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Прадмова

Прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне складзена ў ад-
паведнасці з дзеючымі вучэбнымі праграмамі для ўстаноў агульнай 
сярэдняй адукацыі, зацверджанымі Міністэрствам адукацыі Рэспублі-
кі Беларусь. Для кожнага ўро ка вычляняецца неабходны аб’ём вучэ-
бнага матэрыялу, вызначаюцца адукацыйныя мэты, дамашняе заданне, 
прапісваюцца колькасць і ві ды абавязковых кантрольных работ. Выка-
рыстанне каляндарна-тэма тыч нага планавання дапаможа паспяхова 
арганізаваць працэс навучання ў 4 класе ў адпаведнасці з мэтамі і зада-
чамі вучэбных праграм.

Планаванне вучэбнага матэрыялу з’яўляецца прыкладным, што дае 
права настаўнікам у межах гадзін, адведзеных праграмай на выву чэн-
не прадмета, уносіць змяненні з улікам падрыхтоўкі вучняў і асаб-
лівасцей тэхналогіі навучання, а таксама выкарыстоўваць пры на ву-
чанні дадатковы вучэбны матэрыял, які рэкамендаваны Міністэр ствам 
адукацыі Рэспублікі Беларусь.

Звяртаем увагу, што асноўны вучэбны матэрыял павінен быць за-
своены навучэнцамі на ўроку.

Прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне падрыхтавалі:
Беларуская мова — І. І. Паўлоўскі;
Літаратурнае чытанне — Г. М. Федаровіч;
Русский язык — М. Б. Анціпава;
Литературное чтение — І. М. Страмок;
Матэматыка — Т. М. Чабатарэўская, В. У. Нікалаева; Г. Л. Му раў ё-

ва, М. А. Урбан;
Чалавек і свет (Мая Радзіма — Беларусь) — С. В. Паноў;
Працоўнае навучанне — Н. А. Юрчанка.

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



4

Беларуская мова

Агульная колькасць гадзін — 105

Паўлоўскі, І. І. Беларуская мова : падруч. для 4-га кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай наву-
чання : у 2 ч. / І. І. Паўлоўскі. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2013. 

Паўлоўскі, І. І. Беларуская мова ў 4 класе : вучэб.-метад. дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. аду-
кацыі з беларус. мовай навучання / І. І. Паўлоўскі. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2010.

Паўлоўскі, І. І. Беларуская мова. 4 клас : рабочы сшытак : дапам. для вучняў устаноў агул. сярэд. адукацыі 
з беларус. і рус. мовамі навучання / І. І. Паўлоўскі. — Мінск : Аверсэв, 2016.

Паўлоўскі, І. І. Беларуская мова : зборнік кантрольных работ : 1—4 класы / І. І. Паўлоўскі. — 4-е выд. — Мінск : 
Аверсэв, 2015.

Паўлоўскі, І. І. Беларуская мова : тэматычны кантроль : 2—4 класы / І. І. Паўлоўскі. — 4-е выд. — Мінск : 
Аверсэв, 2015. 

Паўлоўскі, І. І. Змяненне назоўнікаў, прыметнікаў, дзеясловаў : табліцы для вучняў 4 класа / І. І. Паўлоўскі. — 
Мінск, 2010.

Паўлоўскі, І. І. Беларускае красамоўства. 4 клас : дапам. для вучняў устаноў агул. сярэд. адукацыі / І. І. Паў-
лоўскі. — Мінск, 2016.

Паўлоўскі, І. І. Беларускае красамоўства. 4 клас : дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі /  
І. І. Паўлоўскі. — Мінск, 2016.

Даведнік па беларускай мове [Электронны рэсурс] / склад. І. І. Паўлоўскі. — Рэжым доступу:   
http://e-vedy.adu.by/course/index.php?categoryid=34. — Дата доступу: 24.04.2016.

Беларуская мова. 4 клас [Электронны рэсурс] / склад. І. І. Паўлоўскі. — Рэжым доступу:   
http://e-vedy.adu.by/course/index.php?categoryid=34. — Дата доступу: 24.04.2016.
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Нумар 
урока Тэма Мэта ўрока Асноўныя віды і спосабы дзейнасці. Вучэбны матэрыял Дамашняе  

заданне

1 2 3 4 5

Частка 1

Паўтарэнне (6 г)

1 Роля мовы 
ў жыцці 
лю дзей. 
Гукі мовы 
і літары

Паўтарыць звесткі 
пра ролю мовы 
ў жыцці людзей, 
пра мову як сро-
дак зносін і па-
знання рэчаіснасці; 
удакладніць веды 
пра гукі і літары бе-
ларускай мовы

Уступнае слова настаўніка аб ролі мовы ў жыцці людзей. 
Азнаямленне з падручнікам, яго аўтарам, зместам і ўмоўнымі 
абазначэннямі.
Азнаямленне з форзацамі.
Выразнае чытанне верша і адказы вучняў на пытанні 
(практ. 1).
Пісьмо па памяці (практ. 1).
Гутарка па малюнках (практ. 2).
Складанне і запіс сказаў па малюнках (практ. 2).
Распазнаванне вуснай і пісьмовай мовы (практ. 3).
Чытанне тэксту і адказы на пытанні па тэме (практ. 3).
Паўтарэнне аб сферах ужывання беларускай мовы (практ. 3).
Гутарка аб формах беларускай мовы — вуснай і пісьмовай 
(практ. 3).
Спісванне тэксту (практ. 3).
Падбор аднакаранёвых слоў (практ. 4).
Работа над сэнсам прыказак (практ. 4).
Назіранні за ўжываннем у прыказках слоў з супрацьлеглым 
значэннем (практ. 4).
Адказы на пытанні па тэме па пройдзеным матэрыяле (с. 6).
Абагульненне ведаў аб ролі алфавіта ў жыцці людзей 
(практ. 5).
Чытанне беларускага алфавіта (практ. 5).
Выбарачнае спісванне (практ. 6).
Гука-літарны разбор слоў (практ. 6)

Практ. 7
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Працяг

1 2 3 4 5

2 Тэкст як 
моўная 
адзінка 

Паўтарыць пра 
тэкст як адзінку 
мовы; пра прыметы 
тэксту; развіваць 
уменні прымяняць 
веды аб тэксце 
ў моўных дзеяннях

Напісанне парных звонкіх і глухіх зычных (практ. 7).
Гукавы разбор слова пчаліны (практ. 7).
Паўтарэнне пра прыметы тэксту (с. 8).
Удасканаленне паняцця пра тэму і асноўную думку тэксту 
(практ. 8).
Удасканаленне паняцця пра загаловак (практ. 8).
Вызначэнне тэмы і асноўнай думкі тэксту (практ. 8).
Падзел тэксту на часткі і складанне плана (практ. 8).
Падрабязны пераказ тэксту па плане (практ. 8).
Слоўнікавая работа (с. 9).
Удасканаленне паняцця пра тэму і асноўную думку тэксту 
(с. 9).
Вызначэнне асноўнай думкі тэксту (с. 9).
Складанне тэксту па малюнку і плане (практ. 9).
Вызначэнне тэмы і асноўнай думкі тэксту (практ. 9).
Падбор загалоўка (практ. 9).
Распазнаванне апісальных і апавядальных тэкстаў (с. 10).
Размяшчэнне частак апісальнага тэксту (практ. 10).
Ужыванне слоў для апісання прадметаў (практ. 10).
Вызначэнне тэмы тэксту і падбор загалоўка (практ. 10).
Вызначэнне апісальнага тэксту (практ. 11).
Напісанне галосных (практ. 11).
Разбор слоў па саставе (практ. 11)

Практ. 12

3 Сказ як 
адзінка  
мовы 

Паўтарыць звесткі 
пра сказ як адзінку 
мовы; развіваць 
уменні вызначаць 
тыпы сказаў па мэ-
це выказвання

Адрозненне апавядальных і апісальных тэкстаў (практ. 12).
Выбарачнае спісванне (практ. 12).
Вызначэнне асноўнай думкі тэксту (практ. 12).
Вычляненне сказа з тэксту (практ. 13).
Падбор аднакаранёвых слоў (практ. 13).
Падзел сказаў паводле мэты выказвання (практ. 13).

Практ. 18
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Працяг

1 2 3 4 5

Вызначэнне меж сказа (практ. 13).
Развіццё ўменняў вучняў вызначаць і ўжываць розныя па 
мэце выказвання сказы (практ. 14).
Складанне сказаў і тэкстаў па малюнках (практ. 15).
Ужыванне апавядальных, пытальных і пабуджальных сказаў 
(практ. 15).
Развіццё ўменняў вучняў успрымаць і ўжываць клічныя 
сказы (практ. 16).
Разбор слоў па саставе (практ. 16).
Распазнаванне клічных сказаў (практ. 17).
Вымаўленне клічных сказаў (практ. 17).
Удасканаленне ўменняў вучняў характарызаваць сказы па 
мэце выказвання і інтанацыі (с. 16).
Пісьмо па памяці (практ. 17)

4 Дзейнік 
і выказнік — 
галоўныя 
члены сказа 

Замацаваць веды 
пра галоўныя чле-
ны сказа; развіваць 
уменні вызначаць 
дзейнік і выказнік 
як аснову сказа; 
удасканальваць 
уменні праводзіць 
разбор па членах 
сказа

Спісванне сказаў (практ. 17).
Пастаноўка знакаў прыпынку ў канцы сказаў (практ. 17).
Удасканаленне паняцця пра дзейнік і выказнік (с. 17).
Вызначэнне галоўных членаў сказа (практ. 19).
Развіццё ўменняў вучняў вызначаць сказ па яго граматыч-
най аснове (практ. 19).
Пастаноўка знакаў прыпынку ў канцы сказаў (практ. 19).
Падбор загалоўка да тэксту (практ. 19).
Падзел тэксту на часткі (практ. 20).
Вызначэнне ў сказах слоў, якія звязаны з дзейнікам і выказ-
нікам (практ. 20).
Устанаўленне сувязі слоў у сказе (практ. 20).
Складанне сказаў па пытаннях (практ. 21).
Вызначэнне галоўных членаў сказа (практ. 21).

Практ. 23
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Працяг

1 2 3 4 5

Устанаўленне сувязі галоўных членаў сказа з іншымі сло-
вамі ў сказе (практ. 21).
Разбор слова па саставе (практ. 21).
Складанне сказаў па малюнках і схемах (практ. 22).
(Пры выкананні практыкавання звяртаецца ўвага вучняў 
на парадак слоў у сказе ў адпаведнасці з пытаннем.)
Устанаўленне сувязі слоў па пытаннях (практ. 22)

5 Часціны 
мовы 

Удакладніць па-
няцце пра слова як 
адзінку мовы, яго 
ролю ў мове; 
развіваць уменні 
вызначаць назоў-
нікі, прыметнікі, 
дзеясловы па пы-
таннях і ўжываць іх 
формы ў сказе

Вызначэнне галоўных членаў сказа (практ. 23).
Устанаўленне сувязі слоў у сказе (практ. 23).
Удакладненне паняцця пра часціны мовы (практ. 24).
Гутарка пра ролю слова ў мове (с. 20).
Распазнаванне часцін мовы (с. 20).
Падбор слоў па пытаннях (с. 20).
Вызначэнне роду і ліку назоўнікаў (практ. 25).
Выбарачнае спісванне (практ. 25).
Гука-літарны разбор слова сініцы (практ. 25).
Устанаўленне сувязі прыметніка з назоўнікам па пытанні 
(практ. 26).
Разбор слова восеньскі па саставе (практ. 26).
Расказванне казкі (практ. 28).
Складанне сказаў па пытаннях (практ. 27)

Практ. 28

6 Абагульнен-
не пра час- 
ціны мовы. 
Кантрольны 
слоўнікавы 
дыктант 
(10 слоў)

Удасканальваць 
уменні вызначаць 
часціны мовы; ву-
чыць распазнаваць 
часціны мовы ў тэк- 
сце; абагульніць ве- 
ды пра адзінкі мовы

Вызначэнне сувязі прыметніка з назоўнікам (практ. 27).
Напісанне парных звонкіх і глухіх зычных (практ. 27).
Вызначэнне ліку і роду назоўнікаў (практ. 29).
Напісанне галосных і зычных (практ. 29).
Падбор аднакаранёвых слоў (практ. 29). 
Адказы на пытанні па тэме (с. 24).
Вызначэнне ліку і часу дзеяслова (практ. 30).

Практ. 31

9

Працяг

1 2 3 4 5

Развіццё ўменняў вызначаць час і лік дзеясловаў, уста-
наўліваць сувязь назоўніка з прыметнікам (практ. 30).
Адказы на пытанні па тэме (с. 25).
Кантрольны слоўнікавы дыктант (10 слоў)

ТЭКСТ (7 г)

1 Агульнае 
паняцце 
аб сувязі 
сказаў 
у тэксце 

Фарміраваць 
уяўленні вучняў 
аб сэнсавай сувязі 
сказаў у тэксце; 
развіваць уменні 
адрозніваць тэкст 
ад набору асобных 
сказаў

Развіццё ўменняў вызначаць сувязь слоў у сказе (практ. 31).
Работа над тэкстам як адзінкай мовы (практ. 32).
Назіранне за тэматычнай сувяззю сказаў у тэксце (практ. 32).
Супастаўленне тэксту і набору сказаў, які не з’яўляецца тэк-
стам (практ. 33).
Выбарачнае спісванне (практ. 33).
Вызначэнне тэмы тэксту (практ. 33).
Работа над слоўнікавым словам (с. 27).
Падбор загалоўка да тэксту (практ. 34).
Вызначэнне ў тэксце слоў, якія паўтараюцца; падбор замест 
іх іншых слоў (практ. 34).
Вызначэнне слоў, якія служаць для сувязі сказаў у тэксце 
(практ. 34).
Работа над азначэннем (с. 28)

Практ. 35

2 Сродкі 
сувязі 
сказаў 
у тэксце 

Азнаёміць вучняў 
са сродкамі сувязі 
сказаў у тэк-
сце; фарміраваць 
уменні правільна 
выкарыстоўваць 
сродкі сувязі сказаў 
у тэксце

Вызначэнне сувязі сказаў у тэксце (практ. 35).
Вызначэнне тэмы тэксту (практ. 35).
Вызначэнне слоў, пры дапамозе якіх звязваюцца сказы 
(практ. 36).
Разбор па членах сказа (практ. 36).
Вызначэнне галоўных членаў сказа (практ. 36).
Работа над слоўнікавым словам (с. 29).
Складанне тэксту па малюнку (практ. 38).
Запіс тэксту па плане (практ. 38)

Практ. 39
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Працяг

1 2 3 4 5

3 Падзел 
тэксту 
на часткі 

Удасканальваць 
уменні падзяляць 
тэкст на часткі 
і вызначаць агуль-
ны змест частак 
апісальнага тэк-
сту; фарміраваць 
уяўленні аб квет-
кападобнай (пара-
лельнай) і лан - 
цужковай (пас- 
лядоўнай) сувязі 
сказаў у тэксце

Падбор загалоўка да тэксту (практ. 39).
Вызначэнне асновы сказа (практ. 39).
Вызначэнне сувязі слоў у сказе (практ. 39).
Вусны працяг тэксту (практ. 39).
Выбарачнае спісванне (практ. 40).
Работа над слоўнікавым словам (с. 30).
Арфаграфічная работа (практ. 40).
Творчая работа над тэкстам (практ. 41).
Вызначэнне прымет апісальнага тэксту (практ. 41).
Вызначэнне частак апісальнага тэксту (практ. 41).
Падбор прыметнікаў да назоўнікаў (практ. 41).
Раскрыццё агульнага зместу структурных частак апісаль-
нага тэксту (практ. 43).
Вызначэнне тэмы тэксту (практ. 43).
Азначэнне структурных частак апісальнага тэксту (с. 33).
Самастойная работа (практ. 44)

Практ. 45

4 Сачынен-
не па серыі 
малюнкаў

Развіваць звязную 
мову вучняў; уда-
сканальваць уменні 
складаць тэкст па 
серыі малюнкаў

Гутарка па малюнках (практ. 42).
Вуснае апавяданне па малюнках (практ. 42).
Слоўнікавая работа (практ. 42).
Вызначэнне частак тэксту (практ. 42).
Складанне плана тэксту (практ. 42).
Запіс тэксту (практ. 42)

5 Структур-
ныя часткі 
тэксту-апа-
вядання 
і тэксту-раз-
важання 

Азнаёміць са зме-
стам структурных 
частак апавядаль-
ных і разважальных 
тэкстаў; развіваць 
уменні вызначаць

Падзел тэксту-апісання на часткі (практ. 45, с. 34).
Азнаямленне са структурнымі часткамі тэксту-апавядан-
ня (с. 34).
Самастойная работа (практ. 46).
Падбор загалоўка да тэксту (практ. 46).
Напісанне галосных (практ. 46).

Практ. 52

1
1

Працяг

1 2 3 4 5

структурныя часткі 
розных тэкстаў

Вызначэнне частак тэксту-разважання (практ. 48).
Работа над слоўнікавым словам сцюдзёны (с. 35).
Складанне працягу апавядання (практ. 49).
Падзел тэксту-апісання на часткі (практ. 50).
Аналіз структуры апісальнага тэксту (практ. 50). 
Назіранні за зместам структурных частак тэкстаў-разва-
жанняў (с. 36).
Вуснае сачыненне па малюнках (практ. 51).
Апісанне прадмета (практ. 51)

6 Сэнсавыя 
часткі тэк-
сту (падтэ-
мы). Аба-
гульненне 

Фарміраваць 
уяўленні вучняў 
пра сэнсавыя часткі 
тэксту; развіваць 
уменні падзяляць 
тэкст на сэнсавыя 
часткі

Вызначэнне частак тэксту. Вусны пераказ тэксту (практ. 52). 
Азнаямленне з падзелам тэксту на сэнсавыя часткі 
(практ. 53).
Вызначэнне сэнсавых частак тэксту на аснове ўяўленняў 
(практ. 53).
Выбарачнае спісванне (практ. 53). 
Складанне плана тэксту (практ. 53).
Азнаямленне з азначэннем сэнсавых частак тэксту (с. 38).
Складанне плана на аснове ўяўленняў пра сэнсавыя часткі 
тэксту (падтэмы) (практ. 54).
Пераказ тэксту па плане (практ. 54).
Работа над слоўнікавым словам (с. 40).
Адказы на пытанні па тэме (с. 41)

Практ. 56

7 Навучаль-
ны сціслы 
пераказ тэк-
сту аб’ёмам 
75—80 слоў

Развіваць уменні 
вучняў сцісла пера-
казваць тэкст

Чытанне тэксту (практ. 55).
Слоўнікавая работа.
Вызначэнне тэмы і асноўнай думкі тэксту (практ. 55).
Гутарка па змесце (практ. 55).
Вызначэнне частак тэксту (практ. 55).
Складанне плана тэксту (практ. 55).
Пераказ тэксту па плане (практ. 55)
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1
2

Працяг

1 2 3 4 5

СКАЗ (15 г)

1 Пералічэнне 
ў сказе 
прадметаў, 
прымет 
прадмета, 
дзеянняў 

Азнаёміць вучняў 
з пералічэннем 
у сказе прадметаў, 
прымет прадмета, 
дзеянняў; развіццё 
ўмення распазна-
ваць пералічэнне 
ў сказе і захоўваць 
інтанацыю 
пералічэння; уда-
кладненне ведаў аб 
сказе

Назіранні за асаблівасцямі ўжывання і інтанацыяй слоў, 
якія пералічваюць прадметы або з’явы (практ. 57).
Падбор загалоўка да тэксту (практ. 57). 
Азнаямленне з пералічэннем (с. 42).
Распазнаванне слоў, якія пералічваюць прадметы або з’явы 
(практ. 58).
Пастаноўка знакаў прыпынку паміж словамі, якія пераліч-
ваюць прадметы або з’явы (практ. 59).
Падбор слоў, якія пералічваюць прадметы або з’явы 
(практ. 59).
Вызначэнне ролі ў сказе слоў, якія пералічваюць прадметы 
або з’явы (практ. 59)

Практ. 60

2 Агульнае 
паняцце аб 
аднарод-
ных членах 
сказа

Даць агульнае па-
няцце пра аднарод-
ныя члены сказа; 
развіваць уменне 
ўжываць аднарод-
ныя члены сказа

Складанне сказаў са слоў, якія абазначаюць пералічэнне 
прадметаў або з’яў (практ. 60).
Назіранне за аднароднымі членамі сказа (практ. 61).
Вызначэнне ролі ў сказе аднародных членаў сказа 
(практ. 61).
Чытанне азначэння аднародных членаў сказа (с. 44).
Пераказ азначэння (с. 44).
Практыкаванні ў вызначэнні аднародных членаў сказа і іх 
ролі (практ. 62).
Самастойная работа (практ. 63).
Разбор па членах сказа (практ. 63)

Практ. 64

3 Адна-
родныя 
дзейнікі 

Фарміраваць у вуч- 
няў уяўленне пра 
аднародныя дзей-
нікі; развіваць умен - 
ні распазнаваць

Вызначэнне аднародных членаў сказа (практ. 64).
Разбор па членах сказа (практ. 64).
Назіранне за роляй у сказе аднародных членаў сказа 
(практ. 65).
Складанне сказаў з аднароднымі членамі сказа (практ. 65).

Практ. 68

1
3

Працяг

1 2 3 4 5

і ўжываць ска-
зы з аднароднымі 
дзейнікамі

Ужыванне ў сказе аднародных дзейнікаў (практ. 66).
Азначэнне аднародных дзейнікаў (с. 47).
Аб’яднанне некалькіх сказаў у адзін сказ з аднароднымі 
дзейнікамі (практ. 66).
Вызначэнне аднародных членаў сказа (практ. 67)

4 Адна-
родныя 
выказнікі 

Фарміраваць 
у вучняў уяўленне 
пра аднародныя 
выказнікі; развіваць 
уменні распазна-
ваць і ўжываць ска-
зы з аднароднымі 
выказнікамі

Падбор аднародных дзейнікаў (практ. 68).
Азначэнне аднародных дзейнікаў (с. 47).
Складанне сказаў з аднароднымі выказнікамі (практ. 69).
Разбор па членах сказа (практ. 69).
Аб’яднанне некалькіх сказаў у адзін сказ з аднароднымі 
выказнікамі (практ. 70).
Разбор па членах сказа (практ. 70).
Самастойная работа (практ. 71)

Практ. 72

5 Сказы з ад-
народнымі 
дзейнікамі 
і выказні- 
камі

Замацаваць і ўдас- 
каналіць уяўленні 
вучняў аб тым, што 
аднародныя члены 
сказа могуць выкон - 
ваць розную ролю; 
развіваць уменні 
выкарыстоўваць 
аднародныя члены 
сказа

Падбор загалоўка да тэксту (практ. 72).
Спісванне і вызначэнне аднародных членаў сказа (практ. 72).
Складанне сказаў з аднароднымі членамі па схеме (практ. 73).
Разбор па членах сказа (практ. 73).
Работа над азначэннем аднародных выказнікаў (с. 50).
Замена некалькіх сказаў адным з аднароднымі членамі ска-
за (практ. 74). 
Самастойная работа  (практ. 75).
Ужыванне аднародных членаў сказа, каб пазбегнуць паў-
тораў (практ. 76)

Практ. 77

6 Аднарод-
ныя дада-
ныя члены 
сказа

Фарміраваць у вуч-
няў уяўленне пра 
аднародныя даданыя 
члены сказа; разві - 
ваць уменні распа-

Ужыванне аднародных членаў сказа (практ. 77).
Падбор загалоўка да тэксту (практ. 77).
Вызначэнне аднародных членаў сказа (практ. 77).
Складанне сказаў з аднароднымі членамі па схеме (практ. 78).
Разбор па членах сказа (практ. 78).

Практ. 81
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4

Працяг

1 2 3 4 5

знаваць і ўжываць 
сказы з аднароднымі 
даданымі членамі 
сказа

Работа над азначэннем (с. 52).
Складанне сказа з аднароднымі даданымі членамі сказа 
(практ. 79).
Самастойная работа (практ. 80)

7 Знакі пры-
пынку  
ў сказах  
з ад народ-
нымі 
членамі 

Развіваць уменні 
распазнаваць ад-
народныя члены 
сказа; азнаёміць 
з правіламі 
пастаноўкі знакаў 
прыпынку паміж 
аднароднымі 
членамі сказа

Вызначэнне аднародных членаў сказа (практ. 81).
Назіранні за знакамі прыпынку паміж аднароднымі чле намі 
сказа (практ. 82).
Падбор аднакаранёвых слоў (практ. 82).
Азнаямленне з правілам (с. 54).
Каменціраванае пісьмо (практ. 83).
Устанаўленне сувязі аднародных членаў сказа з іншымі 
словамі ў сказе (практ. 83).
Выбарачнае спісванне па ўзоры (практ. 83).
Самастойная работа (практ. 84)

Практ. 85

8 Сувязь па- 
між адна-
роднымі 
членамі 
сказа 

Фарміраваць 
уяўленне ў вучняў 
аб сувязі паміж 
аднароднымі 
членамі сказа; 
развіваць уменне 
выкарыстоўваць 
сродкі сувязі ад-
народных членаў 
сказа

Вызначэнне аднародных членаў сказа (практ. 85).
Пастаноўка знакаў прыпынку паміж аднароднымі членамі 
сказа (практ. 86).
Назіранні за сувяззю паміж аднароднымі членамі сказа 
(практ. 86).
Пастаноўка знакаў прыпынку паміж аднароднымі членамі 
сказа (практ. 87).
Слоўнікавая работа (с. 57).
Самастойная работа (практ. 88). 
Ужыванне злучніка і паміж аднароднымі членамі сказа 
(практ. 88)

Практ. 89

9 Сувязь ад-
народных 
членаў 
сказа пры

Развіваць уменні 
вучняў ужываць 
слова і для сувязі 
аднародных членаў

Пастаноўка знакаў прыпынку паміж аднароднымі членамі 
сказа (практ. 89).
Правіла пастаноўкі знакаў прыпынку паміж аднароднымі 
членамі сказа (с. 54).

Практ. 93

1
5

Працяг

1 2 3 4 5

дапамозе 
слова і

сказа; развіваць 
пунктуацыйныя 
навыкі

Выкарыстанне розных відаў сувязі аднародных членаў ска-
за (практ. 90).
Ужыванне слова і для сувязі аднародных членаў сказа 
(практ. 90).
Пастаноўка знакаў прыпынку паміж аднароднымі членамі 
сказа (практ. 91).
Слоўнікавая работа (с. 59).
Самастойная работа (практ. 92)

10 Сувязь ад-
народных 
членаў ска-
за пры дапа-
мозе слоў а, 
але

Азнаёміць 
вучняў са словамі 
а, але, якія 
выкарыстоўваюцца 
для сувязі аднарод-
ных членаў сказа; 
развіваць уменні 
ўжываць словы а, 
але для сувязі адна-
родных членаў ска-
за; удасканальваць 
пунктуацыйныя 
ўменні

Вызначэнне аднародных членаў сказа (практ. 93).
Пастаноўка знакаў прыпынку паміж аднароднымі членамі 
сказа (практ. 93).
Назіранні за аднароднымі членамі сказа, якія звязваюцца 
словамі а, але (практ. 94). 
Работа над правілам ужывання слоў а, але (с. 60). 
Работа над прыказкамі (практ. 95).
Вызначэнне злучнікаў паміж аднароднымі членамі сказа 
(практ. 95).
Самастойная работа  (практ. 97).
Вызначэнне тыпу тэксту (практ. 96).
Гутарка аб паходжанні назваў гарадоў і вёсак Беларусі 
(практ. 96)

Практ. 97

11 Паясняль-
ныя словы 
пры адна-
родных чле-
нах сказа

Фарміраваць 
уменні ў вучняў 
ужываць паясняль-
ныя словы пры 
аднародных членах 
сказа

Пастаноўка знакаў прыпынку паміж аднароднымі членамі 
сказа (практ. 97).
Разбор па членах сказа (практ. 97).
Падбор паясняльных слоў да аднародных членаў сказа 
(практ. 98).
Устанаўленне сувязі слоў у сказе (практ. 98).
Узнаўленне дэфармаваных сказаў (практ. 99).
Самастойная работа (практ. 100).
Вызначэнне аднародных членаў сказа (практ. 100)

Практ. 101
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Працяг

1 2 3 4 5

12 Значэнне 
ў мове ска- 
заў з адна- 
роднымі 
членамі

Паказаць вучням 
значэнне сказаў 
з аднароднымі 
членамі ў мове; 
развіваць уменні 
ўжываць аднарод-
ныя члены сказа 
ў мове

Вызначэнне аднародных членаў сказа (практ. 101).
Ужыванне паясняльных слоў пры аднародных членах сказа 
(практ. 101).
Назіранне за асаблівасцямі тэксту са сказамі, у якіх ужыва-
юцца аднародныя члены з паясняльнымі словамі (практ. 102). 
Развіццё ўмення вызначаць сувязь паміж аднароднымі чле-
намі сказа (практ. 103).
Удасканаленне пунктуацыйных уменняў (практ. 103).  
Самастойная работа (практ. 104)

Практ. 105

13 Асаблівасці 
ўжывання 
ў мове ад-
народных 
членаў 
сказа

Удасканальваць 
уяўленні вучняў аб 
асаблівасцях ужы-
вання аднародных 
членаў сказа ў мове; 
развіваць уменні 
ўжываць у мове 
сказы з аднароднымі 
членамі

Вызначэнне сродкаў сувязі аднародных членаў сказа 
(практ. 105).
Вызначэнне тыпу тэксту (практ. 105).
Вызначэнне сувязі аднародных членаў сказа паміж сабой 
(практ. 100, 106).
Практыкаванні ў вызначэнні сувязі аднародных членаў ска-
за (практ. 106).
Пастаноўка знакаў прыпынку паміж аднароднымі членамі 
сказа (практ. 107).
Работа над слоўнікавым словам (с. 67).
Самастойная работа (практ. 108)

Практ. 109

14 Аднарод-
ныя члены 
сказа

Удасканальваць 
уяўленні вучняў 
пра аднарод-
ныя члены сказа; 
развіваць уменні 
ўжываць аднарод-
ныя члены сказа

Вызначэнне аднародных членаў сказа (практ. 108).
Пераказ тэксту (практ. 108).
Самастойная работа (практ. 109).
Устанаўленне сувязі паміж аднароднымі членамі сказа 
(практ. 110).
Сачыненне па серыі малюнкаў (практ. 111).
Работа над памяткай (с. 70).
Вызначэнне аднародных членаў сказа і пастаноўка знакаў 
прыпынку (практ. 112)

Практ. 113

1
7

Працяг

1 2 3 4 5

15 Кантроль-
ная работа 
па тэме

Праверка ведаў, 
уменняў і навыкаў 
па тэме «Аднарод-
ныя члены сказа»

Дыктант.
Выкананне граматычнага задання

Работа № 2 
на с. 114
(Паўлоў- 
скі, І. І. Бела-
руская мо-
ва: зборнік 
кантроль-
ных работ: 
1—4 класы / 
І. І. Паўлоў- 
скі. — Мінск: 
Аверсэв, 
2014)

СЛОВА (73 г)
Назоўнік (29 г)

1 Род 
назоўнікаў

Удакладніць уяў-
ленні вучняў пра 
род назоўнікаў; 
фарміраваць грама- 
тычнае паняцце «на- 
зоўнік»; развіваць 
уменні падбіраць 
прыметнікі да на- 
зоўнікаў, адрозніваць 
род назоўнікаў па 
прыметніках

Адказы на пытанні па тэме (с. 71).
Ужыванне аднародных членаў сказа  (практ. 113).
Падбор прыметнікаў да назоўнікаў (практ. 114). 
Вызначэнне роду назоўнікаў (практ. 114).
Устанаўленне сувязі слоў у сказе (практ. 114).
Назіранне за змяненнем канчаткаў прыметнікаў, якія спалу-
чаюцца з назоўнікамі рознага роду (практ. 115).
Самастойная работа (практ. 116).
Складанне сказаў са словазлучэннямі (практ. 116)

Практ. 117
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2 Лік 
назоўнікаў 

Удасканальваць па-
няцце вучняў пра 
лік назоўнікаў; раз- 
віваць уменні змя-
няць назоўнікі па 
ліках; азнаёміць 
вучняў з некато- 
рымі назоўнікамі, 
якія не змяняюцца 
па ліках

Вызначэнне роду назоўнікаў (практ. 117).
Змяненне назоўнікаў у сказе (практ. 117).
Практыкаванні ў змяненні назоўнікаў і прыметнікаў, якія 
з імі спалучаюцца, па ліках (практ. 118).
Вызначэнне ліку назоўнікаў (практ. 118). 
Работа над загадкамі (практ. 119). 
Работа над дэфармаванымі сказамі  (практ. 120).
Вызначэнне назоўнікаў, якія не змяняюцца па ліках 
(практ. 120).
Азначэнне назоўнікаў, якія не змяняюцца (с. 75)

Практ. 121

3 Склон 
назоўнікаў 
(агульнае 
паняцце)

Фарміраваць 
у вучняў паняцце 
«склон назоўнікаў», 
азнаёміць з агуль-
ным значэннем і ад- 
носінамі, якія выказ- 
ваюцца склонавымі 
формамі назоўні-
каў; развіваць умен- 
ні вызначаць склон 
назоўнікаў па 
агульным значэнні 
і склонавых пытан-
нях

Азначэнне назоўніка (практ. 121).
Вызначэнне ліку назоўнікаў (практ. 121).
Вызначэнне галоўных членаў сказа, напісанне галосных 
(практ. 121). 
Азнаямленне з назвамі склонаў і склонавымі пытаннямі 
(с. 76).
Азначэнне склонаў у беларускай мове (с. 76).
Назіранне за змяненнем назоўнікаў па склонах (практ. 122).
Складанне табліцы змянення назоўнікаў па склонах (практ. 123).
Вызначэнне склону назоўнікаў па пытаннях (з апорай 
на табліцу) (практ. 124). 
Самастойная работа (практ. 124).
Складанне вуснага апавядання (практ. 124).
Работа над «Памяткай вызначэння склону назоўнікаў» (с. 78)

Практ. 125

4 Змяненне 
назоўнікаў 
па склонах. 
Назоўнікі,

Фарміраваць 
уменні вучняў змя-
няць назоўнікі па 
склонах; азнаёміць

Вызначэнне склону назоўнікаў (практ. 125).
Вызначэнне аднародных членаў сказа (практ. 125).
Назіранне за назоўнікамі, якія не змяняюцца ў беларускай 
мове (практ. 126).

Практ. 129

1
9

Працяг

1 2 3 4 5

якія не змя-
няюцца па 
склонах

з некаторымі 
назоўнікамі, якія 
не змяняюцца па 
склонах

Азнаямленне з азначэннем назоўнікаў, якія не змяняюцца 
па склонах (с. 78).
Складанне сказаў з назоўнікамі, якія не змяняюцца па скло-
нах (практ. 127).
Устанаўленне сувязі слоў у сказе (практ. 127).
Складанне словазлучэнняў і сказаў з назоўнікамі, якія 
не змяняюцца (практ. 127).
Практыкаванне ва ўжыванні ў сказах назоўніка маці 
(практ. 128).
Работа над прымаўкамі (практ. 128).
Складанне вуснага апавядання на тэму «Мая маці самая 
лепшая на свеце» (практ. 128)

5 Змяненне 
назоўнікаў 
па склонах

Замацаваць 
і ўдасканальваць 
уменні вучняў вы-
значаць род, лік 
і склон назоўнікаў; 
удакладніць па-
няцце аб значэнні 
канчатка назоўніка;  
уяўленні аб грама-
тычных прыметах 
назоўніка

Вызначэнне склону назоўнікаў (практ. 129).
Вызначэнне аднародных членаў сказа (практ. 129).
Устанаўленне сувязі слоў у сказе (практ. 129).
Вызначэнне роду, ліку і склону назоўнікаў у сказе 
(практ. 130).
Падбор блізкіх па значэнні слоў (практ. 130).
Вызначэнне канчаткаў назоўнікаў (практ. 130).
Распазнаванне пабуджальнага сказа (практ. 131).
Падбор патрэбных канчаткаў назоўнікаў (практ. 132). 
Падзел тэксту на часткі (практ. 132).
Вызначэнне меж сказаў (практ. 132)

Практ. 133

6 Змяненне 
назоўнікаў 
па ліках 
і склонах 
(скланенне)

Фарміраваць па-
няцце аб змяненні 
(скланенні) назоў-
нікаў; азнаёміць 
з асаблівасцямі змя-

Вызначэнне склону назоўнікаў (практ. 133).
Вызначэнне аднародных членаў сказа (практ. 133).
Вызначэнне асноўнай думкі тэксту (практ. 133).
Назіранне за змяненнем назоўнікаў у сказе па ліках і скло-
нах (практ. 134).

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



2
0

Працяг
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нення назоўнікаў 
жаночага роду  
з канчаткамі -а, -я 
(1-е скланенне), 
мужчынскага роду 
з нулявым канчат-
кам і ніякага роду 
з канчаткамі -а, -е, 
-о (2-е скланенне) 
і жаночага роду 
з нулявым канчат-
кам (3-е скланенне)

Работа над азначэннем скланення назоўнікаў (с. 83).
Работа з табліцай скланення назоўнікаў (практ. 135).
Азначэнне 1, 2 і 3-га скланенняў назоўнікаў (практ. 135).
Вызначэнне скланення назоўнікаў (з апорай на табліцу і аз-
начэнне) (практ. 136).
Змяненне назоўнікаў па склонах (з апорай на табліцу) 
(практ. 136).
Работа над памяткай вызначэння скланення назоўнікаў 
(с. 84).
Вызначэнне скланення і склону назоўнікаў у словазлучэн-
нях (з апорай на табліцу) (практ. 137).
Складанне сказаў са словазлучэннямі (практ. 137).
Разбор па членах сказа (практ. 137)

Практ. 138

7 Скланенне 
назоўнікаў. 
Кантроль- 
ны слоўні- 
кавы дык-
тант 

Развіваць уменні 
распазнаваць і вы-
значаць 1, 2 і 3-е 
скланенні на зоў-
нікаў; фарміраваць 
уяўленні вучняў 
аб асаблівасцях 
змянення назоўні-
каў жаночага роду 
з канчаткамі -а, -я 
і нулявым канчат-
кам

Вызначэнне скланення назоўнікаў (практ. 138).
Раскрыццё сэнсу прыказак (практ. 138).
Распазнаванне слоў з супрацьлеглым значэннем 
(практ. 138).
Складанне супастаўляльнай табліцы змянення назоўнікаў 
1-га і 3-га скланенняў (практ. 139).
Вызначэнне канчаткаў назоўнікаў (практ. 139).
Вызначэнне скланення назоўнікаў (практ. 140).
Распазнаванне аднародных членаў сказа (практ. 140).
Падбор аднакаранёвых слоў (практ. 140).
Складанне апавядання па малюнку (практ. 141).
Запіс апавядання па плане (практ. 141).
Вызначэнне скланення назоўнікаў (практ. 141).
Кантрольны слоўнікавы дыктант

Практ. 142

2
1

Працяг

1 2 3 4 5

8 Змяненне 
назоўнікаў 
жаночага 
роду з кан- 
чат камі -а, 
-я (1-е скла-
ненне)

Фарміраваць 
агульнае паняц-
це аб змяненні 
назоўнікаў 1-га 
скланення; 
развіваць уменні 
змяняць назоўнікі 
1-га скланення па 
склонах

Разбор слоў па саставе (практ. 142).
Распазнаванне назоўнікаў 1-га скланення па канчатках -а, 
-я ў Н. склоне (практ. 143).
Вызначэнне асновы і канчатка слова (практ. 143).
Складанне сказаў (практ. 143).
Практыкаванне ў змяненні назоўнікаў у сказах (практ. 143).
Работа над прыказкамі (практ. 144).
Работа над табліцай змянення назоўнікаў 1-га скланення 
(практ. 145).
Выдзяленне склонавых канчаткаў назоўнікаў 1-га скланен-
ня (практ. 145).
Складанне сказаў з назоўнікамі 1-га скланення (практ. 145).
Разбор па членах сказа (практ. 145).
Назіранне за склонавымі формамі назоўнікаў (практ. 145).
Выбарачнае спісванне (практ. 146).
Вызначэнне склону назоўнікаў (практ. 146).
Вызначэнне канчаткаў назоўнікаў 1-га скланення (практ. 146)

Практ. 147

9 Назоўны 
і вінавальны 
склоны 
назоўнікаў 
1-га скла-
нення

Азнаёміць з фор-
мамі назоўнікаў 
1-га скланення ў Н. 
і В. склонах; раз- 
віваць уменні ад- 
розніваць назоў нікі 
1-га скланення ў Н. 
і В. склонах; фар мі- 
раваць уменні ўжы- 
ваць канчаткі назоў- 
нікаў 1-га скла нення 
ў Н. і В. склонах

Работа над дэфармаваным тэкстам (практ. 147).
Работа над пытаннямі рубрыкі «Успомніце!» (с. 91).
Распазнаванне Н. і В. склонаў (практ. 148).
Супастаўленне Н. і В. склонаў (практ. 148).
Вызначэнне канчаткаў назоўнікаў 1-га скланення ў Н. і В. 
склонах (практ. 148).
Работа над табліцай Н. і В. склонаў назоўнікаў 1-га скла-
нення (практ. 148).
Ужыванне форм Н. і В. склонаў у сказе (практ. 149).
Вызначэнне галоўных і даданых членаў сказа (практ. 149).
Напісанне канчаткаў назоўнікаў 1-га скланення ў Н. і В. 
склонах (с. 93).

Практ. 152
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Развіццё ўмення вызначаць Н. і В. склоны назоўнікаў 1-га 
скланення і правільна пісаць склонавыя канчаткі (практ. 150).
Вызначэнне склонавых канчаткаў (з апорай на табліцу) 
(практ. 150).
Работа над прыказкамі (практ. 150).
Самастойная работа (практ. 151). 
Пісьмо па памяці (практ. 151)

10 Напісанне 
склонавых 
канчаткаў 
назоўнікаў 
1-га скла-
нення ў на- 
зоўным і ві- 
наваль ным 
склонах

Замацаваць 
уменні вучняў 
пісаць склонавыя 
канчаткі назоўнікаў 
1-га скланення; 
развіваць навыкі 
ўжывання склона-
вых форм назоўні-
каў 1-га скланення

Вызначэнне асноўнай думкі тэксту (практ. 152).
Падбор загалоўка (практ. 153).
Вызначэнне склону назоўнікаў (практ. 153).
Вызначэнне склону і склонавых канчаткаў (з апорай 
на табліцу) (практ. 153).
Расказванне казкі (практ. 153). 
Развіццё звязнай мовы вучняў (практ. 153).
Выбарачнае спісванне (практ. 153).
Напісанне склонавых канчаткаў назоўнікаў 1-га скланення 
(практ. 154).
Вызначэнне частак тэксту (практ. 154).
Змяненне назоўнікаў 1-га скланення ў сказе (практ. 154). 
Самастойная работа (практ. 155).
Вызначэнне аднародных членаў сказа і ўстанаўленне іх 
сувязі (практ. 155).
Слоўнікавая работа (практ. 155)

Практ. 156

11 Родны 
склон 
назоўнікаў 
1-га скла-
нення

Удасканальваць 
уяўленні вучняў аб 
Р. склоне; фарміра- 
ваць уменні вызна-
чаць назоўнікі 1-га  
скланення ў Р. скло-

Вызначэнне склону і канчаткаў назоўнікаў 1-га скланення 
(практ. 156).
Падзел тэксту на часткі (практ. 156).
Адказы на пытанні па тэме рубрыкі «Успомніце!» (с. 97).
Назіранне за значэннем і канчаткамі назоўнікаў 1-га скла-
нення ў Р. склоне (практ. 157).

Практ. 161

2
3

Працяг

1 2 3 4 5

не і пра вільна 
пісаць іх канчаткі

Работа над табліцай Р. склону назоўнікаў 1-га скланення 
(практ. 157).
Вызначэнне назоўнікаў Р. склону і іх канчаткаў (з апорай 
на табліцу) (практ. 157).
Работа над прыказкамі (практ. 158).
Азначэнне канчаткаў Р. склону назоўнікаў 1-га скланення 
(практ. 159).
Развіццё ўменняў ужываць форму роднага склону назоў-
нікаў 1-га скланення і правільна пісаць канчаткі (практ. 160).
Складанне сказаў па пытаннях з ужываннем форм Р. склону 
назоўнікаў (практ. 160).
Выдзяленне канчаткаў Р. склону назоўнікаў (практ. 160)

12 Супастаў-
ленне да-
вальнага 
і меснага 
склонаў 
назоўнікаў 
1-га скла-
нення

Удакладніць 
уяўленні вучняў аб 
агульным значэнні 
Д. і М. склонаў; 
фармі ра ваць уменні 
адрозніваць фор-
мы назоўнікаў 1-га 
скланення ў Д. і М.
склонах

Адказы на пытанні па тэме рубрыкі «Успомніце!» (с. 100).
Супастаўленне Д. і М. склонаў назоўнікаў (практ. 162).
Работа над табліцай Д. і М. склонаў (практ. 162). 
Вызначэнне Д. і М. склонаў назоўнікаў 1-га скланення ў ска-
зах (практ. 162).
Работа над прыказкамі (практ. 163).
Азначэнне канчаткаў назоўнікаў 1-га скланення ў Д. і М. 
склонах (с. 102).
Ужыванне Д. і М. склонаў назоўнікаў у словазлучэннях 
(практ. 164).
Складанне сказаў са словазлучэннямі (практ. 164).
Устанаўленне сувязі слоў (практ. 164)

Практ. 165

13 Напісанне 
склонавых 
канчаткаў 

Замацаваць уменні 
ўжываць назоўнікі 
1-га скланення

Устанаўленне сувязі слоў (практ. 165).
Складанне і запіс сказаў (практ. 165).
Устанаўленне сувязі сказаў у тэксце (практ. 165).

Практ. 169
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назоўнікаў 
1-га скла-
нення ў да- 
вальным 
і месным 
склонах

ў Д. і М. склонах 
і правільна пісаць іх 
канчаткі

Напісанне склонавых канчаткаў назоўнікаў 1-га скланення 
ў словазлучэннях (практ. 166).
Вызначэнне склону назоўнікаў (практ. 166).
Вызначэнне канчаткаў назоўнікаў 1-га скланення (практ. 167). 
Самастойная работа (практ. 168).
Напісанне канчаткаў назоўнікаў у Д. і М. склонах (практ. 168).
Работа над загадкамі (практ. 168)

14 Творны 
склон назоў - 
нікаў 1-га 
скланення 

Азнаёміць з формай 
Т. склону назоўні- 
каў 1-га скланення; 
развіваць уменні 
распазнаваць і ўжы-
ваць назоўнікі  
1-га скланення  
ў Т. склоне; засвоіць 
правапіс склонавых 
канчаткаў назоў-
нікаў 1-га скланен-
ня ў Т. склоне

Выдзяленне канчаткаў назоўнікаў жаночага роду (практ. 169).
Вызначэнне склону назоўнікаў па пытаннях і канчатках 
(практ. 169).
Адказы на пытанні па тэме рубрыкі «Успомніце!» (с. 105).
Распазнаванне назоўнікаў у Т. склоне (практ. 170).
Назіранні за ўжываннем назоўнікаў у Т. склоне (практ. 170).
Работа над табліцай Т. склону назоўнікаў (практ. 170).
Вызначэнне назоўнікаў 1-га скланення ў Т. склоне (практ. 171). 
Азначэнне канчаткаў назоўнікаў 1-га скланення ў Т. скло-
не (с. 106).
Ужыванне назоўнікаў 1-га скланення ў словазлучэннях 
(практ. 172).
Складанне сказаў са словазлучэннямі (практ. 172).
Вызначэнне канчаткаў назоўнікаў у Т. склоне (практ. 172)

Практ. 173

15 Напісанне 
канчаткаў 
назоўнікаў 
1-га скла-
нення  
ў творным 
склоне

Замацаваць 
уменні вызна-
чаць і правільна 
ўжываць назоўнікі 
1-га скланен-
ня ў Т. склоне; 
фарміраваць

Ужыванне формы Т. склону назоўнікаў і вызначэнне кан-
чаткаў (практ. 173).
Складанне сказаў (практ. 174).
Вызначэнне канчаткаў назоўнікаў 1-га скланення ў Т. скло-
не (практ. 174).
Напісанне канчаткаў Т. склону (практ. 174).
Пісьмо па памяці (практ. 175).

