» і прыкметамі 
атручвання; 
- пазнаёміць з відамі атруч-
ванняў (прадуктамі харчава-
ння, лекавымі прэпаратамі, 
ядавітымі грыбамі і рас-
лінамі);
-вучыць ужываць тэарэты-
чныя веды ў практычнай 
дзейнасці пры аказанні 
першай дапамогі (уменне ад-
розніць прыкметы і від атру-
чвання, ведаць агульныя 
правілы аказання першай 
дапамогі пры атручванні);
- фарміраваць адказнае стаў-
ленне да свайго здароўя;
- фарміраваць навыкі аналі-
зу надзвычайнай сітуацыі, 
прыняцця рашэння ў экстрэ-
мальнай сітуацыі

Знаёмяцца з новым паняццем. 
Атручванне – пранікненне таксічнага (атрутнага) 
рэчыва ў арганізм.
Разглядаюць прычыны атручвання лекавымі 
прэпаратамі, атручвання ядавітымі раслінамі 
і грыбамі.
Гульня-інверсія: вылучэнне ядавітых грыбоў 
з агульнага пераліку. Вучням задаецца пытан-
не: «Хто назаве найбольшую колькасць любых 
грыбоў, якія растуць у нашых лясах?»
Сумесная дзейнасць педагога і вучняў па су пас-
таўленні знешніх характарыстык небяспечных 
грыбоў і ядомых, падобных па прыкметах.
Узнаўленне віртуальнай карціны лясной суполь-
насці пры пошуку грыбоў з выкарыстаннем фота-
здымкаў.
Расказ педагога аб мерах дамедыцынскай да-
па могі пры выпадковым атручванні грыбамі 
і ягадамі.
Аналагічны алгарытм можа быць выкарыстаны 
пры тлумачэнні матэрыялу пра небяспечныя 
ягады.
Вывучаюць з розных крыніц ведаў прыкметы 
атручвання ядавітымі раслінамі, грыбамі:
Хутка нарастаючая слабасць.
Слінавыдзяленне.
Млоснасць.
Шматразовыя пакутлівыя рвоты.
Моцныя колікавыя болі ў жываце.
Галаўны боль.
Галавакружэнне.
Панос (часта крывавы).
Прыкметы пашкоджання нярвовай сістэмы:

расстройства зроку;
трызненне;
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галюцынацыі;
рухальнае ўзбуджэнне;
сутаргі.

Вывучаюць алгарытм дзеянняў па аказанні пер-
шай медыцынскай дапамогі пацярпеламу.
Першая дапамога
Пры падазрэнні на атручванне грыбамі неадклад-
на выклікаць «хуткую дапамогу».
Першая дапамога пры атручванні грыбамі нярэд-
ка адыгрывае вырашальную ролю ў выратаванні 
пацярпелага.
1. Высветліце, якімі раслінамі (ці грыбамі) 
атруціўся пацярпелы. Пры атручванні дурнап’-
янам, воўчай ягадай ці бледнай паганкай неад-
кладна дастаўце пацярпелага ў бальніцу.
2. Неадкладна пачынайце прамыванне страўніка 
вадой, лепш слабым (ружовага колеру) растворам 
перманганату калію з дапамогай зонда ці метадам 
штучна выкліканай рвоты. Карысна ў раствор 
дадаць адсарбенты: актываваны вугаль, карбален.
3. Цёпла накрыйце пацярпелага і абкладзіце 
грэлкамі.
4. Дайце гарачы салодкі чай, каву.
5. Дастаўце пацярпелага ў бальніцу.
Мадэлююць сітуацыі, замацоўваюць вывучанае 
на занятку

27 Першая дапамога пры со-
нечных апёках, сонечных 
і цеплавых ударах  
Меры па папярэджанні со-
нечных апёкаў, сонечных 
і цеплавых удараў. Пер-
шая дапамога пацярпелым. 
Правілы паводзін у спякот-
нае надвор’е каля вадаёмаў. 
Адзенне і галаўныя ўборы 
для спякотнага надвор’я. 
Смага і яе спатоленне

- раскрыць небяспеку, звя-
за ную з няправільнымі па-
водзінамі ў час спёкі, і наву-
чыць мерам першай дамеды-
цынскай да па могі
  

Стымуляванне вучняў да абмеркавання тэмы 
з дапамогай пытанняў: «Раніцай абвясцілі, што 
тэмпература днём будзе 28 градусаў цяпла. Якое 
адзенне вы выбераце ў гэты дзень?», «Ці можна 
красоўкі абуваць на голыя ногі? Чаму?», «З якіх 
тканін павінна быць адзенне ў такую спёку?», 
«Якія напоі трэба піць у вельмі гарачы дзень?», 
«Ці трэба ўжываць соль ці салёныя прадукты?» 
і г. д.
Расказ педагога аб прыкметах перагрэву і мерах 
па яго папярэджанні, пра сонечныя апёкі і це-
плавыя ўдары.
Праца са схемай «Меры выратавання — памылкі 
пры выратаванні».
Рэканструкцыя ведаў вучняў аб правілах 
паводзін каля вадаёмаў у гарачае надвор’е.
Абагульненне пройдзенага матэрыялу: «Назавіце 
чатыры галоўныя правілы аказання дапамогі ча-
лавеку, які атрымаў цеплавы ці сонечны ўдар»

28 Меры першай дапамогі пры 
абмаражэнні і пера аха ла-
джэнні 
Абмаражэнне, меры пра-
філактыкі. Адзенне і абутак 
для зімовага надвор’я. Меры 
дапамогі пры абмаражэнні 
і пераахаладжэнні

- раскрыць меры па па пя-
рэджанні абмаражэння; 
-навучыць навыкам засцяро-
гі пры знаходжанні на вулі-
цы ў моцны мароз; 
-выхаваць павагу да ўласнага 
здароўя

Вучэбны занятак праводзіцца ў выглядзе вучнёў-
скай канферэнцыі «Як пазбегнуць абмаражэн-
ня?» 
Тэмы для паведамленняў: «Адзенне», «Абутак», 
«Галаўныя ўборы», «Ежа», «Прыкметы абмара-
жэння», «Першая дапамога пры абмаражэнні».
Рыхтуюць загадзя (пад кіраўніцтвам настаўніка) 
слайды да дакладаў.
Практычная работа ў групах (пад кантролем 
школьнага ўрача).
— Зараз вам неабходна абмеркаваць, расказаць 
і паказаць, што будзеце рабіць у выпадку абма-
ражэння.
1-я група — абмаражэнне твару.
2-я група — замерзлі ногі.
3-я група — цяжкі выпадак пашкоджанняў хо-
ладам.
4-я група — замерзлі рукі.
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Прэзентацыя падрыхтаванай у групах інфар-
мацыі.
Выснова: пры першых прыкметах абмаражэння 
пацярпелага неабходна даставіць у бліжэйшае 
цёплае памяшканне; зняць прамерзлае адзенне, 
абутак; выклікаць урача; засцерагчы ад уплыву  
цяпла, наклаўшы (толькі на пацярпелыя ўчасткі) 
цеплаізаляцыйныя павязкі (шалі, курткі...), і даць 
цёплы салодкі чай.
Праца ў групах. Прыказкі.
На картцы запісаны прыказкі, але словы ў іх пе-
раблытаны. Трэба скласці прыказку.
1 група: Мароз, у, нос, Беражы, вялікі.
(Беражы нос у вялікі мароз.) 
2 група: Лютым, у, мяцелі, наляцелі, ды, Віхуры.
(Віхуры ды мяцелі ў лютым наляцелі.)
Праверка задання. Вучні тлумачаць асноўную 
думку прыказак

29 Праверка засваення ведаў 
па раздзеле «Навакольнае 
асяроддзе і бяспека»

- правесці праверку засва-
ення тэарэтычных і практы-
чных навыкаў вучняў па тэ-
ме «Навакольнае асяроддзе 
і бяспека»

Выконваюць тэставыя заданні па тэме «Навако-
льнае асяроддзе і бяспека»

Раздзел «Здаровы лад жыцця» (6 г)