Практ. 177
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навыкі правапісу 
канчаткаў 
назоўнікаў 1-га 
скланення ў Т. 
склоне

Напісанне канчаткаў назоўнікаў 1-га скланення ў Т. склоне 
(практ. 175). 
Самастойная работа (практ. 176).
Гутарка пра беражлівыя адносіны да вады (практ. 176).
Слоўнікавая работа (с. 109)

16 Змяненне 
назоўнікаў 
1-га скла-
нення па 
склонах

Абагульніць ве-
ды вучняў аб 
змяненні па скло-
нах назоўнікаў 
1-га скланення; 
развіваць уменні 
правільна пісаць 
склонавыя канчаткі 
назоўнікаў 1-га 
скланення

Вызначэнне склону назоўнікаў 1-га скланення (практ. 177).
Вызначэнне аднародных членаў сказа (практ. 178).
Складанне плана тэксту і вусны пераказ па плане (практ. 178).
Распазнаванне назоўнікаў 1-га скланення (практ. 178). 
Практыкаванне ва ўжыванні склонавых канчаткаў назоў-
нікаў 1-га скланення (практ. 179).
Работа над загадкамі (практ. 180).
Адказы на абагульняючыя пытанні (с. 111).
Падбор прыкладаў склонавых форм назоўнікаў 1-га скла-
нення (с. 111)

Практ. 181

17 Змяненне 
назоўнікаў 
мужчынска-
га і ніякага 
роду (2-е 
скланенне) 

Фарміраваць 
агульнае паняцце 
вучняў аб змяненні 
назоўнікаў 2-га 
скланення па 
склонах; развіваць 
уменні вызначаць 
склон назоўнікаў 
2-га скланення

Вызначэнне склону назоўнікаў 1-га скланення (практ. 181). 
Выдзяленне канчаткаў назоўнікаў 1-га скланення 
(практ. 181).
Распазнаванне назоўнікаў мужчынскага і ніякага роду 
(практ. 182).
Работа над азначэннем назоўнікаў 2-га скланення (с. 112).
Работа над табліцай змянення па склонах назоўнікаў 2-га 
скланення (практ. 183).
Практыкаванне ў змяненні назоўнікаў 2-га скланення па 
склонах (з апорай на табліцу) (практ. 183).
Складанне сказаў са склонавымі формамі назоўнікаў 2-га 
скланення (практ. 184).
Вызначэнне склону назоўнікаў у словазлучэннях (практ. 185).
Складанне сказаў са словазлучэннямі (практ. 185)

Практ. 186
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18 Назоўны 
і вінавальны 
склоны 
назоўнікаў 
2-га скла-
нення 

Удакладніць веды 
вучняў аб агуль-
ным значэнні Н. і В. 
склонаў назоўнікаў; 
фарміраваць умен ні 
вызначаць назоў-
нікі 2-га скланення 
ў Н. і В. склонах; 
аз наёміць з канчат-
ка мі назоўнікаў 
2-га скланення ў Н. 
і В. склонах

Выдзяленне канчаткаў назоўнікаў 2-га скланення (практ. 186).
Вызначэнне склону назоўнікаў 2-га скланення (практ. 186).
Супастаўленне Н. і В. склонаў назоўнікаў (практ. 187).
Разбор па членах сказа (практ. 187).
Работа над табліцай (практ. 187).
Азначэнне канчаткаў назоўнікаў 2-га скланення ў Н. і В. 
склонах (с. 115).
Ужыванне Н. і В. склонаў назоўнікаў у сказах (з апорай 
на табліцу) (практ. 188).
Разбор па членах сказа (практ. 188).
Работа над памяткай (с. 116).
Вызначэнне назоўнікаў 2-га скланення ў Н. і В. склонах 
(з апорай на памятку) (практ. 189).
Самастойная работа (практ. 190)

Практ. 191

19 Родны 
склон 
назоўнікаў 
2-га скла-
нення 

Удакладніць веды 
вучняў аб агульным 
значэнні Р. скло-
ну назоўнікаў; 
фарміраваць 
уменні вызначаць 
Р. склон назоўнікаў 
2-га скланення 
і правільна пісаць 
канчаткі

Вызначэнне склону назоўнікаў 2-га скланення (практ. 191).
Тлумачэнне сэнсу прыказак (практ. 191).
Назіранне за ўжываннем назоўнікаў у Р. склоне (практ. 192).
Азначэнне канчаткаў Р. склону (с. 118).
Работа над табліцай Р. склону (практ. 192).
Вызначэнне некаторых назоўнікаў, якія ў Р. склоне маюць 
канчаткі -у(-ю) (практ. 193).
Вызначэнне Р. склону назоўнікаў (практ. 193).
Работа над прымаўкамі (практ. 193).
Азначэнне канчаткаў назоўнікаў Р. склону (с. 119).
Ужыванне Р. склону назоўнікаў 2-га скланення (практ. 194).
Азнаямленне з прыёмам адрознення Р. і В. склонаў назоў-
нікаў, якія адказваюць на пытанне што? 
Работа над памяткай (с. 120).

Практ. 196
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Вызначэнне склону назоўнікаў 2-га скланення ў сказах  
(з апорай на табліцу і памятку) (практ. 195). 
Самастойная работа (практ. 195)

20 Даваль-
ны склон 
назоўнікаў 
2-га скла-
нення 

Удакладніць агуль-
нае ўяўленне 
вучняў пра зна-
чэнне Д. скло-
ну назоўнікаў; 
фарміраваць 
уменні вызначаць 
і ўжываць назоўнікі 
2-га скланення ў Д. 
склоне

Вызначэнне склону назоўнікаў і выдзяленне канчаткаў 
(практ. 196).
Расказванне вучняў пра назіранні за сонцам (практ. 196).
Назіранні за ўжываннем назоўнікаў у Д. склоне (практ. 197).
Работа над табліцай Д. склону назоўнікаў (практ. 197).
Азначэнне канчаткаў назоўнікаў 2-га скланення ў Д. скло-
не (с. 122).
Ужыванне назоўнікаў у Д. склоне (з апорай на табліцу) 
(практ. 198).
Складанне сказаў са словазлучэннямі (практ. 198).
Вызначэнне канчаткаў назоўнікаў Д. склону (практ. 198). 
Самастойная работа (практ. 199).
Пісьмо па памяці (практ. 199)

Практ. 200

21 Творны 
склон на-
зоўнікаў 
2-га скла-
нення 

Удакладніць веды 
вучняў аб агульным 
значэнні Т. склону 
назоўнікаў; фармі-
ра ваць уменні вы-
значаць і ўжываць 
назоўнікі 2-га скла-
нення ў Т. склоне

Вызначэнне канчаткаў назоўнікаў Д. склону (практ. 200).
Ужыванне ў мове форм назоўнікаў Д. склону (практ. 201).
Назіранні за ўжываннем назоўнікаў у Т. склоне (практ. 201).
Работа над табліцай Т. склону назоўнікаў (с. 123).
Вызначэнне канчаткаў назоўнікаў Т. склону (з апорай на 
табліцу) (практ. 202).
Вызначэнне асновы слова (практ. 202).
Ужыванне назоўнікаў 2-га скланення ў Т. склоне (практ. 203). 
Азначэнне канчаткаў назоўнікаў 2-га скланення ў Т. скло-
не (с. 125).
Напісанне канчаткаў назоўнікаў Т. склону (з апорай на таб-
ліцу) (практ. 204).
Расказванне казкі (практ. 204)

Практ. 205
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22 Месны 
склон назоў - 
нікаў 2-га 
скла - 
нення 

Азнаёміць вучняў 
з формай М. скло-
ну назоўнікаў 
2-га скланен-
ня; фарміраваць 
уменні вызначаць 
і ўжываць назоўнікі 
2-га скланен-
ня ў М. склоне; 
абагульніць веды 
вучняў аб змяненні 
назоўнікаў 2-га 
скланення

Выдзяленне канчаткаў назоўнікаў 2-га скланення ў Т. скло-
не (практ. 205).
Ужыванне ў мове формы Т. склону назоўнікаў 2-га скла-
нення (практ. 205).
Назіранні за ўжываннем назоўнікаў у М. склоне (практ. 206).
Работа над табліцай М. склону назоўнікаў (практ. 206).
Ужыванне назоўнікаў 2-га скланення ў М. склоне (з апорай 
на табліцу) (практ. 207).
Складанне сказаў і разбор па членах сказа (практ. 207).
Напісанне д — дз, т — ц (практ. 207).
Азначэнне канчаткаў назоўнікаў 2-га скланення ў М. скло-
не (с. 127).
Ужыванне назоўнікаў М. склону (з апорай на табліцу) 
(практ. 208).
Вызначэнне аднародных членаў сказа (практ. 208).
Арфаграфічная работа (практ. 208).
Адказы на пытанні па тэме па малюнку (практ. 208).
Напісанне канчаткаў назоўнікаў 2-га скланення (практ. 208).
Напісанне зычных т — ц (практ. 208).
Самастойная работа (практ. 209).
Пісьмо па памяці (практ. 210).
Абагульненне ведаў аб змяненні назоўнікаў 2-га скланен-
ня (с. 129)

Практ. 211

23 Змяненне 
назоўнікаў 
жаночага 
роду з ну-
лявым кан-
чаткам

Фарміраваць агуль- 
нае ўяўленне аб змя- 
ненні назоўнікаў 
3-га скланення; 
развіваць уменні 
вызначаць Н. і В. 
склоны назоўнікаў

Вызначэнне склону назоўнікаў 2-га скланення (практ. 211).
Выдзяленне канчаткаў назоўнікаў 2-га скланення 
(практ. 211).
Распазнаванне назоўнікаў жаночага роду з нулявым кан-
чаткам (практ. 212).
Назіранні за формамі Н. і В. склонаў назоўнікаў (практ. 212).
Работа над табліцай Н. і В. склонаў назоўнікаў (практ. 213).

Практ. 217
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(агульнае 
паняцце)

3-га скланення; 
азнаёміць з кан-
чаткамі назоўнікаў 
3-га скланення 
ў Н. і В. склонах

Вызначэнне Н. і В. склонаў назоўнікаў 3-га скланення 
(практ. 213).
Вызначэнне склону назоўнікаў 3-га скланення (з апорай 
на табліцу) (практ. 214).
Разбор па членах сказа (практ. 214).
Работа над слоўнікавым словам (с. 131).
Распазнаванне Н. і В. склонаў назоўнікаў (практ. 215). 
Пісьмо па памяці (практ. 216)

24 Родны, да-
вальны і мес - 
ны склоны 
назоўнікаў 
3-га скла-
нення

Азнаёміць з канчат-
камі назоўнікаў 
3-га скланення 
ў Р., Д. і М. скло-
нах; развіваць 
уменні вызначаць 
Р., Д. і М. скло-
ны назоўнікаў 3-га 
скланення

Вызначэнне склону назоўнікаў 3-га скланення (практ. 217).
Вызначэнне аднародных членаў сказа (практ. 217).
Супастаўленне назоўнікаў 3-га скланення ў Р., Д. і М. скло-
нах (практ. 218).
Работа над табліцай Р., Д. і М. склонаў назоўнікаў (практ. 218).
Ужыванне форм Р., Д. і М. склонаў назоўнікаў 3-га скла-
нення ў словазлучэннях (з апорай на табліцу) (практ. 219).
Складанне сказаў і разбор па членах сказа (практ. 219).
Азначэнне канчаткаў Р., Д. і М. склонаў назоўнікаў 3-га скла-
нення (с. 134).
Ужыванне назоўнікаў 3-га скланення ў Р., Д. і М. склонах 
(з апорай на табліцу) (практ. 220).
Вызначэнне склону назоўнікаў 3-га скланення  (практ. 220).
Складанне сказаў па пытаннях (практ. 221)

Практ. 222

25 Творны 
склон на-
зоў нікаў 
3-га скла-
нення

Азнаёміць з канчат-
камі назоўнікаў 
3-га скланення ў Т. 
склоне; развіваць 
уменні вызначаць

Вызначэнне канчаткаў назоўнікаў 3-га скланення 
(практ. 222).
Падбор слоў з супрацьлеглым значэннем (практ. 222).
Работа над табліцай Т. склону назоўнікаў 3-га скланення 
(практ. 223).
Супастаўленне назоўнікаў 1-га і 3-га скланенняў 
(практ. 224).

Практ. 228
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Т. склон назоўнікаў 
і правільна пі саць 
канчаткі; абагуль - 
ніць веды аб змя-
ненні назоўнікаў 
3-га скланення

Азначэнне канчаткаў назоўнікаў 3-га скланення ў Т. скло-
не (с. 137).
Ужыванне назоўнікаў Т. склону (з апорай на табліцу) 
(практ. 225).
Азнаямленне з падаўжэннем апошняга зычнага асновы 
назоўнікаў 3-га скланення ў Т. склоне (практ. 225).
Работа над правілам падаўжэння зычных асновы назоўнікаў 
3-га скланення ў Т. склоне (с. 137).
Ужыванне назоўнікаў 3-га скланення ў Т. склоне 
(практ. 226).
Змяненне назоўнікаў 3-га скланення і вызначэнне іх скло-
ну (практ. 227).
Абагульненне ведаў аб змяненні назоўнікаў 3-га скланен-
ня (с. 139)

26 Кантроль-
ны дык-
тант 

Праверка 
арфаграфічнай 
падрыхтоўкі вучняў

Пісьмо пад дыктоўку Работа № 3
(Паўлоў- 
скі, І. І. Бела-
руская мова:  
зборнік кант- 
рольных ра- 
бот: 1—4 
класы /  
І. І. Паўлоў-
скі. — Мінск: 
Аверсэв, 
2014.)
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Частка 2

27 Змяненне 
назоўнікаў 
множна-
га ліку па 
склонах; 
назоўны, 
родны 
і вінавальны 
склоны 
назоўнікаў 
множнага 
ліку 

Фарміраваць 
агульнае паняц-
це аб змяненні 
назоўнікаў множ-
нага ліку па скло-
нах; азнаёміць 
з канчаткамі 
назоўнікаў множ-
нага ліку ў Н., Р. і В. 
склонах; развіваць 
уменні ўжываць 
назоўнікі множна-
га ліку ў Н., Р. і В. 
склонах і правільна 
пісаць іх канчаткі

Распазнаванне назоўнікаў множнага ліку (практ. 1).
Работа над табліцай змянення назоўнікаў множнага ліку па 
склонах (практ. 1).
Супастаўленне канчаткаў назоўнікаў множнага ліку 
(практ. 1).
Скланенне назоўнікаў множнага ліку (практ. 1).
Вызначэнне назоўнікаў множнага ліку (практ. 2).
Работа над табліцай Н., Р. і В. склонаў назоўнікаў множнага 
ліку (практ. 3).
Супастаўленне канчаткаў В. і Р., В. і Н. склонаў назоўнікаў 
множнага ліку (практ. 3). 
Вызначэнне склону назоўнікаў множнага ліку ў тэксце 
(з апорай на табліцу) (практ. 3).
Разбор па членах сказа (практ. 3).
Азначэнне канчаткаў Н., Р. і В. склонаў назоўнікаў множ-
нага ліку (с. 4).
Змяненне назоўнікаў множнага ліку ў сказах і вызначэнне 
склону (практ. 4).
Работа над загадкамі (практ. 5).
Разбор слоў па саставе (практ. 5).
Вызначэнне канчаткаў назоўнікаў множнага ліку (з апорай 
на табліцу і азначэнне) (практ. 5).
Пісьмо па памяці (практ. 6)

Практ. 7

28 Даваль-
ны, твор-
ны і мес-
ны склоны 
назоўнікаў

Фарміраваць агуль-
нае паняцце аб змя- 
ненні назоўнікаў 
множнага ліку ў Д., 
Т. і М. склонах; 

Выдзяленне канчаткаў назоўнікаў множнага ліку ў Н., Р., 
В. склонах (практ. 7).
Разбор слоў па саставе (практ. 7).
Работа над табліцай Д., Т. і М. склонаў назоўнікаў множнага 
ліку (практ. 8).

Практ. 13
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множнага 
ліку

азнаёміць з канчат- 
камі назоўнікаў 
множнага ліку ў Д., 
Т. і М. склонах; 
развіваць уменні 
ўжываць назоўнікі 
множнага ліку  
ў Д., Т. і М. склонах 
і правільна пісаць іх 
канчаткі

Азначэнне канчаткаў Д., Т. і М. склонаў назоўнікаў множ-
нага ліку (с. 8).
Змяненне назоўнікаў множнага ліку ў сказах і вызначэнне 
склону (практ. 9).
Напісанне канчаткаў назоўнікаў множнага ліку ў Д., Т. і М. 
склонах (практ. 10).
Работа над прыказкамі (практ. 10).
Сачыненне па серыі малюнкаў (практ. 11).
Падбор загалоўка да тэксту (практ. 11).
Пісьмо па памяці (практ. 12).
Адказы на пытанні па тэме (с. 11)

29 Кантроль-
ная рабо-
та па тэме 
«Назоўнік»

Праверка ведаў, 
уменняў і навыкаў 
вучняў

Пісьмо пад дыктоўку.
Выкананне граматычнага задання

Работа № 3
(Паўлоў- 
скі, І. І. Бе-
ларуская мо-
ва: зборнік 
кантроль-
ных работ: 
1—4 класы / 
І. І. Паў-
лоў скі. — 
3-е выд. — 
Мінск: 
Аверсэв, 
2014.)

3
3

Працяг

1 2 3 4 5

Прыметнік (15 г)

1 Прыметнік 
як часціна 
мовы. Змя-
ненне пры- 
метнікаў па 
родах, ліках 
і склонах 

Фарміраваць 
агульнае паняц-
це аб прыметніку 
як часціне мо-
вы; азнаёміць 
са змяненнем 
прыметнікаў па ро-
дах, ліках і скло-
нах; развіваць 
уменні вызна-
чаць і правільна 
ўжываць 
прыметнікі ў сказе

Аналіз кантрольнай работы.
Работа над памылкамі. 
Разбор граматычнага задання.
Паўтарэнне аб прыметніку як часціне мовы (с. 12).
Адказы на пытанні па тэме рубрыкі «Успомніце!» (с. 12).
Устанаўленне сувязі прыметніка з назоўнікам (практ. 14).
Азначэнне сувязі прыметніка з назоўнікам у сказе (с. 13).
Развіццё ўмення ўстанаўліваць сувязь прыметніка з назоў-
нікам (практ. 15).
Злучэнне прыметнікаў з назоўнікамі пры дапамозе кан-
чаткаў (практ. 15).
Складанне сказаў са словазлучэннямі (практ. 15).
Разбор па членах сказа (практ. 15).
Ужыванне прыметнікаў у сказах і вызначэнне іх роду, ліку 
і склону (практ. 16). 
Самастойная работа (практ. 16).
Выбарачнае спісванне (практ. 16)

Практ. 17

2 Сувязь 
прыметніка 
з назоў-
нікам 

Развіваць уменні 
вызначаць і ўста-
наўліваць сувязь 
прыметніка з назоў-
нікам у сказе; уда-
сканальваць веды 
вучняў аб змяненні 
прыметнікаў

Вызначэнне роду, ліку і склону прыметнікаў (практ. 17).
Устанаўленне сувязі прыметнікаў з назоўнікамі (практ. 17).
Падбор прыметнікаў да назоўнікаў у сказе па пытаннях 
(практ. 18).
Вызначэнне ролі прыметнікаў у мове (практ. 18).
Развіццё ўмення ўстанаўліваць сувязь прыметніка з назоў-
нікам у сказе (практ. 19).
Работа над памяткай устанаўлення канчатка прыметніка 
(с. 15).

Практ. 21
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Практыкаванне ў дапасаванні прыметнікаў да назоўнікаў 
у сказе (практ. 20).
Вызначэнне аднародных членаў сказа (практ. 20).
Ужыванне прыметнікаў у мове (практ. 20).
Слоўнікавая работа (с. 15)

3 Змяненне 
прымет-
нікаў па 
склонах 

Азнаёміць са 
змяненнем 
прыметнікаў 
адзіночнага і множ-
нага ліку па скло-
нах; фарміраваць 
уменні вызна-
чаць склон і скло-
навыя канчаткі 
прыметнікаў 

Выдзяленне канчаткаў прыметнікаў (практ. 21).
Вызначэнне аднародных членаў сказа (практ. 21).
Вызначэнне роду, ліку і склону прыметнікаў у тэксце (практ. 22). 
Назіранне за змяненнем прыметнікаў адзіночнага ліку па 
склонах. Работа над табліцай (практ. 23).
Назіранне за змяненнем прыметнікаў множнага ліку па 
склонах. Работа над табліцай (практ. 24).
Складанне і запіс сказаў з прыметнікамі ў розных склонах 
(практ. 24).
Змяненне прыметнікаў па склонах (з апорай на табліцу) 
(практ. 25).
Складанне сказаў са склонавымі формамі прыметнікаў 
(практ. 25).
Разбор па членах сказа (практ. 25).
Работа над памяткай вызначэння склону прыметнікаў (с. 20)

Практ.  26

4 Змяненне 
прыметні-
каў муж-
чынскага 
і ніякага ро-
ду. Назоўны 
і вінавальны 
склоны

Азнаёміць са змя-
неннем па скло-
нах прыметнікаў 
мужчынскага 
і ніякага роду; на-
вучыць адрозніваць 
прыметнікі 
ў Н. і В. склонах; 
фарміраваць

Вызначэнне роду, ліку і склону прыметнікаў (практ. 26).
Выдзяленне канчаткаў прыметнікаў (практ. 26).
Вызначэнне аднародных членаў сказа (практ. 26).
Назіранне за формамі Н. і В. склонаў прыметнікаў (практ. 27).
Работа над табліцай «Змяненне прыметнікаў мужчынскага 
і ніякага роду» (практ. 27). 
Азначэнне канчаткаў Н. і В. склонаў прыметнікаў (с. 32).
Разбор па членах сказа і вызначэнне склону прыметнікаў 
(практ. 28).

Практ. 30

3
5

Працяг

1 2 3 4 5

уменні вызначаць 
і правільна 
пісаць канчаткі 
прыметнікаў у Н. 
і В. склонах

Выдзяленне канчаткаў прыметнікаў у Н. і В. склонах 
(практ. 28).
Ужыванне канчаткаў прыметнікаў у Н. і В. склонах (практ. 29). 
Самастойная работа (практ. 29).
Слоўнікавая работа (с. 23)

5 Родны 
склон пры-
метнікаў 
мужчынска-
га і ніякага 
роду

Азнаёміць з фор-
май прыметнікаў 
мужчынскага 
і ніякага роду ў Р. 
склоне; навучыць 
адрозніваць Р. і В. 
склоны некато-
рых прыметнікаў; 
фарміраваць уменні 
вызначаць Р. 
склон прыметнікаў 
і правільна пісаць 
канчаткі

Вызначэнне роду, ліку і склону прыметнікаў (практ. 30).
Адгадванне загадак (практ. 30).
Назіранне за змяненнем прыметнікаў у Р. склоне (практ. 31). 
Работа над табліцай (практ. 31). 
Азначэнне канчаткаў Р. склону прыметнікаў (с. 25).
Ужыванне прыметнікаў Р. склону ў словазлучэннях 
(практ. 32).
Выдзяленне канчаткаў прыметнікаў у Р. склоне (практ. 32).
Работа над памяткай адрознення Р. і В. склонаў прымет-
нікаў (с. 25).
Дапісванне канчаткаў Р. склону прыметнікаў (практ. 33).
Арфаграфічная работа (практ. 33).
Ужыванне прыметнікаў і назоўнікаў у Р. склоне (практ. 34). 
Работа над дэфармаванымі сказамі (практ. 34)

Практ. 35

6 Давальны 
склон пры- 
метнікаў 
мужчынска-
га і ніякага 
роду

Азнаёміць з формай 
прыметнікаў муж-
чынскага і ніякага 
роду ў Д. склоне; 
фарміраваць уменні 
вызначаць Д. склон 
прыметнікаў і пра- 
вільна пісаць кан-
чаткі

Вызначэнне канчаткаў Р. склону прыметнікаў (практ. 35). 
Вызначэнне аднародных членаў сказа (практ. 35).
Назіранне за змяненнем прыметнікаў у Д. склоне (практ. 36). 
Работа над табліцай (практ. 36). 
Практыкаванне ва ўжыванні прыметнікаў Д. склону ў сло-
вазлучэннях (практ. 37).
Азначэнне канчаткаў Д. склону прыметнікаў (с. 28).
Выдзяленне канчаткаў Д. склону прыметнікаў (практ. 38).
Пісьмо па памяці (практ. 38).
Разбор слоў па саставе (практ. 38).
Дапісванне канчаткаў прыметнікаў у Д. склоне (практ. 39). 
Самастойная работа (практ. 39)

Практ. 40
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7 Творны 
і месны 
склоны пры-
метнікаў 
мужчынска-
га і ніякага 
роду

Азнаёміць са змя- 
неннем прыметні-
каў мужчынскага 
і ніякага роду ў Т. 
і М. склонах; на-
вучыць адрозніваць 
прыметнікі ў Т. 
і М. склонах; фар-
міраваць уменні вы-
значаць і правільна 
пісаць канчаткі 
прыметнікаў у Т. 
і М. склонах; аба-
гульніць веды аб 
змяненні прымет-
нікаў мужчынскага 
і ніякага роду

Вызначэнне склону прыметнікаў (практ. 40).
Выдзяленне канчаткаў прыметнікаў (практ. 40).
Напісанне галосных (практ. 40).
Назіранне за змяненнем прыметнікаў у Т. і М. склонах 
(практ. 41). 
Работа над табліцай (практ. 41). 
Азначэнне канчаткаў Т. і М. склонаў прыметнікаў (с. 30).
Вызначэнне склону і выдзяленне канчаткаў прыметнікаў  
у Т. і М. склонах (практ. 42).
Складанне сказаў са словазлучэннямі (практ. 42). 
Разбор па членах сказа (практ. 42).
Дапісванне канчаткаў прыметнікаў у Т. і М. склонах (практ. 43). 
Выбарачнае спісванне (практ. 43).
Ужыванне прыметнікаў з назоўнікамі ў Т. і М. склонах.
Самастойная работа (практ. 44).
Абагульненне аб змяненні прыметнікаў мужчынскага 
і ніякага роду (с. 32).
Адказы на пытанні па тэме (с. 32)

Практ. 45

8 Змяненне 
пры метні-
каў жаноча-
га роду

Фарміраваць 
агульнае паняцце 
вучняў аб змяненні 
па склонах 
прыметнікаў жано-
чага роду; развіваць 
уменні вызначаць 
склон прыметнікаў 
жаночага роду

Вызначэнне роду, ліку і склону прыметнікаў (практ. 45).
Вызначэнне сувязі прыметніка з назоўнікам (практ. 45).
Назіранне за змяненнем прыметнікаў жаночага роду па 
склонах (практ. 46). 
Работа над табліцай (практ. 46). 
Параўнанне склонавых форм прыметнікаў (практ. 40).
Вызначэнне склону прыметнікаў жаночага роду (практ. 46).
Выдзяленне склонавых канчаткаў прыметнікаў жаночага 
роду (практ. 46).
Работа над прыказкамі (практ. 47).

Практ. 49

3
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Працяг
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Змяненне прыметнікаў па склонах (практ. 48). 
Складанне табліцы (практ. 48).
Складанне сказаў са склонавымі формамі (практ. 48)

9 Назоўны 
склон пры-
м етні каў 
жаночага 
роду 

Азнаёміць з формай 
прыметнікаў жано-
чага роду ў Н. скло-
не; фарміраваць 
уменні ўжываць 
прыметнікі ў Н. 
склоне і адроз-
ніваць прыметнікі 
жаночага і ніякага 
роду ў Н. склоне

Вызначэнне склону прыметнікаў жаночага роду (практ. 49).
Выдзяленне канчаткаў прыметнікаў жаночага роду (практ. 49).
Назіранне за формай прыметнікаў у Н. склоне (практ. 50). 
Работа над табліцай (практ. 50). 
Азначэнне канчаткаў Н. склону прыметнікаў (с. 35).
Выдзяленне канчаткаў Н. склону прыметнікаў  (практ. 51).
Складанне сказаў і разбор па членах сказа (практ. 51).
Дапісванне канчаткаў прыметнікаў (практ. 52).
Работа над загадкай (практ. 52).
Работа над памяткай адрознення прыметнікаў жаночага ро-
ду ад прыметнікаў ніякага роду ў Н. склоне (с. 36).
Ужыванне прыметнікаў жаночага і ніякага роду ў Н. скло-
не (практ. 53)

Практ. 54

10 Родны, 
даваль-
ны, твор-
ны і мес-
ны скло-
ны пры-
метнікаў 
жаночага 
роду

Азнаёміць са змя - 
неннем прымет ні- 
каў жаночага роду 
ў Р., Д., Т. і М. скло-
нах; наву чыць ад- 
розніваць прымет-
нікі ў Р., Д., Т. і М. 
склонах; фарміра-
ваць умен ні вызна- 
чаць і пра вільна пі- 
саць кан чаткі пры- 
метнікаў у Р., Д., Т. 
і М. склонах

Вызначэнне склону прыметнікаў (практ. 54).
Выдзяленне канчаткаў прыметнікаў ніякага роду ў Н. скло-
не (практ. 54).
Напісанне галосных (практ. 54).
Назіранне за змяненнем прыметнікаў жаночага роду ў Р., Д., 
Т. і М. склонах (практ. 55). 
Работа над табліцай (практ. 55). 
Азначэнне канчаткаў Р., Д., Т. і М. склонаў прыметнікаў жа-
ночага роду (с. 37).
Вызначэнне склону і выдзяленне канчаткаў прыметнікаў  
у Р., Д., Т. і М. склонах (практ. 56).
Вызначэнне склону прыметнікаў жаночага роду ў сказе  
(практ. 57).

Практ. 59
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Пісьмо па памяці (практ. 57).
Змяненне прыметнікаў у Р., Д., Т. і М. склонах (практ. 58).
Разбор слоў па саставе (практ. 58).
Вызначэнне склону прыметнікаў жаночага роду (практ. 58)

11 Вінавальны 
і твор-
ны скло-
ны пры-
метнікаў 
жаночага 
роду. 
Кантроль-
ны слоўні-
кавы дык-
тант 

Азнаёміць з фор-
мамі прыметнікаў 
у В. і Т. склонах; 
фарміраваць уменні 
вызначаць і пра - 
вільна пісаць кан-
чаткі прыметнікаў 
у В. і Т. склонах

Вызначэнне склону прыметнікаў жаночага роду (практ. 59). 
Выдзяленне канчаткаў жаночага роду (практ. 59).
Разбор слоў па саставе (практ. 59).
Супастаўленне В. і Т. склонаў прыметнікаў (практ. 60). 
Работа над табліцай (практ. 60). 
Азначэнне канчаткаў В. і Т. склонаў прыметнікаў  (с. 40).
Вызначэнне склону прыметнікаў жаночага роду ў сказах  
(практ. 61).
Выдзяленне канчаткаў прыметнікаў у В. і Т. склонах (практ. 61).
Вызначэнне В. і Т. склонаў прыметнікаў (практ. 61). 
Пісьмо пад дыктоўку (практ. 62).
Развіццё звязнай пісьмовай мовы (практ. 63).
Складанне тэксту па плане (практ. 63).
Выкарыстанне прыметнікаў жаночага роду ў мове (практ. 63).
Абагульненне аб змяненні прыметнікаў жаночага роду 
(с. 42).
Кантрольны слоўнікавы дыктант

Практ. 64
(Паўлоў- 
скі, І. І. 
Белару-
ская мова: 
зборнік 
кантроль-
ных работ: 
1—4 кла- 
сы / І. І. Паў- 
лоў скі. — 
3-е выд. — 
Мінск: 
Аверсэв, 
2014.)

12 Змяненне 
прым ет ні-
каў множ-
нага ліку. 
Назоўны 
і вінавальны 
склоны

Азнаёміць са змя-
неннем па скло-
нах прыметнікаў 
множнага ліку; 
вучыць распазна-
ваць прыметнікі 
ў Н. і В. склонах; 
фарміраваць

Вызначэнне роду, ліку і склону прыметнікаў жаночага ро-
ду (практ. 64).
Выдзяленне канчаткаў прыметнікаў (практ. 64).
Назіранне за змяненнем прыметнікаў множнага ліку па 
склонах (практ. 65).
Работа над табліцай (практ. 65). 
Супастаўленне канчаткаў Н. і В. склонаў прыметнікаў 
(практ. 60).

Практ. 69

3
9

Працяг

1 2 3 4 5

уменні вызначаць 
і правільна 
пісаць канчаткі 
прыметнікаў множ-
нага ліку ў Н. і В. 
склонах

Работа над табліцай (практ. 66).
Азначэнне форм Н. і В. склонаў назоўнікаў множнага ліку 
(с. 44).
Выдзяленне канчаткаў прыметнікаў у Н. і В. склонах.
Разбор па членах сказа (практ. 67).
Ужыванне канчаткаў прыметнікаў у Н. і В. склонах (с. 45). 
Самастойная работа (практ. 68)

13 Родны, 
месны 
і вінавальны 
скло-
ны пры-
метнікаў 
множнага 
ліку 

Азнаёміць са змя - 
неннем прымет-
нікаў множнага 
ліку ў Р., М. і В.
склонах; вучыць 
адрозніваць формы 
прыметнікаў у Р., 
М. і В. склонах; 
фарміраваць умен - 
ні вызначаць і пра - 
вільна пісаць кан-
чаткі прыметнікаў 
у Р., М. і В. склонах

Вызначэнне сувязі прыметніка з назоўнікам  (практ. 69).
Вызначэнне склону прыметнікаў множнага ліку (практ. 69).
Выдзяленне канчаткаў прыметнікаў множнага ліку (практ. 69).
Вызначэнне галоўных членаў сказа (практ. 69).
Назіранне за змяненнем прыметнікаў множнага ліку ў Р., 
М. і В. склонах (практ. 70). 
Работа над табліцай (практ. 70). 
Азначэнне канчаткаў Р., М. і В. склонаў прыметнікаў множ-
нага ліку (с. 47).
Ужыванне прыметнікаў Р., М. і В. склонаў у словазлучэн-
нях (практ. 71).
Дапісванне канчаткаў прыметнікаў у Р., М. і В. склонах 
(практ. 72).
Падзел слоў для пераносу (практ. 72).
Вызначэнне склону прыметнікаў множнага ліку (практ. 72).
Развіццё звязнай мовы вучняў (практ. 73).
(Вучні складаюць вуснае апавяданне па серыі малюнкаў 
з ужываннем прыметнікаў множнага ліку.)

Практ.  74

14 Давальны 
і творны 
склоны

Азнаёміць са 
змяненнем 
прыметнікаў множ- 

Выдзяленне канчаткаў прыметнікаў множнага ліку (практ. 74).
Вызначэнне склону прыметнікаў множнага ліку (практ. 74).
Супастаўленне Д. і Т. склонаў прыметнікаў (практ. 75). 

Практ. 79
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пры метні -
каў множ-
нага ліку 

нага ліку ў Д. і Т.
склонах; вучыць 
адрозніваць формы 
прыметнікаў у Д. 
і Т. склонах; фар- 
міраваць уменні вы-
значаць і правільна 
пісаць канчаткі 
прыметнікаў 
у Д. і Т. склонах; 
абагульніць ве-
ды пра змяненне 
прыметнікаў множ-
нага ліку

Работа над табліцай (практ. 75). 
Напісанне канчаткаў прыметнікаў у Д. і Т. склонах (практ. 75).
Азначэнне канчаткаў Д. і Т. склонаў прыметнікаў (с. 50).
Дапісванне канчаткаў і вызначэнне склону прыметнікаў 
у сказах (практ. 76).
Вызначэнне Д. і Т. склонаў прыметнікаў  (практ. 76). 
Пісьмо тэксту пад дыктоўку (практ. 77).
Пастаноўка знакаў прыпынку паміж аднароднымі членамі 
сказа (практ. 77).
Практыкаванне ва ўжыванні Д. і Т. склонаў прыметнікаў 
множнага ліку  (практ. 78).
Работа над загадкай (практ. 78).
Абагульненне аб змяненні прыметнікаў множнага ліку (с. 52).
Адказы на пытанні па тэме (с. 52)

15 Кантроль-
ная работа 
па тэме

Праверыць веды, 
уменні і навыкі 
вучняў па тэме 
«Прыметнік»

Запіс тэксту пад дыктоўку.
Выкананне граматычнага задання

Работа № 4
(Паўлоўс- 
скі, І. І. Бела-
руская мо-
ва: зборнік 
кантроль-
ных работ: 
1—4 класы / 
І. І. Паўлоў-
с кі. — 3-е 
выд. — 
Мінск: 
Аверсэв, 
2014.)

4
1

Працяг

1 2 3 4 5

Займеннік (5 г)

1 Займеннік 
як часціна 
мовы 
(агульнае 
паняцце)

Азнаёміць з займен-
нікам як часцінай 
мовы; фарміраваць 
уменні распазна-
ваць і ўжываць 
займеннікі ў тэксце

Аналіз кантрольнай работы. 
Работа над памылкамі. 
Абмеркаванне вынікаў кантрольнай работы. 
Назіранне за словамі, якія ўказваюць на прадметы (практ. 80).
Супастаўленне назваў прадметаў і слоў, якія ўказваюць на 
прадметы (практ. 80).
Работа над азначэннем займеннікаў (с. 58).
Вызначэнне займеннікаў у тэксце (практ. 81).
Вызначэнне склону займеннікаў (практ. 81).
Практыкаванне ва ўжыванні займеннікаў у тэксце (практ. 82).
Вызначэнне ролі займенніка ў сказе (практ. 82).
Падбор назоўніка замест займенніка ў сказе (практ. 83).
Адгадванне загадак (практ. 83)

Практ. 84

2 Асабовыя 
займеннікі

Азнаёміць 
з асабовымі 
займеннікамі; 
фарміраваць паняц-
це аб замяшчальнай 
ролі займеннікаў 
у сказе; развіваць 
уменні распазна-
ваць і ўжываць аса-
бовыя займеннікі 
ў мове

Вызначэнне ролі займеннікаў у мове (практ. 84).
Разбор па членах сказа (практ. 84).
Назіранне за ўжываннем асабовых займеннікаў і фармі-
раванне ўяўленняў аб асобе і ліку асабовых займеннікаў 
(практ. 85).
Падбор займеннікаў (практ. 85).
Азначэнне асабовых займеннікаў (с. 57).
Вызначэнне асобы і ліку займеннікаў (практ. 86).
Пісьмо па памяці (практ. 86).
Практыкаванне ў суаднясенні асабовых займеннікаў і назваў 
асоб (практ. 87).
Вызначэнне роду займенніка 3-й асобы па роду назоўніка, 
якога ён замяшчае (практ. 87).
Азначэнне роду займеннікаў 3-й асобы (с. 58).

Практ. 85— 
89
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Вызначэнне асобы і ліку асабовых займеннікаў і роду зай-
меннікаў 3-й асобы (практ. 88). 
Самастойная работа (практ. 88)

3 Змяненне 
займеннікаў 
1-й і 2-й 
асобы па 
склонах 

Азнаёміць са змя-
неннем займеннікаў 
1-й і 2-й асобы па 
склонах; азнаёміць 
з напісаннем зай - 
меннікаў з прына - 
зоў нікамі; фармі- 
раваць уменні рас-
пазнаваць і вы-
значаць склон 
займеннікаў 1-й 
і 2-й асобы

Вызначэнне асобы і ліку займеннікаў (практ. 89).
Ужыванне займеннікаў у тэксце (практ. 89).
Назіранне за змяненнем займеннікаў 1-й і 2-й асобы па скло-
нах (практ. 90). 
Работа над табліцай (практ. 90).
Азначэнне змянення займеннікаў па склонах і напісання 
прыназоўнікаў з займеннікамі (с. 60).
Вызначэнне склону займеннікаў 1-й і 2-й асобы (практ. 91). 
Слоўнікавая работа (с. 60).
Вызначэнне асобы і склону займеннікаў (практ. 92).
Пісьмо па памяці (практ. 92).
Падбор блізкіх па значэнні слоў (практ. 92).
Ужыванне асабовых займеннікаў (практ. 92)

Практ. 93

4 Змяненне 
займеннікаў 
3-й асобы 
па склонах

Азнаёміць са змя-
неннем займеннікаў 
3-й асобы па скло-
нах; фарміраваць 
уменні распазна-
ваць і вызначаць 
склон займеннікаў 
3-й асобы

Напісанне віншавання, ужыванне асабовых займеннікаў 
(практ. 93).
Ужыванне асабовых займеннікаў (практ. 93).
Змяненне займеннікаў 3-й асобы па склонах (практ. 94).
Работа над табліцай змянення займеннікаў 3-й асобы па 
склонах (практ. 94).
Вызначэнне асобы і склону займеннікаў (практ. 95).
Гука-літарны разбор (практ. 96).
Самастойная работа (практ. 96).
Падбор асабовых займеннікаў (практ. 97—98).
Вызначэнне асобы і склону займеннікаў (практ. 99).
Абагульненне аб асабовых займенніках (с. 66)

Практ. 101

4
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5 Навучаль-
нае са-
чыненне 
па серыі 
малюнкаў

Развіваць звяз-
ную мову вучняў; 
развіваць уменні 
ўжываць асабовыя 
займеннікі ў тэксце

Падрыхтоўчая работа (практ. 100).
Гутарка па малюнках (практ. 100).
Вызначэнне тэмы і асноўнай думкі тэксту (практ. 100).
Слоўнікавая работа (практ. 100).
Напісанне сачынення (практ. 100)

Дзеяслоў (20 г)

1 Змяненне 
дзеясловаў

Удасканальваць 
паняцце вучняў 
аб дзеяслове як 
часціне мовы; 
фарміраваць уменні 
падбіраць асабовыя 
займеннікі да дзея-
словаў; развіваць 
уменні вызначаць 
і змяняць дзеясло-
вы па часах і ліках

Паўтарэнне аб дзеяслове як часціне мовы (с. 67).
Адказы на пытанні аб дзеяслове як часціне мовы (с. 67).
Змяненне дзеясловаў (практ. 102).
Пастаноўка пытанняў да дзеясловаў (практ. 102).
Вызначэнне часу і ліку дзеясловаў (практ. 102).
Разбор па членах сказа (практ. 102).
Падбор асабовых займеннікаў (практ. 103).
Пастаноўка пытанняў ад займеннікаў да дзеясловаў 
(практ. 103).
Вызначэнне часу і ліку дзеясловаў у сказе (практ. 104).
Слоўнікавая работа (с. 68).
Практыкаванне ў падборы асабовых займеннікаў да дзея-
словаў (практ. 104).
Выбарачнае спісванне (практ. 104).
Работа над прыказкамі (практ. 104).
Складанне тэксту-разважання (практ. 104)

Практ. 105

2 Змяненне 
дзеясловаў 
прошлага 
часу па ро-
дах

Фарміраваць 
уменні вызначаць 
сувязь асабовага 
займенніка і дзе-
яслова; развіваць 
уменні вызначаць

Вызначэнне часу і ліку дзеясловаў (практ. 105).
Вызначэнне склону асабовых дзеясловаў (практ. 105).
Распазнаванне дзеясловаў (практ. 106).
Складанне сказаў з дзеясловамі (практ. 107).
Практыкаванне ў падстаноўцы займеннікаў 3-й асобы да 
дзеясловаў (практ. 107).

Практ. 109
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род дзеяслова про-
шлага часу і змя-
няць гэтыя дзеясло-
вы па родах

Вызначэнне роду дзеясловаў прошлага часу (практ. 100, 
107).
Работа над памяткай вызначэння роду дзеяслова прошлага 
часу (с. 70).
Вызначэнне роду дзеясловаў (практ. 108). 
Самастойная работа (практ. 108).
Выбарачнае спісванне (практ. 108).
Вызначэнне роду дзеясловаў прошлага часу (практ. 108)

3 Неазначаль-
ная форма 
дзеяслова

Азнаёміць вучняў 
з неазначальнай 
формай дзеяслова; 
фарміраваць уменні 
вызначаць неаз-
начальную форму 
дзея слова

Вызначэнне роду дзеясловаў прошлага часу (практ. 109).
Замена назоўнікаў займеннікамі ў сказе (практ. 109).
Назіранне за неазначальнай формай дзеяслова (практ. 110).
Азначэнне неазначальнай формы дзеяслова (с. 72).
Распазнаванне неазначальнай формы дзеяслова ў сказе 
(практ. 111).
Работа над прыказкамі (практ. 111).
Практыкаванне ў пастаноўцы дзеясловаў у неазначальнай 
форме (практ. 112).
Вызначэнне адрозненняў неазначальнай формы ад часавых 
форм дзеяслова (практ. 112)

Практ. 113

4 Неазначаль-
ная форма 
дзеяслова.
Навучаль-
ны пераказ

Развіваць умен-
не вызначаць 
і ўжываць неаз-
начальную фор-
му дзея слова; 
развіваць звязную 
мову вучняў

Вызначэнне дзеясловаў неазначальнай формы (практ. 113).
Ужыванне неазначальнай формы дзеяслова (практ. 113).
Назіранне за неазначальнай формай дзеяслова (практ. 114).
Складанне сказаў з неазначальнай формай дзеяслова 
(практ. 115).
Пастаноўка пытанняў да неазначальнай формы дзеяслова 
(практ. 116).
Работа над прыказкамі (практ. 116)

Практ. 117
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5 Змяненне 
дзеясловаў 
цяперашня-
га і будуча-
га часу

Азнаёміць вучняў 
са змяненнем 
дзеясловаў цяпе-
рашняга і будуча-
га часу па асобах 
і ліках; фарміраваць 
уменні вызначаць 
асобу і лік дзеяс-
лова

Вызначэнне дзеясловаў неазначальнай формы (практ. 117).
Ужыванне неазначальнай формы дзеяслова (практ. 117).
Назіранне за змяненнем дзеясловаў цяперашняга і будучага 
часу (практ. 118).
Работа над памяткай вызначэння асобы дзеясловаў цяпе-
рашняга і будучага часу (с. 75).
Вызначэнне асобы, ліку і часу дзеясловаў (з апорай на па-
мятку) (практ. 119).
Вызначэнне асабовых канчаткаў дзеясловаў (практ. 119).
Устанаўленне сувязі асабовых займеннікаў і дзеясловаў 
у сказе (практ. 120).
Вызначэнне асобы і ліку дзеясловаў (практ. 120).
Змяненне дзеясловаў цяперашняга і будучага часу па асобах 
і ліках (практ. 121).
Складанне сказаў з асабовымі формамі дзеясловаў (практ. 121)

Практ. 122

6 Змяненне 
дзеясловаў 
цяперашня-
га і будуча-
га часу

Замацаваць веды 
вучняў аб змяненні 
дзеясловаў цяпе-
рашняга і будучага 
часу па асобах і лі- 
ках; развіваць умен- 
ні вызначаць асобу, 
час і лік дзеясловаў 
цяперашняга і бу-
дучага часу

Вызначэнне асобы і ліку дзеясловаў (практ. 122).
Ужыванне дзеясловаў цяперашняга і будучага часу 
(практ. 123).
Вызначэнне часу дзеясловаў (практ. 124).
Вызначэнне асобы дзеясловаў (практ. 124). 
Пастаноўка дзеясловаў у цяперашнім часе (практ. 125).
Самастойная работа (практ. 125).
Вызначэнне асобы і ліку дзеясловаў цяперашняга і будучага 
часу (практ. 125)

Практ. 126

7 Дзеясловы  
І і ІІ спра-
жэння (агуль-
нае паняцце)

Азнаёміць вучняў 
з дзеясловамі 
І і ІІ спражэння; 
фарміраваць агуль-

Вызначэнне асобы і ліку дзеясловаў цяперашняга і будучага 
часу (практ. 126).
Ужыванне ў мове дзеясловаў цяперашняга і будучага часу 
(практ. 126).

Практ. 130
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Працяг

1 2 3 4 5

нае паняцце аб 
І і ІІ спражэнні 
дзеясловаў; 
развіваць уменні 
вызначаць спражэн-
не дзеяслова

Работа над табліцай І і ІІ спражэння дзеясловаў (практ. 127). 
Назіранне за канчаткамі І і ІІ спражэння (практ. 127).
Азначэнне спражэння дзеясловаў (с. 79). 
Азнаямленне з канчаткамі дзеясловаў І і ІІ спражэння (с. 80).
Практыкаванне ў спражэнні дзеясловаў (практ. 129).
Пісьмо па памяці (практ. 129).
Выдзяленне асабовых канчаткаў (практ. 129).
Вызначэнне спражэння дзеясловаў (практ. 129)

8 І і ІІ спра-
жэнне 
дзеясловаў

Замацаваць веды 
вучняў аб 
І і ІІ спражэнні 
дзеясловаў цяпе-
рашняга і будуча-
га часу; развіваць 
уменні вызна-
чаць спражэнне 
дзеясловаў

Вызначэнне спражэння дзеясловаў (практ. 130).
Выдзяленне канчаткаў дзеясловаў І і ІІ спражэння  (практ. 130).
Работа над памяткай вызначэння спражэння дзеясловаў 
(с. 81).
Практыкаванне ў вызначэнні І і ІІ спражэння дзеясловаў 
(практ. 131).
Складанне сказаў з асабовымі формамі дзеясловаў І і ІІ 
спражэння (практ. 131).
Дапісванне канчаткаў дзеясловаў (практ. 132).
Работа над прыказкамі (практ. 132).
Складанне вуснага тэксту-разважання па прыказцы 
(практ. 132).
Вызначэнне спражэння дзеясловаў (практ. 133).
Выдзяленне асабовых канчаткаў дзеясловаў у тэксце 
(практ. 133). 
Самастойная работа (практ. 133)

Практ. 134

9 Напісанне 
асабовых 
канчаткаў 
дзеясловаў 
І і ІІ спра-
жэння

Фарміраваць агуль-
нае паняцце вучняў 
аб напісанні аса-
бовых канчаткаў 
дзеясловаў І і ІІ 
спражэння; 

Выдзяленне канчаткаў дзеясловаў І і ІІ спражэння (практ. 134).
Ужыванне дзеясловаў І і ІІ спражэння (практ. 134).
Работа над табліцай змянення дзеясловаў цяперашняга і бу-
дучага часу (практ. 135).
Практыкаванне ва ўтварэнні асабовых форм дзеясловаў 
(практ. 136). 