30 Здаровы лад жыцця - стварыць умовы для выву-
чэння кампанентаў здарова-
га ладу жыцця і іх ролі ў за-
хаванні здароўя чалавека; 
-пашырыць уяўленне вуч-
няў аб здароўі;
-раскрыць сутнасць паняцця 
«здаровы лад жыцця»;
-фарміраваць у вучняў бера-
жлівыя адносіны да свайго 
здароўя;
-працягнуць фарміраванне 
навыку працы з рознымі 
крыніцамі ведаў, дадатковай 
літаратурай;
-заахвоціць вучняў да розду-
му аб захаванні свайго зда-
роўя

Засвойваюць паняцці аб здаровым ладзе жыцця, 
яго кампанентах.
Даследуюць узаемадзеянне чалавека з наваколь-
ным асяроддзем; уплыў навакольнага асяроддзя 
на чалавека.
Здабываюць патрэбную інфармацыю з розных 
крыніц ведаў аб бяспечных паводзінах чалавека, 
здаровым ладзе жыцця.
Складаюць свой рэжым дня, які спрыяе заха-
ванню здароўя

31 Гігіена дыхання
Чыстае паветра, яго значэн-
не для здароўя чалавека. 
Прычыны забруджвання 
паветра. Мерапрыемствы 
па падтрыманні чысціні 
паветра (пасадка зялёных 
насаджэнняў, вільготная 
ўборка і праветрыванне 
памяшканняў). Шкода ку-
рэння, залежнасць ад курэн-
ня, пасіўнае курэнне 

-  т л у м а ч э н н е  ш к о д ы , 
якая наносіцца курэннем 
здароўю чалавека, небяспекі 
нікатынавай залежнасці;
- фарміраванне негатыўнага 
стаўлення да курэння

Прагляд прэзентацыі (фільма) па дадзенай тэма-
тыцы. Выкарыстаць: ЭОР http://e-vedy.adu.by/
mod/folder/view.php?id=4997.
Аповед-гутарка аб шкодзе курэння, яго асаблівай 
небяспечнасці для рэпрадуктыўнага здароўя, аб 
нікацінавай залежнасці. 
Ролевая міні-гульня: «Вам прапануюць заку-
рыць. Што трэба зрабіць? Як адказаць?»

32 Шкода алкаголю і нарка-
тычных рэчываў
Алкаголь, яго ўплыў на 
здароўе і паводзіны чала-
века, зніжэнне разумо вай

- фарміраваць у вучняў разу-
менне небяспекі нават адна-
разовага ўжывання невядо-
мых прадуктаў і прэпаратаў, 
наркатычных, псіхатропных

Дэманстрацыя прэзентацыі (фільма) па дадзенай 
тэматыцы. Скарыстаць: ЭАР http://e-vedy.adu.
by/mod/folder/view.php?id=4997.
Аповед-гутарка пра небяспеку наркотыкаў, нар-
катычнай залежнасці, сацыяльныя наступствы. 
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і фізічнай працаздольнасці. 
Небяспека слабаалкаголь-
ных напояў, піўны алкагалізм, 
яго ўплыў на здароўе чала-
века. Наркотыкі, іх уплыў 
на здароўе і паводзіны чала-
века. Небяспека наркатыч-
най залежнасці, яе ўплыў на 
фізічнае, маральнае здароўе 
чалавека

рэчываў, курыльных суме-
сей;
- расказаць пра шкоду, што 
наносіцца наркотыкамі зда-
роўю чалавека, небяспеку 
наркатычнай залежнасці;
- фарміраваць негатыўнае 
стаўленне да наркотыкаў, 
устой лівасць супраць псі-
ха ла гічнага ўплыву пры на-
вязванні выбару нар коты-
каў;
- расказаць пра шкоду, што 
наносіцца алкаголем зда-
роўю чалавека; пра не бяс-
пеку нікатынавай за леж-
насці; 
- фарміраваць негатыўнае 
стаўленне да алкаголю

Тлумачэнне навязвання выбару наркотыкаў 
шаблонамі паводзін, модай у моладзевым 
асяроддзі.
Расказ-гутарка пра шкоду алкаголю, яго небяспе-
ку для рэпрадуктыўнага здароўя, пра алкаголь-
ную залежнасць. 
Вырабляюць плакаты «Не шкодным звычкам!». 
Прэзентацыя плакатаў аўтарамі