Практ. 138

4
7

Працяг

1 2 3 4 5

развіваць уменні 
вызначаць аса-
бовыя канчаткі 
дзеясловаў

Выдзяленне асабовых канчаткаў дзеясловаў (практ. 136).
Складанне сказаў з асабовымі формамі (практ. 136).
Выдзяленне асабовых канчаткаў дзеясловаў (практ. 136).
Пераказ тэксту па плане (практ. 137).
Выдзяленне асабовых канчаткаў дзеясловаў (практ. 130)

10 І і ІІ спра-
жэнне 
дзеясловаў

Замацаваць уменні 
вызначаць спра-
жэнне дзеясловаў; 
развіваць уменне 
пісаць асабовыя 
канчаткі дзеясловаў

Выдзяленне асабовых канчаткаў дзеясловаў, вызначэнне 
спражэння (практ. 138).
Ужыванне асабовых дзеясловаў у мове (практ. 138).
Утварэнне формы 3-й асобы дзеяслова ад неазначальнай 
формы (практ. 139).
Складанне сказаў з дзеясловамі 3-й асобы І і ІІ спражэння 
(практ. 139).
Практыкаванне ў вызначэнні спражэння дзеясловаў 
(практ. 140). 
Выдзяленне канчаткаў дзеясловаў (практ. 140).
Работа над памяткай вызначэння спражэння дзеясловаў 
(с. 86)

Практ. 142

11 І і ІІ спра-
жэнне 
дзеясловаў

Замацаванне ведаў 
аб спосабах вызна-
чэння І і ІІ спра-
жэння дзеясловаў; 
развіваць уменні 
карыстацца
спосабамі вызна-
чэння І і ІІ спра-
жэння дзеясловаў

Вызначэнне ліку і спражэння дзеясловаў (практ. 142).
Разбор слоў па саставе (практ. 142).
Складанне вуснага апавядання (практ. 142).
Пастаноўка дзеясловаў у 3-й асобе множнага ліку (практ. 143).
Вызначэнне І і ІІ спражэння дзеясловаў па 3-й асобе множ-
нага ліку (практ. 143). 
Змяненне дзеясловаў у сказе (практ. 144).
Вызначэнне І і ІІ спражэння па неазначальнай форме дзея-
слова (практ. 144).
Выдзяленне асабовых канчаткаў дзеясловаў (практ. 144). 
Самастойная работа (практ. 145).
Вызначэнне канчаткаў дзеясловаў (практ. 145)

Практ. 146
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Працяг

1 2 3 4 5

12 Напісанне 
канчаткаў 
дзеясловаў 
І і ІІ спра-
жэння  
ў 1-й асобе

Азнаёміць вучняў 
з напісаннем 
канчаткаў 
дзеясловаў І і ІІ 
спражэння ў 1-й 
асобе; фарміраваць 
уменні вызначаць 
і правільна пісаць 
канчаткі ў 1-й асо-
бе дзеясловаў І і ІІ 
спражэння

Вызначэнне канчаткаў дзеясловаў (практ. 146).
Вызначэнне скланення і склону назоўнікаў (практ. 146).
Утварэнне формы 2-й асобы дзясловаў І і ІІ спражэння 
(практ. 147).
Складанне сказаў з асабовымі формамі (практ. 147).
Работа над памяткай вызначэння канчаткаў дзясловаў І і ІІ 
спражэння (с. 89).
Замена 1-й асобы займеннікаў і дзеясловаў на 2-ю або 3-ю 
ў сказах (практ. 148).
Вызначэнне І і ІІ спражэння дзеясловаў па канчатках 2-й 
або 3-й асобы (практ. 148).
Змяненне асобы дзеясловаў у тэксце (практ. 148).
Вызначэнне тыпу тэксту (практ. 149).
Змяненне асобы дзеясловаў (практ. 149)

Практ. 150

13 Асабовыя 
канчаткі 
дзеясловаў 
І і ІІ спра-
жэння

Замацаваць веды аб 
змяненні дзеясло- 
ваў І і ІІ спражэн- 
ня па асобах; раз- 
віваць уменні вуч- 
няў ужываць дзея- 
словы І і ІІ спражэн- 
ня і правільна 
пісаць іх канчаткі

Вызначэнне спражэння дзеясловаў (практ. 150).
Вызначэнне роду, ліку і склону назоўнікаў (практ. 150).
Напісанне канчаткаў дзеясловаў (практ. 151).
Змяненне асобы дзеясловаў у тэксце (практ. 152).
Вызначэнне асобы і ліку дзеясловаў (практ. 152).
Ужыванне дзеясловаў (практ. 153).
Работа над прыказкамі (практ. 153).
Замена неазначальнай формы дзеяслова асабовымі (практ. 153). 
Вызначэнне спражэння дзеясловаў (практ. 153)

Практ. 154

14 Асабовыя 
канчаткі 
дзеясловаў 
І і ІІ спра-
жэння

Замацаваць веды аб 
змяненні дзеясло- 
ваў І і ІІ спражэн- 
ня па асобах; раз- 
віваць уменні вуч- 
няў ужываць дзея-

Вызначэнне спражэння дзеясловаў (практ. 154).
Вызначэнне аднародных членаў сказа (практ. 154).
Выдзяленне асабовых канчаткаў дзеясловаў (практ. 155).
Вызначэнне асобы і ліку дзеясловаў (практ. 155).
Ужыванне дзеясловаў І і ІІ спражэння (практ. 156).
Напісанне канчаткаў дзеясловаў І і ІІ спражэння (практ. 156).

Практ. 158

4
9

Працяг

1 2 3 4 5

словы І і ІІ спра-
жэння і правільна 
пісаць іх канчаткі

Работа над дэфармаванымі сказамі (практ. 157).
Адгадванне загадак (практ. 157).
Вызначэнне спражэння дзеясловаў (практ. 157)

15 Напісанне 
асабовых 
канчаткаў 
дзеясловаў 
І і ІІ спра-
жэння

Абагульніць веды, 
уменні і навыкі 
аб змяненні 
дзеясловаў І і ІІ 
спражэння па 
асобах; развіваць 
уменні вучняў 
ужываць дзеясло-
вы І і ІІ спражэння 
і правільна пісаць іх 
канчаткі

Вызначэнне часу і ліку дзеясловаў (практ. 158).
Выдзяленне асабовых канчаткаў дзеясловаў І і ІІ спражэн-
ня (практ. 158).
Вызначэнне асобы і ліку дзеясловаў (практ. 158).
Пісьмо пад дыктоўку (практ. 159). 
Самастойная работа (практ. 160).
Ужыванне асабовых форм дзеясловаў у сказе (практ. 160). 
Работа над загадкамі (практ. 161).
Абагульненне па тэме «Спражэнне дзеясловаў» (с. 96).
Адказы на абагульняючыя пытанні па тэме «Спражэнне 
дзеясловаў» (с. 96)

Практ. 162

16 Кантроль-
ная рабо-
та па тэме 
«Змяненне 
дзеясловаў 
цяпераш-
няга і буду-
чага часу»

Праверыць веды, 
уменні і навыкі 
вучняў аб спра-
жэнні дзеясловаў

Выкананне граматычных заданняў Работа № 4
(Паўлоў- 
скі, І. І. Бе-
ларуская 
мова: тэма-
тычны кан-
троль:  
2—4 класы / 
І. І. Паў- 
 лоў скі. — 
3-е выд. — 
Мінск: Авер-
сэв, 2014.)
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Працяг

1 2 3 4 5

17 Змяненне 
дзеясловаў 
прошлага 
часу

Азнаёміць вучняў 
са змяненнем 
дзеясловаў прошла-
га часу па ліках і ро-
дах; фарміраваць 
уменні вызначаць 
лік і род дзеясловаў 
прошлага часу

Аналіз кантрольнай работы. 
Работа над памылкамі, якія былі дапушчаны ў граматыч-
ным заданні. 
Паўтарэнне аб змяненні дзеясловаў І і ІІ спражэння 
(практ. 163).
Вызначэнне дзеясловаў прошлага часу (практ. 163).
Вуснае дапаўненне тэксту (практ. 163). 
Назіранне за змяненнем дзеясловаў прошлага часу па родах 
і ліках (практ. 164). 
Работа над табліцай (практ. 164).
Азначэнне суфіксаў дзеясловаў прошлага часу (с. 98).
Ужыванне дзеясловаў прошлага часу ў тэксце (практ. 165).
Вызначэнне ліку дзеясловаў (практ. 165).
Вызначэнне ліку і роду (у адзіночным ліку) дзеясловаў про-
шлага часу (практ. 166).
Выдзяленне суфіксаў дзеясловаў прошлага часу (практ. 166)

Практ. 167

18 Змяненне 
дзеясловаў 
прошлага 
часу

Фарміраваць умен- 
ні змяняць дзеясло-
вы прошлага часу 
па ліках і родах; раз- 
віваць уменні пра- 
вільна пісаць суфік- 
сы і канчаткі дзея сло-
ваў прошлага часу

Вызначэнне роду дзеясловаў прошлага часу (практ. 167).
Ужыванне ў мове дзеясловаў прошлага часу (практ. 167).
Вызначэнне ліку і роду дзеясловаў прошлага часу  (практ. 167).
Выбарачнае спісванне (практ. 168).
Дапісванне суфіксаў дзеясловаў прошлага часу (практ. 169).
Пастаноўка дзеясловаў у прошлым часе  (практ. 170).
Вызначэнне роду дзеясловаў прошлага часу (практ. 170)

Практ. 171

19 Змяненне 
дзеясловаў

Абагульніць веды 
вучняў аб дзеясло-
ве як часціне мовы; 
развіваць уменні 
змяняць дзеясловы

Вызначэнне роду дзеясловаў прошлага часу (практ. 171).
Выдзяленне суфіксаў дзеясловаў прошлага часу (практ. 171).
Ужыванне ў мове дзеясловаў прошлага часу (практ. 172).
Дапісванне суфіксаў дзеясловаў прошлага часу  (практ. 172).
Падбор аднакаранёвых слоў (практ. 172).

Практ. 174

5
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Працяг

1 2 3 4 5

цяперашняга, бу-
дучага і прошлага 
часу

Вызначэнне асобы і склону асабовых займеннікаў (практ. 172).
Каменціраванае пісьмо (практ. 173).
Абагульненне аб змяненні дзеясловаў  (с. 103).
Адказы на абагульняючыя пытанні па тэме (с. 103).
Выдзяленне суфіксаў дзеясловаў прошлага часу (практ. 170)

20 Кантроль-
ны дык-
тант з гра-
матычным 
заданнем

Праверка ведаў, 
уменняў і навыкаў 
вучняў па тэме 
«Дзеяслоў»

Пісьмо пад дыктоўку.
Выкананне граматычнага задання

Работа № 6
(Паўлоў- 
скі, І. І. Бе ла - 
руская мова: 
зборнік кан-
трольных 
работ: 1—4 
класы /  
І. І. Паў лоў- 
скі. — 3-е 
выд. — Мінск: 
Аверсэв, 
2014.)

Прыслоўе (4 г)

1 Прыслоўе 
як часціна 
мовы 

Фарміраваць агуль-
нае паняцце аб 
прыслоўі як часціне 
мовы; развіваць 
уменні распазна-
ваць і ўжываць 
прыслоўі ў мове

Аналіз кантрольнай работы. 
Работа над памылкамі, якія былі дапушчаны ў дыктанце. 
Работа над памылкамі, якія былі дапушчаны ў граматыч-
ным заданні. 
Назіранне за сувяззю прыслоўяў з дзеясловамі (практ. 175).
Азначэнне прыслоўя (с. 104).
Распазнаванне прыслоўяў у мове (практ. 176).
Вызначэнне прыслоўяў у сказе (практ. 176).
Пісьмо па памяці (практ. 177).
Вызначэнне прыслоўяў (практ. 177)

Практ. 178
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Працяг

1 2 3 4 5

2 Ужыванне 
прыслоўяў 
у мове

Фарміраваць 
уменні ўжываць 
прыслоўі ў мове; 
азнаёміць з утва-
рэннем некаторых 
прыслоўяў

Вызначэнне прыслоўяў (практ. 178).
Ужыванне прыслоўяў у мове (практ. 179).
Падбор прыслоўяў да дзеясловаў і прыметнікаў (практ. 179).
Складанне сказаў з прыслоўямі (практ. 180).
Развіццё звязнай мовы вучняў (практ. 181).
Складанне вуснага апавядання па малюнку (практ. 181).
Складанне і запіс сказаў з прыслоўямі (практ. 181)

Практ. 182

3 Ужыванне 
прыслоўяў 
у мове

Замацаванне 
ўмення ўжываць 
прыслоўі ў мове

Падбор прыслоўяў (практ. 182).
Ужыванне прыслоўяў у мове (практ. 182).
Распазнаванне прыслоўяў у сказе (практ. 183).
Пісьмо па памяці (практ. 183).
Падбор прыслоўяў да дзеясловаў у сказе (практ. 184).
Развіццё звязнай мовы вучняў (практ. 184).
Складанне вуснага тэксту-разважання па прыказцы 
(практ. 184)

Практ. 185

4 Ужыванне 
прыслоўяў 
у мове. 
Кантроль- 
ны слоўні-
кавы дык-
тант

Абагульніць веды 
вучняў аб прыслоўі 
як часціне мовы; 
развіваць уменні 
ўжываць прыслоўі 
ў мове; праверыць 
веды аб слоўніка-
вых словах

Вызначэнне прыслоўяў у сказе (практ. 185).
Вызначэнне спражэння дзеясловаў цяперашняга і будучага 
часу (практ. 185).
Падбор прыслоўяў да дзеясловаў (практ. 186).
Работа над прыказкамі (практ. 186).
Складанне вуснага апавядання па прыказцы (практ. 186).
Устанаўленне сувязі прыслоўяў з дзеясловамі (практ. 187). 
Слоўнікавая работа (с. 109).
Распазнаванне прыслоўяў (практ. 188).
Утварэнне прыслоўяў ад іншых слоў (практ. 189).
Кантрольны слоўнікавы дыктант. 
Запіс слоўнікавых слоў пад дыктоўку. 
Абагульненне па тэме «Прыслоўе» (с. 111). 
Адказы на абагульняючыя пытанні па тэме (с. 111)

Практ. 190

5
3

Працяг

1 2 3 4 5

Паўтарэнне (4 г)

1 Сувязь 
сказаў 
у тэксце. 
План тэксту

Паўтарыць і зама-
ца ваць веды, уменні 
і навыкі вучняў пра 
тэкст як адзінку 
мовы, сувязь сказаў 
у тэкце, структур-
ныя часткі тэксту; 
развіваць уменні 
складаць план тэк-
сту, пераказваць яго 
па плане

Устанаўленне сувязі прыслоўяў і дзеясловаў (практ. 190).
Ужыванне прыслоўяў у мове (практ. 190).
Паўтарэнне ведаў пра тэкст (практ. 191).
Складанне плана тэксту і пераказ па плане (практ. 191). 
Падзел тэксту на сэнсавыя часткі (практ. 192). 
Пераказ па плане (практ. 192).
Арфаграфічная работа (практ. 192).
Вызначэнне сродкаў сувязі сказаў у тэксце (практ. 193)

Практ. 194

2 Аднарод-
ныя члены 
сказа 

Паўтарэнне 
і ўдакладненне 
ведаў пра сказ як 
адзінку мовы, ад-
народныя члены 
сказа; развіваць 
уменні вызначаць 
і ўжываць аднарод-
ныя члены сказа

Вызначэнне аднародных членаў сказа (практ. 194).
Пастаноўка знакаў прыпынку паміж аднароднымі членамі 
сказа (практ. 194).
Вызначэнне асноўнай думкі тэксту (практ. 195).
Вызначэнне займеннікаў (практ. 195).
Падбор займеннікаў (практ. 197).
Ужыванне займеннікаў у сказе  (практ. 197).
Пісьмо пад дыктоўку (практ. 197).
Вызначэнне аднародных членаў сказа (практ. 197)

Практ. 198

3 Змяненне 
назоўнікаў 
і прым ет-
нікаў

Паўтарыць і ўда-
клад ніць веды пра 
слова як адзінку 
мовы, пра часціны 
мовы, пра змянен не 
назоўнікаў і прымет - 
нікаў; развіваць умен -

Вызначэнне галоўных членаў сказа (практ. 198).
Устанаўленне сувязі слоў у сказе (практ. 198).
Паўтарэнне ведаў пра назоўнік (практ. 199).
Вызначэнне роду, ліку і склону назоўнікаў (практ. 199).
Вызначэнне сувязі прыметніка і назоўніка ў сказе (практ. 200).
Дапісванне канчаткаў назоўнікаў і прыметнікаў у тэксце 
(практ. 200)

Практ. 202
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Заканчэнне

1 2 3 4 5

ні ўжываць склона-
выя формы на зоўні-
каў і прыметнікаў 
у сказе

Устанаўленне сувязі прыметніка і назоўніка ў сказе 
(практ. 201). 
Напісанне канчаткаў прыметнікаў (практ. 201)

4 Змяненне 
дзеясловаў

Паўтарыць і ўда-
кладніць веды пра 
дзеяслоў як часціну 
мовы, пра змяненне 
дзеясловаў; разві- 
ваць уменні змяняць 
дзеясловы цяпераш-
няга і будучага часу 
па асобах і ліках 
і прошлага часу па 
ліках і родах

Вызначэнне роду, ліку і склону прыметнікаў (практ. 202).
Ужыванне назоўнікаў і прыметнікаў у мове (практ. 202).
Паўтарэнне ведаў пра дзеяслоў як часціну мовы (практ. 203).
Вызначэнне асобы і ліку дзеясловаў цяперашняга і будуча-
га часу, роду і ліку дзеясловаў прошлага часу  (практ. 203).
Вызначэнне часу і ліку дзеясловаў (практ. 204).
Выразнае чытанне верша (практ. 205).
Вызначэнне асобы і ліку дзеясловаў цяперашняга і будучага 
часу (практ. 205).
Ужыванне дзеясловаў прошлага часу ў тэксце (практ. 206).
Ужыванне дзеясловаў цяперашняга часу ў тэксце 
(практ. 207)

5
5

Літаратурнае чытанне
Агульная колькасць гадзін — 105 (з іх пазакласнае чытанне — 9 г (1 урок у месяц), абавязковы кантроль — 3 г)

Вольскі, А. В. Літаратурнае чытанне : падруч. для 4-га кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай 
наву чан ня : у 2 ч. / А. В. Вольскі, І. А. Гімпель. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2013.

Буторына, І. А. Літаратурнае чытанне ў 4 класе : вучэб.-метад. дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. 
адукацыі з беларус. мовай наву чан ня / І. А. Буторына. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2014.

№  
урока  
і дата

Тэма  
ўрока

Матэрыял  
для чытання Віды работы з тэкстам Дамашняе заданне

1 2 3 4 5

Краіна мая, радасць мая, песня мая маладая… (6 г)

1 Зямля ў нас 
адна… 

Янка 
Сіпакоў. 
«Наш край».
Пятрусь 
Броўка.  
«Беларусь»

Арганізацыя слоўнікавай работы. 
Выбарачнае чытанне тэксту. Слоўнае 
маляванне. Арганізацыя ўяўнай 
экскурсіі па зямлі беларускай. Вус-
нае выказванне на тэму «Мой родны 
кут». Выразнае чытанне верша Пет-
руся Броўкі «Беларусь»

Навучыцца выразна чытаць верш 
Петруся Броўкі «Беларусь»

 2 Люблю я 
да болю 
Радзімы маёй 
краявід 

Яўген Крам-
ко. «З Міра 
ў Карэлічы».
Мікола 
Бусько. 
«Песня пра 
Ра дзіму»

Выбарачнае чытанне. Складанне дыя-
фільма, падзел тэксту на кадры. Вы-
значэнне рытму верша. Выразнае чы-
танне верша

Самастойна прачытаць верш Мі-
хася Пазнякова «Родныя назвы»

3 Кожная 
дарога мае 
сваю назву, 
гісторыю

Васіль Вітка. 
«Шляхі-
дарогі»

Слоўнікавая работа. Выбарачнае чы-
танне. Падзел тэксту на часткі, вы-
лучэнне апорных слоў. Вызначэнне 
галоўнай думкі твора

Навучыцца выразна чытаць тэкст 
Васіля Віткі «Шляхі-дарогі». 
Склас ці сказы з прапанаванымі 
сло вамі: дарога, шлях, гасцінец, 
сцежка, скрыжаванне
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Працяг

1 2 3 4 5

4 Палеская 
прырода — 
цудоўныя 
краявіды  
Беларусі

Якуб Колас. 
«Палескія 
вобразы».
Васіль 
Жуковіч. 
«Бяздоннае 
багацце»

Арганізацыя слоўнікавай работы. 
Вызначэнне рытму і рыфмы верша. 
Складанне партытуры верша. Чытан-
не па ролях падання Васіля Жуковіча 
«Бяздоннае багацце»

Падрыхтаваць інсцэніроўку на-
роднага падання Васіля Жуковіча 
«Бяздоннае багацце» 

5 «Не забывай 
ніколі, дружа, 
сваю зямлю, 
свой родны 
край…»

Вера Вярба. 
«Не забывай».
Мак сім Танк. 
«Родная 
мова»

Выбарачнае чытанне. Слоўнае маля-
ванне. Супастаўленне зместу вершаў 
Веры Вярбы і Максіма Танка. Вызна-
чэнне рытму кожнага твора

Вывучыць верш Веры Вярбы «Не 
забывай» на памяць

6 Абагульненне ведаў па раздзеле «Краіна мая, радасць мая, песня мая маладая…»

Раніцою ў школу сыдземся мы зноў… (12 г)

7 Верасень па-
клікаў дзяцей 
у школу

Артур 
Вольскі. 
«Першы зва-
нок» 

Вылучэнне са зместу верша вобраз-
ных слоў і выразаў. Назіранне за рыф-
май і рытмам верша. Складанне яго 
партытуры.
Вуснае выказванне на тэму «Сустрэ-
ча са школай»

Вывучыць верш Артура Вольска-
га «Першы званок» на памяць 

8 Умей адказ-
ваць за свае 
ўчынкі

Мікола Гіль. 
«Татава 
аўтаручка»

Выбарачнае чытанне. Вылучэнне са 
зместу тэксту слоў і выразаў для ха-
рактарыстыкі таты. Слоўнае адлюст-
раванне партрэта Максімкі

Навучыцца чытаць тэкст Міколы 
Гіля «Татава аўтаручка» па ролях. 
Самастойна прачытаць верш Васі-
ля Зуёнка «Са школы»

5
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Працяг

1 2 3 4 5

9 Выхаваны 
чалавек ус-
тупіць дарогу 
і месца

Іван Вярыга. 
«Сустрэча»

Выбарачнае чытанне. Складанне пла-
на тэксту. Вылучэнне апорных слоў 
да кожнага пункта плана. Супастаў-
ленне зместу малюнка з адпаведным 
урыўкам тэксту

Навучыцца з дапамогай голасу пе-
радаваць унутраны стан галоўнага 
героя

10 Старанна 
вучыцца — 
заўсёды зга-
дзіцца

Даір 
Слаўковіч. 
«Задачкі»

Выбарачнае чытанне. Вылучэнне са 
зместу тэксту слоў і выразаў для ха-
рактарыстыкі кожнага героя. Вызна-
чэнне галоўнай думкі тэксту

Падрыхтавацца чытаць тэкст Даі-
ра Слаўковіча «Задачкі» па ролях

11 Празмерны 
гонар пера-
шкаджае доб-
ра вучыцца

Алесь Бадак. 
«Воўк і наву-
ка» (байка)

Выбарачнае чытанне. Слоўнае маля-
ванне. Падбор слоў і выразаў для пе-
радачы ўнутранага стану Воўка. Вы-
лучэнне маралі байкі

Падрыхтавацца да выразнага чы-
тання байкі Алеся Бадака «Воўк 
і навука»

12 Пазакласнае чытанне

13 Сказаць лёг-
ка, зрабіць 
складана

Павел 
Місько. «Ка-
ляндар сум-
лення»

Выбарачнае чытанне. Падбор слоў 
і выразаў для складання выказван-
ня пра дзейных асоб. Супастаўленне 
характараў Толі Васільева і Сцёпы 
Мармышкі

Падрыхтаваць сціслы пераказ 
тэксту Паўла Місько «Каляндар 
сумлення»

14 Вялікае жа- 
данне і нама-
ганне — здзяй- 
 сненне па-
стаўленай 
мэты

Алесь 
Якімовіч. 
«Дапамога»

Выбарачнае чытанне. Слоўнае маля-
ванне партрэта галоўнага героя. Под-
піс малюнка радкамі з тэксту

Падрыхтаваць пераказ тэксту Але-
ся Якімовіча «Дапамога»
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15 Назіраль-
насць і да-
пытлівасць — 
важныя рысы 
характару

Эдуард 
Луканскі. 
«Верабейка»

Выбарачнае чытанне. Высвятленне 
асноўнай думкі кожнай часткі. Скла-
данне плана, вылучэнне да кожнага 
яго пункта апорных слоў. Пераказ 
тэксту

Навучыцца выразна чытаць тэкст 
Эдуарда Луканскага «Варабей-
ка». Зрабіць ілюстрацыю да тэкс-
ту, падпісаць адпаведнымі радкамі 
з твора

16 Кніга — кры-
ніца ведаў 

Васіль 
Жуковіч. 
«Кніга»

Чытанне п’есы па ролях. Высвятлен-
не асноўнай думкі казкі

Падрыхтаваць інсцэніроўку п’есы-
казкі Васіля Жуковіча «Кніга»

17 Гуляем  
у словы

Уладзімір 
Мацвеенка. 
«Гуляем 
у словы».
Рыгор Бара-
дулін. «Як 
быць?»

Высвятленне рыфмы і рытму вершаў Падрыхтавацца да выразнага чы-
тання вершаў

18 Абагульненне ведаў па раздзеле «Раніцою ў школу сыдземся мы зноў…»
Кажуць, у дарозе восень залатая… (17 г)

19 Стракатая во-
сень — свое-
асаблівая кра-
са прыроды

Янка 
Галубовіч. 
«Восень»

Выбарачнае чытанне. Падзел тэксту 
на часткі, падбор да кожнай апорных 
слоў

Падрыхтаваць вуснае выказванне 
на тэму «Восень»

20 Прыйшла во-
сень — работ 
восем

Мар’ян 
Дукса. «Не 
спяшайся, 
восень».
Якуб Колас.  
«Ясныя 
дзянькі 
восені»

Разгляд рыфмы верша. Слоўнае ма-
ляванне. Выбарачнае чытанне тэкс-
ту. Вызначэнне асноўнай думкі кож-
нага абзаца. Супастаўленне апісання 
восені ў вершы Мар’яна Дуксы і за-
малёўцы Якуба Коласа

Вывучыць верш Мар’яна Дук-
сы «Не спяшайся, восень» на па-
мяць. Зрабіць графічны малюнак 
да тэксту Якуба Коласа «Ясныя 
дзянькі восені», падпісаць адпа-
веднымі радкамі з тэксту
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Працяг

1 2 3 4 5

21 Багатыя роз-
накаляровыя 
фарбы восені

Рыгор 
Ігнаценка. 
«Лістапад»

Выбарачнае чытанне. Вылучэнне  
з тэксту вобразных сродкаў, абгрун-
таванне мэтазгоднасці ўжывання 
кожнага з іх. Слоўнае маляванне

З апорай на змест тэксту і ўласныя 
назіранні скласці сваю замалёўку 
на тэму «Лістапад у прыродзе»

22 «Цудоўны 
лес у во-
сеньскія 
дні...»

Эдуард 
Валасевіч. 
«Арэхі 
і агрэхі»

Арганізацыя слоўнікавай работы. 
Вылучэнне са зместу тэксту апісання 
восеньскага лесу. Высвятленне 
галоўнай думкі (маралі) байкі. Скла-
данне партытуры

Навучыцца выразна чытаць бай-
ку Эдуарда Валасевіча «Арэхі і аг-
рэхі»

23 У адзіно-
це і птушка 
няшчасная

Рыгор 
Ігна ценка. 
«Каралеўская 
дзічына»

Выбарачнае чытанне. Вылучэнне са 
зместу тэксту слоў і выразаў для апі-
сання дзікіх гусей. Падзел тэксту на 
часткі згодна з прапанаваным пла-
нам. Калектыўная праца па складан-
ні сціслага пераказу тэксту з выка-
рыстаннем памяткі

Падрыхтавацца да сціслага пера-
казу тэксту згодна з прапанава-
ным планам

24 Пазакласнае чытанне
25 «Дабро — яно 

жывучае…»
Павел 
Місько.  
«Добры ча-
лавек»

Арганізацыя слоўнікавай работы. 
Выбарачнае чытанне. Вылучэнне 
са зместу тэксту слоў і выразаў для 
апісання лясных груш і яблыкаў

Падрыхтавацца да пераказу тэксту 
Паўла Місько «Добры чалавек»

26 Позняя во-
сень — сум-
ная пара

Якуб Колас. 
«Увосень»

Назіранне за рыфмай і рытмам вер-
ша. Стварэнне вобраза позняй восені 
з апорай на словы і выразы з верша

Вывучыць верш Якуба Коласа 
«Увосень» на памяць

27 Як гукнеш, 
так і адгук-
нецца

Мікола 
Янчанка. 
«А таму!»

Высвятленне першаснага ўспрыман-
ня тэксту. Выбарачнае чытанне. Пад-
бор да кожнай часткі загалоўка. Вы-
святленне галоўнай думкі тэксту

Прыдумаць працяг апавядання
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28 Грыбы — ці-
каўныя і ас-
цярожныя 
жыхары лесу

Міхась 
Вышынскі. 
«Грыбы-
лесавікі».
Пімен Пан-
чанка. «У 
грыбах»

Выбарачнае чытанне. Вылучэнне са 
зместу тэксту слоў і выразаў для пабу-
довы выказвання на тэму «У грыбы». 
Вызначэнне рытму верша. Супастаў-
ленне апісання грыбоў у вершы Пімена 
Панчанкі і тэксце Міхася Вышынскага

Падрыхтавацца да выразнага чы-
тання верша Пімена Панчанкі 
«У грыбах»

29 «Не шчабе-
чуць ужо 
птушкі звон-
кія ў лясах…»

Янка Журба. 
«Зажурыўся 
лес 
шумлівы»

Высвятленне настрою верша. Вы-
значэнне рытму верша. Вылучэнне 
адлюстраваных у вершы карцін поз-
няй восені. Слоўнае маляванне. Пад-
пісванне малюнка адпаведнымі рад-
камі з тэксту

Зрабіць графічныя малюнкі. На-
вучыцца выразна чытаць верш 
Янкі Журбы «Зажурыўся лес 
шумлівы»

30 Людская 
падтрымка 
і ўва га ўзмац-
няюць чала-
века

Іван 
Аношкін. 
«Асеннія 
рамонкі»

Выбарачнае чытанне. Падзел тэксту 
на часткі згодна з прапанаваным пла-
нам. Падбор да кожнай часткі апор-
ных слоў. Вуснае адлюстраванне пар-
трэта хлопчыка (дзяўчынкі)

Падрыхтаваць пераказ адной част-
кі (на выбар)

31 «А восень 
стаіць ля па-
рога»

Уладзімір 
Дубоўка. 
«Набліжала- 
ся восень»

Арганізацыя слоўнікавай работы. 
Высвятленне настрою верша. Выба-
рачнае чытанне. Вылучэнне апорных 
слоў і выразаў, якія характарызуюць 
набліжэнне восені. Складанне апавя-
дання «Што прынесла восень дрэвам 
і кветкам»

Навучыцца выразна чытаць верш 
Уладзіміра Дубоўкі «Набліжалася 
восень»

32 З надыходам 
зімы ў паводзі-
нах жывёл на-
зіраюцца свае 
асаблівасці

Янка 
Галубовіч. 
«Лясная гос-
ця»

Выбарачнае чытанне. Вылучэнне са 
зместу слоў і выразаў для характа-
рыстыкі і знешняга апісання казулі

Скласці вусную замалёўку на тэму 
«Казуля — лясная госця»
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33 У прыродзе 
ўсё адбываец-
ца ў свой час

Васіль 
Гурскі. «Раз-
вітальная 
песня»

Выбарачнае чытанне. Складанне дыя-
фільма: падзел тэксту на кадры, пад-
бор да кожнага адпаведных радкоў 
з тэксту. Складанне плана тэксту

Падрыхтавацца да сціслага пера-
казу тэксту

34 Пазакласнае чытанне

35 Абагульненне ведаў па раздзеле «Кажуць, у дарозе восень залатая...»

Дзе карані твае, адкуль твой род пачаўся… (6 г)

36 «Ад прадзе-
даў спакон 
вякоў мне за-
сталася спад-
чына…»

Барыс Са-
чанка. «Ад-
куль пайшоў 
твой род?»
Еўдакія 
Лось. 
«Продкі»

Арганізацыя слоўнікавай работы. 
Выбарачнае чытанне. Вылучэнне 
з тэксту і верша слоў і выразаў для 
пабудовы выказвання на тэму «Жыц-
цё і быт нашых продкаў»

Падрыхтаваць вуснае апавяданне 
«Мае продкі». Скласці партыту-
ру верша, навучыцца выразна яго 
чытаць

37 З роднага 
дома пачына-
ецца Радзіма

Васіль 
Сумараў. 
«Мой дом».
Іван Калеснік. 
«Бац ькоў-
ская хата»

Выбарачнае чытанне. Складанне 
тэксту па аналогіі аб уласным доме. 
Складанне партытуры верша. Вызна-
чэнне галоўнай думкі верша

Намаляваць на паперы свой дом. 
Падрыхтаваць вуснае паведамлен-
не на тэму «Мой дом». Вывучыць 
верш Івана Калесніка «Бацькоў-
ская хата» на памяць

38 Веды і вопыт 
перадаюцца 
з пакалення 
ў пакаленне

Алена Лось. 
«Цудоўныя 
кветкі цёткі 
Алены».
Леанід Шы-
рын. «Бабка-
чараўніца»

Арганізацыя слоўнікавай работы. 
Выбарачнае чытанне. Падзел тэк-
сту на часткі. Складанне плана. 
Супастаўленне характару галоўных 
гераінь з тэксту Алены Лось і верша 
Леаніда Шырына

Падрыхтавацца да конкурсу на 
лепшага чытальніка. Самастой-
на прачытаць вершы Эдзі Агня-
цвет «Дудка» і Івана Муравейкі 
«Стол»
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39 Сіроцтва — 
гэта боль  
і адзінота

Іван На-
вуменка. 
«Жоржык»

Выбарачнае чытанне. Вылучэнне са 
зместу тэксту слоў і выразаў для ха-
рактарыстыкі Жоржыка, бабкі Кацё-
ры і дзеда Тараса. Падзел тэксту на 
часткі. Складанне плана. Выбарачнае 
чытанне верша

Скласці тэкст-апавяданне са 
шчаслівым канцом. Самастой-
на прачытаць тэкст Васіля Віткі 
«Дзень нараджэння»

40 Абагульненне ведаў па раздзеле «Дзе карані твае, адкуль твой род пачаўся…»

41 Праверка навыку чытання

Мы ўсе старацца будзем дзеля карысці людзям… (10 г)

42 Усе прафесіі 
важныя і па-
трэбныя

Васіль Вітка. 
«Хто што 
робіць».
Мікола Ян-
чанка. «Гля-
чок дапамог»

Арганізацыя слоўнікавай работы. 
Вызначэнне рыфмы верша. Высвят-
ленне дакладнага значэння слоў, якія 
называюць прафесіі людзей. Падзел 
тэксту на часткі. Складанне плана. 
Высвятленне галоўнай думкі тэксту

Навучыцца выразна чытаць верш 
Васіля Віткі «Хто што робіць».
Падрыхтавацца да сціслага пера-
казу тэксту Міколы Янчанкі «Гля-
чок дапамог»

43 Традыцыі 
і спадчына — 
сувязь паміж 
мінулым і бу-
дучым

Арнольд 
Пятровіч. 
«Чароўнае 
шкло»

Арганізацыя слоўнікавай работы. 
Выбарачнае чытанне. Падзел тэк-
сту на часткі, падбор да кожнай 
загалоўка. Пераказ тэксту

Навучыцца выразна чытаць тэкст 
Арнольда Пятровіча «Чароўнае 
шкло»

44 «Хто хоць 
дрэўца паса-
дзіў — невы-
падкова жыў 
на свеце»

Хведар 
Гурыновіч. 
«Давайце 
пасадзім 
па дрэўцу»

Высвятленне першаснага ўспрыман-
ня верша. Назіранне за рыфмай і ры-
тмам верша. Складанне яго партыту-
ры. Выразнае чытанне верша. Слоў-
нае маляванне

Навучыцца выразна чытаць верш 
Хведара Гурыновіча «Давайце па-
садзім па дрэўцу»
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45 Працавітыя 
рукі не зна-
юць у працы 
ніякай пры-
нукі

Аляксандр 
Паскробы- 
шаў. «Зубны 
доктар»

Выбарачнае чытанне. Вызначэнне 
мнагазначнасці слова «зубы». Вы-
лучэнне з тэксту слоў і выразаў для 
складання тэксту ад імя хлопчыка 
Васілька. Выдзяленне галоўнай дум-
кі твора. Інсцэніраванне размовы 
Васілька з цёткай Паўлінай

Навучыцца выразна чытаць тэкст 
Аляксандра Паскробышава «Зуб-
ны доктар»

46 Пазакласнае чытанне

47 Як сам захо-
чаш навучыц-
ца, то хутка 
авалода-
еш пэўным 
уменнем

Іван 
Аношкін. 
«Воля-
кулінарка»

Арганізацыя слоўнікавай работы. 
Выбарачнае чытанне. Слоўнае адлю-
страванне партрэта галоўнага героя. 
Складанне працягу гісторыі

Падрыхтавацца да падрабязнага 
пераказу тэксту Івана Аношкіна 
«Воля-кулінарка»

48 Працавіты 
чалавек суму 
не ведае

Даір 
Слаўковіч. 
«Як Шурык  
з дому 
ўцякаў»

Работа над вобразнымі сродка-
мі мовы. Выбарачнае чытанне. Су-
пастаўленне зместу малюнка з ад-
паведным урыўкам тэксту. Слоўнае 
адлюстраванне партрэта Шурыка. 
Высвятленне галоўнай думкі тэксту

Навучыцца чытаць тэкст па ролях

49 Мы ўсе ў ад-
казе за братоў 
нашых мен-
шых

Васіль 
Гурскі. 
«Падкідыш»

Арганізацыя слоўнікавай работы. 
Выбарачнае чытанне. Вылучэнне 
слоў і выразаў для характарыстыкі 
Вало дзі; паводзін сабакі Пальмы. 
Калектыўнае складанне плана. Вы-
значэнне апорных слоў для сціслага 
пераказу кожнай часткі

Падрыхтавацца да сціслага пера-
казу тэксту

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



6
4

Працяг

1 2 3 4 5

50 «Ён расце, 
падземны го-
рад...»

Казімір 
Камейша. 
«Метрабу-
даўцы»

Арганізацыя слоўнікавай работы. 
Праверка першаснага ўспрымання 
верша. Вылучэнне з тэксту слоў і 
выразаў, якія адлюстроўваюць пра-
цэс працы метрабудаўцаў. Высвят-
ленне галоўнай думкі верша

Навучыцца выразна чытаць верш 
Казіміра Камейшы «Метрабудаў-
цы»

51 Абагульненне ведаў па раздзеле «Мы ўсе старацца будзем дзеля карысці людзям...»

Мяккі снег лятае пухам, і канца яму няма… (20 г)

52 Закружыў-
ся ў паветры 
белы снег

Якуб Колас. 
«Першы 
снег».
Станіслаў 
Шушкевіч. 
«Зазімак»

Выбарачнае чытанне. Вылучэнне 
з тэксту вобразных слоў і выразаў. 
Слоўнае маляванне.
Назіранне за рыфмай верша. Вызна-
чэнне адлюстраваных у творы зімо-
вых карцін. Складанне партытуры 
верша і выразнае чытанне яго. Гра-
фічныя малюнкі да тэксту Якуба Ко-
ласа «Першы снег»

Навучыцца выразна чытаць верш 
Станіслава Шушкевіча «Зазімак»

53 Зімовая 
пара — вы-
прабаванне 
для птушак 
і жывёл

Рыгор Ігна- 
ценка. «Ма-
ладая зіма».
Алесь Ста-
вер. «Зіма»

Выбарачнае чытанне. Падзел тэксту 
на часткі, слоўнае маляванне адной 
з карцін (на выбар). Супастаўлен-
не зімовых карцін, адлюстраваных 
у тэксце і ў вершы

Падрыхтаваць вуснае выказванне 
на тэму «Жыццё жывёл у зімовым 
лесе». Навучыцца выразна чытаць 
верш Алеся Ставера «Зіма»

54 Зіма для звя-
роў і пту-
шак — час хо-
ладу і голаду

Васіль 
Гурскі. 
«Сінічкі і ва-
вёрачка»

Высвятленне асноўнай думкі казкі. 
Выбарачнае чытанне. Падзел тэксту 
на часткі, складанне плана, пераказ

Зрабіць да казкі слоўныя малюн-
кі, падпісаць радкамі з тэксту. 
Падрыхтавацца да пераказу
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55 Пад пялёнкай 
белай травы 
і лісточкі

Якуб Колас. 
«Зіма»

Назіранне за рыфмай і рытмам вер-
ша. Вылучэнне са зместу карцін зі-
мовай прыроды, слоўнае маляван-
не адной з іх. Складанне партытуры 
верша

Вывучыць верш Якуба Коласа 
«Зіма» на памяць

56 «Лясная ста-
лоўка працуе 
без перапын-
ку…»

Васіль 
Гурскі. 
«Лясная 
сталоўка»

Работа над вобразнымі сродкамі 
мовы. Выбарачнае чытанне. Падзел 
тэксту на часткі, калектыўная праца 
па складанні сціслага пераказу. Вы-
лучэнне апорных слоў да кожнага 
пункта плана

Падрыхтавацца да сціслага пера-
казу тэксту

57 Пазакласнае чытанне

58 Зімовы лес 
дзівосны…

Барыс Са-
чанка.  
«У зімовым 
лесе»

Высвятленне настрою верша. Выба-
рачнае чытанне. Вылучэнне з тэксту 
апісання лесу. Высвятленне асноў-
най думкі кожнай часткі, падбор за-
галоўка

Навучыцца чытаць тэкст па ро-
лях. Самастойна прачытаць верш 
Віктара Гардзея «Зімовы лес»

59 «І лягла ці-
шыня ў ба-
ры…»

Янка Купала. 
«Зімой  
у лесе».
Якуб Колас. 
«Мяцеліца»

Вызначэнне рыфмы і рытму вер-
ша. Слоўнае маляванне. Складанне 
партытуры. Супастаўленне апісання 
зімовага лесу ў вершах Янкі Купалы 
і Якуба Коласа

Навучыцца выразна чытаць верш 
Янкі Купалы «Зімой у лесе» на па-
мяць

60 Воўк казе не 
таварыш

Леў Талстой. 
«Цецярук 
і лі сіца»

Выбарачнае чытанне. Вылучэнне са 
зместу казкі слоў і выразаў, якія пе-
радаюць хітрасць лісы, мудрасць це-
церука. Чытанне казкі па ролях

Праінсцэніраваць казку. Самас-
тойна прачытаць верш Янкі Жур-
бы «У школу»
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61 Зімовы лес 
багаты на 
дзівосы і не-
чаканыя зна-
ходкі

Мікола Кор-
зун. «Зна-
ходка»

Выбарачнае чытанне. Падбор да кож-
най часткі загалоўка і апорных слоў. 
Калектыўная праца па складанні 
плана сціслага пераказу. Вылучэнне 
са зместу тэксту апісання яблыкаў

Падрыхтаваць сціслы пераказ па 
плане

62 Люты лютуе, 
сумёты рых-
туе

Клаўдзія  
Каліна. 
«Люты»

Выбарачнае чытанне. Вызначэнне 
ў тэксце казачнага і рэальнага. Вы-
лучэнне з тэксту слоў і выразаў для 
стварэння вобраза Лютага

Навучыцца чытаць тэкст Клаўдзіі 
Каліны «Люты» па ролях. Сама-
стойна прачытаць верш Змітрака 
Бядулі «Сняжынкі»

63 У кожнага 
свая, адмет-
ная прыга-
жосць

Яраслаў 
Пархута. 
«Хвалькі» 
(казка)

Выбарачнае чытанне. Складанне дыя-
фільма: падзел тэксту на кадры. Вы-
лучэнне радкоў з казкі, якімі можна 
падпісаць кожны кадр

Падрыхтавацца чытаць казку па 
ролях

64 Рукі працаві-
тага, настой-
лівага чалаве-
ка ствараюць 
цуд

Яўгеній 
Пярмяк. 
«Чарадзей-
ныя фарбы»

Выбарачнае чытанне. Калектыўная 
праца па складанні плана сціслага 
пераказу. Вылучэнне апорных слоў 
і выразаў да кожнага пункта плана. 
Высвятленне галоўнай думкі тэксту

Падрыхтаваць сціслы пераказ 
казкі

65 Новы год — 
гэта ёлка і ка-
рагод

Мікола 
Чарняўскі. 
«Ёлка-вясёл-
ка»

Высвятленне першаснага ўспрыман-
ня верша. Разгляд рыфмы верша. 
Складанне партытуры твора. Слоў-
нае маляванне

Навучыцца выразна чытаць верш 
Мі колы Чарняўскага «Ёлка-вя-
сёл ка»

66 Пазакласнае чытанне

67 «Зімой све-
жая ягада да-
ражэйшая за 
цукерку…»

Рыгор 
Ігнаценка. 
«Ягады пад 
снегам»

Выбарачнае чытанне. Падзел тэкс-
ту на часткі, падбор да кожнай зага-
лоўка. Складанне тэксту па аналогіі 
(з апорай на ўласны вопыт)

Пераказаць змест твора блізка да 
тэксту
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68 Мы на лыжы 
сталі…

Тарас 
Хадкевіч. 
«На лыжах».
Паўлюк Пра - 
нуза. 
«На лыжах»

Выбарачнае чытанне. Калектыўная 
праца па складанні плана сціслага 
пераказу. Слоўнае маляванне. Су-
пастаўленне падзей, адлюстраваных 
у тэксце Тараса Хадкевіча і вершы 
Паўлюка Пранузы

Падрыхтаваць сціслы пераказ 
тэксту Тараса Хадкевіча «На лы-
жах»

69 Маўклівая 
бель зімовай 
прыроды — 
чарадзейная 
казка

Паўлюк 
Трус. «Зіма»

Высвятленне першаснага ўспрыман-
ня верша. Разгляд рыфмы і рытму 
верша. Вызначэнне карцін зімовай 
прыроды. Слоўнае маляванне адной 
з іх (на выбар)

Навучыцца выразна чытаць верш. 
Самастойна прачытаць верш Яку-
ба Коласа «Зіма»

70 Неперамож-
ную хаду вяс-
ны нікому не 
спыніць

Азіза Ахме-
дава. «Зіма-
падман-
шчыца»

Выбарачнае чытанне. Падзел тэксту 
на часткі. Стварэнне вобразаў зімы 
і вясны з дапамогай слоў з тэксту

Прыдумаць працяг твора

71 Абагульненне ведаў па раздзеле «Мяккі снег лятае пухам, і канца яму няма…»

Вясна прыйшла, каб святам стаць… (20 г)

72 У цёплай 
вясны свае 
прыкметы

Антон 
Бялевіч. 
«Калі пачы-
наецца вяс-
на»

Высвятленне першаснага ўспры-
мання тэксту. Выбарачнае чытанне. 
Падзел тэксту на часткі. Вылучэн-
не з апавядання радкоў, якімі можна 
падпісаць малюнак

Падрыхтаваць малюнкі для кніж-
кі-малышкі «Вясна прыйшла» 
і агучыць іх словамі з тэксту

73 Ручаі — пер-
шыя прадвес-
нікі вясны

Адам Русак. 
«Вясёлы ру-
чаёк»

Высвятленне першаснага ўспрыман-
ня тэксту. Назіранне за рытмам вер-
ша. Слоўнае маляванне. Складанне 
вобраза ручая з апорай на словы і вы-
разы з верша

Навучыцца выразна чытаць верш 
Адама Русака «Вясёлы ручаёк»
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74 Добрую славу 
зрабі і ста-
рэйшым да-
памажы

Алесь 
Якімовіч. 
«Па дарозе 
са школы»

Выбарачнае чытанне. Вылучэнне 
з тэксту слоў і выразаў для характа-
рыстыкі хлопчыкаў. Высвятленне га-
лоўнай думкі тэксту

Навучыцца чытаць тэкст па ролях. 
Самастойна прачытаць верш Янкі 
Купалы «Явар і каліна»

75 Адносінам 
добрага су-
седства варта 
павучыцца 
ў буслоў

Яўген 
Крамко. 
«Падсуседзі»

Выбарачнае чытанне. Падзел тэксту 
на часткі. Складанне плана. Падбор 
загалоўка і вылучэнне апорных слоў 
да кожнага пункта плана

Падрыхтаваць падрабязны пера-
каз згодна са складзеным планам

76 Буслы і людзі 
спрадвеку 
жывуць ра-
зам

Клаўдзія 
Каліна. 
«Буслы»

Выбарачнае чытанне. Высвятленне 
жанравых асаблівасцей тэксту. Скла-
данне сцэнарыя казкі

Падрыхтавацца да інсцэніравання 
любога ўрыўка казкі (на выбар)

77 Сабранасць 
і рашучасць 
дапамагаюць 
знайсці вый-
сце з любога 
становішча

Янка Маўр. 
«На крызе»

Выбарачнае чытанне. Супастаўленне 
зместу малюнка з адпаведным урыў-
кам тэксту. Вызначэнне асноўнай 
думкі кожнай часткі тэксту. Падбор 
да кожнай загалоўка

Падрыхтаваць пераказ адной з час-
так твора (на выбар)

78 Пазакласнае чытанне

79 Старанна 
вучыцца — 
значыць знай-
сці сваё месца 
ў жыцці

Уладзімір 
Юрэвіч. 
«У мамінай 
школе»

Выбарачнае чытанне. Калектыўная 
праца па складанні плана сціслага пе-
раказу. Падбор загалоўкаў да кожнай 
часткі. Вызначэнне апорных слоў для 
сціслага пераказу тэксту

Падрыхтаваць сціслы пераказ 
тэксту Уладзіміра Юрэвіча «У ма-
мінай школе»
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80 Сёння ў на-
шай мамы 
свята

Юрась 
Свірка. 
«Свята»

Высвятленне першаснага ўспрыман-
ня тэксту. Вызначэнне рытму верша. 
З апорай на змест верша складанне 
вуснага выказвання на тэму «Пада-
рунак для мамы»

Навучыцца выразна чытаць верш 
Юрася Свіркі «Свята»

81 «Гляньце,  
дзеткі, у акон-
ца… усе віта-
юць там вяс-
ну»

Міхась Ча-
рот. «Вясен-
няя раніца».
Якуб Колас. 
«Вясна на 
Палессі»

Высвятленне настрою тэкстаў. На-
зіранне за рыфмай вершаў. Слоўнае 
маляванне. Супастаўленне вясновых 
з’яў, адлюстраваных у вершах Міхася 
Чарота і Якуба Коласа

Вывучыць верш Міхася Чарота 
«Вясенняя раніца» на памяць

82 «Жаўрукі — 
найпершыя 
пасланцы 
вясны»

Уладзімір 
Ягоўдзік. 
«Жаўрук»

Выбарачнае чытанне. Падзел тэксту 
на часткі, складанне плана. Вылучэн-
не з тэксту падання

Перадаць блізка да тэксту паданне 
пра тое, як з’явіўся жаўрук.
Самастойна прачытаць верш Янкі 
Купалы «Вясна»

83 Гром прака-
ціўся ўгары…

Якуб Колас. 
«Першы 
гром»

Высвятленне першаснага ўспрыман-
ня тэксту. Назіранні за рыфмай і ры-
тмам верша. Праца над сродкамі мас-
тацкай выразнасці. Слоўнае маля-
ванне. Складанне партытуры тэксту

Падрыхтавацца да конкурсу на 
лепшага чытальніка

84 Мурашы — 
вялікія па-
мочнікі лесу

Янка 
Галубовіч. 
«Салодкі 
кляновік»

Выбарачнае чытанне. Падзел тэксту 
на часткі. Вылучэнне слоў і выразаў 
для складання выказвання на тэму 
«Мурашкі — клапатлівыя жыхары 
лесу»

Навучыцца выразна чытаць тэкст 
Янкі Галубовіча «Салодкі кля-
новік»
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85 Птушкі — 
гаспадары 
ранішняга 
лесу

Паўлюк 
Прануза. 
«Раніца 
ў лесе»

Разгляд рыфмы і рытму верша.
Складанне партытуры. Слоўнае ма-
ляванне

Навучыцца выразна чытаць верш 
Паўлюка Пранузы «Раніца ў ле-
се»

86 На ўсякую 
хваробу лекі 
знойдуцца

Змітро 
Бяспалы. 
«Дзятлава 
хвароба»

Выбарачнае чытанне. Калектыўная 
пра ца па складанні плана сціслага пе-
раказу. Падбор да кожнай часткі зага-
лоўкаў, апорных слоў і выразаў. Вы-
святленне галоўнай думкі тэксту

Падрыхтаваць сціслы пераказ 
тэксту

87 І зноў вясна 
на нашым 
свеце

Станіслаў 
Шушкевіч. 
«Кветкамі 
сады асыпаў 
май»

Назіранне за рыфмай і рытмам вер-
ша. Слоўнае маляванне. Складанне 
партытуры верша. Выразнае чытан-
не верша

Навучыцца выразна чытаць верш
Станіслава Шушкевіча «Кветкамі 
сады асыпаў май»

88 Пазакласнае чытанне

89 Жалобны 
вецер стогне, 
свішча

Сяргей 
Аляксееў. 
«Хатынь»

Выбарачнае чытанне. Высвятленне 
першаснага ўспрымання тэксту. Пад-
бор з тэксту слоў і выразаў для ад-
люстравання ўнутранага стану сал-
дата

Падрыхтаваць паведамленне пра 
сучасную Хатынь

90 Пакланіцеся 
нізка салда-
там

Леанід 
Дайнека. 
«Прынясіце 
кветкі салда-
там»

Высвятленне настрою верша. На-
зіранне за рыфмай і рытмам тво-
ра. Работа над выразнымі сродкамі 
мовы. Вызначэнне галоўнай думкі 
верша

Навучыцца выразна чытаць верш 
Леаніда Дайнекі «Прынясіце квет-
кі салдатам»
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91 Абагульненне ведаў па раздзеле «Вясна прыйшла, каб святам стаць…»

Слава травам, слава кветкам, слава летнім яркім дням… (14 г)

92 Расцвітае луг 
духмяным 
цветам…

Пятро Глеб-
ка. «Летні 
дзень»

Вызначэнне летніх карцін, адлюстра-
ваных у вершы. Работа над выразны-
мі сродкамі мовы. Слоўнае маляван-
не. Складанне партытуры тэксту. Вы-
разнае чытанне верша

Навучыцца выразна чытаць верш 
Пятра Глебкі «Летні дзень»

93 Прадказаль-
нікі надвор’я

Мікола 
Корзун. 
«Міколаў ба-
рометр»

Выбарачнае чытанне. Падзел тэксту 
на сэнсавыя ўрыўкі згодна з прапана-
ваным планам. Вылучэнне апорных 
слоў і выразаў для пабудовы вуснага 
выказвання

Падрыхтаваць вуснае выказванне 
на тэму «Вярба — прадказальнік 
надвор’я»

94 Кожная жы-
вая істота 
ў прыро-
дзе мае сваё 
месца

Міхаіл 
Прышвін. 
«Паверхі 
лесу»

Выбарачнае чытанне. Складанне пла-
на тэксту. Вылучэнне апорных слоў 
да кожнага пункта плана. Высвят-
ленне галоўнай думкі тэксту

Падрыхтавацца да падрабязнага 
пераказу тэксту

95 Лета — жада-
ная пара года

Янка Журба. 
«Летам»

Высвятленне першаснага ўспрыман-
ня тэксту. Назіранне за рыфмай і ры-
тмам верша. Вызначэнне адлюстра-
ваных у вершы карцін летняй рані-
цы. Складанне партытуры верша. 
Выразнае чытанне

Падрыхтавацца выразна чытаць 
верш Янкі Журбы «Летам». Са-
мастойна прачытаць байку Ула-
дзіміра Корбана «Алёша і Лявон»
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96 Людская на-
зіральнасць
захавана  на-
родных прык-
метах

Уладзімір 
Ягоўдзік. 
«Жмені 
ягад».
Мар’ян Дук-
са. «Па яга-
ды»

Выбарачнае чытанне. Вылучэнне 
з тэк сту апорных слоў для вусна га 
апісання лясных ягад. Супастаўлен-
не з’яў, апісаных у тэксце Уладзіміра 
Ягоўдзіка і ў вершы Мар’яна Дуксы. 
Вылучэнне з твораў апорных слоў 
для складання казкі

З апорай на змест тэксту Уладзімі-
ра Ягоўдзіка і верша Мар’яна Дук-
сы скласці казку пра адну з ляс-
ных ягад (на выбар)

97 Пазакласнае чытанне

98 У госці за-
прашае лес

Васіль Хом-
чанка. «Му-
зыка ў бары»

Выбарачнае чытанне. Падзел тэксту 
на часткі, складанне плана. Супастаў-
ленне апісання летняга лесу, адлюст-
раванага ў тэксце Васіля Хомчанкі 
і вершы Янкі Журбы

Падрыхтаваць пераказ тэксту па 
плане

99 Вясна-прыга-
жуня кветкі 
пасадзіла

Пётр Граніт. 
«Зязюліны 
ручнікі»

Высвятленне першаснага ўспрыман-
ня тэксту. Выбарачнае чытанне. Вы-
лучэнне слоў і выразаў, якія харак-
тарызуюць кветку лён. Складанне 
апавядання «Адкуль ручнік на стол 
прыйшоў»

Навучыцца выразна чытаць верш 
Пятра Граніта «Зязюліны руч-
нікі»

100 Шмат у пры-
родзе дзіўна-
га і загадка-
вага

Уладзімір 
Ляўданскі.  
«Бабровы 
слёзы»

Выбарачнае чытанне. Высвятленне 
першаснага ўспрымання тэксту. Вы-
лучэнне з апавядання слоў і выра-
заў для складання выказвання ад імя 
хлопчыка

Падрыхтаваць падрабязны пе-
раказ тэксту. Самастойна прачы-
таць сцэнку Васіля Жуковіча «Па-
ляўнічы і Рыбак»

101 Праверка навыку чытання
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102 У старанна-
га грыбніка 
заўсёды поў-
ныя кошыкі

Сцяпан 
Александ- 
ровіч.  
«У грыбах».
Віктар Гар-
дзей. «Рага-
ты грыбнік»

Выбарачнае чытанне. Падзел тэк-
сту на часткі, падбор да кожнай з іх 
загалоўка. Назіранне за рыфмай і рыт- 
мам верша. Выразнае чытанне верша. 
Супастаўленне з’яў і падзей, апісаных 
у тэксце Сцяпана Александровіча  
і ў вершы Віктара Гардзея

Зрабіць да тэксту графічную ілюст-
рацыю, падпісаць яе радкамі з тэк-
сту. Навучыцца выразна чытаць 
верш Віктара Гардзея «Рагаты 
грыб нік»

103 «Каніку-
лы, каніку-
лы, вясёлая 
пара…»

Віктар 
Швед. 
«Канікулы».
Эдзі Агняц-
вет. «Кліча 
вецер све-
жы»

Высвятленне настрою кожнага верша. 
Вылучэнне адлюстраваных у кож ным 
з вершаў летніх карцінак. Работа над 
вобразнымі сродкамі мовы. Вызна-
чэнне рыфмы вершаў. Выразнае чы-
танне вершаў

Падрыхтавацца да конкурсу на 
лепшага чытальніка верша па вы-
вучаным раздзеле «Слава травам, 
слава кветкам, слава летнім яркім 
дням…»

104 Праверка сфарміраванасці чытацкіх уменняў і навыкаў

105 Абагульненне ведаў па раздзеле «Слава травам, слава кветкам, слава летнім яркім дням…»

Заканчэнне
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Русский язык
Общее количество часов — 70

Антипова, М. Б. Русский язык : учеб. для 4- го кл. учреждений общ. сред. образования с белорус. яз. обу-
чения : в 2 ч. / М. Б. Антипова, Т. Н. Волынец, И. Э. Ратникова. — 2- е изд., пересмотр. и доп. — Минск : Нац. ин- т 
образования, 2013.

Антипова, М. Б. Русский язык в 4 классе : учеб.-метод. пособие для учителей учреждений общ. сред. образо-
вания с белорус. яз. обучения / М. Б. Антипова. — Минск : Нац. ин-т образования, 2015.

Антипова, М. Б. Русский язык : сборник контрольных работ (списывания, диктанты, диктанты с грамматиче-
ским заданием) : 2—4 классы : пособие для учителей учреждений общ. сред. образования с белорус. и рус. яз. 
обучения / М. Б. Антипова, Е. А. Гулецкая. — 4-е изд. — Минск : Аверсэв, 2013, 2014, 2015, 2016.

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, 2013, 2014, 2016.

Тренажер по русскому языку «Части речи» (2—4 классы) [Электронный ресурс] / сост. М. Б. Антипова. — 
Режим доступа: http://e-vedy.adu.by/course/index.php?categoryid=35. — Дата доступа: 24.04.2016.

Словарь-справочник по русскому языку «Части речи» (2—4 классы) [Электронный ресурс] / сост. 
М. Б. Антипова. — Режим доступа: http://e-vedy.adu.by/course/index.php?categoryid=35. — Дата доступа: 
24.04.2016.

Дидактические игры по русскому языку (2—4 классы) [Электронный ресурс] / сост. М. Б. Антипова. — 
Режим доступа: http://e-vedy.adu.by/course/index.php?categoryid=35. — Дата доступа: 24.04.2016.
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№ 
урока 
и дата 
прове-
дения

Тема Образовательная цель Основные виды и способы деятельности

Домашнее  
задание: 
номера 

упражнений

1 2 3 4 5

Часть 1

Повторение изученного в 3 классе (4 ч)

1 Речь. Текст Активизировать знания 
об устной и письменной 
речи; тексте, его теме, ос-
новной мысли, трехчаст-
ном строении

1. Обобщение знаний об устной и письменной фор-
мах речи (упр. 1).
2. Обобщение знаний о тексте: определение темы тек-
ста; начала, основной части, концовки текста (упр. 2). 
3. Нахождение в тексте смысловых частей. Списыва-
ние части текста. Объяснение написания пропущен-
ных букв (упр. 3).
4. Определение типа текстов. Озаглавливание текста 
(упр. 4).
5. Усвоение нормативного произношения слов и их 
форм из рубрики «Говорите правильно!» (учебник, 
с. 5).
6. Усвоение произношения и написания слова вос-
кресенье

Упр. 5

2 Предложение Обобщить знания о пред- 
ложении: виды предло-
жений по цели, по инто-
нации; знаки препинания 
в конце предложений; 
главные и второстепен-
ные члены предложения

1. Ответы на вопросы по теме «Предложение» (упр. 6).
2. Изменение форм слов и порядок их расположения, 
чтобы получились предложения. Нахождение в пред-
ложениях главных членов: подлежащего и сказуемого 
(упр. 7).
3. Объяснение постановки в конце предложений зна-
ков препинания (упр. 8).

Упр. 10

© НМУ «Нацыянальны інстытут адукацыі», 2017 
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1 2 3 4 5

4. Усвоение нормативного произношения слов из ру-
брики «Говорите правильно!» (учебник, с. 6, 7).
5. Определение использованных в тексте предложе-
ний по цели высказывания. Составление побудитель-
ных предложений на заданную тему (упр. 9)

3 Значение 
и состав 
слова

Обобщить знания уча-
щихся о словах с пря-
мым и переносным зна - 
чением; синонимах и ан-
тонимах; о способах про-
верки правописания без-
ударных гласных, непро-
износимых согласных 
в корне слова

1. Определение слов по описанию их значения 
(упр. 11).
2. Усвоение написания слов космонавт, футбол.
3. Определение в слове прямого и переносного зна-
чения (упр. 12).
4. Выбор из текста синонимов и антонимов к заданным 
словам (упр. 13).
5. Нахождение в словах корня. Объяснение право-
писания выделенных в корнях слов букв (упр. 14).
6. Объяснение написания пропущенных в словах тек-
ста букв (упр. 15). 
7. Подбор проверочных слов к словам с пропущен-
ными безударными гласными в корне слова (упр. 16)

Упр. 17

4 Части речи Обобщить знания уча-
щихся о частях речи: 
на какие вопросы отве-
чают имя существитель 
ное, имя прилагатель-
ное, глагол; как изменя-
ются имена существи-
тельные, имена прила-
гательные, глаголы

1. Обобщение знаний об имени существительном, 
имени прилагательном, глаголе по вопросам (упр. 18).
2. Выписывание из текста примеров на заданные ча-
сти речи (упр. 19).
3. Определение рода в заданных именах существи-
тельных. Составление словосочетаний «имя суще-
ствительное + имя прилагательное» (упр. 20).
4. Перевод выделенных в тексте слов на русский язык 
(упр. 21).
5. Определение типа текста. Озаглавливание его. Спи-
сывание, вставляя пропущенные буквы (упр. 22)

Упр. 23
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Текст (6 ч)

5 Тема и основ-
ная мысль 
текста (рас-
ширение 
представле-
ний)

Развивать умение опре-
делять тему, основную 
мысль, тип текста; оза-
главливать тексты; нахо-
дить в тексте начало, ос-
новную часть, концовку

1. Дополнение предложений нужными словами на те-
му «Текст» (упр. 24).
2. Анализ готового текста: определение темы и основ-
ной мысли; структуры текста. Выписывание из текста 
однокоренных слов (упр. 23).
3. Определение типа текста. Письменные ответы 
на вопросы по содержанию текста (упр. 27).
4. Составление текста-повествования по сюжетным 
картинкам и опорным словам (упр. 28, 29)

Упр. 30

6 Части текста Формировать умение 
делить текст на смысло-
вые части

1. Письменные ответы на вопросы по тексту (упр. 41).
2. Анализ готового текста: определение смысловых 
частей текста. Объяснение правописания выделенных 
в словах текста букв. Списывание одной смысловой 
части текста (упр. 32).
3. Деление текста на смысловые части. Определение, 
о чем говорится в каждой смысловой части. Списыва-
ние смысловой части про рябину. Нахождение в ней 
слов-антонимов (упр. 33)

Упр. 34

7 План текста Формировать умение со-
ставлять (коллективно 
и самостоятельно) план 
текста, пересказывать 
текст по плану

1. Нахождение в тексте смысловых частей. Озаглав-
ливание их. Записывание заголовков как пункты пла-
на (упр. 35). 
2. Ознакомление с информацией о составлении плана 
текста (учебник, с. 23).
3. Соотнесение пунктов готового плана к тексту 
и смысловых частей текста (упр. 36). 
4. Ознакомление с информацией о составлении плана 
текста (учебник, с. 24).

Упр. 39
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5. Составление текста о приключениях мышонка Пи-
ка, используя готовый план текста (упр. 37).
6. Рассматривание сюжетных рисунков. Соотнесение 
последовательности пунктов готового плана и сю-
жетных рисунков. «Исправление» плана в соответ-
ствии с последовательностью событий, изображенных 
на сюжетных картинках (упр. 38)

8 Типы текстов: 
повествова-
ние, описание, 
рассуждение

Расширить знания о ти-
пах текстов, их особен-
ностях; развивать уме-
ние определять тип тек-
ста; формировать уме-
ние составлять тексты 
различных типов

1. Определение типов трех различных текстов. 
Списывание текста-рассуждения. Определение в нем 
главной мысли (упр. 40).
2. Обобщение знаний о типах текстов (упр. 41).
3. Определение типа текста по данному началу. Про-
должение текста-описания. Запись текста-описания 
(упр. 42).
4. Доказательное определение типа текста. Опреде-
ление основной мысли текста и запись ее. Составле-
ние плана текста. Пересказ текста по плану (упр. 43).
5. Определение в каждом из данных текстов-рассуж-
дений основной мысли и доказательства (упр. 44)

Упр. 45

9 Типы текстов: 
повествова-
ние, описание, 
рассуждение

Развивать умение опре-
делять тип текста; фор-
мировать умение состав-
лять тексты различных 
типов

1. Определение типа текста с ориентацией на само-
стоятельно сформулированные вопросы к каждой 
смысловой части текста. Письменные ответы на по-
ставленные к тексту вопросы (упр. 46).
2. Усвоение нормативного произношения слов (учеб-
ник, с. 31).
3. Нахождение и выписывание из текста предложе-
ний, с помощью которых автор доказывает основную 
мысль текста (упр. 47).

Упр. 50
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4. Рассматривание сюжетных картинок. Определение 
типа текста, который может быть составлен по дан-
ным сюжетным картинкам. Составление текста-по-
вествования по сюжетным картинкам и вопросам 
(упр. 48, 49)

10 Изложение 
(упр. 39, с. 26)

Проверка умения связ-
но и грамотно переска-
зывать текст по плану 
(план текста и опорные 
слова к плану должны 
быть записаны на доске)

1. Чтение текста. Объяснение непонятных слов.
2. Анализ текста: определение темы, основной мысли, 
озаглавливание текста.
3. Деление текста на законченные смысловые части 
и определение темы каждой смысловой части.
4. Составление плана текста и запись его на класс-
ной доске.
5. Чтение учащимися из учебника ответов на каж-
дый пункт плана и нахождение трудных по написа-
нию слов.
6. Выписывание учителем на доске к каждому пун-
кту плана опорных слов и слов с неизученными ор-
фограммами. 
7. Устный пересказ изложения по плану.
8. Письмо изложения

Подгото-
вить ответы 
на конт-
рольные во-
просы и за-
дания по те-
ме «Текст»,
с. 33

Предложение (9 ч)

11 Однородные 
члены пред-
ложения. 
Главные и вто- 
ростепенные 
однородные 
члены пред-
ложения

Развивать умение опре-
делять главные и второ-
степенные члены в пред-
ложении; познакомить 
с однородными члена-
ми предложения; пока-
зать, что однородными 
в предложении могут

1. Ознакомление с однородными членами предложе-
ния — однородными подлежащими, однородными 
сказуемыми, однородными второстепенными члена-
ми (упр. 51).
2. Определение, какими членами предложения явля-
ются выделенные в предложениях слова. Соотнесение 
схем предложений, данных к упражнению, с конкрет-
ными предложениями в упражнении (упр. 52).

Упр. 57
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быть как главные, так 
и второстепенные чле-
ны предложения; фор-
мировать умение нахо-
дить однородные члены 
в предложении; разви-
вать умение разбирать 
предложения по членам 
предложения

3. Нахождение в предложениях слов, которые отве-
чают на один и тот же вопрос. Списывание, вставляя 
пропущенные буквы. Подчеркивание членов пред-
ложения, которые отвечают на один и тот же вопрос 
(упр. 53).
4. Чтение правила об однородных членах предложе-
ния (учебник, с. 36). 
5. Выписывание из текста предложений с однородны-
ми членами (упр. 54).
6. Дополнение предложений однородными членами 
(упр. 55).
7. Чтение текста. Определение слова, о котором го-
ворится в тексте (до свидания). Усвоение написа-
ния слова до свидания и подбор к нему синонимов 
(упр. 56)

12 Интонирова-
ние однород-
ных членов 
предложения.  
Слова, пояс-
няющие и до-
полняющие 
однородные 
члены пред-
ложения

Познакомить с интона-
цией перечисления при 
произнесении однород-
ных членов предложе-
ния; формировать уме-
ние правильно интони-
ровать однородные чле-
ны предложения; позна-
комить со словами, кото-
рые поясняют и допол-
няют однородные члены 
предложения; форми - 
ровать умение находить

1. Ознакомление с интонацией перечисления, которая 
характерна для произношения однородных членов 
предложения (упр. 58).
2. Отработка интонации перечисления при чтении 
однородных членов предложения (упр. 59).
3. Письменные ответы на вопросы с использовани-
ем в предложениях однородных членов предложения 
(упр. 60). 
4. Ознакомление со словами, которые дополняют и по-
ясняют однородные члены предложения (упр. 61).
5. Нахождение в предложениях однородных членов 
предложения и слов, которые их поясняют. Списыва-
ние предложений. Постановка (по образцу) от одно-

Упр. 64

8
1

Продолжение

1 2 3 4 5

слова, поясняющие и до-
полняющие однородные 
члены предложения

родных членов предложения вопросов к другим чле-
нам предложения (упр. 62).
6. Дополнение однородных членов предложения дру-
гими словами с последующей записью полученных 
предложений (упр. 63).
7. Усвоение нормативного произношения слов из ру-
брики «Говорите правильно!» (учебник, с. 42)

13 Слова и, а, 
но, соединяю-
щие однород-
ные члены 
предложения

Познакомить со слова-
ми, соединяющими одно-
родные члены в предло-
жении; учить соединять 
с их помощью однород-
ные члены предложения 
в устной и письменной 
речи 

1. Введение информации о словах, служащих для 
соединения в предложениях однородных членов  
(упр. 65).
2. Списывание текста. Подчеркивание слов, которые 
соединяют однородные члены предложения (упр. 66).
3. Ознакомление с ролью слов (союзов)  и, а, но: связь 
однородных членов предложения и  выражение пере-
числения, противопоставления (упр. 67).
4. Отгадывание загадки. Списывание ее, вставляя про-
пущенные буквы. Подчеркивание однородных членов 
предложения. Нахождение слова, которое связывает 
однородные члены предложения (упр. 68).
5. Отгадывание загадок. Списывание их, вставляя 
по смыслу слова и, а, но (упр. 69).
6. Усвоение написания слова трактор. Введение его 
в активную речь учащихся

Упр. 70

14 Знаки пре-
пинания при 
однородных 
членах пред-
ложения, 

Познакомить с прави- 
лом употребления запя-
той между однородными 
членами; формировать 
умение ставить в нужных

1. Рассматривание рисунка и чтение текста, в котором 
запятая «рассказывает» о себе (упр. 71).
2. Чтение текста, предложения которого насыщены 
однородными членами. Выяснение, как интонация 
перечисления передается на письме (упр. 72).

Упр. 77
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соединенных 
словами и, 
а, но

случаях запятую меж- 
ду однородными члена-
ми предложения

3. Ознакомление с информацией о постановке запятой 
между однородными членами предложения (учебник, 
с. 46) (упр. 73).
4. Нахождение и выписывание из текста предложений 
с однородными членами. Объяснение постановки за-
пятой в этих предложениях.
5. Объяснение, какие и почему буквы следует писать 
в словах на месте пропущенных; какие знаки препина-
ния пропущены в предложениях текста. Списывание 
текста, вставляя пропущенные буквы и расставляя 
недостающие знаки препинания (упр. 74).
6. Усвоение написания слова транспорт.
7. Дополнение предложений однородными членами. 
Запись предложений, расставляя нужные знаки пре-
пинания (упр. 75).
8. Составление по рисункам предложений с однород-
ными членами (упр. 76)

15 Знаки пре-
пинания при 
однородных 
членах пред-
ложения, 
соединенных 
словами и, 
а, но

Познакомить с правилом 
употребления запятой 
между однородными 
членами предложения 
перед словами а, но, а 
также перед словом и, 
если оно употреблено 
один раз; показать за-
висимость постановки 
или отсутствия запятой 
между однородными 
членами предложения

1. Рассматривание стилизованных рисунков и чтение 
текста, подводящих к выводу, что слова а, но «дружат» 
с запятой, а слово и «отказывается» от ее помощи 
(упр. 78, 79). 
2. Чтение правила о постановке между однородными 
членами предложения перед союзами а, но, и знаков 
препинания (учебник, с. 49).
3. Отгадывание загадки. Объяснение постановки зна-
ков препинания при однородных членах в предложе-
ниях загадки (упр. 80).
4. Списывание предложений с расстановкой нужных 
знаков препинания (упр. 81).

Упр. 84

8
3

Продолжение

1 2 3 4 5

от слов, которые их со-
единяют; формировать 
умение ставить в нуж-
ных случаях запятую 
между однородными 
членами предложения

5. Составление из данных слов предложений с одно-
родными членами. Запись составленных предложений. 
Объяснение расставленных в предложениях знаков 
препинания (упр. 82).
6. Составление предложений с однородными второ-
степенными членами. Запись составленных предло-
жений (упр. 83)

16 Знаки препи-
нания между 
однородны-
ми членами 
предложения, 
соединенны-
ми повто-
ряющимся 
словом и

Познакомить с прави-
лом постановки запятой 
между однородными 
членами, которые соеди-
нены повторяющимся 
словом и; формировать 
навык правописания од-
нородных членов пред-
ложения, соединенных 
повторяющимся сло-
вом и

1. Ознакомление с постановкой запятых между од-
нородными членами перед повторяющимся союзом 
и (упр. 85, 86).
2. Чтение правила о постановке запятых между од-
нородными членами перед повторяющимся союзом 
и (учебник, с. 53).
3. Отгадывание загадки. Объяснение постановки за-
пятых в предложении (упр. 87).
4. Нахождение в тексте предложения с повторяю-
щимся союзом и. Выписывание этого предложения, 
вставляя недостающие знаки препинания (упр. 88).
5. Списывание предложений, вставляя пропущенные 
буквы и недостающие знаки препинания (упр. 89)

Упр. 90

17 Разбор 
по членам 
предложения

Формировать умение 
разбирать предложения 
по членам предложения; 
ставить вопросы к глав-
ным и второстепенным 
членам предложения

1. Восстановление в предложениях пропущенных глав - 
ных членов предложения. Запись предложений (упр. 91).
2. Изменение по смыслу в прочитанных предложени-
ях глаголов. Запись «исправленных» предложений. 
Подчеркивание в них главных членов (упр. 92). 
3. Составление предложения по данным картинкам. 
Выяснение роли в предложении второстепенных чле-
нов (упр. 93). 
4. Отгадывание загадок. Нахождение в тексте каждой 
загадки подлежащего и сказуемого. Постановка во-

Упр. 96
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просов к второстепенным членам предложения. Спи-
сывание загадок. Подчеркивание главных и второсте-
пенных членов предложения (упр. 94).
5. Нахождение в каждом предложении текста подле-
жащего и сказуемого. Постановка вопросов от под-
лежащего и от сказуемого к второстепенным членам 
предложения. Списывание предложений. Разбор 
предложений по данному образцу (упр. 95)

18 Разбор пред-
ложения 
по членам 
предложения

Развивать умение раз-
бирать предложения 
по членам предложения; 
составлять предложения 
по данным схемам; до-
полнять предложения 
второстепенными чле-
нами предложения

1. Списывание текста, вставляя пропущенные буквы. 
Подчеркивание главных и второстепенных членов 
предложения. Объяснение постановки знаков препина-
ния в предложениях с однородными членами (упр. 97).
2. Составление предложений по данным схемам. За-
пись составленных предложений. Нахождение в пред-
ложениях главных и второстепенных членов (упр. 98).
Дополнение предложений второстепенными членами. 
Запись предложений (упр. 99).
3. Составление текста по сюжетным рисункам и опор-
ным словам. Запись составленного текста (упр. 102)

Упр. 100.
Подгото-
вить ответы 
на контроль- 
ные вопро-
сы и зада-
ния по те-
мам «Текст» 
(с. 33), 
«Предложе-
ние» (с. 62)

19 Разбор пред-
ложения 
по членам 
предложения.

Тематиче-
ский кон-
троль (15—
20 мин) 

Развивать умение раз-
бирать предложения по 
членам предложения; 
дополнять предложения 
второстепенными члена-
ми предложения.
Проверить уровень зна-
ний, умений и навыков 
учащихся по темам 
«Текст», «Предложение»

Составление и запись предложений. Подчеркивание 
в них главных и второстепенных членов предложе-
ния (упр. 101)

Упр. 103

8
5

Продолжение

1 2 3 4 5

Имя существительное (15 ч)

20 Имя суще-
ствительное 
как часть 
речи

Обобщить знания об 
имени существитель-
ном как части речи: что 
обозначает, вопросы, 
род, число; расширить 
знания о существитель-
ных, род которых не со-
впадает в русском и бе-
лорусском языках

1. Постановка вопросов к именам существительным. 
Выписывание имен существительных по данному об-
разцу (упр. 104).
2. Усвоение нормативного произношения слов из ру-
брики «Говорите правильно!» (учебник, с. 63).
3. Обобщение знаний об имени существительном 
(упр. 105).
4. Выписывание имен существительных по родам 
(упр. 106).
5. Перевод на русский язык имен существительных 
(упр. 107). Составление словосочетаний «имя суще-
ствительное + имя прилагательное». Запись состав-
ленных словосочетаний (упр. 108). 
6. Перевод на русский язык словосочетаний и запись 
их (упр. 109).
7. Чтение имен существительных, род которых не 
совпадает в русском и белорусском языках (учеб-
ник, с. 66)

Упр. 110

21 Род и число 
имен суще-
ствительных

Расширить знания об 
именах существитель-
ных, не имеющих фор-
мы единственного или 
формы множественного 
числа

1. Постановка имен существительных в форму мно-
жественного числа (упр. 111).
2. Нахождение в тексте имен существительных во 
множественном числе. Списывание части текста. 
Объяснение постановки знаков препинания при од-
нородных членах предложения (упр. 112).
3. Постановка имен существительных в форму един-
ственного числа (упр. 113).
4. Усвоение нормативного произношения слов из ру-
брики «Говорите правильно» (учебник, с. 68)

Упр. 114
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22 Падеж имен 
существи-
тельных. 
Изменение 
имен суще-
ствительных 
по падежам 
(склонение)

Познакомить с измене-
нием имен существи-
тельных по падежам 
(склонением); с назва-
ниями падежей и падеж-
ными вопросами; учить 
определять падеж имени 
существительного с опо-
рой на памятку

1. Выписывание из текста выделенных слов по об-
разцу (упр. 115).
2. Ознакомление со склонением. Чтение информации 
об изменении имен существительных по падежам 
(учебник, с. 69).
3. Запись названий падежей с падежными вопросами 
(упр. 116).
4. Изменение слова ящерица по падежам (упр. 117).
5. Чтение памятки «Как различать падежи» (учебник, 
с. 71).
6. Определение падежа имен существительных (упр. 119). 
7. Запись словосочетаний по образцу. Определение 
падежа имени существительного, употребленного 
в каждом словосочетании (упр. 120).
8. Чтение памятки «Как различать именительный 
и винительный падежи» (учебник, с. 72).
9. Определение падежа выделенных в тексте имен 
существительных (упр. 122)

Упр. 123

23 Изменение 
имен суще-
ствительных 
по падежам

Формировать умение 
определять падеж имен 
существительных по па-
дежным, смысловым 
вопросам; познакомить 
с предлогами, с кото-
рыми часто употребля-
ются существительные 
в родительном, вини-
тельном, творительном 
и предложном падежах; 

1. Рассматривание стилизованных рисунков о пред-
логах, которые употребляются с конкретными падежа-
ми. Составление ответов на вопросы о падежах имен 
существительных (упр. 124).
2. Наблюдения, подводящие к выводу о том, с какими 
предлогами часто употребляются имена существитель-
ные в родительном и винительном падежах (упр. 125).
3. Чтение деформированного текста. Постановка имен 
существительных (даны в скобках) в нужном падеже 
с нужным предлогом. Запись исправленного текста 
(упр. 126).

Упр. 131
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формировать умение 
определять падеж суще-
ствительных с опорой 
на предлоги

4. Запись словосочетаний с нужным предлогом 
(упр. 127). 
5. Усвоение нормативного произношения слов из ру-
брики «Говорите правильно!» (учебник, с. 76, 77).
6. Определение падежа выделенных в тексте имен 
существительных с предлогами (упр. 128).
7. Перевод на русский язык данных словосочетаний 
(упр. 129).
8. Чтение текста. Определение числа и падежа вы-
деленных в тексте имен существительных (упр. 130).
9. Усвоение написания слова суббота

24 Три склоне-
ния имен су-
ществитель-
ных

Познакомить с тремя 
типами склонения имен 
существительных; фор-
мировать умение опре-
делять тип склонения 
существительного по его 
окончанию в именитель-
ном падеже единствен-
ного числа

1. Ознакомление с тремя типами склонения имен су-
ществительных (упр. 132).
2. Выписывание имен существительных 1-го склоне-
ния (упр. 133).
3. Подбор (самостоятельно) и запись пяти имен суще-
ствительных 1-го склонения (упр. 134).
4. Чтение информации об именах существительных, 
относящихся ко 2-му склонению (учебник, с. 80).
5. Выписывание имен существительных 2-го склоне-
ния. Выделение окончаний (упр. 135).
6. Чтение информации об именах существительных, 
относящихся к 3-му склонению (учебник, с. 81).
7. Выписывание имен существительных 3-го склоне-
ния. Выделение окончаний (упр. 136).
8. Распределение имен существительных по типам 
склонения (1, 2, 3-е) и запись их (упр. 137).

Упр. 139
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9. Усвоение нормативного произношения слов из ру-
брики «Говорите правильно!» (учебник, с. 82).
10. Составление (с опорой на таблицу) связного вы-
сказывания о трех склонениях имени существитель-
ного (упр. 138)

25 Склонение 
имен суще-
ствительных
в единствен-
ном числе.
Падежные 
окончания 
имен суще-
ствительных 
1 -го склоне-
ния 

Познакомить с падеж-
ными окончаниями имен 
существительных 1-го 
склонения; формировать 
первоначальное уме-
ние (с опорой на памят-
ку) определять падеж 
и правильное написа-
ние безударных глас-
ных в падежных окон-
чаниях имен существи-
тельных 1- го склоне-
ния единственного чис-
ла; сравнить и научить 
различать окончания 
русских и белорусских 
имен существитель-
ных в дательном падеже

1. Ознакомление с таблицей падежных окончаний 
имен существительных 1-го склонения единствен-
ного числа (упр. 140).
2. Списывание словосочетаний. Определение падежа 
имени существительного в каждом словосочетании. 
Запись по образцу (упр. 141).
3. Ознакомление с памяткой «Правописание безудар-
ных окончаний имен существительных» (упр. 142).
4. Осложненное списывание с постановкой данных 
в скобках существительных в дательном падеже. Ха-
рактеристика предложений по цели высказывания, 
по интонации (упр. 143).
5. Перевод на русский язык (упр. 144).
6. Осложненное списывание с дописыванием пропу-
щенных окончаний существительных в предложном 
падеже (упр. 145).
7. Усвоение нормативного произношения слов из ру-
брики «Говорите правильно!» (учебник, с. 86).
8. Составление по рисункам предложений (упр. 146)

Упр. 147

26 Падежные 
окончания 
имен сущест-
вительных 1- го 
склонения 

Формировать умение 
(с опорой на памятку) 
определять падеж и пра-
вильное написание без-
ударных гласных в па-

1. Сравнение окончаний существительных в творитель-
ном падеже в русском и белорусском языках (упр. 148).
2. Нахождение в тексте существительных 1-го скло-
нения в творительном падеже. Выделение в них окон-
чаний (упр. 149).

Упр. 155
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дежных окончаниях 
имен существительных 
1- го склонения единст-
венного числа; научить 
различать окончания 
имен существительных 
в творительном и пред-
ложном падежах в рус-
ском и белорусском язы-
ках

3. Осложненное списывание с постановкой суще-
ствительных в творительном и предложном падежах  
(упр. 150).
4. Составление текста из данных предложений. За-
пись текста, вставляя пропущенные окончания суще-
ствительных (упр. 151).
5. Ознакомление с информацией об особенностях 
окончаний имен существительных в творительном 
падеже (упр. 152). 
6. Сравнение окончаний существительных 1-го скло-
нения мужского и женского рода в творительном па-
деже (упр. 153).
7. Перевод на русский язык словосочетаний. Списы-
вание словосочетаний, выделение в них окончаний 
имен существительных (упр. 154)

27 Падежные 
окончания 
имен суще-
ствительных 
2- го склоне-
ния един-
ственного 
числа

Познакомить с падеж-
ными окончаниями имен 
существительных 2- го 
склонения; формировать 
умение (с опорой на та-
блицу) определять падеж 
и правильное написание 
безударных гласных в па-
дежных окончаниях имен 
существительных 2- го 
склонения единственно-
го числа

1. Ознакомление с падежными окончаниями имен су-
ществительных 2-го склонения единственного числа 
(упр. 156).
2. Чтение пословиц. Толкование их смысла. Выпи-
сывание выделенных существительных. Выделение 
в них окончаний, определение падежа (упр. 157).
3. Осложненное списывание со вставкой пропущен-
ных окончаний существительных. Выделение окон-
чаний (упр. 158).
4. Составление и запись предложений (упр. 159, 160) 

Упр. 161
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28 Контроль-
ный дик-
тант 

Проверить орфографи-
ческую грамотность уча - 
щихся 

Подготовить 
ответы на 
контрольные 
вопросы 1, 
2, 4 по теме 
«Имя суще-
ствитель-
ное» (с. 115)

29 Падежные 
окончания 
имен суще-
ствительных 
2 -го склоне-
ния 

Познакомить с оконча-
ниями имен существи-
тельных 2- го склонения 
в предложном падеже 
с разными предлогами; 
формировать умение 
(с опорой на таблицу) 
определять падеж и пра-
вильное написание без-
ударных гласных в па-
дежных окончаниях 
имен существительных 
2- го склонения един-
ственного числа

1. Усвоение нормативного произношения слов из ру-
брики «Говорите правильно!» (учебник, с. 93).
2. Сравнение окончаний имен существительных 
в предложном падеже в русском и белорусском язы-
ках (упр. 162).
3. Осложненное списывание с дописыванием пропу-
щенных окончаний существительных. Определение 
падежа существительных (упр. 163).
4. Сравнение окончаний имен существительных в пред-
ложном падеже с разными предлогами (упр. 164). 
5. Усвоение нормативного произношения слов из ру-
брики «Говорите правильно!» (учебник, с. 94).
6. Запись предложений с постановкой данных в скоб-
ках существительных в предложном падеже (упр. 165).
7. Перевод на русский язык (упр. 166)

Упр. 167

30 Падежные 
окончания 
имен суще-
ствительных 
3- го склоне-

Познакомить с падеж-
ными окончаниями 
имен существительных 
3 -го склонения; форми-
ровать умение (с опорой

1. Ознакомление с падежными окончаниями имен су-
ществительных 3-го склонения (упр. 168).
2. Объяснение правописания окончаний выделенных 
в тексте существительных (упр. 169). 
3. Осложненное списывание с постановкой данных

Упр. 175
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ния един-
ственного 
числа

на таблицу) определять 
падеж и правильное на-
писание безударных 
гласных в падежных 
окончаниях имен суще-
ствительных 3- го скло-
нения единственного 
числа

в скобках существительных в нужном падеже. Вы-
деление окончаний существительных. Определение 
падежа (упр. 170).
4. Усвоение нормативного произношения слов из ру-
брики «Говорите правильно!» (учебник, с. 97).
5. Подбор к существительным и глаголам однокорен-
ных имен существительных 3-го склонения. Поста-
новка существительных в творительном падеже. За-
пись по образцу (упр. 171).
6. Составление предложений с употреблением дан-
ных существительных в предложном падеже. Запись 
предложений (упр. 172).
7. Перевод на русский язык (упр. 173).
8. Составление предложений с употреблением данных 
существительных в нужном падеже. Запись предло-
жений (упр. 174)

31 Падежные 
окончания 
имен суще-
ствительных 
3- го склоне-
ния един-
ственного 
числа

Познакомить с особен-
ностями склонения имен 
существительных мать, 
дочь; формировать уме-
ние (с опорой на таблицу) 
определять падеж и пра-
вильное написание безу-
дарных гласных в падеж-
ных окончаниях имен 
существительных 3- го 
склонения единствен-

1. Ознакомление со склонением существительных 
мать, дочь (упр. 176).
2. Чтение предложений с употреблением данных в скоб-
ках существительных в нужном падеже (упр. 177).
3. Перевод на русский язык предложений. Запись их. 
Выделение окончаний и определение падежа употре-
бленных в предложениях существительных мать, 
дочь (упр. 180).
4. Сравнение написания существительных в твори-
тельном падеже в русском и белорусском языках  
(упр. 179).

Упр. 183
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ного числа; познакомить 
с особенностями скло-
нения имен существи-
тельных в творительном 
падеже в русском и бело-
русском языках

5. Перевод на русский язык словосочетаний. Выпи-
сывание имен существительных из словосочетаний 
(упр. 181).
6. Составление предложений по рисункам так, чтобы 
слова грудь, дверь, кровать стояли в творительном 
падеже (упр. 182)

32 Склонение 
имен суще-
ствительных 
во множе-
ственном 
числе.
Падежные 
окончания 
имен суще-
ствительных 
1- го склоне-
ния

Познакомить с падеж-
ными окончаниями имен 
существительных 1 -го 
склонения множествен-
ного числа; с особеннос-
тями окончаний имен 
существительных мно- 
жественного числа в ро-
дительном падеже; фор-
мировать умение (с опо-
рой на таблицу) опреде-
лять падеж и правильно 
писать безударные глас-
ные в падежных оконча-
ниях существительных 
1 -го склонения множе-
ственного числа

1. Ознакомление с таблицей склонения имен суще-
ствительных 1-го склонения множественного числа 
(упр. 184).
2. Чтение информации об особенностях падежных 
окончаний существительных 1-го склонения мно-
жественного числа в родительном падеже (учебник, 
с. 103).
3. Осложненное списывание со вставкой в сло-
ва предложений пропущенных букв. Нахождение 
в предложениях существительных 1-го склонения 
множественного числа. Определение их падежа, вы-
деление окончаний (упр. 185).
4. Чтение форм некоторых существительных 1-го 
склонения множественного числа в родительном па-
деже. Составление и запись предложений с данными 
формами существительных (упр. 186).
5. Осложненное списывание с употреблением дан-
ных в скобках существительных в родительном па-
деже множественного числа (упр. 187).
6. Составление предложений с использованием су-
ществительных свеча, чашка, туфля, цапля в ро-
дительном падеже множественного числа (упр. 186).

Упр. 190
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7. Осложненное списывание с употреблением дан-
ных в скобках существительных в нужном падеже. 
Подчеркивание главных членов предложения. По-
становка вопросов к второстепенным членам пред-
ложения (упр. 187, 189)

33 Падежные 
окончания 
имен суще-
ствительных 
2- го склоне-
ния множе-
ственного 
числа

Познакомить с падеж-
ными окончаниями 
имен существительных 
2- го склонения множе-
ственного числа; с осо-
бенностями окончаний 
имен существительных 
мужского и среднего 
рода в именительном 
и родительном паде-
жах;  формировать уме-
ние (с опорой на табли-
цу) определять падеж 
и правильное написа-
ние безударных гласных 
в падежных окончаниях 
имен существительных 
2 -го склонения множе-
ственного числа

1. Ознакомление с таблицей склонения имен суще-
ствительных 2-го склонения множественного числа 
(упр. 191).
2. Ознакомление с особенностями падежных окон-
чаний существительных 2-го склонения мужско-
го и среднего рода в именительном падеже множе-
ственного числа (упр. 192).
3. Осложненное списывание (дописывание пропу-
щенных окончаний у существительных множествен-
ного числа) (упр. 193).
4. Словарная работа: усвоение написания слова те-
лефон (учебник, с. 109).
5. Чтение с запоминанием форм некоторых суще-
ствительных 2-го склонения множественного числа 
в родительном падеже (упр. 194).
6. Осложненное списывание с употреблением дан-
ных в скобках существительных в нужном падеже 
(упр. 195).
7. Толкование значения образных выражений с опо-
рой на Слова для справок. Определение склонения вы-
деленных в тексте имен существительных (упр. 196)

Упр. 197
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34 Падежные 
окончания 
имен суще-
ствительных 
3 -го склоне-
ния множе-
ственного 
числа

Познакомить с падеж-
ными окончаниями имен 
существительных 3 -го 
склонения множествен-
ного числа; формировать 
умение (с опорой на та-
блицу) определять па-
деж и правильное напи-
сание безударных глас- 
ных в падежных окон-
чаниях имен существи-
тельных 3- го склонения 
множественного числа

1. Ознакомление с таблицей склонения имен суще-
ствительных 3-го склонения множественного числа 
(упр. 198).
2. Выписывание из текста имен существительных 3-го 
склонения множественного числа. Выделение в них 
окончаний (упр. 199).
3. Осложненное списывание с употреблением данных 
в скобках существительных в нужном падеже (упр. 200).
4. Ознакомление с особенностями падежных оконча-
ний некоторых существительных 3-го склонения мно-
жественного числа в творительном падеже (упр. 201).
5. Осложненное списывание (дописывание пропу-
щенных окончаний в именах существительных 3-го 
склонения множественного числа) (упр. 202).
6. Перевод на русский язык предложений. Запись 
предложений (упр. 203)

Упр. 204. 
Подгото-
вить ответы 
на кон-
трольные 
вопросы 
по теме 
«Имя суще-
ствитель-
ное» (с. 115)

Часть 2

Имя прилагательное (10 ч)

35 Имя прила-
гательное как 
часть речи

Обобщить знания об 
имени прилагательном 
как части речи: что обо-
значает, на какие вопро-
сы отвечает, как изме-
няется, со словами ка-
кой части речи связано 
в предложении

1.Чтение текста. Определение, о какой части речи 
говорится в нем (упр. 1).
2. Отгадывание загадок. Ответы на поставленные во-
просы (упр. 2).
3.Чтение информации об имени прилагательном 
(учебник, с. 4).
4. Выписывание отгадок вместе с именами прилага-
тельными по образцу (упр. 3).
5. Списывание текста. Обозначение рода и числа имен 
прилагательных. Разбор по составу слова подснежник.