33 Прафілактыка траў ма тызму
Паняцце пра траўму. Бы-
тавы траўматызм. Траўмы 
ў двары. Бяспечныя паво-
дзіны

- пазнаёміць вучняў з па-
няц цямі «траўма», «спецы-
яльныя і падручныя сродкі» 
і пра віламі аказання першай 
даў рачэбнай дапамогі;
- паўтарыць і замацаваць ве-
ды вучняў пра віды бытавых 
траўмаў;
- нагадаць пра меры зас ця-
рогі; 
- развіваць навыкі сумесных 
дзеянняў;
- выхоўваць беражлівае стаў-
ленне да свайго здароўя, зда-
роўя людзей побач

Работа ў групах. Рыхтуюць паведамленні пра 
тое, у якіх выпадках можна атрымаць траўму.
Прэзентуюць паведамленні прадстаўнікі груп.
Здабываюць матэрыял пра віды траўмаў і меры 
засцярогі з розных крыніц ведаў 

34 Дзеянні пры траўмах 
Спосабы спынення крыва-
цёку пры парэзах, з носу. 
Спосабы апрацоўкі не вя-
лікай раны. Дзеянні пры 
пападанні іншароднага цела 
ў вока, вуха ці нос, верхнія 
дыхальныя шляхі

- навучыць аказваць першую 
дапамогу (самадапамогу) 
пры розных відах траўмаў; 
- пазнаёміць са стандартнымі 
сродкамі першай медыцын-
скай дапамогі;
- фарміраваць адказнасць за 
сваё здароўе і здароўе тых, 
хто побач

Набываюць веды пра асноўныя віды ўдараў 
і раненняў, іх прычыны і правілы аказання пер-
шай дапамогі.
Здабываюць з розных крыніц ведаў матэрыял 
пра дзеянні пры пападанні іншароднага цела ў во-
ка, вуха ці нос, верхнія дыхальныя шляхі.
Практычныя заняткі

35 Выніковыя заняткі - у гульнёвай форме аба-
гульніць уяўленні дзяцей 
пра крыніцы небяспекі ў до-
ме, на вуліцы і на вадзе;
- выхоўваць уважлівае стаў-
ленне да сябе і тых, хто по-
бач

Структура выніковых заняткаў.
1. Конкурс «Абіраем капітана».
2. Конкурс «Дакажы слоўца…».
Удзельнікі кожнай каманды чытаюць загадку. 
Адгадаўшы слова, па мадэлі апісваюць гэты прад-
мет: у першай частцы расказаць пра небяспеку, 
якую можа ўяўляць прадмет. У другой частцы 
расказаць пра тое, як гэтай небяспекі можна 
пазбегнуць ці якія правілы яго бяспечнага вы-
карыстання.
3. Конкурс «На дарозе — не спяшайся!».
Кожнай камандзе выдаецца тэст на аркушах (ад-
нолькавыя) з заданнямі на тэму «Правілы па-
водзін на дарозе». За 3 хвіліны трэба выбраць 
правільны адказ і абгрунтаваць яго. 
4. Конкурс «Інсцэніроўка».
Ад кожнай каманды 2 удзельнікі рыхтуюць інсцэ-
ніроўку «Званок у пажарную службу». Ім вы-
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даецца «Інструкцыя», пункты якой павінны 
быць агучаны пры інсцэніраванні. Час на пад-
рыхтоўку — 5 хвілін.
6. Крыжаванка «На зямлі, у нябёсах і на мо-
ры…» (транспарт).
7. Конкурс «Раскажы».
Кожнай камандзе на лістах выдаецца набор слоў:
бераг, матрац, рака, буйкі, ратавальнае кола, 
глыбіня.
Заданне: скласці, выкарыстоўваючы гэтыя сло-
вы, апавяданне пра паводзіны на вадзе летам.
8. Агляд інсцэніровак.
9. Падвядзенне вынікаў, уручэнне прызоў
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