Упр. 8
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6. Выписывание из текста словосочетаний «суще-
ствительное + прилагательное» в единственном чис-
ле. Выделение в именах прилагательных окончаний 
и обозначение рода (упр. 5).
7. Согласование в словосочетаниях данных в скобках 
имен прилагательных с именами существительными. 
Запись словосочетаний (упр. 6).
8. Словарная работа: усвоение написания слова зо-
лотой. 
9. Объяснение написания выделенных в словах текста 
букв. Запись текста под диктовку учителя (упр. 7)

36 Измене-
ние имен 
прилагатель-
ных в единст-
венном числе

Повторить и обобщить 
знания об изменении 
имен прилагательных 
по числам, а в единствен-
ном числе по родам; раз-
вивать умение изменять 
имена прилагательные 
по числам, а в единствен-
ном числе по родам

1. Чтение таблицы об изменении имен прилагатель-
ных в единственном числе (упр. 9).
2. Выписывание из текста словосочетаний «существи-
тельное + прилагательное». Обозначение числа и рода 
у имен прилагательных (упр. 10).
3. Сравнение окончаний прилагательных в словосо-
четаниях «существительное + прилагательное» в рус-
ском и белорусском языках (упр. 11).
4. Письмо по памяти (упр. 12)

Упр. 13

37 Употребле-
ние имен 
прилагатель-
ных в речи

Показать роль имен при- 
лагательных в речи; раз- 
вивать умение подбирать 
к именам прилагатель-
ным синонимы и анто-
нимы

1. Чтение текста дважды, второй раз, опуская при-
лагательные. Подведение к выводу о значении при-
лагательных в речи (упр. 14).
2. Чтение информации о значении имен прилагатель-
ных в речи (учебник, с. 9).
3. Замена прилагательных другими прилагательны-
ми (упр. 15).

Упр. 20
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4. Осложненное списывание с заменой выделенных 
прилагательных антонимами (упр. 16).
5. Усвоение нормативного произношения слов из ру-
брики «Говорите правильно!» (учебник, с. 10).
6. Подбор к прилагательным синонимов и антонимов. 
Запись по образцу (упр. 17).
7. Нахождение прилагательных, употребленных в пе-
реносном значении. Выписывание словосочетаний. 
Выделение окончаний в именах прилагательных 
(упр. 18). 
8. Замена в предложениях прилагательных. Запись 
исправленных предложений. Выделение окончаний 
имен прилагательных (упр. 19)

38 Склоне-
ние имен 
прилагатель-
ных мужско-
го и среднего 
рода в един-
ственном 
числе

Познакомить со склоне-
нием имен прилагатель-
ных мужского и средне-
го рода в единственном 
числе; с особенностями 
склонения имен при-
лагательных мужского 
рода в именительном 
и винительном падежах; 
показать зависимость 
имени прилагательно-
го в роде, числе, падеже 
от существительного, 
с которым оно связано; 
учить (с опорой на та-
блицы и памятку) опре-

1 Образование имен прилагательных от данных слов по 
образцу. Запись полученных словосочетаний (упр. 21).
2. Чтение информации о согласовании имен прила-
гательных с именами существительными (учебник, 
с. 13).
3. Ознакомление с таблицей склонения имен прила-
гательных мужского и среднего рода единственного 
числа (упр. 22).
4. Чтение информации об особенностях падежных 
окончаний имен прилагательных в именительном 
и винительном падежах (учебник, с. 14, 15).
5. Усвоение нормативного произношения слов из ру-
брики «Говорите правильно!» (учебник, с. 15).
6. Склонение данных словосочетаний (письменно). 
Выделение окончаний имен прилагательных. Состав-
ление предложений (упр. 23).

Упр. 26
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делять падеж и оконча-
ние имен прилагатель-
ных

7. Определение рода имен прилагательных в дан-
ных словосочетаниях. Постановка словосочетаний 
в форму винительного падежа. Запись словосоче-
таний. Выделение окончаний имен прилагательных  
(упр. 24).
8. Выписывание выделенных в тексте словосоче-
таний. Обозначение падежа имен прилагательных 
(упр. 25).
9. Ознакомление с памяткой «Как определить число, 
род, падеж имени прилагательного» (учебник, с. 17)

39 Склонение 
имен при-
лагательных 
женского 
рода в един-
ственном 
числе

Познакомить со скло-
нением имен прилага-
тельных женского рода 
в единственном числе; 
с обобщающей таблицей 
склонения имен прилага-
тельных всех трех родов 
в единственном числе; 
учить пользоваться дан-
ной таблицей на практи-
ке; формировать умение 
(с опорой на таблицу 
и памятку) определять 
падеж и окончание имен 
прилагательных женско-
го рода

1. Объяснение правописания выделенных в словах 
букв. Выписывание заданного предложения. Опреде-
ление падежа имен прилагательных в словосочетании 
«молодая зеленая весенняя травка» (упр. 27).
2. Ознакомление с таблицей склонения имен при-
лагательных женского рода единственного числа  
(упр. 28).
3. Склонение заданного словосочетания. Составление 
предложений со словосочетаниями в разных падежах 
(упр. 29).
4. Ознакомление с обобщающей таблицей склонения 
имен прилагательных в единственном числе (упр. 30).
5. Выписывание заданного словосочетания из пред-
ложений. Определение рода и падежа главного и за-
висимого слова (упр. 31)

Упр. 32
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40 Склоне-
ние имен 
прилагатель-
ных во м но-
жественном 
числе

Познакомить с падеж-
ными окончаниями 
имен прилагательных 
во множественном чис-
ле; с особенностями 
окончаний винитель-
ного падежа; формиро-
вать умение (с опорой 
на таблицу) определять 
падеж и окончания имен 
прилагательных во мно-
жественном числе

1. Ответы на вопросы об окончаниях имен прилага-
тельных единственного и множественного числа име-
нительного падежа (упр. 33).
2. Ознакомление с таблицей склонения имен прила-
гательных множественного числа (упр. 34).
3. Склонение словосочетаний (письменно). Состав-
ление предложений, в которых заданные имена при-
лагательные стояли бы в форме винительного падежа 
(упр. 35).
4. Осложненное списывание с  объяснением право-
писания выделенных в словах букв. Нахождение сло-
восочетаний «существительное + прилагательное» 
множественного числа. Определение в них падежа 
прилагательных (упр. 36).
5. Выборочное списывание. Определение падежа имен 
существительных и имен прилагательных (упр. 37)

Упр. 38

41 Правописание 
безударных 
падежных 
окончаний 
имен при- 
лагательных

Познакомить с двумя 
способами проверки пра-
вописания безударных 
падежных окончаний 
имен прилагательных; 
формировать умение 
(с опорой на памятки) 
определять и грамотно 
писать безударные глас-
ные в падежных окон-
чаниях имен прилага-
тельных единственного 
и множественного числа

1.Чтение текста. Объяснение, какие буквы и поче-
му надо писать в словах на месте пропущенных букв 
(упр. 39).
2. Чтение памятки о двух способах проверки напи-
сания безударных гласных в падежных окончаниях 
имен прилагательных (учебник, с. 26, 27).
3. Осложненное списывание с дописыванием в словах 
пропущенных букв (упр. 40).
4. Чтение пословиц. Толкование их смысла, списы-
вание с дописыванием в словах пропущенных букв 
(упр. 40).
5. Осложненное списывание пословиц с дописывани-
ем в словах пропущенных букв (упр. 40)

Упр. 42
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42 Правописа-
ние безудар-
ных падеж-
ных окон-
чаний имен 
прилагатель-
ных 

Формировать умение 
(с опорой на памятки) 
определять и грамотно 
писать безударные глас-
ные в падежных окон-
чаниях имен прилага-
тельных единственного 
и множественного числа

1. Согласование прилагательных (даны в скобках) 
с именами существительными, с которыми они свя-
заны. Запись текста. Выделение окончаний прилага-
тельных (упр. 45). 
2. Объяснение, какие буквы и почему надо писать 
в словах на месте пропущенных букв. Выписывание 
словосочетаний «существительное + прилагательное». 
Выделение окончаний прилагательных (упр. 46).
3. Запись под диктовку учителя (упр. 47).
4. Согласование прилагательных (даны в скобках) 
с именами существительными, с которыми они свя-
заны. Запись текста. Выделение окончаний и обозна-
чение падежа прилагательных (упр. 48).
5. Выписывание словосочетаний «существительное +  
+ прилагательное». Выделение окончаний и обозна-
чение падежа прилагательных (упр. 49)

Упр. 50

43 Изложение 
«Малькина 
верность» 
(упр. 43)

Проверить умение связ-
но и грамотно переска-
зывать текст по плану 
(план текста и опорные 
слова к плану записать 
на доске)

1. Чтение текста «Малькина верность».
2. Проверка усвоения содержания текста по плану.
3. Объяснение правильности написания выделенных 
букв в тексте. 
4. Чтение плана текста (план заранее записан на до-
ске).
5. Нахождение и чтение отрывков текста, раскрыва-
ющих каждый пункт плана.
6. Нахождение в тексте опорных слов и словосочета-
ний к каждому пункту плана и выписывание их на до-
ске напротив соответствующего пункта плана. 
7. Повторное чтение текста.
8. Письмо изложения

Упр. 44.
Подгото-
вить уст-
ные ответы 
на вопро-
сы и зада-
ния по теме 
«Имя при-
лагатель-
ное» (с. 33)
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44 Работа над 
ошибками, 
допущенны-
ми в изложе-
нии.

Контроль-
ная рабо-
та по теме 
(15—20 мин)

Систематизировать, 
обобщить ошибки, допу-
щенные учащимися в из-
ложениях. Организовать 
работу по их исправле-
нию и предупреждению.
Проверить уровень зна-
ний, умений и навы-
ков учащихся по темам 
«Имя существительное», 
«Имя прилагательное»

1. Анализ написанных изложений с точки зрения со-
держания и грамотности.
2. Работа над типичными ошибками, допущенными 
учащимися при написании изложения

Упр. 48

Местоимение (4 ч)

45 Местоиме-
ние как часть 
речи. Личные 
местоимения 
единствен-
ного и мно-
жественного 
числа

Познакомить с местои-
мениями; формировать 
представление о место-
имении как части ре-
чи, которая не называет 
предметы, а только ука-
зывает на них; познако-
мить с личными место-
имениями; с изменени-
ем личных местоимений 
по лицам в единственном 
и множественном числе; 
формировать умение на-
ходить личные местои-
мения в тексте и опреде-
лять их лицо и число

1. Ознакомление с местоимением как частью речи 
(упр. 51).
2. Чтение информации о местоимениях (учебник, 
с. 34).
3. Перечисление местоимений, употребленных в тек-
сте (упр. 52).
4. Чтение информации о личных местоимениях (учеб-
ник, с. 35).
5. Ознакомление с таблицей изменения личных ме-
стоимений в единственном и множественном числе. 
Выписывание личных местоимений из текста. Опре-
деление их лица и числа (упр. 53).
6. Чтение пословиц и поговорок. Толкование их зна-
чения. Списывание. Определение лица и числа ме-
стоимений (упр. 54).
7. Запись под диктовку учителя (упр. 55)

Упр. 56
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46 Изменение 
личных ме-
стоимений 
по падежам 
(склонение). 
Склонение 
местоимений 
1- го и 2 -го 
лица

Познакомить с особен-
ностями склонения лич-
ных местоимений 1- го 
и 2- го лица единствен-
ного и множественного 
числа; с ролью личных 
местоимений в предло-
жении и тексте; какими 
членами предложения 
обычно бывают личные 
местоимения в пред-
ложении; формировать 
умение (с опорой на та-
блицу) определять па-
деж личных местоиме-
ний и грамотно употре-
блять их падежные фор-
мы в речи

1. Введение информации о склонении личных место-
имений (учебник, с. 38).
2. Ознакомление с таблицей склонения личных ме-
стоимений 1-го и 2-го лица единственного и множе-
ственного числа (упр. 57).
3. Чтение текста с изменением местоимений, данных 
в скобках, по смыслу. Выборочное списывание пред-
ложений. Определение падежа местоимения ты 
(упр. 58).
4. Перечисление личных местоимений, употреблен-
ных в тексте. Выборочное списывание предложений.
Определение падежа местоимений я, вы. Разбор пред-
ложений по членам предложения. Определение, ка-
кими членами предложения являются употребленные 
в предложениях местоимения (упр. 59).
5. Чтение информации о том, какими членами пред-
ложения обычно бывают личные местоимения (учеб-
ник, с. 40)

Упр. 60

47 Склонение 
и правописа-
ние местои-
мений 3 -го 
лица 

Познакомить с особен-
ностями склонения лич-
ных местоимений 3 -го 
лица (без предлогов 
и с предлогами) един-
ственного и множествен-
ного числа; с раздельным 
написанием местоиме-
ний с другими словами; 
формировать умение

1. Ознакомление с таблицей склонения личных ме-
стоимений 3- го лица (без предлогов и с предлогами) 
единственного и множественного числа (упр. 61).
2. Определение лица и падежа личных местоимений. 
Выборочное списывание. Подчеркивание местоиме-
ний 3-го лица (упр. 62).
3. Дополнение предложений местоимениями 3-го лица. 
Определение падежа и числа местоимений (упр. 63).
4. Постановка местоимений он, она, они в заданную 
форму падежа. Составление предложений (упр. 64).

Упр. 67
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грамотно употреблять 
в устной и письменной 
речи местоимения 3 -го 
лица с предлогами и без 
предлогов

5. Чтение информации о случаях написания буквы и 
в падежных формах местоимений 3-го лица (учебник, 
с. 43).
6. Усвоение нормативного произношения слов из ру-
брики «Говорите правильно!» (учебник, с. 44).
7. Определение типа текста. Нахождение в тексте лич-
ных местоимений. Определение их лица. Выборочное 
списывание (упр. 65).
8. Выписывание из текста выделенных местоимений 
со словами, от которых они зависят. Обозначение 
падежа местоимений (упр. 66)

48 Употребление 
местоимений 
в речи

Познакомить с ролью 
местоимений в речи: 
помогают избежать по-
второв одних и тех же 
слов; служат для связи 
предложений в тексте; 
формировать умение 
уместно и грамотно 
использовать личные 
местоимения и их па-
дежные формы в речи; 
научить писать поздрав-
ления с использованием 
местоимения вы и его па-
дежных форм

1. Нахождение в тексте слова, которое повторяется 
несколько раз. Исправление текста. Замена слова ла-
сточка подходящими по смыслу предлогами (упр. 68).
2. Чтение информации о роли местоимений в речи 
(учебник, с. 46).
3. Осложненное списывание (упр. 69).
4. Осложненное списывание с заменой (по необходи-
мости) выделенных в тексте местоимений существи-
тельным пес в нужном падеже (упр. 70).
5. Определение падежа выделенных в тексте местои-
мений. Заучивание наизусть (упр. 71).
6. Чтение информации о случаях написания место-
имения вы и его падежных форм с большой буквы 
(учебник, с. 47).
7. Составление поздравления (упр. 72). 
8. Замена выделенных в тексте местоимений. Выбороч-
ное списывание предложения. Разбор его по членам 
предложения (упр. 73)

Упр. 74.
Подгото-
вить устные 
ответы 
на кон-
трольные 
вопросы 
и задания 
по теме 
«Местоиме-
ние» (с. 49)

1
0

3

Продолжение

1 2 3 4 5

Глагол (16 ч)

49 Глагол как 
часть речи 
(углубленное 
повторение) 

Повторить и обобщить 
знания о глаголе как ча-
сти речи: что обознача-
ет, на какие вопросы от-
вечает, как изменяется,  
какую роль выполняет 
в предложении

1. Выписывание из текста глаголов. Постановка к ним 
вопросов (упр. 75).
2. Чтение информации о глаголе (учебник, с. 50).
3. Определение лишнего слова в каждом ряду слов. 
Составление предложений с выделенными словами 
(упр. 76). 
4. Завершение предложений подходящими словами. 
Запись их (упр. 77).
5. Нахождение в тексте глаголов. Постановка к ним 
вопросов и определение времени. Выборочное спи-
сывание (упр. 78).
6. Изменение времени глаголов (упр. 79). Составле-
ние текста по сюжетным рисункам и опорным словам 
(упр. 80)

Упр. 81

50 Глаголы на-
стоящего, 
прошедшего 
и будущего 
времени

Обобщить знания об 
изменении глаголов 
по временам; познако-
мить с глаголами, от-
вечающими на вопросы 
что сделает? что сде-
лал? что сделают? что 
сделали?, не имеющими 
формы настоящего вре-
мени; расширить зна-
ния о значении глаголов 
для создания текстов-
повествований; развивать 

1. Выписывание из текста глаголов по данному об-
разцу (упр. 82).
2. Сравнение глаголов в парах. Запись предложений, 
вставляя вместо точек нужный глагол (упр. 83).
3. Определение глагола, который нужно вставить 
(упр. 84).
4. Ответы на вопросы по данным рисункам (упр. 85).
5. Чтение информации о глаголах, которые не имеют 
настоящего времени (учебник, с. 56).
6. Осложненное списывание с раскрытием скобок. 
Толкование значения пословиц (упр. 86)

Упр. 87
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умение уместно ис-
пользовать глаголы на-
стоящего, прошедшего 
и будущего времени 
в предложениях и тек-
стах; повторить право-
писание не с глаголами

51 Неопределен-
ная форма 
глагола

Познакомить с началь-
ной (неопределенной) 
формой глаголов: на что 
оканчивается, на ка-
кие вопросы отвечает; 
в какой форме глаголы 
представлены в слова-
рях; формировать уме-
ние находить в предло-
жении, тексте глаголы 
неопределенной фор-
мы; подбирать к глаго-
лам прошедшего и бу-
дущего времени неопре-
деленную форму

1. Ознакомление с неопределенной формой глагола. 
Ответы на вопросы. Чтение информации о неопреде-
ленной форме глагола (упр. 88).
2. Нахождение однокоренных глаголов. Постановка 
к ним вопросов. Запись глаголов парами. Выделение 
приставок у глаголов, отвечающих на вопрос что 
сделать? (упр. 89).
3. Усвоение нормативного произношения слов из ру-
брики «Говорите правильно!» (учебник, с. 59).
4. Выписывание глаголов из текста и постановка их 
в неопределенную форму. Определение падежа выде-
ленных существительных. Нахождение однокоренных 
слов (упр. 90).
5. Изменение словосочетаний по образцу (упр. 91).
6. Усвоение нормативного произношения слов из ру-
брики «Говорите правильно!» (учебник, с. 60).
Замена фразеологизмов глаголами. Запись по образцу 
(упр. 94)

Упр. 95
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52 Изменение 
глаголов на-
стоящего 
и будуще-
го времени 
по лицам 
и числам 
(спряжение)

Познакомить с измене-
нием глаголов настоя-
щего и будущего време-
ни по лицам и числам; 
формировать умение 
правильно изменять гла-
голы настоящего и буду-
щего времени по лицам 
и числам и уместно упо-
треблять их в связной 
речи

1. Чтение информации от лица глаголов повторять 
и запомнить. Выписывание из текста глаголов 1, 2, 
3-го лица вместе с местоимениями (упр. 96).
2. Письменные ответы на вопросы (упр. 97). 
3. Выборочное списывание. Выписывание глаголов 
1-го и 2-го лица. Постановка к ним вопросов (упр. 98).
4. Продолжение предложений подходящими словами 
и запись их. Определение прямого и переносного зна-
чения глагола бежать в записанных предложениях. 
5. Усвоение нормативного произношения слов из ру-
брики «Говорите правильно!» (учебник, с. 65).
6. Чтение предложений с выбором подходящего 
глагола (по смыслу) из данных в скобках глаголов. 
Выборочно-распределительная запись предложений 
(упр. 100)

Упр. 101

53 Спряжение 
глаголов на-
стоящего 
и будущего 
времени 

Познакомить со спряже-
нием глаголов настояще-
го и будущего времени; 
с особенностями изме-
нения глаголов, которые 
в неопределенной форме 
отвечают на вопрос что 
делать?, в будущем вре-
мени; формировать по-
нятие спряжение глаголов 
как изменение глаголов 
настоящего и будущего 
времени по лицам и чис-

1.Ознакомление с таблицей спряжения глаголов на-
стоящего и будущего времени (упр. 102).
2. Чтение информации о спряжении глаголов (учеб-
ник, с. 67). 
3. Изменение по лицам глаголов думать, гореть. 
Выделение окончаний у глаголов (упр. 103).
4. Отгадывание загадок. Запись загадки. Нахождение 
в загадке глаголов. Определение числа, лица и времени 
глаголов (упр. 104).
5. Чтение памятки (учебник, с. 68).
6. Чтение текста от лица глаголов стричь, искать, 
вытереть. Выписывание перечисленных глаголов 
в 1, 2, 3-м лице (упр. 105). 

Упр. 108
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лам; формировать уме-
ние изменять по лицам 
и числам и определять 
лицо и число глаголов 
настоящего и будущего 
времени по местоиме-
нию и окончанию гла-
голов

7. Усвоение нормативного произношения слов из ру-
брики «Говорите правильно!» (учебник, с. 69).
8. Запись глаголов спросить — спрашивать в 1, 2, 
3-м лице единственного и множественного числа. 
Выделение у них окончаний (упр. 106).
9. Чтение информации об особенностях спряжения 
глаголов, которые в неопределенной форме отвечают 
на вопрос что делать? (учебник, с. 69).
10. Выборочно-распределительное списывание гла-
голов (упр. 107)

54 І и ІІ спряже-
ние глаголов 
настоящего 
и будущего 
времени

Познакомить с распреде-
лением глаголов настоя-
щего и будущего време-
ни на два типа спряже-
ния — І и ІІ; с личными 
окончаниями глаголов І 
и ІІ спряжения; способом 
определения (по оконча-
нию) спряжения каждо-
го конкретного глагола; 
с особенностями спря-
жения в будущем вре-
мени глаголов, которые 
в неопределенной форме 
отвечают на вопрос что 
делать?; формировать 
умение определять спря-
жение глаголов по окон-
чанию

1. Чтение сказки о глаголах I и  II спряжения. На-
хождение в тексте ответа на поставленный вопрос 
(упр. 109).
2. Ознакомление с окончаниями глаголов I и  II спря-
жения. Запись спряжения глаголов летать, лететь. 
Чтение вывода (упр. 110).
3. Отгадывание загадки. Запись загадки вместе с от-
гадкой. Выделение окончаний у глаголов. Определение 
спряжения глаголов (упр. 111). 
4. Усвоение нормативного произношения слов из ру-
брики «Говорите правильно!» (учебник, с. 73).
5. Определение спряжения данных глаголов. Запись 
глаголов по образцу (упр. 112).
6. Выборочно-распределительное списывание глаго-
лов будущего времени. Определение их лица и числа 
(упр. 113).
7. Чтение информации об особенностях спряжения 
в будущем времени глаголов, которые отвечают на во-
прос что делать? (учебник, с. 74).

Упр. 115
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8. Подбор к глаголам будущего времени глаголов 
настоящего времени. Запись по образцу (упр. 114).
9. Усвоение нормативного произношения слов из ру-
брики «Говорите правильно!» (учебник, с. 75)

55 Правописа-
ние безудар-
ных гласных 
е, и в личных 
окончаниях 
глаголов 
настоящего 
и будущего 
времени 
единственно-
го числа

Познакомить со спосо-
бом определения спря-
жения глаголов с без-
ударными окончаниями 
по неопределенной фор-
ме; показать зависимость 
написания букв е или 
и в безударных личных 
окончаниях глаголов 
от того, к какому спряже-
нию (І или ІІ) относит-
ся глагол; познакомить 
с особенностями спря-
жения глаголов сте- 
лить, брить; формиро-
вать умение (с опорой 
на таблицу) правильно 
определять и грамот-
но писать безударные 
гласные в личных окон-
чаниях глаголов І и ІІ 
спряжения

1.Чтение грамматической сказки. Ответы на вопро-
сы по тексту. Выписывание из текста информации 
об определении спряжения глаголов с безударными 
окончаниями (упр. 116).
2. Нахождение среди данных слов глаголов с безудар-
ными окончаниями. Постановка их в неопределенную 
форму. Запись по образцу (упр. 117). 
3. Усвоение нормативного произношения слов из ру-
брики «Говорите правильно!» (учебник, с. 77).
4. Чтение правила об определении спряжения глаголов 
с безударными окончаниями (учебник, с. 77). 
5. Распределение глаголов по спряжениям. Составле-
ние предложений с выделенными глаголами (упр. 118). 
6. Выписывание глаголов 1-го лица единственного 
числа. Выделение у глаголов окончаний. Определение 
спряжения (упр. 119).
7. Ознакомление с памяткой спряжения глаголов 
брить, стелить (учебник, с. 79).
8. Осложненное списывание с употреблением под-
ходящих по смыслу глаголов в нужной форме. Под-
черкивание главных членов предложения (упр. 121)

Упр. 122
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56 Правописа-
ние безудар-
ных гласных 
в личных 
окончаниях 
глаголов І и ІІ 
спряжения 
единствен-
ного числа 
настоящего 
и будущего 
времени. 
Правописание  
безударных
гласных 
в окончаниях 
глаголов 2- го 
и 3- го лица

Формировать умение 
(с опорой на таблицу 
и памятку) определять 
правильное написание 
и грамотно писать безу-
дарные гласные в окон-
чаниях глаголов І и ІІ 
спряжения во 2- м и 3- м 
лице единственного чис-
ла настоящего и будуще-
го времени

1. Нахождение в тексте и выписывание глаголов 2-го 
лица единственного числа. Определение их спряжения 
(упр. 123). 
2. Отгадывание загадки. Осложненное списывание 
со вставкой в слова пропущенных букв (упр. 124).
3. Доказательное объяснение, что прочитанные гла-
голы являются синонимами. Постановка их во 2-м 
лице единственного числа. Запись глаголов (упр. 125).
4. Замена в прочитанном тексте местоимения я на ме-
стоимение ты. Запись переделанного текста. Подчер-
кивание глаголов, выделение окончаний, определение 
спряжения (упр. 126).
5. Постановка глаголов в форму 3-го лица единственно-
го числа. Запись глаголов. Определение времени, чис-
ла, лица, спряжения записанных глаголов (упр. 127).
6. Замена в словосочетаниях глаголов. Запись глаголов 
по образцу. Объяснение правописания окончаний 
глаголов (упр. 128)

Упр. 129

57 Правописа-
ние безудар-
ных гласных 
в личных 
окончаниях 
глаголов І и ІІ 
спряжения 
множествен-
ного числа 
настоящего 
и будущего

Формировать умение 
(с опорой на таблицу 
и памятку) определять 
правильное написание 
и грамотно писать безу-
дарные гласные в окон-
чаниях глаголов І и ІІ 
спряжения 1- го и 2- го 
лица множественного 
числа настоящего и бу-
дущего времени 

1. Определение времени, лица, числа, спряжения вы-
деленных глаголов. Объяснение правописания окон-
чаний глаголов (упр. 130).
2. Осложненное списывание со вставкой в слова про-
пущенных букв (упр. 132). 
3. Определение лица и числа выделенных глаго-
лов. Объяснение правописания окончаний глаголов 
(упр. 133). Определение, в каком (прямом или пере-
носном) значении употреблены глаголы (упр. 133).
4. Осложненное списывание со вставкой в слова про-
пущенных букв (упр. 134).

Упр. 136
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времени.
Правописа-
ние безудар-
ных гласных 
в окончаниях 
глаголов 1 -го 
и 2- го лица

5. Чтение пословиц. Толкование их значения. 
Осложненное списывание с заменой в пословицах 
числа глаголов 2-го лица. Выделение окончаний. 
Определение спряжения (упр. 135)

58 Правописа-
ние безудар-
ных гласных 
в личных 
окончани-
ях глаго-
лов І и ІІ 
спряжения 
множествен-
ного числа 
настоящего 
и будущего 
времени.
Спряжение 
глаголов-
исключений 
на  -ать 
и - еть

Формировать умение 
(с опорой на таблицу 
и памятку) определять 
правильное написание 
и грамотно писать безу-
дарные гласные в окон-
чаниях глаголов І и ІІ 
спряжения 3 -го лица 
множественного числа 
настоящего и будущего 
времени; познакомить 
с особенностями спря- 
жения глаголов- исклю- 
чений гнать, держать, 
смотреть, видеть, ды- 
шать, слышать, нена- 
видеть, зависеть, вер-
теть, обидеть, тер-
петь в единственном 
и множественном числе; 
формировать умение пра- 
вильно употреблять в ре-
чи глаголы- исключения

1. Выборочное списывание из текста предложений. 
Объяснение правописания окончаний глаголов  
(упр. 137).
2. Составление словосочетаний и запись их по образ-
цу (упр. 138).
3. Осложненное списывание со вставкой в глаголы 
пропущенных окончаний. Объяснение правописания 
окончаний глаголов (упр. 139).
4. Чтение глаголов-исключений. Образование от гла-
голов форм 3-го лица единственного и множественно-
го числа. Выделение окончаний. Определение спря-
жения (упр. 140)

Упр. 141
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59 Правописа-
ние безудар-
ных гласных 
в личных 
окончаниях 
глаголов І 
и ІІ спряже-
ния. Спряже-
ние глагола 
хотеть.

Контроль-
ная рабо-
та по теме 
(15—20 мин)

Познакомить с особен-
ностями спряжения гла - 
гола хотеть в единст-
венном и множествен-
ном числе; формиро-
вать умение грамотно 
употреб лять глагол хо- 
теть в речи; развивать 
умение использовать гла- 
голы настоящего време-
ни при составлении рас-
сказа по рисункам и опо- 
рным словам.
Проверить уровень зна-
ний, умений и навыков 
учащихся (тематический 
контроль) по теме «Гла-
гол»

1. Ознакомление со спряжением глагола хотеть  
(упр. 142).
2. Выписывание из текста форм глагола хотеть вме-
сте со словами, к которым они относятся (упр. 143).
3. Составление и запись вопросов на заданную тему 
(упр. 144).
4. Словарная работа: усвоение написания слова одно-
классник (учебник, с. 90).
5. Составление текста по серии сюжетных картинок 
и опорным словам (устно) (упр. 145)

Упр. 146

60 Буква ь после 
шипящих 
в окончаниях 
глаголов 2- го 
лица един-
ственного 
числа 

Познакомить с правилом 
правописания мягкого 
знака после шипящих 
в окончаниях глаголов 
2- го лица единственного 
числа настоящего и бу-
дущего времени; форми-
ровать навык правописа-
ния мягкого знака после 
шипящих в окончаниях

1. Ознакомление с написанием мягкого знака в оконча-
ниях -ешь или -ишь глаголов 2-го лица единственного 
числа настоящего и будущего времени (упр. 147).
2. Толкование смысла прочитанных выражений. Ос-
ложненное списывание со вставкой в слова пропущен-
ных букв. Выделение окончаний глаголов. Определе-
ние их спряжения.
3. Отгадывание загадки. Осложненное списывание 
со вставкой пропущенных букв в окончания глаголов 
2-го лица (упр. 149).

Упр. 152
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глаголов 2- го лица един-
ственного числа насто-
ящего и будущего вре-
мени

4. Образование от глаголов формы 2-го лица един-
ственного числа. Распределение глаголов по спря-
жениям. Запись. Выделение окончаний. Нахождение 
глагола-исключения (упр. 150).
5. Осложненное списывание с заменой данных в скоб-
ках глаголов глаголами 2-го лица единственного числа. 
Выборочное списывание предложения. Объяснение 
постановки запятых в предложении (упр. 151)

61 Правописа-
ние глаго-
лов на -тся, 
-ться

Познакомить с правилом 
правописания глаголов 
на - тся, - ться; форми-
ровать навык правопи-
сания глаголов на - тся, 
 -ться

1. Ознакомление с правописанием глаголов на -тся, 
-ться (упр. 153).
2. Сопоставление произношения и написания в гла-
голах -тся, -ться (упр. 154).
3. Толкование смысла прочитанных пословиц. Ос-
ложненное списывание, вставляя, где нужно, мягкий 
знак (упр 155).
4. Формулирование основной мысли прочитанного 
текста. Выписывание глаголов с -ться. Запись (ря-
дом) глаголов 3-го лица единственного и множествен-
ного числа. Объяснение их написания (упр. 156).
5. Замена словосочетаний глаголами на -ться. Состав-
ление и запись предложений с глаголами, употребляя 
их в 3-м лице (упр. 157).
6. Перевод на русский язык (упр. 158)

Упр. 159

62 Изменение 
глаголов 
в прошедшем 
времени 
по числам 
и родам 

Познакомить с особен-
ностями изменения гла-
голов прошедшего вре- 
мени (изменяются по 
числам, а в единствен-
ном числе — по родам);

1. Обобщение знаний о глаголах прошедшего вре-
мени. Выписывание глаголов. Постановка к ним во-
просов. Выделение окончаний. Чтение информации 
(упр. 160). 
2. Выписывание из текста глаголов прошедшего вре-
мени. Определение их числа и рода (упр. 161).

Упр. 167
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с правилом определения 
рода глаголов прошед-
шего времени в един-
ственном числе; с осо-
бенностями образования 
глаголов прошедшего 
времени от глаголов не-
определенной формы; 
формировать умение 
определять род глаго-
лов прошедшего времени 
в единственном числе, 
образовывать глаголы 
прошедшего времени 
от глаголов неопределен-
ной формы с помощью 
суффикса -л, грамотно 
употреблять глаголы 
прошедшего времени 
в речи

3. Определение типа текста и его основной мысли. Вы-
писывание глаголов прошедшего времени. Постановка 
их в неопределенную форму и в форму 3-го лица. 
Подведение к выводу об особенностях образования 
глаголов прошедшего времени (упр. 162).
4. Списывание. Подчеркивание глаголов. Выделение 
в глаголах суффикса -л (упр. 163).
5. Изменение предложений по образцу и запись их 
(упр. 164).
6. Словарная работа: усвоение написания слова ко-
локольчик.
7. Ознакомление с информацией об определении рода 
глаголов прошедшего времени (учебник, с. 101).
8. Выписывание глаголов вместе с именами суще-
ствительными, к которым они относятся (упр. 165).
9. Составление (устно) текста-повествования по серии 
сюжетных картинок и опорным словам (упр. 166)

63 Правописа-
ние глаголов 
прошедшего 
времени

Познакомить с правилом 
написания окончаний 
в глаголах прошедшего 
времени единственного 
числа; с правилом право-
писания гласных перед 
суффиксом -л в глаголах 
прошедшего времени;  

1. Устный перевод на русский язык.
Сравнение окончаний белорусских и русских глаголов 
(упр. 168).
2. Осложненное списывание со вставкой в глаголы 
пропущенных окончаний (упр. 169).
3. Образование форм прошедшего времени от данных 
глаголов. Составление диалогов с использованием 
конкретных глаголов (упр. 171).

Упр. 177
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формировать навык пра-
вописания окончаний 
глаголов прошедшего 
времени; гласных перед 
суффиксом  -л в глаголах 
прошедшего времени

4. Усвоение нормативного произношения слов из ру-
брики «Говорите правильно!» (учебник, с. 105).
5. Ознакомление с правописанием в глаголах про-
шедшего времени гласных перед суффиксом -л  
(упр. 173).
6. Запись глаголов по образцу (упр. 175).
7. Осложненное списывание с заменой глаголов, 
данных в скобках, глаголами прошедшего времени  
(упр. 176)

64 Сочинение 
по серии 
сюжетных 
рисунков 
и опорным 
словам (упр. 
178)

Проверить умение уча-
щихся письменно стро-
ить связное высказыва-
ние по серии сюжетных 
рисунков и опорным 
словам

1. Рассматривание рисунков и чтение опорных слов.
2. Определение типа будущего текста сочинения (по-
вествование).
3. Составление 1—2 предложений по каждому ри-
сунку.
4. Формулирование основной мысли сочинения.
5. Озаглавливание текста.
6. Составление плана сочинения и запись его на доске. 
7. Подбор к каждому пункту плана дополнительных 
опорных слов и запись их напротив пунктов плана. 
8. Составление ответов на каждый пункт плана. 
9. Составление полного текста сочинения и его устное 
воспроизведение.
10. Зачитывание в качестве образца сочинения, со-
ставленного учителем.
11. Написание сочинения учащимися

Упр. 172
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Наречие (4 ч)

65 Наречие как 
часть речи 
(общее пред-
ставление)

Познакомить с наречи-
ем как неизменяемой ча-
стью речи, которая свя-
зана с глаголами; с во-
просами, на которые от-
вечают наречия; с ролью 
наречий в предложении 
формировать умение 
различать наречия среди 
изученных частей речи; 
выделять словосочета-
ния «глагол + наречие» 
в предложении и тексте

1. Ознакомление с наречием. Наблюдения за словами 
(наречиями) в глагольных словосочетаниях. Подве-
дение к выводу о неизменяемости формы связанных 
с глаголом слов (упр. 178). 
2. Чтение текста и информации о наречии (упр. 179).
3. Отгадывание загадок. Выписывание по образцу сло-
восочетаний «глагол + наречие» (упр. 180).
4. Выписывание наречий. Подбор к ним синонимов 
(упр. 181).
5. Нахождение в тексте наречий. Выписывание гла-
голов вместе с наречиями, которые их поясняют  
(упр. 182).
6. Толкование значения прочитанных пословиц. За-
пись их с подчеркиванием наречий (упр. 183)

Упр. 184

66 Наречие как 
часть речи 
(общее пред-
ставление)

Формировать умение 
различать наречия среди 
изученных частей речи; 
выделять словосочета-
ния «глагол + наречие» 
в предложении и тексте; 
работать над обогаще-
нием словарного запаса 
учащихся наречиями

1. Составление словосочетаний «глагол + наречие» 
и запись их по образцу (упр. 185).
2. Образование от имен прилагательных наречий 
(упр. 186). 
3. Определение главной мысли текста. Объяснение 
правописания выделенных букв. Выборочное списы-
вание. Подчеркивание наречий (упр. 187).
4. Замена данных выражений подходящими наречи-
ями. Запись (упр. 188).
5. Осложненное списывание со вставкой в слова про-
пущенных букв. Подчеркивание наречий (упр. 189)

Упр. 190
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67 Наречие как 
часть речи 
(общее пред-
ставление)

Формировать умение 
различать наречия среди 
изученных частей речи; 
выделять словосочета-
ния «глагол + наречие» 
в предложении и тек-
сте; работать над обога-
щением словарного за-
паса учащихся наречия-
ми, развивать их устную 
и письменную речь

1. Толкование значения образного выражения. Ос-
ложненное списывание со вставкой в слова пропу-
щенных букв. Подчеркивание наречий (упр. 191).
2. Отгадывание загадок. Осложненное списывание 
загадок со вставкой в слова пропущенных букв. Под-
черкивание наречий (упр. 192).
3. Запись под диктовку учителя (упр. 193)

Упр. 194

68 Контроль-
ный дик-
тант 
с граммати-
ческим зада-
нием 

Проверить орфографи-
ческие, пунктуацион-
ные, грамматические 
умения и навыки (язы-
ковая компетенция) 
по пройденному мате-
риалу за год 

Подготовить 
устные отве-
ты на конт-
рольные воп- 
росы и зада-
ния по теме 
«Наречие» 
(с. 118)

Повторение (2 ч)

69
70

Повторение Повторить и системати-
зировать изученный ма-
териал по тексту; по пра-
вописанию падежных 
окончаний имен суще-
ствительных и имен 
прилагательных; право-

1. Выборочное списывание. Разбор по частям речи 
(упр. 195).
2. Осложненное списывание со вставкой пропущен-
ных букв в окончания существительных (упр. 196).
3. Обозначение падежа имен прилагательных. Ослож-
ненное списывание со вставкой пропущенных букв 
в окончания прилагательных (упр. 197).

Упражнение 
по выбору 
учителя
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писанию личных окон-
чаний глаголов; право-
писанию личных место-
имений; нахождению 
в текстах наречий и их 
написанию 

4. Письмо по памяти (упр. 198). 
5. Осложненное списывание со вставкой в слова про-
пущенных букв. Определение склонения имен суще-
ствительных (упр. 199).
6. Выписывание личных местоимений. Обозначение 
их лица и числа (упр. 200).
7. Списывание. Определение спряжения глаголов 
(упр. 201). 
8. Выписывание словосочетаний «глагол + наречие» 
(упр. 202). 
9. Выборочное списывание. Подчеркивание наречий. 
Разбор по частям речи (упр. 203)

 * Проведение контрольных словарных диктантов (1 — в первом полугодии и 1 — во втором полугодии) учитель планирует  
по собственному усмотрению.

1
1

7

Литературное чтение

Общее количество часов — 35 (из них внеклассное чтение — 4 ч, обязательный контроль — 2 ч)

Стремок, И. М. Литературное чтение : учеб. для 4-го кл. учреждений общ. сред. образования с белорус. яз. 
обу чения / И. М. Стремок. — 2-е изд., испр. и доп. — Минск : Нац. ин-т образования, 2014.

№
урока 
и дата

Тема урока,
учебный мате-

риал,
с. учебника

Цели урока Основные виды
и способы деятельности Домашнее задание

1 2 3 4 5

Тематический раздел учебника «У истоков народной мудрости» (5 ч)

1 Русская народ-
ная сказка «Зо-
лотая рыбка» 
(с. 5)

Познакомить учащихся 
с учебной книгой; 
расширять литератур-
ные представления уча- 
щихся о жанровых осо-
бенностях сказки; 
развивать читатель-
ские умения оценивать 
поступки героев и вы-
ражать к ним свое от-
ношение; характеризо-
вать и сравнивать героев 
на основании их поступ-
ков; определять главную 
мысль сказки; выявлять 
жанровые особенности 
волшебной сказки; само-
стоятельно делить сказ-
ку на смысловые части; 

Выразительное чтение сказки учи-
телем.
Слушание сказки учащимися.
Обмен впечатлениями после прослу-
шивания (по 1—2 вопросам учителя). 
Словарная работа со сносками учеб-
ника (чтение развернутого поясне-
ния значения слов в сносках) и со 
словами, которые препятствуют по-
ниманию фактического содержания.
Рассматривание и комментирование 
иллюстрации к сказке.
Фонетико-орфоэпические упражне-
ния в чтении слов из текста сказки 
(слова со специфическими русски-
ми звуками заранее записываются 
на доске).
Чтение сказки учащимися вслух 
по логическим частям с последую-

Разделить сказку на смыс-
ловые части, подготовить 
выразительное чтение двух 
частей сказки (на выбор 
учащихся);
выполнить творческое за-
дание к сказке (с. 11); 
прочитать дополнительный 
текст на с. 4 учебника
Руководство внеклассным 
чтением
Отбор и чтение фольклор-
ных произведений по теме 
урока «От сказки к бы- 
лине»
Задания:
найти в библиотеке по ре-
комендательному списку 
учителя русские народные
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развивать интонаци-
онные умения вырази-
тельного чтения сказки;
обогащать лексику уча-
щихся словами — носи-
телями характеристики 
героя

щим анализом прочитанной части.
Составление элементарной характе-
ристики героев сказки.
Сравнение героев.
Выражение оценочных суждений.
Выявление жанровых особенностей 
волшебной сказки.
Выразительное чтение сказки уча-
щимися вслух по логическим частям.
Разыгрывание по ролям одного 
из эпизодов сказки с предваритель-
ной подготовкой к этому виду твор-
ческой деятельности (выбор эпизода, 
распределение ролей, повторение 
реплик, назначение команды жюри). 
Оценивание игры одноклассников 
командой жюри

сказки (бытовые) о находчи-
вости и смекалке;
читать их дома, приносить 
в класс для обмена между 
одноклассниками;
подготовиться к тематиче-
ской выставке книг;
рассматривать и читать дет-
ские журналы и газеты (в чи-
тальном зале библиотеки)

2 Русская народ-
ная сказка «Ли-
сичка-сестричка 
и волк» (с. 11)

Расширять литератур-
ные представления уча- 
щихся о жанровых осо-
бенностях сказки;
развивать читательские 
умения характеризо-
вать и сравнивать геро-
ев сказки на основании 
их поступков, выражать 
к ним свое отношение;

Беседа о нравах и повадках лисы.
Слушание сказки в процессе выра-
зительного чтения учителем.
Обмен впечатлениями после слуша-
ния (по 1—2 вопросам учителя). 
Фонетико-орфоэпические упражне-
ния в чтении слов из текста сказки 
(слова со специфическими русски-
ми звуками заранее записываются 
на доске).

Научиться рассказывать 
сказку близко к тексту;
сочинить свой вариант сказ-
ки (по желанию учащихся) 

1
1
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определять главную 
мысль сказки; расска-
зывать сказку близко 
к тексту, передавая ее 
напевный ритм; вы-
являть жанровые осо-
бенности сказок о жи-
вотных; развивать ин-
тонационные умения 
выразительного чте-
ния сказки; литератур-
но-творческие умения 
учащихся

Самостоятельное чтение сказки 
учащимися с установкой выделить 
в сказке реальное и вымышленное 
содержание.
Аналитическая работа с текстом 
в сочетании с выборочным чтением 
(по вопросам методического аппара-
та учебника).
Определение характерных черт ге-
роев сказки.
Сравнение героев. 
Выражение оценочных суждений.
Выявление жанровых особенностей 
сказок о животных.
Выразительное чтение сказки уча-
щимися.
Пересказ сказки близко к тексту 
с передачей ее напевного ритма.
Творческая деятельность: проду-
мывание иных вариантов развития 
сюжета в сказке

3 Русская на-
родная сказка 
«Каша из топо-
ра» (с. 15)

Расширять литератур-
ные представления 
учащихся о жанровых 
особенностях сказки; 
развивать читатель-
ские умения характе-
ризовать героев на ос-

Выразительное чтение либо расска-
зывание сказки учителем.
Слушание сказки учащимися.
Обмен впечатлениями после слуша-
ния (по вопросам учителя). 
Фонетико-орфоэпические упражне-
ния в чтении слов из текста сказки

Подготовиться к вырази-
тельному чтению сказки 
и разыгрыванию сказки 
по ролям
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новании их поведения, 
высказывать к ним свое 
отношение; сравнивать 
героев; определять глав- 
ную мысль сказки; вы- 
являть жанровые осо-
бенности бытовой сказ-
ки;
развивать умения выра-
зительно читать и инс-
ценировать сказку; 
обогащать лексику уча-
щихся словами – носи-
телями характеристики 
героя;
развивать представле-
ния учащихся о хоро-
ших качествах харак-
тера

(слова со специфическими русски-
ми звуками заранее записываются 
на доске).
Чтение сказки учащимися вслух 
по цепочке и аналитическая работа 
с текстом (по вопросам методическо-
го аппарата учебника).
Определение характерных черт ге-
роев сказки.
Сравнение героев. 
Выражение оценочных суждений.
Анализ иллюстрации к сказке.
Выявление жанровых особенностей 
бытовой сказки.
Чтение сказки в лицах (по ролям). 
Повторение способов действия 
с произведением с целью подготовки 
его к  чтению в лицах.
Разыгрывание сказки по ролям 
с предварительной подготовкой 
к этому виду творческой деятель-
ности (распределение ролей, повто-
рение реплик, назначение команды 
жюри). 
Оценивание игры одноклассников 
командой жюри

1
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4 Былина «Как 
Илья из Мурома 
богатырем стал» 
(с. 18).
Картина В. Вас-
нецова «Богаты-
ри»

Познакомить учащихся 
с былиной, наблюдать 
за жанровыми особен-
ностями былины; 
развивать читательские 
умения выделять дей-
ствующих лиц произ-
ведения; характеризо-
вать главного героя, 
составлять о нем рас-
сказ с опорой на план; 
пересказывать произ-
ведение или его часть

Беседа по картине В. Васнецова «Бо-
гатыри».
Словарная работа со сносками учеб-
ника и со словами, которые препят-
ствовали бы пониманию фактиче-
ского содержания былины.
Выразительное чтение былины учи-
телем и обмен впечатлениями после 
прослушивания.
Чтение былины учащимися вслух 
по логическим частям и аналитиче-
ская работа с текстом.
Выявление жанровых особенностей 
былины.
Просмотровое чтение и поиск в тек-
сте устойчивых былинных словосо-
четаний (конь богатырский, столь-
ный Киев-град, поле широкое, палица 
булатная и др.).
Поиск сходных и отличительных 
черт былины и сказки. 
Рассматривание и комментирование 
иллюстрации к былине.
Составление рассказа об Илье Му-
ромце по готовому плану с предвари-
тельным отбором в тексте необходи-
мого материала (задание 11 к тексту).
Выразительное чтение былины уча-
щимися вслух с передачей ее напев-
ного ритма

Подготовить пересказ одной 
из частей былины (по указа-
нию учителя), выполнить 
задание 6 к тексту;
прочитать дополнитель-
ный текст в рамочке на с. 17 
учебника
Задания по внеклассному 
чтению:
найти в библиотеке по ре-
комендательному списку 
учителя былины в пересказе 
для детей И. В. Карнауховой 
или Н. П. Колпаковой; 
читать их дома, приносить 
в класс для обмена между 
одноклассниками;
подготовиться к тематиче-
ской выставке книг;
рассматривать и читать 
детские журналы и газеты 
(в читальном зале библио-
теки) 
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5 Пословицы 
(с. 24).
Обобщение 
по теме «У ис-
токов народной 
мудрости» 
(рубрика «Про-
верьте себя», 
с. 26, 27).
Тематический 
контроль 
по изученным 
произведениям 
(1/3 урока)*

Расширять литератур-
ные представления уча-
щихся о пословицах; 
формировать орфоэпи-
ческие навыки чтения 
на русском языке; 
обобщить читательские 
представления учащих-
ся о произведениях уст-
ного народного творче-
ства и их особенностях 

Самостоятельное чтение учащимися 
познавательного текста о пословицах 
на с. 24 учебника.
Толкование смысла пословиц.
Распределение пословиц по задан-
ным темам (задание 1 к тексту).
Обобщение по разделу учебника 
с помощью заданий рубрики «Про-
верьте себя» (с. 26, 27 учебника).
Тематический контроль с помощью 
материалов электронного пособия 
«Тематические тесты по литератур-
ному чтению. 2—4 классы» (блок 
«Тематические тесты: 4 класс», тема 
«У истоков народной мудрости»)*

Выучить наизусть по одной 
пословице из каждой темы

Тематические разделы учебника «У каждого месяца свои порядки»** (4 ч, из них 1 ч на внеклассное чтение),
«По волшебной тропинке пойдешь — в сказочный мир попадешь» (4 ч)

6 Внеклассное 
чтение
«От сказки 
к былине»

Обобщить читатель-
ский опыт учащихся 
по отбору круга книг 
по теме урока «От  
сказки к былине» за 
период их внеурочной 
самостоятельной дея-
тельности;
систематизировать чи- 
тательский материал 
для организации тема-

Коллективное рассматривание книг 
на выставке, самостоятельно прочи-
танных учащимися к уроку, по теме 
«От сказки к былине».
Выделение книг, которые представ-
ляют интерес для учащихся, их все-
сторонний анализ (по внешним по-
казателям).
Обсуждение прочитанных детьми 
книг и произведений (рассказывание 
и выборочное чтение вслух).

Руководство внеклассным 
чтением
Отбор и чтение книг по теме 
урока «Знаменитые сказоч-
ники мира» (сказки и по-
вести-сказки русских и за-
рубежных писателей) 
Задания:
самостоятельно выбрать 
в библиотеке и читать сказ-
ки А. С. Пушкина, Х. К. Ан-
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тической выставки 
книг по теме урока;
обучать приемам само-
стоятельного выбора 
и чтения книг на тему, 
заданную учителем;
формировать умение 
определять тему следу-
ющего урока внекласс-
ного чтения по ряду 
книг, подготовленных 
учителем по теме «Зна-
менитые сказочники 
мира»; 
развивать у детей при-
вычку пользоваться 
услугами библиотеки

Чтение учителем вслух нового про-
изведения и обмен впечатлениями 
после прослушивания. 
Определение темы следующего уро-
ка внеклассного чтения по книгам, 
представленным учителем. Знаком-
ство с рекомендательным списком. 
Разъяснения учителя по работе 
с книгой во внеурочное время

дерсена, бр. Гримм и др.;
приносить в класс книги для 
обмена между одноклассни-
ками;
рассматривать и читать 
детские журналы и газеты, 
справочники из серии «По-
чемучкины книжки», дет-
ские энциклопедии «обо 
всем» (в читальном зале 
библиотеки) 

7 А. Плещеев.
 «Осень насту-
пила», «Скуч-
ная картина!..» 
(с. 79, 80)

Расширять литератур-
ные представления уча-
щихся об особенностях 
стихотворного произ-
ведения; 
развивать читательские 
умения определять эмо - 
циональное настрое-
ние стихотворения; на- 
ходить с помощью вы-
борочного чтения опи-

Выразительное чтение стихотворе-
ния учителем и определение его об-
щего эмоционального настроения.
Чтение всего стихотворения учащи-
мися вслух. 
Чтение стихотворения по четверо-
стишиям и анализ поэтических кар- 
тин. 
Вычитывание слов, с помощью кото-
рых создается тоскливое настроение 
(уныло, вянет, воет, голые кусты).

Выучить наизусть одно 
из стихотворений А. Пле-
щеева (на выбор учащихся);
прочитать дополнительный 
текст на с. 79 учебника
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сание картин природы, 
представлять себе кар-
тину и рассказывать 
о ней; сравнивать тему 
и настроение двух сти-
хотворений поэта;
обогащать словарный 
запас учащихся образ-
ными словами и вы-
ражениями, лексикой 
на тему «Осень», сло-
вами, выражающими 
состояние, настроение; 
развивать интонаци-
онные умения вырази-
тельного чтения

Воссоздание поэтических картин 
путем словесного рисования.
Подготовка к выразительному чте-
нию стихотворения. Коллектив-
ное составление партитуры чтения 
(определение задачи выразительного 
чтения, места пауз в тексте, логиче-
ского ударения, тона чтения, силы 
голоса).
Выразительное чтение стихотворе-
ния учащимися с обсуждением ка-
чества прочтения.
Поиск рифмующихся слов стихот-
ворения.
Аналогичные виды деятельности 
организуются при изучении сти-
хотворения А. Плещеева «Скучная 
картина!..».
Сравнение двух стихотворений по-
эта: выявление сходства в их настро-
ении и содержании

8 Н. Некрасов.
«Славная осень! 
Здоровый, яд-
реный…» (с. 81).
Картина И. Ост- 
роухова «Золо- 
тая осень» 
(форзац)

Расширять литератур-
ные представления уча-
щихся об особенностях 
стихотворного произ-
ведения; 
развивать читательские 
умения определять эмо-
циональное настроение

Выразительное чтение стихотво-
рения учителем и определение его 
общего эмоционального настроения.
Чтение стихотворения учащимися 
вслух и анализ его образного содер-
жания (с опорой на вопросы методи-
ческого аппарата учебника).
Вычитывание слов, которые указы-

Подготовить выразительное 
чтение стихотворения 
Н. Некрасова «Славная 
осень!..»; выполнить твор-
ческое задание к стихотво-
рению
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стихотворения; нахо-
дить в тексте слова, ко- 
торые указывают на на-
строение поэта, его отно- 
шение к осенним карти-
нам природы, выявлять 
образные слова и вы-
ражения, воссоздавать 
на этой основе словес-
ные картины; 
развивать умения опре-
делять тему картины ху-
дожника, замечать и на-
зывать краски, которые 
сочетаются в картине, 
выявлять настроение, 
вызываемое картиной; 
сравнивать картины 
осени, созданные с по-
мощью средств живопи-
си и поэтического слова 
(тема, настроение, сред-
ства создания)

вают на настроение поэта, его отно-
шение к осенним картинам природы.
Мысленное видение поэтических 
картин и их словесное рисование.
Подготовка к выразительному чте-
нию стихотворения (определение за-
дачи выразительного чтения, места 
пауз в тексте, логического ударения, 
тона чтения, силы голоса).
Выразительное чтение стихотворе-
ния учащимися с обсуждением ка-
чества прочтения.
Поиск рифмующихся слов стихот-
ворения.
Сравнение стихотворений А. Пле-
щеева и Н. Некрасова: выявление 
отличий в их настроении. 
Анализ картины И. Остроухова «Зо-
лотая осень» (определение темы, на-
строения, средств изображения).
Сравнение картин осени, созданных 
с помощью средств живописи и по-
этического слова

9 К. Паустовский. 
«Барсучий нос» 
(с. 83)

Расширять образные 
представления учащих-
ся об осенних измене-
ниях в природе, о жиз-
ни животных осенью; 
расширять литератур-
ные представления уча-

Выразительное чтение вслух расска-
за учителем и обмен впечатлениями 
после прослушивания.
Словарная работа со сносками учеб-
ника и со словами, которые препят-
ствуют пониманию фактического 
содержания.

Подготовить краткий пере-
сказ содержания рассказа 
по готовому плану (задание 
6 на с. 87);
одной группе учащихся вы-
полнить творческое задание 
к рассказу (с. 87)

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



1
2

6

Продолжение

1 2 3 4 5

щихся о способах по-
строения рассказа;
развивать читательские 
умения определять рас-
сказчика в произведе-
нии (от чьего имени 
ведется рассказ); ори-
ентироваться в тексте 
и отбирать материал 
для выборочного пере-
сказа содержания; кра-
тко передавать содер-
жание рассказа по гото-
вому плану

Чтение рассказа учащимися вслух 
по логическим частям и аналитиче-
ская работа с текстом в сочетании 
с выборочным чтением.
Рассматривание и комментирование 
иллюстрации к рассказу.
Наблюдение за способом построе-
ния рассказа: выявление рассказчика 
(кто ведет рассказ, является ли рас-
сказчик участником событий). 
 Акцентное вычитывание слов, кото-
рые указывают на состояние барсука.
Высказывание личного отношения 
к беде героя рассказа. 
Словесное  описание  по  воображе-
нию  героя рассказа, эпизодов.
Просмотровое чтение и выделение 
в тексте эпизодов для пересказа (за-
дание 3 к тексту).
Подготовка краткого пересказа со-
бытий по готовому плану (задание 
6 к тексту)

10
11

А. С. Пушкин.
«Сказка о ры-
баке и рыбке» 
(с. 29)

Формировать пред-
ставления учащихся 
об особенностях лите-
ратурной сказки;
развивать читательские 
умения оценивать по-

Выразительное чтение сказки учи-
телем (неторопливое чтение, как бы 
рассказывая).
Обмен впечатлениями после прослу-
шивания (по 1—2 вопросам учителя). 
Словарная работа со сносками учеб-

Подготовиться к вырази-
тельному чтению сказки;
учащимся со слабыми на-
выками чтения подготовить 
для выразительного чтения 
только 1—2 части (по указа-
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ступки героев и выра-
жать к ним свое отно-
шение;
характеризовать и срав-
нивать героев на осно-
вании их поступков, вы - 
сказывать к ним свое 
отношение; находить 
в тексте начало и конец 
отрывка, который про-
иллюстрирован; опре-
делять главную мысль 
сказки, выявлять жанро-
вые особенности лите- 
ратурной сказки; срав-
нивать литературную 
и народную сказки: вы- 
являть общие и отличи-
тельные черты;
обогащать лексику уча-
щихся словами — но-
сителями характерис-
тики героя; 
формировать интона-
ционные умения выра-
зительного чтения

ника: чтение развернутого пояснения 
значения слов в сносках.
Рассматривание и комментирование 
иллюстраций к сказке (с. 28, 34, 38 
учебника).
Фонетико-орфоэпические упражне-
ния в чтении слов из текста сказки 
(слова со специфическими русски-
ми звуками заранее записываются 
на доске).
Чтение сказки учащимися вслух по 
логическим частям с последующим 
анализом прочитанной части.
Составление элементарной характе-
ристики героев сказки.
Сравнение героев.
Выражение оценочных суждений.
Размышления по идейному содер-
жанию сказки. 
Анализ художественных особенно-
стей сказки в сочетании с выбороч-
ным чтением. 
Выявление сходства пушкинской 
сказки и народной, определение их 
отличительных черт.
Соотнесение иллюстраций с соот-
ветствующими отрывками текста.
Выразительное чтение сказки уча-
щимися вслух по логическим частям.

нию учителя);
прочитать дополнительный 
текст на с. 29 учебника.
Следующий урок: 
подготовиться к чтению 
по ролям 1—2 частей сказки 
(по указанию учителя), уст-
но нарисовать иллюстрации 
к сказке и рассказать о них 
Задание по внеклассному 
чтению:
найти в библиотеке и про-
читать сказочную повесть 
С. Лагерлеф «Чудесное пу-
тешествие Нильса с дикими 
гусями» 
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Разыгрывание по ролям одного из 
эпизодов сказки с предварительной 
подготовкой к этому виду творче-
ской деятельности (выбор эпизода, 
распределение ролей, повторение 
реплик, назначение команды жюри). 
Оценивание игры одноклассников 
командой жюри

12 Х. К. Андерсен.
«Гадкий уте-
нок» (с. 39)

Формировать пред-
ставления учащихся 
об особенностях лите-
ратурной сказки; 
развивать читательские 
умения ориентировать-
ся в содержании и на-
ходить в тексте слова, 
которые указывают 
на настроение и состо-
яние героя; характери-
зовать героев на осно-
вании их поступков; 
выявлять авторское 
и выражать свое от-
ношение к поступкам, 
героям; определять 
главную мысль сказки, 
отбирать в тексте мате-
риал для составления

Комбинированный способ чтения 
сказки вслух: учитель — ученик (под-
готовленный).
Обмен впечатлениями после про-
слушивания. 
Чтение сказки учащимися вслух 
по логическим частям и аналити-
ческая работа с текстом (исходя 
из образовательных целей урока и с 
опорой на методический аппарат 
учебника).
Определение характерных черт героя 
сказки на основании его пережива-
ний и поведения.
Выражение оценочных суждений.
Размышления по идейному содер-
жанию сказки. 
Словесное  описание  по  воображе-
нию персонажей  сказки, эпизодов.
Просмотровое чтение и отбор в тек-

Подготовить выразительное 
чтение 2-й части сказки;
одной группе учащихся вы-
полнить задание 13 к тексту 
(с. 46 учебника);
сильным учащимся выпол-
нить творческое задание 
к сказке (если на уроке ве-
лась обучающая работа)
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рассказа о герое; твор-
чески пересказывать 
содержание (от другого 
лица); выявлять жанро-
вые особенности лите-
ратурной сказки;
формировать интона-
ционные умения вы-
разительного чтения 
сказки;
развивать эмоциональ-
ную отзывчивость

сте материала для составления рас-
сказа о герое.
Составление рассказа об утенке по 
готовому плану (задание 13 к тек-
сту).
Коллективная подготовка творче-
ского пересказа от лица героя сказ-
ки — утенка

13 Братья Гримм.
«Семь воро-
нов» (с. 46).
Обобщение 
по теме «По 
волшебной 
тропинке 
пойдешь — 
в сказочный 
мир попадешь» 
(рубрика «Про-
верьте себя», 
с. 51, 52).
Тематический 
контроль
по изученным

Формировать представ-
ления учащихся об осо-
бенностях литератур-
ной волшебной сказки; 
развивать читательские 
умения характеризо-
вать героя на основа-
нии его переживаний 
и поступка; определять 
главную мысль сказки, 
устно рисовать иллюст-
рации к эпизодам сказ- 
ки; рассказывать сказ-
ку, соблюдая ее напев-
ный ритм; выявлять 
жанровые особенности

Самостоятельное чтение сказки уча-
щимися молча.
Обмен впечатлениями после про-
чтения.
Аналитическая работа с текстом 
в сочетании с выборочным чтением 
(по вопросам методического аппара-
та учебника).
Определение черт характера сказоч-
ной героини на основании ее пере-
живаний и поступка.
Словесное рисование иллюстраций 
к одному из эпизодов сказки.
Выявление жанровых особенностей 
волшебной сказки.
Обобщение по разделу учебника

Научиться рассказывать 
сказ ку близко к тексту;
одной группе учащихся вы-
полнить творческое задание 
к сказке
Задание по внеклассному 
чтению:
найти в библиотеке по ре-
комендательному указанию 
учителя и прочитать одну 
из сказочных повестей 
А. Линдгрен («Пеппи Длин - 
ныйчулок», «Малыш и Карл- 
сон, который живет на кры-
ше» и др.)
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произведениям 
(1/3 урока)

литературной волшеб-
ной сказки;
обобщить читательские 
представления учащих-
ся о литературной сказ-
ке и ее особенностях, 
о писателях-сказочни-
ках

с помощью заданий рубрики «Про-
верьте себя» (с. 51, 52 учебника).
Тематический контроль с помощью 
материалов электронного пособия 
«Тематические тесты по литератур-
ному чтению. 2—4 классы» (блок 
«Тематические тесты: 4 класс», тема 
«По волшебной тропинке пойдешь – 
в сказочный мир попадешь»)*

Тематические разделы учебника «Наедине с живой природой» (6 ч),
«У каждого месяца свои порядки» (3 ч, из них 1 ч на внеклассное чтение)

14
15

Д. Мамин-Си-
биряк. «Серая 
Шейка» (с. 54)

Развивать читательские 
умения отбирать в тек-
сте материал для рас-
сказа о герое; находить 
в тексте слова, которые 
указывают на настрое-
ние и состояние героя; 
характеризовать героя; 
выявлять авторское 
и вы ражать свое отно-
шение к герою;
развивать эмоциональ-
ную отзывчивость;
обогащать лексику уча-
щихся словами, обозна-
чающими настроение, 
состояние; 

Комбинированный способ чтения 
сказки вслух: учитель — ученик. 
Обмен впечатлениями после про-
слушивания. 
Чтение сказки учащимися вслух 
по логическим частям и аналитиче-
ская работа с текстом (по вопросам 
методического аппарата учебника).
Устное сочинение концовки сказки 
по сюжетным рисункам учебника 
(с. 59).
Акцентное вычитывание слов, кото-
рые указывают на настроение и со-
стояние героя.
Определение характерных черт героя 
сказки на основании его пережива-
ний и поведения.

Подготовить выразительное 
чтение части 4 рассказа;
выполнить творческое за-
дание к тексту (с. 61 учеб- 
ника).
Следующий урок:
одной группе учащихся от-
метить в  частях 1 и 2 рас-
сказа отрывки текста, где 
говорится только о Серой 
Шейке;
сильным учащимся соста-
вить рассказ о Серой Шейке
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формировать орфоэпи-
ческие навыки чтения 
на русском языке, ин-
тонационные умения 
выразительного чтения

Выражение оценочных суждений.
Словесное  описание  по  воображе-
нию  персонажей  сказки, эпизодов.
Просмотровое чтение и отбор в тек-
сте материала для составления рас-
сказа о герое.
Выявление жанровых особенностей 
сказки.
Устное сочинение своей концовки 
сказки

16 Внеклассное 
чтение
«Знаменитые 
сказочники 
мира» 
(сказки и по-
вести-сказ-
ки русских 
и зарубежных 
писателей)

Обобщить читатель-
ский опыт учащихся 
по отбору книг по теме 
«Знаменитые сказоч-
ники мира» за период 
их внеурочной самосто-
ятельной деятельности;
систематизировать чи-
тательский опыт уча-
щихся по связи «писа-
тель — жанры»;
формировать умение 
составлять рекоменда-
тельный список книг 
по теме урока;
формировать интерес 
к самостоятельному 
чтению книг

Коллективное рассматривание книг 
на выставке, самостоятельно прочи-
танных учащимися к уроку, по теме 
«Знаменитые сказочники мира».
Выделение книг, которые пред-
ставляют интерес для учащихся, их 
всесторонний анализ (по внешним 
показателям).
Обсуждение прочитанных детьми 
книг и произведений (рассказывание 
и выборочное чтение вслух).
Чтение учителем вслух нового про-
изведения и обмен впечатлениями 
после прослушивания. 
Определение темы следующего уро-
ка внеклассного чтения по книгам, 
представленным учителем. Знаком-
ство с рекомендательным списком. 
Разъяснения учителя по работе 
с книгой во внеурочное время

Задания по внеклассному 
чтению:
выбрать с помощью реко-
мендательного списка учи-
теля (библиотекаря) и чи-
тать книги на тему «О чело-
веке судят по делам» (рас-
сказы о хороших поступках 
ребят);
рассматривать и читать дет- 
ские журналы и газеты, эн-
циклопедические справоч-
ники «обо всем» (в читаль-
ном зале библиотеки)
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17 А. С. Пушкин.
«Вот север, ту-
чи нагоняя…» 
(с. 88).
Н. Сладков.
«Суд над Дека-
брем» (с. 90)

Расширять образные 
представления учащих-
ся о зимних изменени-
ях в природе; развивать 
читательские умения 
находить в тексте опи-
сание картин природы, 
представлять себе кар-
тину и рассказывать 
о ней; находить слова, 
с помощью которых 
автор одушевляет при-
роду, выражает свое 
отношение к картинам 
зимней природы;
обогащать лексику уча-
щихся образными сло-
вами и выражениями; 
формировать орфоэпи-
ческие навыки чтения 
на русском языке, ин-
тонационные умения 
выразительного чтения

Чтение стихотворения учителем 
наизусть либо выразительное чте-
ние вслух.
Словесное описание картин, которые 
представились во время слушания.
Самостоятельное чтение стихотво-
рения учащимися с заданием: вычи-
тать, как называет поэт зиму, и объ-
яснить, почему так. 
Словарная работа (брега, недвижная 
река).
Чтение стихотворения по микрокар-
тинам, их словесное описание по во-
ображению. 
Акцентное вычитывание слов, помо-
гающих поэту «оживить» зиму в сти-
хотворении, вычитывание образных 
выражений (волнистые ковры, пух-
лая пелена, клоками повисла); слов, 
которые указывают на настроение 
поэта, его отношение к приходу зи-
мы. Наблюдение за построением сти-
хотворного произведения: вступле-
ние (первое трехстишие), основная 
часть (шесть строчек), заключение 
(последние две строки).
Подготовка к выразительному чте-
нию стихотворения. Коллектив-
ное составление партитуры чтения

Подготовить выразитель-
ное чтение стихотворения 
А. С. Пушкина;
одной группе учащихся под-
готовить чтение по ролям 
произведения Н. Сладкова 
«Суд над Декабрем»
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(определение задачи выразительного 
чтения, места пауз в тексте, логиче-
ского ударения, тона чтения, силы 
голоса).
Выразительное чтение стихотворе-
ния учащимися с обсуждением ка-
чества прочтения.
Выразительное чтение учителем сказ- 
ки Н. Сладкова «Суд над Декабрем». 
Обмен впечатлениями после про-
слушивания. 
Чтение сказки учащимися вслух 
по цепочке и аналитическая работа 
с текстом.
Чтение сказки в лицах.
Повторение способов действия 
с произведением с целью подготовки 
его к  чтению в лицах

18 Н. Некрасов.
«Не ветер бушу-
ет над бором…» 
(с. 89)

Расширять литератур-
ные представления уча-
щихся о художествен-
ных средствах вырази-
тельности; 
развивать читательские 
умения представлять 
в своем воображении 
картину и рассказы-
вать об этом; находить

Выразительное чтение стихотворе-
ния учителем.
Словесное описание картин, которые 
представились во время слушания.
Самостоятельное чтение стихотво-
рения учащимися.
Аналитическая работа с текстом 
с помощью выборочного чтения 
(с опорой на методический аппарат 
учебника).

Подготовить выразитель-
ное чтение стихотворения 
Н. Некрасова «Не ветер бу-
шует над бором…»
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слова, с помощью кото-
рых автор одушевляет 
природу; определять 
авторское и выражать 
свое отношение к ге-
рою стихотворения; 
озаглавливать стихот-
ворение;
обогащать лексику 
учащихся образными 
словами и выражени-
ями; формировать ин-
тонационные умения 
выразительного чтения 
стихотворения

Вычитывание слов, помогающих 
поэту «оживить» мороз в стихотво-
рении; слов, передающих симпатию 
поэта к герою стихотворения.
Словесное описание по воображе-
нию героя стихотворения.
Озаглавливание стихотворения.
Подготовка к выразительному чте-
нию стихотворения (определение за-
дачи выразительного чтения, места 
пауз в тексте, логического ударения, 
тона чтения, силы голоса).
Выразительное чтение стихотворе-
ния учащимися с обсуждением ка-
чества прочтения

19 Н. Некрасов.
«Дедушка Ма-
зай и зайцы» 
(с. 61)

Расширять литератур-
ные представления уча-
щихся об особенностях 
стихотворного произ-
ведения;
развивать читательские 
умения представлять 
в воображении героя 
и рассказывать об этом; 
характеризовать героя 
на основании его по-
ступков, выражать свое 
отношение к герою; от-
бирать в тексте матери-
ал для рассказа о герое;

Выразительное чтение стихотворе-
ния учителем и обмен впечатлени-
ями после прослушивания.
Словарная работа со сносками учеб-
ника и со словами, которые препят-
ствуют пониманию фактического 
содержания.
Чтение стихотворения учащимися 
вслух по логическим частям и ана-
литическая работа с текстом (по во-
просам методического аппарата 
учебника).
Просмотровое чтение и поиск в тек-
сте особенностей речи Мазая (на-
родные слова и выражения).

Подготовить выразительное 
чтение стихотворения 
Н. Некрасова «Дедушка 
Мазай и зайцы»; устно на-
рисовать иллюстрацию 
к эпизоду, который особен-
но понравился;
сильным учащимся выпол-
нить задание 8 учебника
Руководство внеклассным 
чтением
Отбор и чтение книг на те-
му «Это интересно знать» 
(Научно-познавательная 
детская книга о явлениях 
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делить текст на логиче-
ски законченные части, 
озаглавливать каждую 
часть словами стихот-
ворения; 
формировать орфоэпи-
ческие навыки чтения 
на русском языке, ин-
тонационные умения 
выразительного чтения

Определение характерных черт де-
душки Мазая.
Высказывание личного отношения 
к герою стихотворения.
Словесное описание по  воображе-
нию героя стихотворения.
Самостоятельное чтение стихотворе-
ния учащимися с целью разделения 
текста на логически законченные ча-
сти, озаглавливание каждой части 
словами стихотворения.
Просмотровое чтение и отбор в тек-
сте материала для составления рас-
сказа о герое.
Составление рассказа о дедушке 
Мазае по готовому плану (задание 8 
к тексту)

окружающей среды, о мире 
и его обитателях; книги-
справочники «обо всем»)
Задания:
выбрать с помощью рекомен- 
дательного списка учителя 
(библиотекаря) и читать 
в детских книгах и журна-
лах научно-познавательные 
рассказы, статьи о человеке 
и природе, науке и технике, 
вещах, космосе, изобретате-
лях, профессиях (в соответ-
ствии с личными интереса-
ми ученика);
подготовиться к тематиче-
ской выставке книг Ю. Дми-
триева, Н. Надеждиной, 
А. Владимирова, Н. Павло-
вой, Б. Зубкова, И. Акимуш-
кина и др.

20
21

К. Паустовский.
«Заячьи лапы» 
(с. 65)

Развивать читатель-
ские умения оценивать 
события, пос тупки ге-
роев и выражать к ним 
свое отношение; пред-
ставлять в воображе-
нии событие и расска-
зывать о нем; характе-

Прогнозирование содержания и ха-
рактера произведения по заголовку 
и иллюстрации учебника (с. 70).
Комбинированный способ чтения 
рассказа вслух: учитель — ученик 
(подготовленный).
Обмен впечатлениями после про-
слушивания. 

Подготовиться к подробно-
му пересказу эпизода о том, 
как заяц спас жизнь деду;
одной группе учащихся под-
готовить рассказ о том, как 
Ваня помогал в спасении 
больного зайца
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ризовать действующих 
лиц рассказа; опреде-
лять главную мысль 
произведения; наблю-
дать за композицией 
рассказа с опорой на го-
товый план; отбирать 
в тексте материал для 
выборочного пересказа 
содержания;
развивать эмоциональ-
ную отзывчивость

Словарная работа со сносками учеб-
ника и со словами, которые препят-
ствуют пониманию фактического 
содержания.
Чтение рассказа учащимися вслух 
по логическим частям и аналитиче-
ская работа с текстом (по вопросам 
методического аппарата учебника) 
в сочетании с выборочным чтением.
Акцентное вычитывание слов, кото-
рые указывают на состояние героев 
рассказа (дед Ларион, Ваня).
Определение характерных черт ге-
роев рассказа на основании их пере-
живаний и поведения.
Выражение оценочных суждений 
и личного отношения к героям.
Словесное  описание  по  воображе-
нию  персонажей  рассказа, эпизодов.
Наблюдение за композицией рас-
сказа с опорой на готовый план (за-
дание 9 к тексту).
Отбор в тексте материала для пере-
сказа эпизода о том, как заяц спас 
жизнь деду.
Творческий пересказ от имени 
участника событий (коллективная 
работа)
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22 Г. Скребицкий.
«Сиротка» 
(с. 72).
Обобщение по 
теме «Наедине 
с живой при-
родой» (рубри-
ка «Проверьте 
себя», с. 76, 77).
Тематический 
контроль 
по изученным 
произведениям 
(1/3 урока)

Расширять литератур-
ные представления 
учащихся о способах 
построения рассказа 
(от чьего имени ведется 
рассказ);
развивать читательские 
умения отбирать в тек-
сте материал для рас-
сказа о герое; находить 
отрывок текста, кото-
рый проиллюстриро-
ван; определять лицо, 
от которого ведется 
повествование; выбо-
рочно пересказывать 
содержание; 
формировать орфоэпи-
ческие навыки чтения 
на русском языке;
обобщить читательские 
представления учащих- 
ся об отношении чело-
века и природы, об ав-
торах, которые пишут 
на тему «Наедине с жи- 
вой природой», о худо- 
жественных произве-
дениях разных жанров, 
раскрывающих эту тему

Самостоятельное чтение рассказа 
учащимися (молча). Обмен впечат-
лениями.
Аналитическая работа с текстом 
(по вопросам методического аппа-
рата учебника) в сочетании с выбо-
рочным чтением.
Рассматривание и комментирование 
иллюстрации к рассказу.
Словесное  описание  по  воображе-
нию  персонажей  рассказа, эпизодов.
Наблюдение за способом построе-
ния рассказа: выявление рассказчика 
(кто ведет рассказ, является ли рас-
сказчик участником событий). 
Чтение произведения учащимися 
вслух и отбор материала для рас-
сказа о герое.
Составление рассказа о сороке.
Обобщение по разделу учебника 
с помощью заданий рубрики «Про-
верьте себя» (с. 76, 77 учебника)

Перечитать рассказ и вы-
полнить задание 3 к тексту;
сильным учащимся выпол-
нить творческое задание 
к тексту (с. 75 учебника)
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Тематические разделы учебника «Жизнь дана на добрые дела» (5 ч, из них 1 ч на внеклассное чтение),
«У каждого месяца свои порядки» (3 ч)

23 В. Василевская.
«Изба под бере-
зами» (с.103)

Развивать читатель-
ские умения оценивать 
события, поступки ге-
роев и выражать к ним 
свое отношение; харак-
теризовать героев; на-
ходить с помощью вы-
борочного чтения отве-
ты на вопросы учителя; 
формировать умение 
кратко пересказывать 
произведение с опорой 
на план; 
обогащать лексику уча-
щихся словами — носи-
телями характеристики 
героя;
формировать орфоэпи-
ческие навыки чтения 
на русском языке

Прогнозирование содержания про-
изведения по иллюстрации учебника 
(с. 110).
Комбинированный способ чтения 
рассказа вслух: учитель — ученик.
Обмен впечатлениями после про-
слушивания. 
Чтение рассказа учащимися вслух 
по логически законченным частям 
и  аналитическая работа с  текстом 
в сочетании с выборочным чтением.
Выражение оценочных суждений 
о поступке ребят.
Выразительное чтение учащимися 
разговора ребят с бабушкой.
Просмотровое чтение и деление 
текста на смысловые части. Выде-
ление в каждой части опорных слов 
и главных предложений для краткого 
пересказа.
Краткий пересказ содержания

Подготовить краткий пере-
сказ произведения по алго-
ритму (задание 7 учебника 
с. 111);
учащимся со слабыми на-
выками чтения выполнить 
задание 6 после текста;
всем учащимся прочитать 
дополнительный текст на  
с. 106 учебника
Руководство внеклассным 
чтением
Выбирать по рекоменда-
тельному списку учителя 
и читать книги на тему «Это 
интересно знать»

24 Л. Давыдычев.
«Лелишна 
из третьего 
подъезда» 
(с. 108)

Развивать читатель-
ские умения оценивать 
поступок героя и выра-
жать к нему свое отно-
шение; характеризовать

Словарная работа: толкование зна-
чения выражений «мужественный 
характер», «верные друзья».
Рассматривание и комментирование 
иллюстрации к тексту (с. 114).

Составить рассказ о Леле 
Охлопковой;
одной группе учащихся отме- 
тить отрывки текста, где го-
ворится о  Леле Охлопковой
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героя на основании его 
поступка, представлять 
в воображении героя 
и рассказывать об этом; 
определять отношение 
автора к герою; форми-
ровать умение отбирать 
в тексте материал для 
рассказа о герое; 
обогащать лексику уча-
щихся словами — носи-
телями характеристики 
героя; 
формировать орфоэпи-
ческие навыки чтения 
на русском языке

Самостоятельное чтение рассказа 
учащимися (молча). 
Обмен впечатлениями. Словесное  
описание  по  воображению  героини 
рассказа.
Аналитическая работа с текстом 
(по вопросам методического аппа-
рата учебника) в сочетании с выбо-
рочным чтением.
Акцентное вычитывание слов и вы-
ражений, которые указывают на от-
ношение автора к герою рассказа.
Высказывание личного отношения 
к герою.
Чтение рассказа учащимися вслух 
и отбор материала для рассказа 
о девочке. Группировка материала 
в соответствии с готовым планом 
(задание 7 к тексту).
Составление рассказа о Леле Охлоп-
ковой

25 Е. Пермяк.
«Чужая калит-
ка» (с. 116)

Развивать читатель-
ские умения характе-
ризовать героя на ос-
новании его поступка; 
представлять в вообра-
жении героя и расска-
зывать об этом; оцени-
вать поступок и выра-
жать к нему свое отно-

Прогнозирование содержания про-
изведения по заглавию и иллюстра-
ции учебника (с. 121).
Толкование значения выражения 
«чужая калитка».
Самостоятельное чтение рассказа 
учащимися (молча). Обмен впечат-
лениями.
Аналитическая работа с текстом

Подготовиться к вырази-
тельному чтению рассказа;
одной группе учащихся от-
метить отрывки текста, где 
говорится об Алешином де- 
душке;
другой группе учащихся 
составить рассказ о дружбе 
дедушки и внука

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



1
4

0

Продолжение

1 2 3 4 5

шение; определять от-
ношение автора к ге-
рою;  формировать 
умение отбирать в тек-
сте материал для вы-
борочного пересказа 
содержания; 
обогащать лексику уча-
щихся словами — носи-
телями характеристики 
героя; 
формировать орфоэпи-
ческие навыки чтения 
на русском языке

 (по вопросам методического аппа-
рата учебника) в сочетании с выбо-
рочным чтением.
Чтение рассказа учащимися вслух 
и отбор материала для выборочного 
пересказа (об Алешином дедушке, 
об Алеше).
Прослушивание рассказов. 
Просмотровое чтение и отбор мате-
риала для рассказа о дружбе дедушки 
и внука.
Прослушивание рассказов о дружбе 
дедушки и внука

26 С. Маршак.
«Рассказ о не-
известном 
герое» (с. 112).
Обобщение 
по теме «Жизнь 
дана на добрые 
дела» (рубрика 
«Проверьте 
себя», с. 125).
Тематический 
контроль 
по изученным 
произведениям 
(1/3 урока)

Расширять литератур-
ные представления уча-
щихся о стихотворных 
произведениях;
развивать читательские 
умения определять по-
ступок и причину по-
ступка, оценивать его 
и выражать свое отно-
шение; характеризовать 
героя на основании его 
поступка; представлять 
в воображении героя 
и рассказывать об этом; 
определять отношение

Выразительное чтение стихотворе-
ния учителем.
Обмен впечатлениями после про-
слушивания.
Чтение стихотворения учащимися 
вслух. Аналитическая работа с тек-
стом.
Определение характерных черт героя 
стихотворения. 
Высказывание оценочных суждений 
и личностного отношения к герою. 
Словесное  описание по  воображе-
нию героя стихотворения. 
Деление текста на логически закон-
ченные части и составление картин-

Подготовиться к вырази-
тельному чтению сюжетного 
стихотворения;
одной группе учащихся под-
готовить краткий пересказ 
содержания (если на уроке 
велась обучающая работа);
другой группе учащихся 
пересказать часть текста,  
которая относится к иллю-
страции
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автора к герою; делить 
текст на логически за-
конченные части, состав-
лять план произведения, 
кратко пересказывать со-
держание по плану; 
формировать орфоэпи-
ческие навыки чтения 
на русском языке;
обобщить читательские 
представления учащих-
ся о хороших и плохих 
поступках, качествах 
характера человека, 
нравственно-этических 
нормах, об авторах, ко-
торые пишут на тему 
«Жизнь дана на добрые 
дела», о художествен-
ных произведениях 
разных жанров, рас-
крывающих тему

ного плана сюжетного стихотворе-
ния. 
Подготовка к выразительному чте-
нию стихотворения. Коллектив-
ное составление партитуры чтения 
(определение задачи выразительного 
чтения, места пауз в тексте, логиче-
ского ударения, тона чтения, силы 
голоса).
Выразительное чтение стихотворе-
ния учащимися с обсуждением ка-
чества прочтения.
Обобщение по разделу учебника 
с помощью заданий рубрики «Про-
верьте себя» (с. 125 учебника).
Тематический контроль с помощью 
материалов электронного пособия 
«Тематические тесты по литератур-
ному чтению. 2—4 классы» (блок 
«Тематические тесты: 4 класс», тема 
«Жизнь дана на добрые дела»)*

27 Внеклассное 
чтение
«Это интересно 
знать» (научно-
познавательная 

Обобщить читатель-
ский опыт учащихся 
по отбору книг по те-
ме «Это интересно 
знать» за период их 
внеурочной самостоя-

Коллективное рассматривание книг 
на выставке, прочитанных самосто-
ятельно учащимися к уроку по теме 
«Это интересно знать».
Выделение книг, которые представ-
ляют интерес для учащихся, их все-

Руководство внеклассным 
чтением
Отбор и чтение книг о за-
щитниках Родины на тему 
«Когда позвала Родина…» 
(рассказы и  повести о ге-

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



1
4

2

Продолжение

1 2 3 4 5

детская книга 
о явлениях 
окружающей 
среды, о мире 
и его обита-
телях; книги-
справочники 
«обо всем»)

тельной деятельности; 
обобщить сведения  
о  книгах-справочниках; 
систематизировать чи- 
тательский опыт уча-
щихся по связям «те-
ма — писатели», «писа-
тель — темы»;
формировать умение 
составлять рекоменда-
тельный список книг 
по теме урока;
закреплять у детей при-
вычку пользоваться ус-
лугами библиотеки

сторонний анализ (по внешним по-
казателям).
Обсуждение прочитанных детьми 
книг и произведений (рассказывание 
и выборочное чтение вслух).
Чтение учителем вслух нового про-
изведения и обмен впечатлениями 
после прослушивания. 
Определение темы следующего уро-
ка внеклассного чтения по книгам, 
представленным учителем. Знаком-
ство с рекомендательным списком. 
Разъяснения учителя по работе 
с книгой во внеурочное время

роических поступках взрос-
лых и детей в годы Великой 
Отечественной войны)
Задания:
выбрать с помощью реко-
мендательного списка учи- 
теля (библиотекаря) и чи-
тать в детских книгах и жур-
налах очерки и рассказы 
о защитниках Брестской 
крепости, белорусских пар-
тизанах и подпольщиках;
приносить в класс книги для 
обмена между одноклассни-
ками

28 Ф. Тютчев.
«Зима неда-
ром злится…» 
(с. 92).
Картина К. Юо-
на «Конец зимы. 
Полдень» (фор-
зац)

Расширять литератур-
ные представления уча- 
щихся об особенностях 
стихотворного произве-
дения, о художествен-
ных средствах вырази-
тельности; 
развивать читательские 
умения представлять 
в своем воображении 
картины и рассказы-
вать об этом; находить

Выразительное чтение стихотворе-
ния учителем и определение его 
общего эмоционального настроения.
Чтение всего стихотворения учащи-
мися вслух. 
Чтение стихотворения по четверо-
стишиям и анализ поэтических кар-
тин стихотворения. 
Акцентное вычитывание слов, по-
могающих поэту «оживить» зиму 
и весну в стихотворении.
Акцентное вычитывание слов, с по-

Выучить наизусть стихот-
ворение Ф. Тютчева «Зима 
недаром злится…»
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слова, с помощью кото-
рых автор одушевляет 
природу; определять 
авторское и выражать 
свое отношение к геро-
ям стихотворения; 
развивать интонаци-
онные умения вырази-
тельного чтения сти-
хотворения;
развивать умения опре-
делять тему картины 
художника, выявлять 
настроение, вызывае-
мое картиной; сравни-
вать картины о весне, 
созданные с помощью 
средств живописи и по-
этического слова (тема, 
настроение, средства 
создания)

мощью которых создается радост-
ное настроение, которые указывают 
на отношение поэта к приходу весны.
Воссоздание поэтических картин пу-
тем словесного рисования.
Подготовка к выразительному чте-
нию стихотворения. Коллективное 
составление партитуры чтения (опре - 
деление задачи выразительного чте-
ния, места пауз в тексте, логического 
ударения, тона чтения, силы голоса).
Выразительное чтение стихотворе-
ния учащимися с обсуждением ка-
чества прочтения.
Поиск рифмующихся слов стихот-
ворения.
Заучивание стихотворения наизусть.
Анализ картины К. Юона «Конец 
зимы. Полдень» по вопросам в учеб-
нике (с. 94). 
Сравнение картин о весне, созданных 
с помощью средств живописи и по-
этического слова

29 Ф. Тютчев.
«Весенние во-
ды» (с. 94)

Расширять литератур-
ные представления уча-
щихся об особенностях 
стихотворного произ-
ведения; развивать

Выразительное чтение стихотво-
рения учителем и определение его 
общего эмоционального настроения.
Словарная работа со сносками учеб-
ника.

Подготовить выразитель-
ное чтение стихотворения 
Ф. Тютчева «Весенние во-
ды»
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читательские умения 
определять эмоцио-
нальное настроение 
стихотворения; нахо-
дить в стихотворении 
образные слова и вы-
ражения, объяснять их 
значение, воссоздавать 
на этой основе словес-
ные картины; находить 
слова, с помощью кото-
рых автор одушевляет 
природу; определять 
авторское отношение 
к картинам прихода 
весны; выражать свое 
отношение к поэтиче-
ским картинам; 
развивать интонаци-
онные умения вырази-
тельного чтения сти-
хотворения

Чтение всего стихотворения учащи-
мися вслух. 
Чтение стихотворения по четверо-
стишиям и анализ поэтических кар-
тин стихотворения. 
Вычитывание слов, с помощью ко-
торых создается шумная картина 
весны.
Акцентное вычитывание слов, помо-
гающих поэту «оживить» весенние 
воды в стихотворении, вычитывание 
образных выражений (сонный брег, 
румяный, светлый хоровод); слов, ко-
торые указывают на настроение по-
эта, его отношение к приходу весны.
Воссоздание поэтических картин 
путем словесного рисования.
Подготовка к выразительному чте-
нию стихотворения. Коллектив-
ное составление партитуры чтения 
(определение задачи выразительного 
чтения, места пауз в тексте, логиче-
ского ударения, тона чтения, силы 
голоса).
Выразительное чтение стихотворе-
ния учащимися с обсуждением ка-
чества прочтения.
Поиск рифмующихся слов стихот-
ворения
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30 А. К. Толстой.
«Вот уж снег 
последний 
в поле тает…» 
(с. 95).
Ф. Тютчев.
«Весенняя гро-
за» (с. 96).
Картина 
И. Остроухова 
«Первая зе-
лень» (форзац)

Расширять литератур-
ные представления уча-
щихся о художествен-
ных средствах вырази-
тельности; 
развивать читательские 
умения определять эмо - 
циональное настроение 
стихотворения; выяв-
лять чувства и отноше-
ние поэта к картинам ве-
сенней природы; пред- 
ставлять в воображе-
нии поэтические кар-
тины и рассказывать 
о них; находить в сти-
хотворении примеры 
звукоподражания; раз-
вивать интонационные 
умения выразительного 
чтения стихотворения; 
сравнивать картины 
весны, созданные с по-
мощью средств живо-
писи и поэтического 
слова (тема, настрое-
ние, средства создания)

Выразительное чтение стихотво-
рения учителем и определение его 
общего эмоционального настроения.
Самостоятельное чтение стихотво-
рения учащимися с заданием: пред-
ставить себя рядом с поэтом, назвать, 
какие картины прихода весны на-
блюдает поэт.
Чтение стихотворения учащимися 
вслух и анализ поэтических картин 
стихотворения. 
Акцентное вычитывание слов, кото-
рые указывают на настроение поэта, 
его отношение к весенним картинам 
природы.
Воссоздание поэтических картин 
путем словесного рисования.
Подготовка к выразительному чте-
нию стихотворения. Коллективное 
составление партитуры чтения (опре-
деление задачи выразительного чте-
ния, места пауз в тексте, логического 
ударения, тона чтения, силы голоса).
Выразительное чтение стихотворе-
ния учащимися с обсуждением ка-
чества прочтения.
Аналогичные виды деятельности ор-
ганизуются при изучении стихотво-
рения Ф. Тютчева «Весенняя гроза».

Подготовить выразитель-
ное чтение стихотворения 
Ф. Тютчева «Весенняя гро-
за»;
по желанию учащихся вы-
учить наизусть стихотво-
рение А. К. Толстого «Вот 
уж снег последний в поле 
тает…»
Задания по внеклассному 
чтению:
выбрать с помощью реко-
мендательного списка учи-
теля (библиотекаря) и чи-
тать детские повести о геро-
ических поступках взрослых 
и детей в годы Великой Оте-
чественной войны;
подготовиться к тематиче-
ской выставке книг; 
рассматривать и читать дет-
ские журналы и газеты (в чи-
тальном зале библиотеки)
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Сравнение стихотворений поэтов: 
выявление сходства в их настроении.
Анализ картины И. Остроухова «Пер - 
вая зелень» по вопросам в учебнике 
(с. 96). 
Подпись (устно) картины соответ-
ствующими строками стихотворения 
А. К. Толстого

Тематический раздел учебника «Веселая семейка»  
(5 ч, из них 1 ч на внеклассное чтение, 2 ч — обязательный контроль)

31 Э. Успенский.
«День рожде-
ния дяди Федо-
ра» (с. 130),
«Рыболов» 
(с. 134)

Формировать пред-
ставления учащихся 
о юморе и добродуш-
ном смехе, о  содержа-
нии реальном и сказоч-
ном;
развивать читательские 
умения выявлять эмо-
циональную тональ-
ность произведений, 
характеризовать ге-
роев на основании их 
поведения; выявлять 
авторское и выражать 
свое отношение к ге-
роям; ориентировать-
ся в структуре текста;

Рассматривание и комментирование 
иллюстрации на с. 126 учебника.
Прогнозирование характера произ-
ведения.
Выразительное чтение отрывка 
из повести-сказки учителем и опре-
деление эмоциональной тональности 
произведения.
Чтение отрывка учащимися вслух 
по цепочке, выделение комических 
деталей (шутливые рифмы, неожи-
данные образы). Аналитическая ра-
бота с текстом.
Самостоятельное чтение отрывка 
учащимися с заданием: выделить 
в произведении реальное и сказоч-
ное содержание.

Подготовиться к вырази-
тельному чтению одного 
из произведений Э. Успен-
ского (на выбор учащихся)
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обогащать словарь уча-
щихся эмоционально-
оценочной лексикой; 
развивать творческие 
умения учащихся; 
развивать представле-
ния учащихся о друже-
ских отношениях

Чтение произведения в лицах. 
Повторение способов действия 
с произведением с целью подготовки 
его к  чтению в лицах.
Литературно-творческая деятель-
ность: редактирование стихотворе-
ния для дяди Федора либо сочинение 
своего варианта (работа в парах).
Словарная работа: толкование значе-
ния слов рыбалка, керогаз, самовар, 
чудак.
Самостоятельное чтение стихотво-
рения учащимися (молча).
Высказывание оценочных суждений 
о герое.
Чтение стихотворения учащимися 
вслух по цепочке. Аналитическая 
работа с текстом по вопросам мето-
дического аппарата. 
Словесное рисование картинок 
к сти хотворению.
Выразительное чтение стихотворе-
ния учащимися вслух.
Обсуждение качества чтения
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32 И. Антонова.
«Приходи 
ко мне сегодня» 
(с. 136)

Формировать представ-
ление учащихся о юмо-
ре;
развивать читательские 
умения выявлять эмоци-
ональную тональность 
произведения, опре- 
делять эмоциональное 
состояние героев, вы-
ражать личностное от-
ношение к событиям, 
героям; пользоваться 
основными средствами 
интонационной выра- 
зительности при чте-
нии; 
обогащать лексический 
запас учащихся слова-
ми, обозначающими 
состояние;
развивать эмоциональ-
ную сферу и творческие 
умения учащихся; раз-
вивать представления 
учащихся о дружеских 
отношениях

Выразительное чтение рассказа учи-
телем.
Определение эмоциональной то-
нальности произведения и эпизодов, 
которые вызвали смех.
Чтение рассказа учащимися вслух 
по логическим частям. 
Аналитическая работа с текстом 
в сочетании с выборочным чтением 
(по вопросам методического аппара-
та учебника).
Высказывание оценочных суждений 
и личностного отношения к событи-
ям и героям.
Выделение комических деталей рас-
сказа (смешные слова и выражения, 
комические ситуации).
Наблюдение за композицией расска-
за: установление последовательности 
и взаимосвязи событий.
Творческий пересказ от лица одного 
из персонажей (от лица Ивановой 
либо Самохина)

Подготовиться к подробно-
му пересказу содержания;
одной группе учащихся под-
готовиться к разыгрыванию 
одного из эпизодов рассказа 
(по  указанию учителя)

1
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Продолжение

1 2 3 4 5

33 Контрольная 
проверка сфор-
мированности 
читательских 
умений уча-
щихся (1/2 
урока).
Итоговый кон-
троль.
С. Михалков. 
«Как старик ко-
рову продавал» 
(с. 129)

Осуществить контроль-
ную проверку сформи- 
рованности читатель-
ских умений и литера-
турных представлений 
учащихся, зафикси-
рованных в разделе 
программы по литера-
турному чтению «Ос-
новные требования 
к подготовке учащихся 
4 класса» (с. 115)

Контрольная проверка сформиро-
ванности читательских умений уча-
щихся
Выразительное чтение стихотворе-
ния учителем.
Обмен впечатлениями. Словесное  
описание  по  воображению  главного 
героя стихотворения.
Чтение стихотворения учащимися 
самостоятельно. Аналитическая ра-
бота с текстом (по вопросам методи-
ческого аппарата учебника) в сочета-
нии с выборочным чтением.
Определение авторского отношения 
к герою стихотворения.
Высказывание личностного отноше-
ния к герою.
Чтение стихотворения в лицах.
Повторение способов действия 
с произведением с целью подготовки 
его к  чтению в лицах.
Разыгрывание в лицах одного из эпи-
зодов стихотворения

Подготовиться к вырази-
тельному чтению стихотво-
рения С. Михалкова «Как 
старик корову продавал» 

34 Контрольная 
проверка навы-
ка чтения вслух

Осуществить контроль-
ную проверку навыка 
чтения вслух с соблю-
дением фонетико-ор-
фоэпических норм рус- 
 ского языка

Контрольная проверка навыка чте-
ния вслух

Подготовиться к тематиче-
ской выставке книг, посвя-
щенной героической борь-
бе взрослых и детей в годы 
Великой Отечественной 
войны 
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35 Внеклассное 
чтение
«Когда позвала 
Родина…» (рас-
сказы и повести 
о героических 
поступках 
взрослых 
и детей в годы 
Великой Оте-
чественной 
войны)

Обобщить читатель-
ский опыт учащихся 
по отбору книг по теме 
«Когда позвала Ро-
дина…» за период их 
внеурочнойи работы; 
систематизировать чи-
тательский материал 
для организации  те-
матической выставки 
книг по теме урока;
формировать интерес 
к самостоятельному 
чтению книг

Коллективное рассматривание книг 
на выставке, прочитанных самосто-
ятельно учащимися к уроку по теме 
«Когда позвала Родина…».
 Выделение книг, которые представ-
ляют интерес для учащихся, их все-
сторонний анализ (по внешним по-
казателям).
Обсуждение прочитанных детьми 
книг и произведений (рассказывание 
и выборочное чтение вслух).
Чтение учителем вслух нового про-
изведения и обмен впечатлениями 
после прослушивания. 
Рекомендации учителя о чтении книг 
в летний период

Рекомендации учителя 
о чтении книг в летний пе-
риод: 
перечитывание знакомых 
книг; чтение детских жур-
налов и газет; чтение новых 
книг в соответствии с лич-
ными интересами

  * Тематические тесты по литературному чтению. 2—4 классы [Электронный ресурс] / сост. И. М. Стремок. — Режим доступа: 
http://e-vedy.adu.by/course/index.php?categoryid=36. — Дата доступа: 28.04.2016. 

** Произведения, изображающие картины природы в разные сезоны и собранные в тематическом разделе «У каждого месяца свои 
порядки», изучаются по мере наступления в природе признаков конкретной поры года.
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Матэматыка
Агульная колькасць гадзін — 140

Чабатарэўская, Т. М. Матэматыка : вучэб. дапам. для 4-га кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай 
навучання : у 2 ч. / Т. М. Чабатарэўская, В. У. Нікалаева. — Мінск : Пачатковая школа, 2014.

Чабатарэўская, Т. М. Матэматыка. 4 клас : рабочы сшытак : дапам. для вучняў устаноў агул. сярэд. адукацыі 
з беларус. мовай навучання : у 2 ч. / Т. М. Чабатарэўская, В. У. Нікалаева, Л. А. Бондарава. — Мінск : Нар. асве-
та, 2014. 

Чеботаревская, Т. М. Математика в 4 классе : учеб.-метод. пособие для учителей учреждений общ.  
сред. образования с белорус. и рус. яз. обучения / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева. — Минск : Нар.  
асвета, 2014. 

Чеботаревская, Т. М. Проверочные и контрольные работы по математике. 4 класс : пособие для учите-
лей учреж де ний общ. сред. образования с рус. яз. обучения : в 2 ч. / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева, 
Л. А. Бондарева. — Минск : Нар. асвета, Ч. 1 — 2016; Ч. 2 — 2017.

№ урока  
і дата

№ урока 
па вучэбным 
дапаможніку

Тэма ўрока Мэты ўрока

1 2 3 4

Паўтарэнне за 3 клас (13 г)

1 1 Вусная і пісьмовая 
нумарацыя трох-
значных лікаў

1. Паўтарэнне правіл чытання і запісу трохзначных лікаў.
2. Удасканальванне вылічальных навыкаў

2 2 Разрадны састаў 
трохзначных лікаў. 
Клас адзінак

1. Паўтарэнне ўтварэння першага класа — класа адзінак.
2. Паўтарэнне сувязей паміж разрадамі першага класа

3 3 Параўнанне трох-
значных лікаў

1. Паўтарэнне правіла параўнання трохзначных лікаў.
2. Рашэнне задач на знаходжанне перыметра фігур
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Працяг
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4 4 Складанне лікаў 
і велічынь

1. Паўтарэнне алгарытмаў складання трохзначных лікаў і велічынь.
2. Рашэнне задач на змяненне сумы ў залежнасці ад змянення скла-
даемых

5 5 Адніманне лікаў 
і велічынь

1. Паўтарэнне алгарытмаў аднімання трохзначных лікаў і велічынь.
2. Паўтарэнне заканамернасці змянення рознасці ў залежнасці ад 
змянення яе кампанентаў

6 6 Множанне. Прыё-
мы множання

1. Паўтарэнне канкрэтнага сэнсу дзеяння множання.
2. Замацаванне прыёмаў множання двухзначных і трохзначных лі-
каў на адназначны лік

7 7 Дзяленне. Прыё-
мы дзялення. Су-
вязь паміж кам па-
нентамі дзеяння 
дзялення

1. Паўтарэнне канкрэтнага сэнсу дзеяння дзялення, назвы кам па нен-
таў дзеяння і сувязі паміж імі.
2. Адпрацоўка навыкаў множання і дзялення трохзначных лікаў

8 8 Дзяленне з астачай 1. Паўтарэнне правіла дзялення з астачай.
2. Рашэнне задач вывучаных відаў

9 9 Доля. Знаходжанне 
долі ад ліку

1. Замацаванне паняцця долі.
2. Рашэнне задач на знаходжанне долі ад ліку

10 10 Лікавыя выразы. 
Выразы з пера мен-
нымі

1. Знаходжанне значэння выразаў з пераменнай і без яе.
2. Рашэнне задачы складаннем выраза з пераменнай

11 11 Парадак дзеяння 
ў выразах з дуж ка мі 
і без іх

1. Паўтарэнне парадку дзеянняў у выразах з дужкамі і без дужак.
2. Удасканальванне вылічальных навыкаў

1
5
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Працяг

1 2 3 4

12 12 Плошча фігур. Ква-
дратны сантыметр

1. Паўтарэнне розных прыёмаў вызначэння плошчы фігур.
2. Рашэнне задач вывучаных відаў

13 13 Рашэнне ўраў нен-
няў і няроў насцей

1. Практыкаванне ў састаўленні і рашэнні ўраўненняў.
2. Паўтарэнне прыёмаў рашэння няроўнасцей

Нумарацыя мнагазначных лікаў (31 г)

14 14 Клас тысяч 1. Паўтарэнне залежнасці паміж разрадамі першага класа — класа 
адзі нак.
2. Выкарыстанне ведаў аб нумарацыі трохзначных лікаў пры рабоце 
з новым класам — класам тысяч

15 15 Разрадны састаў 
мнагазначных лікаў

1. Выкарыстанне ведаў аб разрадным саставе трохзначных лікаў пры 
рабоце з мнагазначнымі лікамі.  
2. Паўтарэнне ролі нуля ў запісе мнагазначных лікаў

16 16 Суадносіны па між 
разраднымі адзін-
камі

1. Састаўленне табліцы суадносін паміж разраднымі адзінкамі класаў 
адзінак і тысяч.
2. Практыкаванне ў дзяленні з астачай

17 17 Алгарытм чытання 
мнагазначных лікаў

1. Вызначэнне колькасці адзінак кожнага класа і разраду мнагазнач-
ных лікаў.
2. Азнаямленне вучняў з алгарытмам чытання мнагазначных лікаў

18 18 Запіс мнагазначных 
лікаў

1. Засваенне алгарытму запісу мнагазначных лікаў.
2. Практыкаванне ў рашэнні ўраўненняў і няроўнасцей

19 19 Сума разрадных 
складаемых

1. Выдзяленне разрадаў і класаў у запісе мнагазначнага ліку.
2. Знаёмства з запісам мнагазначных лікаў сумай разрадных складаемых

20 20 Вызначэнне агуль-
най колькасці адзі-
нак кожнага раз-
раду

1. Паўтарэнне правіла выдзялення поўнай колькасці адзінак, дзя сят-
каў, соцень, тысяч у запісе трохзначнага і чатырохзначнага лікаў.
2. Выкарыстанне вядомага прыёму для вызначэння агульнай коль-
кас ці адзінак кожнага разраду ў мнагазначным ліку
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21 21 Міліметр 1. Азнаямленне з новай адзінкай даўжыні — міліметрам.
2. Замацаванне ведаў аб раней вывучаных велічынях

22 22 Параўнанне мнага-
значных лікаў

1. Паўтарэнне разраднага саставу мнагазначных лікаў.
2. Выкарыстанне алгарытму параўнання пры рабоце з мнагазначнымі 
лікамі

23 23 Адзінкі вымярэння 
даўжыні

1. Абагульненне ведаў аб даўжыні і адзінках яе вымярэння.
2. Практыкаванне ў пераўтварэнні мер даўжыні

24 24 Табліца мер даў-
жыні

1. Састаўленне табліцы мер даўжыні.
2. Адпрацоўка навыкаў пераўтварэння адзінак вымярэння даўжыні

25 25 Адзінкі вымярэння 
масы. Табліца мер 
масы

1. Састаўленне табліцы мер масы.
2. Паўтарэнне адзінак вымярэння масы і сувязі паміж імі

26 26 Пераўтварэнне 
адзі нак вымярэння 
масы

1. Адпрацоўка ўмення пераўтвараць і параўноўваць адзінкі вымярэн-
ня масы.
2. Рашэнне задач на знаходжанне долі ад ліку

27 27 Час. Адзінкі вымя-
рэння часу

1. Абагульненне ведаў аб часе і адзінках яго вымярэння.
2. Навучанне ўменню карыстацца гадзіннікам з рознымі цыфер бла-
тамі

28 28 Час. Адзінкі вымя-
рэння часу

1. Азнаямленне вучняў з адзінкай вымярэння часу — годам.
2. Рашэнне простых задач на вызначэнне часу

29 29 Адзінкі вымярэння 
часу. Табліца мер 
часу

1. Састаўленне табліцы мер часу.
2. Замацаванне ведаў пра суадносіны паміж адзінкамі вымярэння 
часу

30 30 Перавод адзінак 
вымярэння часу

1. Адпрацоўка навыкаў пераўтварэння і параўнання адзінак вымя-
рэння часу.
2. Рашэнне тэкставых задач

1
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Працяг

1 2 3 4

31 31 Замацаванне выву-
чанага матэрыялу

1. Замацаванне ведання табліц суадносін адзінак вымярэння даўжыні 
і масы.
2. Адпрацоўка навыкаў параўнання лікаў і велічынь

32 32 Замацаванне выву-
чанага матэрыялу

1. Паўтарэнне велічынь і спосабаў іх параўнання.
2. Паўтарэнне парадку выканання дзеянняў у лікавых выразах

33 * Кантрольная работа 1. Праверка засваення вучнямі нумарацыі мнагазначных лікаў у ме-
жах класа тысяч.
2. Праверка засваення адзінак вымярэння даўжыні, масы, часу і су-
ад носін паміж імі.
3. Праверка ўмення пераўтвараць і параўноўваць велічыні

34 * Аналіз кантрольнай 
работы

1. Падвядзенне вынікаў засваення праграмнага матэрыялу.
2. Адпрацоўка ўменняў і навыкаў, якія маюць патрэбу ў карэк ці-
роўцы

35 33 Дыяграма 1. Выяўленне значэння велічынь па дыяграме.
2. Паўтарэнне адзінак вымярэння масы і часу

36 34 Клас мільёнаў 1. Паўтарэнне класаў адзінак, тысяч, іх падабенства і адрознення.
2. Азнаямленне вучняў з класам мільёнаў

37 35 Клас мільёнаў (за-
мацаванне)

1. Паўтарэнне суадносін паміж разрадамі класаў.
2. Замацаванне ведання алгарытмаў чытання і запісу мнагазначных 
лікаў

38 36 Клас мільёнаў 1. Замацаванне ведання асаблівасцей дзесятковай сістэмы лічэння.
2. Адкрыццё сувязі паміж адзінкамі вымярэння велічынь і разрад-
ным складам мнагазначных лікаў

39 37 Плошча прама ву-
гольніка

1. Паўтарэнне спосабаў вызначэння плошчы фігур.
2. Азнаямленне з формулай вылічэння плошчы прамавугольніка
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40 38 Плошча квадрата 1. Замацаванне ведання розных спосабаў вызначэння плошчы фігур.
2. Увядзенне формулы знаходжання плошчы квадрата

41 39 Квадратны дэцы-
метр

1. Паўтарэнне адзінак вымярэння плошчы, квадратны сантыметр.
2. Азнаямленне з новай адзінкай вымярэння плошчы — квадратным 
дэцыметрам

42 40 Замацаванне выву-
чанага матэрыялу

1. Паўтарэнне алгарытмаў чытання, запісу і параўнання лікавых вы-
разаў. 
2. Рашэнне тэкставых задач

43 41 Замацаванне выву-
чанага матэрыялу

1. Паўтарэнне алгарытмаў выканання арыфметычных дзеянняў над 
трохзначнымі лікамі.
2. Рашэнне задач

44 42 Замацаванне ведаў 
па тэме «Нумара-
цыя мнагазначных 
лікаў»

1. Абагульненне ведаў па тэме «Нумарацыя мнагазначных лікаў».
2. Адпрацоўка ўменняў пераўтварэння і параўнання велічынь

Складанне і адніманне (27 г)

45 43 Сэнс дзеяння скла-
дання

1. Абагульненне ведаў аб дзеянні складання і яго ўласцівасцях.
2. Складанне і рашэнне простых задач розных відаў на складанне

46 44 Уласцівасць скла-
дання

1. Замацаванне ведання перамяшчальнага і спалучальнага законаў 
скла дання.
2. Пераўтварэнне адзінак вымярэння часу

47 45 Сэнс дзеяння адні-
мання

1. Абагульненне ведаў аб дзеянні аднімання.
2. Складанне і рашэнне простых задач розных відаў на адніманне

48 46 Цана. Колькасць. 
Кошт

1. Азнаямленне з велічынямі: цана, колькасць, кошт.
2. Рашэнне задач на знаходжанне цаны, колькасці, кошту
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49 47 Залежнасць паміж 
хуткасцю, часам 
і адлегласцю

1. Адкрыццё залежнасці паміж хуткасцю, часам і адлегласцю.
2. Рашэнне задач на рух

50 48 Задачы на сустрэч-
ны рух

1. Азнаямленне з новым відам састаўных задач.
2. Паўтарэнне параўнання велічынь

51 49 Квадратны метр 1. Паўтарэнне вядомых адзінак вымярэння плошчы і суадносін па-
між імі.
2. Азнаямленне з новай адзінкай вымярэння плошчы — квадратным 
метрам

52 50 Вуснае складанне 
і адніманне мнага-
значных лікаў

1. Азнаямленне з вуснымі прыёмамі складання і аднімання круглых 
мнагазначных лікаў.
2. Замацаванне ведання сэнсу дзеянняў складання і аднімання

53 51 Гектар 1. Азнаямленне з новай адзінкай вымярэння плошчы — гектарам.
2. Замацаванне ведаў пра вывучаныя прыёмы складання і аднімання 
круглых мнагазначных лікаў

54 52 Табліца мер пло-
шчы

1. Састаўленне табліцы мер плошчы.
2. Адпрацоўка навыкаў параўнання адзінак вымярэння плошчы

55 53 Задачы на сустрэч-
ны рух

1. Рашэнне задач на сустрэчны рух.
2. Паўтарэнне велічынь і іх адзінак вымярэння

56 54 Складанне мнага-
значных лікаў без 
пераходу праз раз-
рад

1. Выкарыстанне алгарытму складання трохзначных лікаў пры рабо-
це з мнагазначнымі лікамі.
2. Пераўтварэнне адзінак вымярэння плошчы
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57 55 Складанне мнага-
значных лікаў з пе-
раходам праз разрад

1. Замацаванне ведання алгарытму складання мнагазначных лікаў 
з пераходам праз разрад.
2. Рашэнне задач на сустрэчны рух

58 56 Складанне мнага-
значных лікаў з пе-
раходам праз разрад

1. Выкарыстанне алгарытму складання двух лікаў пры рабоце з тры-
ма і больш лікамі. 
2. Практыкаванне ў параўнанні і пераўтварэнні велічынь

59 57 Складанне 
велічынь

1. Прымяненне алгарытму складання мнагазначных лікаў пры скла-
данні велічынь.
2. Адпрацоўка алгарытму складання мнагазначных лікаў

60 * Кантрольная работа Устанаўленне ступені засваення вучнямі вучэбнага матэрыялу, вы-
вучанага ў першым паўгоддзі 4 класа

61 * Аналіз кантрольнай 
работы

1. Падвядзенне вынікаў засваення праграмнага матэрыялу.
2. Адпрацоўка ўменняў і навыкаў, якія маюць патрэбу ў карэкціроўцы

62 58 Задачы на сустрэч-
ны рух

1. Рашэнне задач на сустрэчны рух.
2. Рашэнне ўраўненняў і няроўнасцей

63 59 Адніманне мнага-
значных лікаў без 
пераходу праз раз-
рад

1. Паўтарэнне алгарытму паразраднага аднімання трохзначных і ча-
тырохзначных лікаў.
2. Выкарыстанне алгарытму аднімання мнагазначных лікаў у про-
стых выпадках

64 60 Адніманне мнага-
значных лікаў з пе-
раходам праз разрад

1. Паўтарэнне алгарытму аднімання трохзначных лікаў без пераходу 
праз разрад.
2. Выкарыстанне алгарытму аднімання трохзначных лікаў з перахо-
дам праз разрад пры рабоце з мнагазначнымі лікамі
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65 61 Адніманне велічынь 1. Азнаямленне з прыёмамі аднімання велічынь.
2. Замацаванне ведання алгарытмаў складання і аднімання мнага-
значных лікаў

66 62 Адніманне мнага-
значных лікаў, якія 
ўтрымліваюць у па-
мяншаемым нулі

1. Паўтарэнне алгарытму аднімання мнагазначных лікаў.
2. Практыкаванне ў складанні і адніманні велічынь

67 63 Адніманне мнага-
значных лікаў, якія 
ўтрымліваюць у па-
мяншаемым нулі

1. Замацаванне ведання алгарытму аднімання лікаў у цяжкіх выпад-
ках.
2. Рашэнне задач

68 64 Задачы на рух 
у про цілеглых на-
прамках

1. Азнаямленне з задачамі на рух у процілеглых напрамках.
2. Замацаванне ведання алгарытмаў складання і аднімання мнага-
значных лікаў

69 65 Задачы на рух 
у про цілеглых на-
прамках

1. Азнаямленне з адной з адваротных задач на рух у процілеглых на-
прамках.
2. Адпрацоўка вылічальных навыкаў

70 66 Задачы на рух 
у про цілеглых на-
прамках

1. Азнаямленне з другой адваротнай задачай на рух у процілеглых 
напрамках.
2. Удасканальванне вылічальных навыкаў

71 67 Паўтарэнне выву-
чанага матэрыялу

1. Замацаванне спосабаў рашэння задач на сустрэчны рух.
2. Практыкаванне ў складанні лікаў і велічынь праз рашэнне пры-
кла даў і задач
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Множанне і дзяленне (61 г)

72 68 Сэнс дзеяння мно-
жання

1. Паўтарэнне канкрэтнага сэнсу дзеяння множання.
2. Рашэнне тэкставых задач на сустрэчны рух

73 69 Прыватныя вы пад-
кі множання

1. Замацаванне канкрэтнага сэнсу дзеяння множання.
2. Паўтарэнне прыватных выпадкаў дзеяння множання

74 70 Законы множання 1. Абагульненне ведаў аб уласцівасцях множання.
2. Прымяненне іх для спрашчэння вылічэнняў

75 71 Множанне сумы 
(рознасці) на лік

1. Абагульненне ведаў аб множанні сумы (рознасці) на лік.
2. Састаўленне лікавых выразаў па схемах вылічэнняў

76 72 Прапарцыянальнае 
дзяленне

1. Азнаямленне вучняў з задачамі на прапарцыянальнае дзяленне.
2. Састаўленне адваротных задач

77 73 Вусныя прыёмы 
множання

1. Выкарыстанне ведаў пра вусныя прыёмы множання трохзначных 
лікаў пры рабоце з мнагазначнымі лікамі.
2. Паўтарэнне прыёмаў параўнання лікавых выразаў

78 74 Множанне лікаў на 
разрадныя адзінкі

1. Выкарыстанне ведаў аб множанні ліку на 10, 100 пры множанні 
ліку на разрадныя адзінкі.
2. Адпрацоўка навыкаў пераўтварэння велічынь

79 75 Множанне на адна-
значны лік без пе-
раходу праз разрад

1. Выкарыстанне алгарытму множання трохзначнага і адназначнага 
лікаў пры рабоце з мнагазначнымі лікамі.
2. Паўтарэнне спосабаў выканання дзеянняў з велічынямі

80 76 Множанне на адна-
значны лік з пера-
ходам праз разрад

1. Выкарыстанне алгарытму множання трохзначнага ліку на адназ-
начны пры рабоце з мнагазначнымі лікамі.
2. Рашэнне задач
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81 77 Множанне ве лі-
чынь

1. Азнаямленне з прыёмам множання велічыні на лік.
2. Замацаванне ўменняў выконваць пісьмовыя вылічэнні з мнага-
знач нымі лікамі

82 78 Знаходжанне лікаў 
па дзвюх рознасцях

1. Азнаямленне вучняў з новым тыпам задач: знаходжанне лікаў па 
дзвюх рознасцях.
2. Практыкаванне ў множанні лікаў

83 79 Множанне круглых 
лікаў на адназнач-
ны лік

1. Азнаямленне з прыёмам пісьмовага множання круглых лікаў на 
адназначны лік.
2. Знаходжанне значэнняў выразаў

84 80 Акружнасць. Круг 1. Азнаямленне вучняў з акружнасцю і кругам.
2. Замацаванне ведання алгарытму множання на адназначны лік

85 81 Задачы на рух у ад-
ным напрамку

1. Азнаямленне з задачамі на рух у адным напрамку.
2. Множанне мнагазначных лікаў і велічынь на адназначны лік

86 82 Задачы на рух у ад-
ным напрамку

1. Азнаямленне з прыёмам пошуку рашэння задач на рух у адным на-
прамку.
2. Замацаванне алгарытму множання мнагазначнага ліку на адна-
значны

87 83 Прапарцыянальнае 
дзяленне

1. Азнаямленне з новым відам задач на прапарцыянальнае дзяленне.
2. Удасканальванне вылічальных навыкаў

88 84 Сэнс дзеяння дзя-
лення

1. Абагульненне ведаў па раскрыцці канкрэтнага сэнсу дзеяння дзя-
лення.
2. Рашэнне задач на рух

89 85 Асобныя выпадкі 
дзялення

1. Абагульненне ведаў аб прыватных выпадках дзялення.
2. Навучанне састаўленню і рашэнню ўраўненняў
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90 86 Дзяленне ліку на 
здабытак

1. Абагульненне ведаў аб розных спосабах дзялення ліку на здабы-
так.
2. Рашэнне задач на знаходжанне долі ад ліку

91 87 Вусныя прыёмы 
дзялення мнага-
значнага ліку на 
адназначны

1. Прымяненне ведаў выкарыстання прыёмаў дзялення трохзначна-
га ліку на адназначны пры рабоце з мнагазначнымі лікамі. 
2. Паўтарэнне долі ліку

92 88 Вусныя прыёмы 
дзялення мнага-
значнага ліку на 
адназначны

1. Выкарыстанне ведаў аб прыёме дзялення па частках трохзначнага 
ліку на адназначны пры рабоце з мнагазначнымі лікамі.
2. Рашэнне задач

93 89 Пісьмовае дзяленне 
мнагазначнага ліку 
на адназначны

1. Азнаямленне з алгарытмам дзялення мнагазначнага ліку на адна-
значны.
2. Паўтарэнне ўзаемасувязі дзялення і множання

94 90 Дзяленне мнага-
значнага ліку на 
адназначны

1. Знаёмства з алгарытмам дзялення, калі не ўсе разрады мнагазнач-
нага ліку дзеляцца на адназначны лік.
2. Рашэнне састаўных задач на знаходжанне долі ад ліку

95 91 Вызначэнне 
колькасці лічбаў 
у дзелі

1. Замацаванне ведання алгарытму дзялення мнагазначнага ліку на 
адназначны.
2. Азнаямленне з прыёмам самаправеркі падлікам колькасці лічбаў 
у дзелі

96 92 Дзяленне мнага-
значнага ліку на 
адназначны

1. Разгляд новага выпадку дзялення на адназначны лік.
2. Замацаванне прыёму вызначэння колькасці лічбаў у дзелі
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97 93 Дзяленне мнага-
значнага ліку на 
адназначны

1. Выкарыстанне алгарытму пісьмовага дзялення мнагазначнага ліку 
на адназначны, на лікі з нулём у дзелі.
2. Рашэнне задач

98 94 Дзяленне мнага-
значнага ліку на 
адназначны

1. Выкарыстанне алгарытму пісьмовага дзялення мнагазначнага ліку 
на адназначны ў выпадку, калі нуль у сярэдзіне і ў канцы дзелі.
2. Дзеянні з велічынямі

99 95 Дзяленне велічынь 1. Азнаямленне з прыёмам дзялення велічынь на лік.
2. Рашэнне задач на знаходжанне долі ад ліку

100 96 Замацаванне выву-
чанага матэрыялу

1. Замацаванне ўмення выконваць дзяленне велічынь на лік.
2. Адпрацоўка вылічальных уменняў

101 97 Замацаванне выву-
чанага матэрыялу

1. Выкананне дзеянняў з велічынямі.
2. Рашэнне задач

102 * Кантрольная работа 1. Устанаўленне ўзроўню засваення вучнямі прыёмаў пісьмовага 
множання і дзялення мнагазначных лікаў на адназначны.
2. Праверка ўмення вучнямі рашаць простыя і састаўныя задачы вы-
вучаных відаў

103 * Аналіз кантрольнай 
работы

1. Падвядзенне вынікаў засваення праграмнага матэрыялу.
2. Адпрацоўка ўменняў і навыкаў, якія маюць патрэбу ў карэкціроўцы

104 98 Множанне на  
круглыя лікі

1. Азнаямленне з алгарытмам пісьмовага множання мнагазначных 
лікаў на круглыя.
2. Рашэнне задач

105 99 Множанне круглых 
лікаў

1. Азнаямленне з алгарытмам пісьмовага множання круглых лікаў.
2. Адпрацоўка вылічальных навыкаў
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106 100 Замацаванне выву-
чанага матэрыялу

1. Практыкаванне ў множанні круглых лікаў.
2. Рашэнне задач геаметрычнага зместу

107 101 Дзяленне на раз-
радныя адзінкі

1. Абагульненне ведаў аб дзяленні на разрадныя адзінкі.
2. Адпрацоўка навыкаў пераўтварэння адзінак вымярэння велічынь

108 102 Замацаванне выву-
чанага матэрыялу

1. Адпрацоўка навыкаў дзялення мнагазначнага ліку на адназначны.
2. Выкананне дзеянняў з велічынямі

109 103 Вусныя прыёмы 
дзялення на круг-
лыя лікі

1. Азнаямленне з прыёмамі вуснага дзялення на круглыя лікі.
2. Рашэнне задач

110 104 Дзяленне з астачай 
мнагазначнага ліку 
на круглы двух-
значны лік

1. Азнаямленне з прыёмам падбору лічбы дзелі пры дзяленні з аста-
чай на двухзначны круглы лік.
2. Азнаямленне з алгарытмам пісьмовага дзялення з астачай

111 105 Дзяленне мнага-
знач нага ліку на 
круглы двухзнач-
ны лік

1. Засваенне алгарытму пісьмовага дзялення мнагазначнага ліку на 
круглы двухзначны.
2. Практыкаванне ў рашэнні няроўнасцей

112 106 Дзяленне з астачай 
мнагазначнага ліку 
на круглы трох-
значны лік

1. Азнаямленне з прыёмам падбору лічбаў дзелі пры дзяленні на кру-
глыя трохзначныя лікі.
2. Практыкаванне ў дзяленні на круглыя лікі

113 107 Замацаванне выву-
чанага матэрыялу

1. Адпрацоўка навыкаў дзялення на круглыя лікі.
2. Рашэнне задач
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114 108 Замацаванне выву-
чанага матэрыялу

1. Замацаванне ведання вывучаных алгарытмаў множання і дзялен-
ня мнагазначных лікаў.
2. Рашэнне задач

115 109 Множанне двух-
значнага ліку на 
двухзначны лік

1. Адкрыццё алгарытму пісьмовага множання двухзначнага ліку на 
двухзначны някруглы лік.
2. Параўнанне выразаў і велічынь

116 110 Множанне круглых 
лікаў на двухзнач-
ны лік

1. Азнаямленне з алгарытмам множання круглых лікаў на двухзнач-
ныя лікі.
2. Параўнанне і множанне велічынь

117 111 Множанне мна-
газначнага ліку на 
двухзначны лік

1. Выкарыстанне ведаў пра множанне двухзначнага ліку на двух-
значны пры рабоце з любым мнагазначным лікам, які памнажаецца 
на двухзначны. 
2. Азнаямленне з асобным выпадкам множання мнагазначнага ліку 
на 11

118 112 Замацаванне выву-
чанага матэрыялу

1. Практыкаванне ў множанні мнагазначных лікаў на двухзначныя 
лікі.
2. Практыкаванне ў дзяленні мнагазначных лікаў на круглыя лікі

119 113 Множанне на трох-
значныя лікі

1. Выкарыстанне ведаў пра множанне мнагазначных лікаў на двух-
значны лік, калі мнагазначны лік памнажаецца на трохзначны.
2. Рашэнне ўраўненняў і няроўнасцей

120 114 Множанне мнага-
знач ных лікаў, якія 
ўтрымліваюць у за-
пісе нулі

1. Выкарыстанне алгарытму множання мнагазначных лікаў на вы-
падкі, калі ў адным ці абодвух множніках прысутнічае 0.
2. Паўтарэнне прыёмаў параўнання лікавых выразаў

121 115 Замацаванне выву-
чанага матэрыялу

1. Практыкаванне ў множанні мнагазначных лікаў на трохзначны 
лік.
2. Паўтарэнне дзеянняў з велічынямі
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122 116 Акругленне лікаў 
да дзясяткаў

1. Азнаямленне з прыёмам акруглення двухзначных лікаў да дзя сят-
каў.
2. Паўтарэнне алгарытму дзялення з астачай

123 117 Дзяленне трохзнач-
нага ліку на двух-
значны някруглы 
лік з адназначнай 
дзеллю

1. Паўтарэнне алгарытму дзялення на двухзначны круглы лік.
2. Адкрыццё алгарытму дзялення на двухзначны някруглы лік

124 118 Дзяленне трохзнач-
нага ліку на двух-
значны някруглы 
лік з астачай

1. Выкарыстанне алгарытму пісьмовага дзялення трохзначнага ліку 
на двух значны лік на выпадкі дзялення з астачай.
2. Рашэнне ўраўненняў і няроўнасцей

125 119 Дзяленне трохзнач-
нага ліку на двух-
значны някруглы 
лік з двухзначнай 
дзеллю

1. Замацаванне ведання алгарытму дзялення на двухзначны някру-
глы лік.
2. Паўтарэнне адзінак вымярэння велічынь

126 120 Замацаванне выву-
чанага матэрыялу

1. Адпрацоўка алгарытму дзялення трохзначнага ліку на двухзначны.
2. Рашэнне задач

127 121 Дзяленне мнага-
значнага ліку на 
двухзначны някру-
глы лік

1. Выкарыстанне алгарытму пісьмовага дзялення трохзначнага ліку 
на двух значны пры рабоце з групай мнагазначных лікаў.
2. Удасканальванне вылічальных уменняў

128 122 Замацаванне выву-
чанага матэрыялу

1. Адпрацоўка навыкаў дзялення мнагазначнага ліку на двухзначны 
лік.
2. Рашэнне задач
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129 123 Замацаванне выву-
чанага матэрыялу

1. Адпрацоўка навыкаў дзялення мнагазначнага ліку на двухзначны 
лік.
2. Рашэнне задач

130 124 Замацаванне выву-
чанага матэрыялу

1. Адпрацоўка навыку дзялення мнагазначнага ліку на двухзначны 
лік.
2. Паўтарэнне перыметра і плошчы квадрата і прамавугольніка

131 125 Прасторавыя 
фігуры

1. Азнаямленне з асноўнымі прасторавымі геаметрычнымі фігу рамі.
2. Замацаванне ведання алгарытмаў пісьмовых арыфметычных дзе-
ян няў з мнагазначнымі лікамі

132 126 Куб. Шар 1. Азнаямленне вучняў з прасторавымі фігурамі — кубам і шарам.
2. Прымяненне вывучаных вылічальных прыёмаў пры рашэнні задач 
і ўраўненняў, знаходжанні значэнняў выразаў

Паўтарэнне, сістэматызацыя і абагульненне ведаў за 1—4 класы (8 г)

133 * Вусная і пісьмовая 
нумарацыя мнага-
знач ных лікаў. 
Прыё мы вуснага 
выканання арыф-
метычных дзе ян няў 
над мна га знач нымі 
лі камі

1. Паўтарэнне ўтварэння, чытання, запісу і параўнання мнагазнач-
ных лікаў.
2. Прадстаўленне мнагазначных лікаў у выглядзе сумы разрадных 
складаемых.
3. Паўтарэнне прыёмаў вусных арыфметычных дзеянняў з мна га-
знач нымі лікамі

134 * Алгарытмы пісь мо-
вых складання і ад-
ні мання, множання 
і дзялення мнага-
значных лікаў

1. Паўтарэнне алгарытмаў выканання пісьмовых арыфметычных 
дзе янняў з мнагазначнымі лікамі.
2. Паўтарэнне спосабаў праверкі пісьмовых арыфметычных дзеянняў 
на матэрыяле мнагазначных лікаў.
3. Рашэнне састаўных задач у 2—3 дзеянні
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135 * Алгарытмы пісь-
мовых складання 
і аднімання, мно-
жання і дзялення 
мнагазначных лікаў

1. Замацаванне ведання алгарытмаў выканання пісьмовых арыфме-
тычных дзеянняў з мнагазначнымі лікамі.
2. Замацаванне ведання спосабаў праверкі пісьмовых арыфметыч-
ных дзеянняў на матэрыяле мнагазначных лікаў.
3. Рашэнне найпрасцейшых ураўненняў і няроўнасцей

136 * Адзінкі вымярэн-
ня даўжыні, масы, 
часу, плошчы і су-
ад но сіны паміж імі

1. Паўтарэнне адзінак вымярэння велічынь і суадносін паміж адна-
род нымі велічынямі.
2. Практычнае прымяненне ведаў аб велічынях пры выкананні за-
дан няў

137 * Знаходжанне пло-
шчы прама ву голь-
ніка і квад рата

1. Паўтарэнне формул вылічэння плошчаў прамавугольніка і квад-
рата.
2. Рашэнне задач геаметрычнага зместу

138 * Рашэнне простых 
і састаўных задач 
вывучаных відаў

1. Замацаванне прыёмаў вусных і пісьмовых вылічэнняў.
2. Рашэнне састаўных задач, якія ўключаюць 2—3 дзеянні

139 * Кантрольная работа 1. Устанаўленне ўзроўню засваення вучнямі прыёмаў вусных і пісь-
мо вых арыфметычных дзеянняў з мнагазначнымі лікамі.
2. Праверка ўмення рашаць простыя і састаўныя задачы ў 2—3 дзеян-
ні на складанне і адніманне, множанне і дзяленне

140 * Аналіз кантрольнай 
работы

1. Падвядзенне вынікаў засваення праграмнага матэрыялу.
2. Адпрацоўка ўменняў і навыкаў, якія маюць патрэбу ў карэкціроўцы

1
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Матэматыка
Агульная колькасць гадзiн — 140

Мураўёва, Г. Л. Матэматыка : вучэб. дапам. для 4-га кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай  
навучання : у 2 ч. / Г. Л. Мураўёва, М. А. Урбан. — Мiнск : Нац. ін-т адукацыі, 2014.

Муравьева, Г. Л. Математика в 4 классе : учеб.-метод. пособие для учителей учреждений общ. сред. об-
разования с белорус. и рус. яз. обучения / Г. Л. Муравьева, М. А. Урбан, С. В. Гадзаова. — Минск : Нац. ин-т 
образования, 2014.

№ урока 
i дата Тэма ўрока Мэты ўрока

Матэрыял урока
(вучэбны дапаможнiк,  

рабочы сшытак, сшытак  
для праверачных работ)

1 2 3 4

Частка 1 (64 урокi)

I чвэрць (35 урокаў)

Паўтарэнне за 3 клас (13 г)

1 Вусная i пiсьмовая 
нумарацыя трох-
значных лiкаў. Раз-
радны састаў трох-
значных лiкаў

Паўтарыць нумарацыю лiкаў у межах 1000, разрадны 
састаў трохзначных лiкаў; замацаваць уменне рашаць 
састаўныя задачы

Вучэбны дапаможнік. Ч. 1 
(с. 4, 5).
Рабочы сшытак, урок 1

2 Вуснае складанне 
i аднiманне трох-
значных лiкаў

Замацоўваць уменне выконваць вуснае складанне 
i ад нiманне лiкаў у межах 1000; замацоўваць уменне 
рашаць задачы на рух

Вучэбны дапаможнік. Ч. 1 
(с. 6, 7).
Рабочы сшытак, урок 2

3 Вуснае множанне 
i дзяленне трохзнач-
ных лiкаў

Замацоўваць уменне выконваць вуснае множанне 
i дзяленне лiкаў у межах 1000; замацоўваць уменне 
рашаць задачы з прапарцыянальнымi велi чы ня мi; за-
ма цоў ваць уменне знаходзiць перыметр трох ву голь-
нiка

Вучэбны дапаможнік. Ч. 1 
(с. 8, 9).
Рабочы сшытак, урок 3
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4 Пiсьмовае складан-
не i аднiманне трох-
значных лiкаў 

Замацоўваць уменне выконваць пiсьмовае складанне 
i аднiманне лiкаў у межах 1000; замацоўваць уменне 
складаць адваротныя задачы i рашаць задачы

Вучэбны дапаможнік. Ч. 1 
(с. 10, 11).
Рабочы сшытак, урок 4

5 Пісьмовае множанне 
і дзяленне трохзнач-
ных лікаў 

Замацоўваць уменне выконваць пiсьмовае множанне 
i дзяленне лiкаў у межах 1000; замацоўваць уменне 
рашаць задачы з прапарцыянальнымi велiчынямi; за-
ма цоўваць уменне чарцiць прамавугольнiк

Вучэбны дапаможнік. Ч. 1 
(с. 12, 13).
Рабочы сшытак, урок 5.
Сшытак для праверачных 
работ, праверачная рабо-
та № 1

6 Дзяленне з астачай Замацоўваць уменнi выконваць дзяленне з астачай 
i яго праверку; замацоўваць уменнi выконваць вус-
ныя i пiсьмовыя вылiчэннi ў межах 1000; замацоўваць 
уменне рашаць састаўныя задачы; замацоўваць умен-
не называць фiгуры, якiя абазначаны лiтарамi лацiн-
ска га алфавiта

Вучэбны дапаможнік. Ч. 1 
(с. 14, 15).
Рабочы сшытак, урок 6

7 Доля. Задачы на 
знаходжанне долi 
лiку i лiку па яго 
долi

Удакладнiць уяўленне аб долi; замацоўваць уменне 
рашаць задачы на знаходжанне долi лiку i лiку па яго 
долi; замацоўваць веданне адзiнак часу i ўменне вы-
значаць час па цыферблатным гадзiннiку

Вучэбны дапаможнік. Ч. 1 
(с. 16, 17).
Рабочы сшытак, урок 7

8 Плошча. Адзiнка 
вымярэння плош-
чы — квадратны  
сантыметр

Удакладнiць уяўленне аб плошчы фiгуры; зама цоў-
ваць уменне вызначаць плошчу фiгуры ў квадратных 
сантыметрах; замацоўваць уменне складваць i аднi-
маць лiчбавыя значэннi часу; удасканальваць навыкi 
вы лiчэнняў

Вучэбны дапаможнік. Ч. 1 
(с. 18, 19).
Рабочы сшытак, урок 8

1
7

1

Працяг

1 2 3 4

9 Вымярэнне плошчы 
з дапамогай палеткi

Замацоўваць уменне вызначаць плошчу фiгуры з да-
памогай палеткi; замацоўваць уменне складваць, ад-
нi маць i параўноўваць лiчбавыя значэннi масы; зама-
цоў ваць уменне рашаць задачы

Вучэбны дапаможнік. Ч. 1 
(с. 20, 21).
Рабочы сшытак, урок 9.
Сшытак для праверачных 
работ, праверачная рабо-
та № 2

10 Лiкавыя выразы 
i выразы з перамен-
най. Роўнасцi

Удакладнiць уяўленнi аб лiкавым выразе i роўнасцi, 
аб выразах з пераменнай; замацоўваць уменнi зна хо-
дзiць значэнне літарнага выразу пры зададзеным зна-
чэннi пераменнай; замацоўваць уменне рашаць зада-
чы на знаходжанне долi лiку i лiку па яго долi

Вучэбны дапаможнік. Ч. 1 
(с. 22, 23).
Рабочы сшытак, урок 10

11 Рашэнне ўраўнен-
няў

Удакладнiць уяўленнi аб ураўненнi; замацоўваць умен-
нi складаць i рашаць ураўненнi на аснове ўзаема су-
вязi памiж кампанентамi i вынiкам арыфметычных 
дзеянняў; замацоўваць уменне вызначаць час па цы-
ферблатных гадзiннiках

Вучэбны дапаможнік. Ч. 1 
(с. 24, 25).
Рабочы сшытак, урок 11

12 Няроўнасцi Удакладнiць уяўленнi аб лiкавай няроўнасцi i няроў-
насцi з пераменнай; замацоўваць уменне падбiраць 
зна чэн не пераменнай, пры якiм няроўнасць стано вiц ца 
правільнай; замацоўваць уменне рашаць састаўныя 
задачы

Вучэбны дапаможнік. Ч. 1 
(с. 26, 27).
Рабочы сшытак, урок 12

13 Рашэнне 
ўраўненняў. 
Няроўнасцi

Замацоўваць уменнi складаць i рашаць ураўненнi; 
пад бiраць значэнне пераменнай, пры якім няроў насць 
з гэтай пераменнай становiцца правільнай; зама цоў-
ваць уменне выражаць значэнне даўжынi ў розных 
адзiн ках вымярэння

Вучэбны дапаможнік. Ч. 1 
(с. 28, 29).
Рабочы сшытак, урок 13.
Сшытак для праверачных 
работ, праверачная рабо-
та № 3
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Нумарацыя мнагазначных лiкаў (31 г)

14 Разрады адзiнак ты-
сяч, дзясяткаў тысяч 
i соцень тысяч

Сфармiраваць уяўленне аб тым, што прадметы можна 
лiчыць тысячамi; пазнаёмiць з разрадамi адзiнак тысяч, 
дзясяткаў тысяч i соцень тысяч i паказаць iх на абаку; 
вучыць чытаць i запiсваць круглыя тысячы з апорай 
на мадэль лiку на абаку

Вучэбны дапаможнік. Ч. 1 
(с. 30, 31).
Рабочы сшытак, урок 14

15 Клас адзiнак i клас 
тысяч

Пазнаёмiць з класам тысяч i класам адзiнак; вучыць 
чытаць i запiсваць мнагазначныя лiкi, якiя складаюцца 
з адзiнак II класа (круглыя тысячы); вучыць выкон-
ваць арыфметычныя дзеяннi з круглымi ты ся ча мi, 
заснаваныя на вусных вылiчэннях у межах дзясятка

Вучэбны дапаможнік. Ч. 1 
(с. 32, 33).
Рабочы сшытак, урок 15

16 Чытанне мнагазнач-
ных лiкаў

Вучыць чытаць мнагазначныя лiкi, якiя складаюцца 
з адзi нак I i II класаў; вучыць выконваць арыфметыч-
ныя дзеяннi з круглымi тысячамi, заснаваныя на вы-
лi чэн нях у межах сотнi; замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Вучэбны дапаможнік. Ч. 1 
(с. 34, 35).
Рабочы сшытак, урок 16

17 Запiс мнагазначных 
лiкаў

Вучыць запісваць мнагазначныя лiкi, якiя складаюцца 
з адзiнак I i II класаў; пазнаёмiць з суадносiнамi па мiж 
адзiнкамi суседнiх разрадаў; замацоўваць уменне вы-
конваць арыфметычныя дзеяннi з найменнымі лi ка мi; 
замацоўваць уменне рашаць задачы

Вучэбны дапаможнік. Ч. 1 
(с. 36, 37).
Рабочы сшытак, урок 17

18 Разрадны састаў 
мнагазначных лiкаў. 
Прад стаўленне мна-
газначнага лiку ў вы-
глядзе сумы разрад-
ных складаемых 

Вучыць вызначаць разрадны састаў мнагазначных лi-
каў, уяўляць мнагазначныя лiкi ў выглядзе сумы раз-
радных складаемых; вучыць выконваць арыфметыч-
ныя дзе яннi, заснаваныя на веданнi разраднага саста-
ву лiкаў; замацоўваць уменне рашаць задачы

Вучэбны дапаможнік. Ч. 1 
(с. 38, 39).
Рабочы сшытак, урок 18
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19 Параўнанне мнага-
значных лiкаў 

Вучыць параўноўваць мнагазначныя лiкi; зама цоў-
ваць уменне рашаць задачы на вызначэнне часу, буда-
ваць прамавугольнiк з зададзенымi даўжынямi бакоў

Вучэбны дапаможнік. Ч. 1 
(с. 40, 41).
Рабочы сшытак, урок 19

20 Замацаванне Замацоўваць уменне чытаць, запiсваць i параўноў-
ваць мнагазначныя лiкi; замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Вучэбны дапаможнік. Ч. 1 
(с. 42, 43).
Рабочы сшытак, урок 20. 
Сшытак для праверачных 
работ, праверачная рабо-
та № 4

21 Выпадкi складання 
i аднiмання мнага-
знач ных лiкаў, за-
снаваныя на вы лi-
чэннях у межах 100 

Фармiраваць уменне выконваць вуснае складанне 
i ад нiманне мнагазначных лiкаў, заснаваныя на вы лi-
чэн нях у межах 100; замацоўваць уменне рашаць за-
дачы i ўраўненнi

Вучэбны дапаможнік. Ч. 1 
(с. 44, 45).
Рабочы сшытак, урок 21

22 Выпадкi множання 
i дзялення мнага-
знач ных лiкаў, за-
снаваныя на вылi-
чэн нях у межах 100

Фармiраваць уменне выконваць вуснае множанне 
i дзяленне мнагазначных лiкаў, заснаваныя на вы лi-
чэн нях у межах 100; замацоўваць уменнi рашаць за-
дачы, знаходзiць значэннi выразу пры зададзеных 
значэннях пераменнай

Вучэбны дапаможнік. Ч. 1 
(с. 46, 47).
Рабочы сшытак, урок 22

23 Дыяграмы Пазнаёмiць з дыяграмай; вучыць выкарыстоўваць 
дыяграму для iнтэрпрэтацыi лiкавых даных тэкста-
вай задачы; замацоўваць уменне выконваць вусныя 
арыфметычныя дзеянні з мнагазначнымі лікамі, за-
снаваныя на вылічэннях у межах 100

Вучэбны дапаможнік. Ч. 1 
(с. 48, 49).
Рабочы сшытак, урок 23
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24 Адзінка вымярэння 
даўжыні — мiлiметр

Пазнаёміць з адзінкай вымярэння даўжыні — мілі-
мет рам; вучыць вымяраць і выражаць даўжыню 
адрэз ка ў міліметрах; замацоўваць уменне выкон-
ваць вусныя арыфметычныя дзеянні з мнагазнач-
ны мі ліка мі, заснаваныя на вылічэннях у межах 100; 
зама цоў ваць уменне выкарыстоўваць дыяграмы для 
інтэр прэ тацыі лікавых даных тэкставай задачы

Вучэбны дапаможнік. Ч. 1 
(с. 50, 51).
Рабочы сшытак, урок 24

25 Суадносiны памiж 
адзiнкамi даўжынi 

Удакладніць суадносіны паміж адзінкамі даўжыні; 
фар мі раваць уменне выражаць значэнне даўжыні 
ў адзін ках розных найменняў; замацоўваць уменне 
выконваць арыфметычныя дзеянні з мнагазначнымі 
лі ка мі, заснаваныя на вылічэннях у межах 100

Вучэбны дапаможнік. Ч. 1 
(с. 52, 53).
Рабочы сшытак, урок 25

26 Замацаванне Замацоўваць уменне выконваць вусныя вылічэнні 
з мна газначнымі лікамі, заснаваныя на дзеяннях 
у межах 100; замацоўваць уменне выражаць значэнне 
даў жы ні ў адзінках розных найменняў; замацоўваць 
уменне рашаць задачы і ўраўненні

Вучэбны дапаможнік. Ч. 1 
(с. 54, 55).
Рабочы сшытак, урок 26

27 Замацаванне Замацоўваць уменне выконваць вусныя вылічэнні 
з мнагазначнымі лікамі, заснаваныя на дзеяннях 
у межах 100; замацоўваць уменне выконваць арыф-
метычныя дзеянні з лікавымі значэннямі даўжынь; 
зама цоў ваць уменне рашаць задачы, карыстаючыся 
да ны мі дыяграмы

Вучэбны дапаможнік. Ч. 1 
(с. 56, 57).
Рабочы сшытак, урок 27. 
Сшытак для праверачных 
работ, праверачная рабо-
та № 5

28 Адзінкі вымярэння  
часу — тыдзень,  
месяц

Удакладніць уяўленні аб тыдні і месяцы як адзін ках 
вымярэння часу; замацоўваць уменне выконваць вус-
ныя вылічэнні з мнагазначнымі лікамі, заснаваныя 
на веданні іх разраднага саставу; замацоўваць уменне 
рашаць задачы

Вучэбны дапаможнік. Ч. 1 
(с. 58, 59).
Рабочы сшытак, урок 28
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29 Параўнанне месяцаў 
па колькасцi сутак

Удакладніць уяўленне аб колькасці сутак у кожным 
месяцы года; замацоўваць уменне рашаць задачы, 
зна хо дзіць значэнні літарных выразаў пры зададзе-
ных значэннях пераменнай

Вучэбны дапаможнік. Ч. 1 
(с. 60, 61).
Рабочы сшытак, урок 29

30 Адзінка вымярэння  
часу — год. Коль-
касць месяцаў  
у го дзе

Удакладніць уяўленне аб колькасці месяцаў у годзе; 
замацоўваць уменне выконваць дзяленне з астачай 
і яго праверку; замацоўваць уменне рашаць задачы 
на вызначэнне часу

Вучэбны дапаможнік. Ч. 1 
(с. 62, 63).
Рабочы сшытак, урок 30

31 Колькасць сутак 
у годзе. Высакосны 
i невысакосны год

Удакладніць уяўленне аб колькасці дзён у годзе; па-
зна ёміць з паняццямі «высакосны год» і «невысакос-
ны год»; замацоўваць уменне параўноўваць лі ка выя 
значэнні велічынь, рашаць задачы

Вучэбны дапаможнік. Ч. 1 
(с. 64, 65).
Рабочы сшытак, урок 31

32 Адзінка вымярэння  
часу — стагоддзе 

Пазнаёміць з адзінкай вымярэння часу — стагоддзем; 
фарміраваць уменне вызначаць парадкавы нумар 
стагоддзя ад пачатку летазлічэння; вучыць выкон-
ваць арыфметычныя дзеянні з лікавымі значэн нямі 
часу; замацоўваць уменне рашаць задачы і ўраў ненні

Вучэбны дапаможнік. Ч. 1 
(с. 66, 67).
Рабочы сшытак, урок 32

33
34
35 

Замацаванне.
Кантрольная работа 
№ 1

Замацоўваць уменні чытаць і запісваць, параўноў-
ваць мнагазначныя лікі; замацоўваць уменне выкон-
ваць арыфметычныя дзеянні над мнагазначнымі лі-
ка мі, за сна ваныя на вылічэннях у межах 100; за ма-
цоўваць уменне рашаць задачы

Вучэбны дапаможнік. Ч. 1 
(с. 68, 69).
Рабочы сшытак, урокі 33—
35.
Сшытак для праверачных 
работ, праверачная рабо-
та № 6.
Сшытак для праверачных 
работ, кантрольная рабо-
та № 1
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II чвэрць (29 урокаў)

36 Адзінка вымярэння  
плошчы — квадрат-
ны дэцыметр

Пазнаёміць з новай адзінкай вымярэння плошчы — 
квадратным дэцыметрам; замацоўваць навыкі вус-
ных вы лі чэнняў над мнагазначнымі лікамі, заснава-
ных на дзеяннях у межах 100; замацоўваць уменне 
рашаць задачы

Вучэбны дапаможнік. Ч. 1 
(с. 70, 71).
Рабочы сшытак, урок 36

37 Адзінка вымярэння  
плошчы — квадрат-
ны метр

Пазнаёміць з новай адзінкай вымярэння плошчы — 
квадратным метрам; замацоўваць веды аб суадносінах 
паміж адзінкамі аднародных велічынь; удасканаль-
ваць навыкі вылічэнняў; замацоўваць уменне скла-
даць выразы па тэксце задачы з літарнымі данымі

Вучэбны дапаможнік. Ч. 1 
(с. 72, 73).
Рабочы сшытак, урок 37

38 Суадносiны памiж 
адзінкамi плошчы

Пазнаёміць з суадносінамі паміж адзінкамі плошчы; 
вучыць выражаць значэнне плошчы ў адзінках іншых 
найменняў; замацоўваць уменне рашаць задачы

Вучэбны дапаможнік. Ч. 1 
(с. 74, 75).
Рабочы сшытак, урок 38

39 Плошча 
прамавугольнiка 

Пазнаёміць з формулай плошчы прамавугольніка; за-
ма цоўваць уменні складаць выразы і рашаць задачы

Вучэбны дапаможнік. Ч. 1 
(с. 76, 77).
Рабочы сшытак, урок 39

40 Замацаванне Навучыць вызначаць плошчу квадрата; замацоўваць 
уменне вылічваць плошчу прамавугольніка; фар мі-
ра ваць уменне пераводзіць лікавыя значэнні плошчы 
ў адзінкі іншых найменняў; замацоўваць уменне пра-
цаваць з данымі, прадстаўленымі на дыяграме

Вучэбны дапаможнік. Ч. 1 
(с. 78, 79).
Рабочы сшытак, урок 40.
Сшытак для праверачных 
работ, праверачная рабо-
та № 7

41 Адзінка вымярэння  
масы — цэнтнер

Пазнаёміць з адзінкай вымярэння масы — цэнтнерам; 
замацоўваць уменне знаходзіць значэнні выразаў, 
складаць і рашаць ураўненні; замацоўваць уменне 
рашаць задачы

Вучэбны дапаможнік. Ч. 1 
(с. 80, 81).
Рабочы сшытак, урок 41
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42 Суадносiны памiж 
адзiнкамi масы

Пазнаёміць з суадносінамі паміж адзінкамі масы; 
вучыць выражаць лікавыя значэнні масы ў адзінках 
іншых найменняў; замацоўваць уменні выконваць 
дзяленне з астачай і рашаць задачы

Вучэбны дапаможнік. Ч. 1 
(с. 82, 83).
Рабочы сшытак, урок 42

43 Дыяграмы Вучыць выкарыстоўваць дыяграму для параўнання 
значэнняў велічынь; замацоўваць уменне выконваць 
арыфметычныя дзеянні з лікавымі значэннямі масы; 
замацоўваць уменні рашаць задачы і складаць адва-
ротныя задачы

Вучэбны дапаможнік. Ч. 1 
(с. 84, 85).
Рабочы сшытак, урок 43

44 Замацаванне Замацоўваць уменне выражаць значэнні масы ў адзін-
ках розных найменняў; вучыць выка рыс тоў ваць дыя-
граму як сродак інтэрпрэтацыі ўмовы задачы; удаска-
нальваць навыкі вылічэнняў

Вучэбны дапаможнік. Ч. 1 
(с. 86, 87).
Рабочы сшытак, урок 44. 
Сшытак для праверачных 
работ, праверачная рабо-
та № 8

Складанне і адніманне (27 г)

45 Пiсьмовае складан-
не i адніманне мна-
газначных лiкаў без 
пераходу праз раз-
радную адзiнку

Пазнаёміць з алгарытмам пісьмовага складання і ад-
ні мання мнагазначных лікаў без пераходу праз раз-
радную адзінку; замацоўваць уменні рашаць ураў-
нен ні, складаць і рашаць задачы

Вучэбны дапаможнік. Ч. 1 
(с. 88, 89).
Рабочы сшытак, урок 45

46 Пiсьмовае складан-
не мнагазначных 
лiкаў з утварэннем 
разраднай адзiнкi

Разгледзець выпадкі пісьмовага складання мнага-
значных лікаў з утварэннем разраднай адзінкі; прак-
тыкаваць у выкарыстанні дыяграмы для параўнання 
зна чэнняў велічынь; замацоўваць уменне выконваць 
арыфметычныя дзеянні рацыянальным спосабам

Вучэбны дапаможнік. Ч. 1 
(с. 90, 91).
Рабочы сшытак, урок 46
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47 Пiсьмовае аднiманне 
ад круглага мнага-
значнага лiку

Разгледзець выпадкі пісьмовага аднімання ад круг-
ла га мнагазначнага ліку; замацоўваць уменне параў-
ноў ваць лікавыя значэнні велічынь; зама цоўваць 
уменне рашаць задачы

Вучэбны дапаможнік. Ч. 1 
(с. 92, 93).
Рабочы сшытак, урок 47

48 Пiсьмовае складан-
не мнагазначных лi-
каў з пераходам праз 
разрадную адзінку

Разгледзець выпадкі пісьмовага складання мнага-
знач ных лікаў з пераходам праз разрадную адзінку; 
за ма цоў ваць уменне вызначаць перыметр фігуры; за-
ма цоў ваць уменні складаць выразы і знаходзіць іх 
зна чэн ні, складаць і рашаць ураўненні

Вучэбны дапаможнік. Ч. 1 
(с. 94, 95).
Рабочы сшытак, урок 48

49 Пiсьмовае аднiманне 
мнагазначных лi-
каў з драбленнем 
старшай разраднай 
адзiнкi

Разгледзець выпадкі пісьмовага вылічэння мнага-
знач ных лікаў з драбленнем старшай разраднай 
адзін кі; замацоўваць уменне выконваць праверку вы-
лі чэн ня рознымі спосабамі; замацоўваць уменне зна-
хо дзіць значэнні пераменнай, пры якіх няроўнасці 
становяцца правільнымі

Вучэбны дапаможнік. Ч. 1 
(с. 96, 97).
Рабочы сшытак, урок 49

50 Замацаванне Замацоўваць уменне выконваць пісьмовае складанне 
і адніманне мнагазначных лікаў; замацоўваць умен-
не вылічваць плошчу прамавугольніка; замацоў ваць 
уменне складаць выразы з пераменнай

Вучэбны дапаможнік. Ч. 1 
(с. 98, 99).
Рабочы сшытак, урок 50

51 Замацаванне Замацоўваць уменні выконваць пісьмовае складанне 
і адніманне мнагазначных лікаў; замацоўваць уменне 
выражаць лікавыя значэнні велічынь у адзінках роз-
ных найменняў; замацоўваць уменне вылічваць пло-
шчу фігуры

Вучэбны дапаможнік. Ч. 1 
(с. 100, 101).
Рабочы сшытак, урок 51.
Сшытак для праверачных 
работ, праверачная рабо-
та № 9
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52 Рашэнне ўраў нен-
няў з мнага знач нымi 
лiкамi 

Разгледзець рашэнне ўраўненняў з мнагазначнымі 
лі камі на аснове ўзаемасувязі паміж кампанентамі 
і вы нікам арыфметычнага дзеяння; пазнаёміць з ра-
шэннем задач на 4-е прапарцыянальнае спосабам 
адносін

Вучэбны дапаможнік. Ч. 1 
(с. 102, 103).
Рабочы сшытак, урок 52

53 Задачы на рух 
у процiлеглых на-
прамках на знахо-
джанне часу 

Пазнаёміць са спосабам рашэння задач на рух у про-
ці леглых напрамках на знаходжанне часу; замацоў-
ваць уменне рашаць ураўненні з мнага значнымі лі ка-
мі; замацоўваць уменне выражаць лікавыя значэн ні 
велічынь у адзінках розных найменняў; замацоў ваць 
уменне рашаць задачы на 4-е прапарцыянальнае спо-
сабам адносін

Вучэбны дапаможнік. Ч. 1 
(с. 104, 105).
Рабочы сшытак, урок 53

54 Адзінка вымярэння  
плошчы — гектар

Пазнаёміць з адзінкай вымярэння плошчы — гекта-
рам; навучыць будаваць прамавугольны трох ву голь-
нік; замацоўваць уменне рашаць задачы на знахо-
джан не часу пры руху ў процілеглых напрамках

Вучэбны дапаможнік. Ч. 1 
(с. 106, 107).
Рабочы сшытак, урок 54

55 Дыяграмы Вучыць выкарыстоўваць дыяграму для параўнання 
зна чэн няў велічынь; замацоўваць уменне рашаць 
ураў нен ні і задачы; замацоўваць уменне будаваць 
прамавугольны трохвугольнік з зададзенымі даў жы-
ня мі бакоў

Вучэбны дапаможнік. Ч. 1 
(с. 108, 109).
Рабочы сшытак, урок 55

56 Замацаванне Замацоўваць уменне складаць выразы і знаходзіць іх 
значэнні; вучыць выкарыстоўваць дыяграму для па-
раў нання значэнняў велічынь; замацоўваць уменне 
рашаць задачы

Вучэбны дапаможнік. Ч. 1 
(с. 110, 111).
Рабочы сшытак, урок 56
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57 Замацаванне Замацоўваць уменні складаць выразы, знаходзіць іх 
значэнні; замацоўваць уменне параўноўваць лікавыя 
значэнні велічынь і выражаць іх у адзінках розных 
найменняў; замацоўваць уменне рашаць задачы

Вучэбны дапаможнік. Ч. 1 
(с. 112, 113).
Рабочы сшытак, урок 57.
Сшытак для праверачных 
работ, праверачная рабо-
та № 10

58 Задачы на рух 
у процiлеглых на-
прамках на знахо-
джанне хуткасцi

Пазнаёміць з рашэннем задач на рух у процілег лых 
напрамках на знаходжанне хуткасці; замацоўваць 
уменне выражаць лічбавыя значэнні велічынь 
у адзін ках іншых найменняў; замацоўваць уменне 
выконваць пісьмовае множанне і дзяленне

Вучэбны дапаможнік. Ч. 1 
(с. 114, 115).
Рабочы сшытак, урок 58

59 Пiсьмовае скла-
данне i аднiманне 
адзiнак даўжынi

Пазнаёміць з пісьмовым складаннем і адніманнем адзі-
нак даўжыні; замацоўваць уменне рашаць задачы на зна-
ходжанне хуткасці пры руху ў процілеглых напрамках

Вучэбны дапаможнік. Ч. 1 
(с. 116, 117).
Рабочы сшытак, урок 59

60 Пiсьмовае скла-
данне i аднiманне 
адзiнак масы 

Пазнаёміць з пісьмовым складаннем і адніманнем 
адзі нак масы; вучыць будаваць дыяграмы па тэксце 
задачы; замацоўваць уменне выконваць дзяленне 
з аста чай і рашаць задачы

Вучэбны дапаможнік. Ч. 1 
(с. 118, 119).
Рабочы сшытак, урок 60

61
62
63
64 

Замацаванне.
Кантрольная работа 
№ 2

Замацоўваць веданне нумарацыі мнагазначных лі-
каў; замацоўваць уменне выконваць складанне і адні-
манне мнагазначных лікаў, выражаць лікавыя зна-
чэн ні велічынь у адзінках іншых найменняў; за ма-
цоў ваць уменне рашаць задачы

Вучэбны дапаможнік. Ч. 1 
(с. 120, 125).
Рабочы сшытак, урокі 61—
64.
Сшытак для праверачных 
работ, праверачная рабо-
та № 11.
Сшытак для праверачных 
работ, кантрольная рабо-
та № 2
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Частка 2 (76 урокаў)

III чвэрць (44 урокі)

65 Цана. Кошт. Про-
стыя задачы на вы-
значэнне кошту

Пазнаёміць з паняццямі «цана» і «кошт», вучыць ра-
шаць простыя задачы на вызначэнне кошту; за ма цоў-
ваць навыкі вылічэнняў над мнагазначнымі лікамі

Вучэбны дапаможнік. Ч. 2 
(с. 4, 5).
Рабочы сшытак, урок 65

66 Простыя задачы на 
вызначэнне цаны, 
колькасцi

Вучыць рашаць простыя задачы на вызначэнне цаны, 
колькасці; замацоўваць навыкі вусных вылічэнняў 
над мнагазначнымі лікамі; замацоўваць уменне вы-
ліч ваць перыметр прамавугольніка

Вучэбны дапаможнік. Ч. 2 
(с. 6, 7).
Рабочы сшытак, урок 66

67 Пiсьмовае скла-
данне i аднiманне 
адзiнак часу 

Разгледзець пісьмовае складанне і адніманне лікавых 
значэнняў часу; пазнаёміць з састаўнымі задачамі на 
вызначэнне цаны, колькасці, кошту; удасканальваць 
на выкі вылічэнняў

Вучэбны дапаможнік. Ч. 2 
(с. 8, 9).
Рабочы сшытак, урок 67

68 Пiсьмовае скла-
данне i аднiманне 
адзiнак часу

Разгледзець пісьмовае складанне і адніманне ліка вых 
значэнняў часу; замацоўваць уменне рашаць са стаў-
ныя задачы на вызначэнне цаны, колькасці, кошту; 
удасканальваць навыкі вылічэнняў

Вучэбны дапаможнік. Ч. 2 
(с. 10, 11).
Рабочы сшытак, урок 68

69 Задачы на вызна-
чэнне часу заканчэн-
ня падзеi

Вучыць выконваць вылічэнні пры рашэнні задач на 
вызначэнне часу заканчэння падзей; замацоўваць 
уменне рашаць задачы з прапарцыянальнымі велі чы-
ня мі, знаходзіць значэнні выразаў з пераменнай пры 
зададзеных значэннях пераменнай

Вучэбны дапаможнік. Ч. 2 
(с. 12, 13).
Рабочы сшытак, урок 69

70 Задачы на вызна-
чэнне часу пачатку 
i працягласцi падзеi 

Вучыць выконваць вылічэнні пры рашэнні задач на 
вызначэнне часу пачатку і працягласці падзеі; зама-
цоў ваць уменне рашаць задачы на 4-е прапарцыя-
нальнае на знаходжанне кошту

Вучэбны дапаможнік. Ч. 2 
(с. 14, 15).
Рабочы сшытак, урок 70
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71 Замацаванне Замацоўваць уменне выконваць складанне, адні ман-
не і параўнанне лікавых значэнняў часу; замацоў ваць 
уменне рашаць задачы на вызначэнне часу пачатку, 
заканчэння і працягласці падзеі; удасканальваць на-
вы кі вылічэнняў

Вучэбны дапаможнік. Ч. 2 
(с. 16, 17).
Рабочы сшытак, урок 71. 
Сшытак для праверачных 
работ, праверачная рабо-
та № 12

Множанне і дзяленне (62 г)

72 Пiсьмовае множанне 
мнагазначнага лiку 
на адназначны без 
пераходу праз раз-
радную адзiнку 

Разгледзець пісьмовае множанне мнагазначнага ліку 
на адназначны без пераходу праз разрадную адзін ку; 
вучыць выконваць пісьмовае множанне найменных 
лікаў; замацоўваць уменне рашаць задачы

Вучэбны дапаможнік. Ч. 2 
(с. 18, 19).
Рабочы сшытак, урок 72

73 Пiсьмовае множан-
не мнагазначнага 
лiку на адназначны 
з пераходам праз 
разрадную адзiнку

Разгледзець пісьмовае множанне мнагазначнага ліку 
на адназначны з пераходам праз разрадную адзінку; 
вучыць выконваць пісьмовае множанне найменных 
лі каў; замацоўваць уменне рашаць задачы і кары-
стацца інфармацыяй, прадстаўленай на дыяграме

Вучэбны дапаможнік. Ч. 2 
(с. 20, 21).
Рабочы сшытак, урок 73

74 Пiсьмовае множан-
не мнагазначнага 
лiку на адназначны 
з пераходам праз 
разрадную адзiнку

Разгледзець пісьмовае множанне мнагазначнага ліку 
на адназначны з пераходам праз разрадную адзінку 
(з нулём у сярэдзіне першага множніка); практыка-
ваць у рашэнні задач

Вучэбны дапаможнік. Ч. 2 
(с. 22, 23).
Рабочы сшытак, урок 74

75 Пiсьмовае множанне 
мнагазначнага лiку 
на адназначны лiк

Разгледзець пісьмовае множанне мнагазначнага ліку 
на адназначны з пераходам праз разрадную адзінку 
(з нулём на канцы першага множніка); замацоўваць 
уменне рашаць задачы і выконваць вылічэнні з най-
мен нымі лікамі

Вучэбны дапаможнік. Ч. 2 
(с. 24, 25).
Рабочы сшытак, урок 75
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76 Замацаванне Замацоўваць уменне выконваць арыфметычныя дзе-
ян ні з мнагазначнымі лікамі; замацоўваць уменне вы-
конваць арыфметычныя дзеянні з лікавымі зна чэн-
нямі велічынь; замацоўваць уменне рашаць задачы

Вучэбны дапаможнік. Ч. 2 
(с. 26, 27).
Рабочы сшытак, урок 76.
Сшытак для праверачных 
работ, праверачная рабо-
та № 13

77 Задачы на прапар-
цыянальнае дзя-
ленне

Пазнаёміць з задачамі на прапарцыянальнае дзялен-
не; удасканальваць навыкі вылічэнняў; замацоўваць 
уменне рашаць ураўненні

Вучэбны дапаможнік. Ч. 2 
(с. 28, 29).
Рабочы сшытак, урок 77

78 Пiсьмовае дзяленне 
мнагазначнага лiку 
на адназначны лік

Разгледзець пісьмовае дзяленне мнагазначнага ліку 
на адназначны (першае няпоўнае дзялімае — адна-
знач ны лік); вучыць выконваць пісьмовае дзяленне 
наймен ных лікаў; замацоўваць уменне рашаць за-
дачы

Вучэбны дапаможнік. Ч. 2 
(с. 30, 31).
Рабочы сшытак, урок 78

79 Пiсьмовае дзяленне 
мнагазначнага лiку 
на адназначны лік

Разгледзець пісьмовае дзяленне мнагазначнага ліку 
на адназначны (першае няпоўнае дзялімае — адна-
знач ны лік); вучыць выконваць пісьмовае дзяленне 
най мен ных лікаў; замацоўваць уменне рашаць за-
дачы

Вучэбны дапаможнік. Ч. 2 
(с. 32, 33).
Рабочы сшытак, урок 79

80 Пiсьмовае дзяленне 
мнагазначнага лiку 
на адназначны лік

Замацоўваць уменне выконваць пісьмовае дзяленне 
мнагазначнага ліку на адназначны (вывучаныя вы-
пад кі); удасканальваць навыкі вылічэнняў і ўмен ні 
выконваць арыфметычныя дзеянні з лікавымі зна-
чэн нямі велічынь

Вучэбны дапаможнік. Ч. 2 
(с. 34, 35).
Рабочы сшытак, урок 80
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81 Пiсьмовае дзялен-
не мнагазначнага 
лiку на адназначны 
з астачай

Разгледзець пісьмовае дзяленне з астачай мнага знач-
нага ліку на адназначны; удасканальваць навыкі вы-
лі чэнняў, складання і рашэння задач

Вучэбны дапаможнік. Ч. 2 
(с. 36, 37).
Рабочы сшытак, урок 81

82 Замацаванне Замацоўваць уменне выконваць пісьмовае дзялен-
не мнагазначнага ліку на адназначны; замацоўваць 
уменне складаць і рашаць задачы, будаваць дыяграмы

Вучэбны дапаможнік. Ч. 2 
(с. 38, 39).
Рабочы сшытак, урок 82

83 Замацаванне Замацоўваць уменне выконваць пісьмовае дзяленне 
мнагазначнага ліку на адназначны без астачы і з аста-
чай; параўноўваць лікавыя значэнні велічынь; ра-
шаць задачы і будаваць дыяграмы

Вучэбны дапаможнік. Ч. 2 
(с. 40, 41).
Рабочы сшытак, урок 83. 
Сшытак для праверачных 
работ, праверачная рабо-
та № 14

84 Задачы на сустрэч-
ны рух на знахо-
джанне часу

Пазнаёміць са спосабам рашэння задач на сустрэчны 
рух на знаходжанне часу; удасканальваць навыкі вы-
лі чэнняў і ўменні выражаць лікавыя значэнні пло-
шчы ў адзінках іншых найменняў

Вучэбны дапаможнік. Ч. 2 
(с. 42, 43).
Рабочы сшытак, урок 84

85 Задачы на сустрэч-
ны рух на знахо-
джанне хуткасці

Вучыць рашаць задачы на сустрэчны рух на знахо джан-
не хуткасці; замацоўваць уменне выконваць пісь мо выя 
вылічэнні з мнагазначнымі лікамі і рашаць ураўненні

Вучэбны дапаможнік. Ч. 2 
(с. 44, 45).
Рабочы сшытак, урок 85

86 Пiсьмовае дзяленне 
мнагазначнага лiку 
на адназначны лiк

Разгледзець выпадкі пісьмовага дзялення мнага знач-
нага ліку на адназначны (з лічбай 0 на канцы дзя-
лі мага і дзелі); замацоўваць уменне рашаць задачы; 
удасканальваць уменне параўноўваць значэнні вы ра-
заў без выканання вылічэнняў

Вучэбны дапаможнік. Ч. 2 
(с. 46, 47).
Рабочы сшытак, урок 86
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87 Пiсьмовае дзяленне 
мнагазначнага лiку 
на адназначны лiк

Разгледзець выпадкі пісьмовага дзялення мнагазнач-
нага ліку на адназначны (з лічбай 0 у сярэдзіне дзелі); 
замацоўваць уменне складаць і рашаць задачы

Вучэбны дапаможнік. Ч. 2 
(с. 48, 49).
Рабочы сшытак, урок 87

88 Пiсьмовае дзяленне 
мнагазначнага лiку 
на адназначны лiк

Разгледзець выпадкі пісьмовага дзялення мнагазнач-
нага ліку на адназначны (з лічбай 0 у сярэдзіне дзя-
лі мага і дзелі); замацоўваць уменне выконваць арыф-
метычныя дзеянні з лікавымі значэннямі велічынь; 
практыкаваць у рашэнні задач на рух

Вучэбны дапаможнік. Ч. 2 
(с. 50, 51).
Рабочы сшытак, урок 88

89 Скарочаны запiс 
пiсьмовага дзялення

Пазнаёміць са скарочаным запісам пісьмовага дзя-
лення (для выпадкаў з нулямі ў дзелі); замацоўваць 
уменне складаць і рашаць задачы, рашаць ураўненні

Вучэбны дапаможнік. Ч. 2 
(с. 52, 53).
Рабочы сшытак, урок 89

90 Замацаванне Замацоўваць уменне выконваць пісьмовае дзяленне 
на адназначны лік; рашаць задачы на рух; за ма цоў-
ваць уменне складаць няроўнасці і падбіраць зна чэн-
ні пераменных, пры якіх няроўнасці становяцца пра-
вільнымі

Вучэбны дапаможнік. Ч. 2 
(с. 54, 55).
Рабочы сшытак, урок 90.
Сшытак для праверачных 
работ, праверачная рабо-
та № 15

91 Задачы на прапар-
цыянальнае дзя-
ленне

Пазнаёміць з новым відам задач на прапарцыяналь-
нае дзяленне; замацоўваць вылічальныя навыкі; за-
ма цоў ваць уменне выражаць лікавыя значэнні пло-
шчы ў адзінках іншых найменняў

Вучэбны дапаможнік. Ч. 2 
(с. 56, 57).
Рабочы сшытак, урок 91

92 Цыркуль Пазнаёміць з новым інструментам — цыркулем; ву-
чыць выкарыстоўваць цыркуль для пабудовы на пра-
мой адрэзкаў зададзенай даўжыні і параўнання даў-
жынь адрэзкаў; удасканальваць уменне рашаць зада-
чы і вылічальныя навыкі

Вучэбны дапаможнік. Ч. 2 
(с. 58, 59).
Рабочы сшытак, урок 92
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93 Акружнасць i круг. 
Пабудова акруж-
насцi з дапамогай 
цыркуля

Пазнаёміць з паняццямі «акружнасць», «радыус 
акруж насці (круга)», «цэнтр акружнасці (круга)»; 
вучыць будаваць акружнасць з дапамогай цыркуля; 
за ма цоў ваць уменне складаць і рашаць задачы, уда-
сканальваць вылічальныя навыкі

Вучэбны дапаможнік. Ч. 2 
(с. 60, 61).
Рабочы сшытак, урок 93

94 Множанне i дзялен-
не на 10, 100, 1000

Пазнаёміць з множаннем і дзяленнем лікаў на 10, 
100, 1000; замацоўваць уменне рашаць задачы; за-
ма цоў ваць уменне будаваць з дапамогай цыркуля 
акружнасць з радыусам зададзенай даўжыні

Вучэбны дапаможнік. Ч. 2 
(с. 62, 63).
Рабочы сшытак, урок 94

95 Спалучальная ўлас-
цiвасць множання

Пазнаёміць са спалучальнай уласцівасцю множан-
ня; замацоўваць уменне рашаць задачы; замацоўваць 
уменне будаваць з дапамогай цыркуля адрэзкі зада-
дзенай даўжыні

Вучэбны дапаможнік. Ч. 2 
(с. 64, 65).
Рабочы сшытак, урок 95

96 Рацыянальныя спо-
сабы вылiчэнняў

Вучыць прымяняць перамяшчальную і спалучаль-
ную ўласцівасці множання для выканання вылі чэн-
няў зручным спосабам; замацоўваць уменне складаць 
і рашаць задачы

Вучэбны дапаможнік. Ч. 2 
(с. 66, 67).
Рабочы сшытак, урок 96

97 Вуснае множанне 
вiду 34 · 20. Пiсьмо-
вае множанне вiду 
432 · 20, 321 · 200

Пазнаёміць з вусным і пісьмовым множаннем на кру-
глы лік; замацоўваць уменне рашаць задачы і ўраў-
ненні

Вучэбны дапаможнік. Ч. 2 
(с. 68, 69).
Рабочы сшытак, урок 97

98 Пiсьмовае множан-
не вiду 320 · 20

Пазнаёміць з множаннем круглага ліку на круглы 
лік; замацоўваць уменне рашаць задачы і складаць да 
іх выразы

Вучэбны дапаможнік. Ч. 2 
(с. 70, 71).
Рабочы сшытак, урок 98
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99 Замацаванне Замацоўваць уменне выконваць множанне на кру-
глы лік; практыкаваць у рашэнні задач на прапарцы-
янальнае дзяленне

Вучэбны дапаможнік. Ч. 2 
(с. 72, 73).
Рабочы сшытак, урок 99.
Сшытак для праверачных 
работ, праверачная рабо-
та № 16

100 Парадак дзеянняў 
у лiкавых выра зах, 
якiя змяшчаюць 
адну або некалькi 
пар дужак

Пазнаёміць з правілам парадку выканання дзеянняў 
у лікавых выразах, якія ўтрымліваюць некалькі пар 
дужак; удасканальваць навыкі вылічэнняў і рашэння 
задач

Вучэбны дапаможнік. Ч. 2 
(с. 74, 75).
Рабочы сшытак, урок 100

101 Дзяленне лiку на 
здабытак

Пазнаёміць з правілам дзялення ліку на здабытак; ву-
чыць прымяняць яго для вылічэння значэнняў вы ра-
заў; замацоўваць уменне рашаць задачы

Вучэбны дапаможнік. Ч. 2 
(с. 76, 77).
Рабочы сшытак, урок 101

102 Вуснае дзяленне вi-
ду 360 : 30

Разгледзець вуснае дзяленне на круглы двухзначны 
лік, заснаванае на правіле дзялення ліку на здабытак; 
замацоўваць уменне рашаць задачы і ўраўненні

Вучэбны дапаможнік. Ч. 2 
(с. 78, 79).
Рабочы сшытак, урок 102

103 Вуснае дзяленне на 
10, 100, 1000 з аста-
чай

Пазнаёміць з прыёмам вуснага дзялення на 10, 100, 
1000 з астачай; замацоўваць уменне параўноўваць 
лі ка выя значэнні велічынь; замацоўваць уменне ра-
шаць задачы

Вучэбны дапаможнік. Ч. 2 
(с. 80, 81).
Рабочы сшытак, урок 103

104 Вуснае дзяленне вi-
ду 567 : 20 з астачай

Разгледзець вуснае дзяленне на круглы двухзначны 
лік з астачай, заснаванае на правіле дзялення ліку на 
здабытак; замацоўваць уменне рашаць задачы

Вучэбны дапаможнік. Ч. 2 
(с. 82, 83).
Рабочы сшытак, урок 104
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105 Пiсьмовае дзяленне 
на лiкi, якiя заканч-
ваюцца нулямi 

Разгледзець пісьмовае дзяленне на лікі, якія заканч-
ваюцца нулямі; замацоўваць уменне рашаць задачы 
і будаваць з дапамогай цыркуля адрэзкі зададзенай 
даў жыні

Вучэбны дапаможнік. Ч. 2 
(с. 84, 85).
Рабочы сшытак, урок 105

106
107
108

Замацаванне.
Кантрольная работа 
№ 3

Замацоўваць навыкі вусных і пісьмовых вылічэнняў 
для выпадкаў дзялення на лікі, якія заканчваюцца 
ну ля мі; замацоўваць уменне знаходзіць значэнні лі-
ка вых выразаў, якія ўтрымліваюць адну або некалькі 
пар дужак; замацоўваць уменне рашаць задачы і вы-
конваць пабудовы пры дапамозе цыркуля

Вучэбны дапаможнік. Ч. 2 
(с. 86, 87). 
Сшытак для праверачных 
работ, праверачная рабо-
та № 17.
Сшытак для праверачных 
работ, кантрольная работа 
№ 3

IV чвэрць (32 урокі)

109 Задачы на знахо-
джанне невядомага 
па дзвюх рознасцях 

Пазнаёміць з задачамі на знаходжанне невядомага па 
дзвюх рознасцях; удасканальваць навыкі вылічэн няў

Вучэбны дапаможнік. Ч. 2 
(с. 88, 89).
Рабочы сшытак, урок 109

110 Множанне лiку на 
суму. 
Вуснае множанне 
вiду 24 · 15

Разгледзець правіла множання ліку на суму; вучыць 
прымяняць яго для выпадкаў вуснага множання на 
двухзначны лік; замацоўваць уменне рашаць задачы

Вучэбны дапаможнік. Ч. 2 
(с. 90, 91).
Рабочы сшытак, урок 110

111 Пiсьмовае множанне 
на двухзначны лiк

Пазнаёміць з пісьмовым множаннем на двухзначны 
лік; замацоўваць уменне рашаць задачы на знахо-
джанне невядомага па дзвюх рознасцях

Вучэбны дапаможнік. Ч. 2 
(с. 92, 93).
Рабочы сшытак, урок 111

112 Пісьмовае множанне 
на трохзначны лiк

Разгледзець пісьмовае множанне на трохзначны лік; 
замацоўваць уменне рашаць задачы і ўраўненні

Вучэбны дапаможнік. Ч. 2 
(с. 94, 95).
Рабочы сшытак, урок 112
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113 Замацаванне Замацоўваць уменне выконваць пісьмовае множанне 
на двухзначны і трохзначны лік; замацоўваць уменне 
рашаць задачы на знаходжанне невядомага па дзвюх 
рознасцях

Вучэбны дапаможнік. Ч. 2 
(с. 96, 97).
Рабочы сшытак, урок 113.
Сшытак для праверачных 
работ, праверачная рабо-
та № 18

114 Задачы на знахо-
джанне невядомага 
па дзвюх рознасцях 

Разгледзець новы від задач на знаходжанне невядомага 
па дзвюх рознасцях; удасканальваць навыкі пісь мо вых 
вылічэнняў; замацоўваць уменне будаваць адрэзкі

Вучэбны дапаможнік. Ч. 2 
(с. 98, 99).
Рабочы сшытак, урок 114

115 Пiсьмовае дзяленне 
на двухзначны лiк 

Пазнаёміць з пісьмовым дзяленнем на двухзначны 
лік (дзель — адназначны лік); замацоўваць уменне 
рашаць задачы на знаходжанне невядомага па дзвюх 
рознасцях; удасканальваць навыкі вылі чэн няў і ўмен не 
параўноўваць значэнні выразаў без вылі чэн няў

Вучэбны дапаможнік. Ч. 2 
(с. 100, 101).
Рабочы сшытак, урок 115

116 Пiсьмовае дзяленне 
на двухзначны лiк

Пазнаёміць з пісьмовым дзяленнем на двухзначны 
лік (дзель — неадназначны лік); замацоўваць уменне 
рашаць задачы і выконваць арыфметычныя дзеянні 
з лі кавымі значэннямі велічынь

Вучэбны дапаможнік. Ч. 2 
(с. 102, 103).
Рабочы сшытак, урок 116

117 Пiсьмовае дзяленне 
на двухзначны лiк 
з астачай

Разгледзець пісьмовае дзяленне на двухзначны лік 
з астачай; замацоўваць уменне рашаць задачы і ўраў-
ненні

Вучэбны дапаможнік. Ч. 2 
(с. 104, 105).
Рабочы сшытак, урок 117 

118 Замацаванне Замацоўваць уменне выконваць пісьмовае дзяленне 
на двухзначны лік (разгледжаныя выпадкі); зама цоў-
ваць уменне рашаць задачы і ўраўненні

Вучэбны дапаможнік. Ч. 2 
(с. 106, 107).
Рабочы сшытак, урок 118.
Сшытак для праверачных 
работ, праверачная рабо-
та № 19

119 Пiсьмовае дзяленне 
на двухзначны лiк

Разгледзець выпадкі пісьмовага дзялення на двухзнач-
ны лік, калі лічба дзелі знаходзіцца ў выніку не каль кіх 
проб; замацоўваць уменне рашаць задачы і ўраў ненні

Вучэбны дапаможнік. Ч. 2 
(с. 108, 109).
Рабочы сшытак, урок 119

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



1
9

0

Працяг

1 2 3 4

120 Пiсьмовае дзяленне 
на двухзначны лiк

Разгледзець выпадкі пісьмовага дзялення на двух-
значны лік з дзвюма лічбамі ў дзелі; замацоўваць 
уменне складаць і рашаць задачы

Вучэбны дапаможнік. Ч. 2 
(с. 110, 111).
Рабочы сшытак, урок 120

121 Пiсьмовае дзяленне  
на двухзначны лiк. 
Скарочаны запiс 
дзялення 

Разгледзець выпадкі пісьмовага дзялення на двух-
значны лік з нулём на канцы дзялімага і дзелі; па-
знаёміць са скарочаным запісам дзялення з нулём на 
канцы дзялімага і дзелі; замацаваць уменне рашаць 
задачы

Вучэбны дапаможнік. Ч. 2 
(с. 112, 113).
Рабочы сшытак, урок 121

122 Пiсьмовае дзялен-
не на двухзначны 
лiк. Скарочаны запiс 
дзялення

Разгледзець выпадкі пісьмовага дзялення на двух-
значны лік з нулём у запісе дзелі і пазнаёміць са ска-
рочаным запісам гэтага віду дзялення; замацоўваць 
уменне рашаць задачы

Вучэбны дапаможнік. Ч. 2 
(с. 114, 115).
Рабочы сшытак, урок 122

123 Задачы на рух у ад-
ным напрамку на 
знаходжанне адлег-
лас цi

Пазнаёміць з задачамі на рух у адным напрамку (пры 
аддаленні аб’ектаў) на знаходжанне адлегласці; уда-
сканальваць навыкі пісьмовых вылічэнняў

Вучэбны дапаможнік. Ч. 2 
(с. 116, 117).
Рабочы сшытак, урок 123

124 Задачы на рух у ад-
ным напрамку на 
знаходжанне адлег-
ласцi

Пазнаёміць з задачамі на рух у адным напрамку (пры 
збліжэнні аб’ектаў) на знаходжанне адлегласці; уда-
сканальваць навыкі вылічэнняў

Вучэбны дапаможнік. Ч. 2 
(с. 118, 119).
Рабочы сшытак, урок 124

125 Замацаванне Замацоўваць навыкі пісьмовых вылічэнняў; зама-
цоў ваць уменне рашаць задачы

Вучэбны дапаможнік. Ч. 2 
(с. 120, 121).
Рабочы сшытак, урок 125
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126 Замацаванне Замацоўваць навыкі пісьмовых вылічэнняў; зама-
цоў ваць уменне рашаць задачы

Вучэбны дапаможнік. Ч. 2 
(с. 122, 123).
Рабочы сшытак, урок 126.
Сшытак для праверачных 
работ, праверачная рабо-
та № 20

127 Геаметрычныя целы: 
шар, куб

Удакладніць уяўленні аб шары і кубе; удасканаль-
ваць навыкі вылічэнняў і рашэння задач

Вучэбны дапаможнік. Ч. 2 
(с. 124, 125).
Рабочы сшытак, урок 127

128 Геаметрычныя целы: 
пiрамiда, прызма

Удакладніць уяўленні аб пірамідзе і прызме; удаска-
нальваць навыкі вылічэнняў і рашэння задач

Вучэбны дапаможнік. Ч. 2 
(с. 126, 127).
Рабочы сшытак, урок 128

129 Геаметрычныя целы: 
цылiндр, конус

Удакладніць уяўленні аб цыліндры і конусе; удаска-
нальваць навыкі вылічэнняў і рашэння задач

Вучэбны дапаможнік. Ч. 2 
(с. 128, 129).
Рабочы сшытак, урок 129

130
131
132
133

Замацаванне.
Кантрольная работа 
№ 4

Замацоўваць навыкі вусных і пісьмовых вылі чэн няў; 
за мацоўваць уменне рашаць задачы з пра пар цыя-
наль нымі велічынямі; замацоўваць уменні выкон-
ваць дзеянні з лікавымі значэннямі велічынь

Вучэбны дапаможнік. Ч. 2 
(с. 130, 131).
Рабочы сшытак, урок 130. 
Сшытак для праверачных 
работ, праверачная рабо-
та № 21

Паўтарэнне, абагульненне і сістэматызацыя ведаў (7 г)
134
135
136
137
138
139
140 

Паўтарэнне, абагуль-
ненне i сiстэ ма ты-
зацыя

Замацоўваць навыкі вусных і пісьмовых вылічэн няў; 
практыкаваць у рашэнні задач; замацоўваць умен ні 
выконваць дзеян ні над лічбавымі значэннямі ве лі-
чынь

Вучэбны дапаможнік. Ч. 2 
(с. 132, 133).
Рабочы сшытак, урокі 131—
134.
Сшытак для праверачных 
работ, праверачная рабо-
та № 22
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Чалавек і свет (Мая Радзіма — Беларусь)
Чалавек і свет. Мая Радзіма — Беларусь : падруч. для 4-га кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з бе ларус. і рус. 

мовамі навучання / С. В. Паноў [і інш.]. — 2-е выд., дап. і выпр. — Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2013.
Чалавек і свет у 4 класе. Мая Радзіма — Беларусь : вучэб.-метад. дапам. для настаўнікаў агульнаадукац. 

устаноў / С. В. Паноў [і інш.]. — Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2010.
Паноў, С. В. Мая Радзіма — Беларусь. 4 клас : рабочы сшытак : дапам. для вучняў устаноў агул. сярэд. 

адукацыі з бе ларус. і рус. мовамі навучання / С. В. Паноў. — Мінск : Аверсэв, 2017.

Тэма ўрока
Асноўныя паняцці, 
назвы, персаналіі, 

даты* 
Мэты і задачы ўрока

Рэкамендаваныя спосабы 
вучэбнапазнавальнай дзейнасці  

малодшых школьнікаў
Абсталяванне

1 2 3 4 5

Беларусь — 
мая Радзіма 
(Уводзіны)

Продкі.
Радзіма. 
Бацькаўшчына.
Дзяржава
Рэспубліка 
Беларусь.
Гісторыя

Засваенне вучнямі зме-
сту паняццяў «Ра дзі-
ма», «Бацькаўшчына».
Азнаямленне вучняў  
з гісторыяй паходжан-
ня назвы нашай краіны 
і шматнацыянальным 
складам насельніцтва

Распазнаванне малюнкаў на вокладцы 
і першым форзацы падручніка. 
Практычная работа па вызначэнні зме-
сту паняццяў, абазначаных у тэкс це 
апавядання тлустым шрыфтам. 
Гутарка па засваенні зместу паняццяў 
«Радзіма», «Бацькаўшчына».
Абмеркаванне паходжання назвы «Бе-
лая Русь».
Пабудова ўласнага сямейнага радаводу, 
які складаецца з імён бацькоў і дзядоў

С. 5, 145—146 
падручніка.
Апавяданне 
«Беларусь — 
мая Радзіма». 
Слоўнік

Мы і нашы 
суседзі

Краіны-суседзі: 
Расія, Украіна, 
Польшча, Літва, 
Латвія.
Вобласці: 
Брэсцкая, Віцеб-
ская, Гомельская, 
Гродзенская, 

Актуалізацыя раней 
засвоеных ведаў аб геа-
графічным станові шчы.
Азнаямленне з назвамі 
і размяшчэннем краін — 
суседак Рэс пуб лікі Бе-
ларусь. 

Чытанне тэксту апавядання аб пло шчы 
і працягласці нашай краіны з поўначы 
на поўдзень і з захаду на ўсход, коль-
касці насельніцтва Беларусі.
Практычная работа па картасхеме 
«Беларусь і яе суседзі» па вызначэн ні 
абласнога падзелу, размяшчэння свай-
го населенага пункта, назваў краін —

С. 7—9 
падручніка.
Апавяданне 
«Мы і нашы 
суседзі».
Атлас. 
Контурная 
карта

1
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Працяг

1 2 3 4 5

Магі лёўская, 
Мінская

Засваенне вуч ня мі ве-
даў аб адмі ніст ра цый-
натэры тарыя ль ным 
па дзеле Беларусі (па 
аб лас цях).
Фарміраванне ў вуч-
няў умення працаваць 
з картасхемай

суседак Беларусі (с. 8 пад руч ні ка, 
с. 1—3 атласа, першы форзац пад руч-
ніка)

Нашы  
продкі

Паданне.
Усходнеславян-
скія плямёны:
крывічы,  
дрыгавічы,  
радзімічы.
Старажытнару-
ская дзяржава
Кіеўская Русь

Фарміраванне ў вуч-
няў уяўлення аб усход-
неславянскіх плямё-
нах, якія жылі ў стара-
жытнасці на тэрыторыі 
Беларусі.
Азнаямленне вучняў 
з літаратурнымі гіпо-
тэ замі паходжання 
наз ваў плямён «кры ві-
чы», «дрыгавічы», «ра-
дзі мі чы».
Фарміраванне ў вуч-
няў уменняў праца-
ваць з картасхемай 
і ма люн камі

Каменціраванае чытанне тэксту апа-
вядання, прысвечанага паданням аб 
усходнеславянскіх плямёнах, якія рас-
сяліліся на тэрыторыі Беларусі.
Практычная работа па картасхеме 
«Рассяленне ўсходнеславянскіх пля-
мё наў на тэрыторыі Беларусі» па вы-
зна чэн ні месца рассялення кры ві чоў, 
дры га ві чоў, радзімічаў (с. 10 пад руч-
ні ка, с. 4 атласа). Суаднясенне раз мя-
шчэн ня га ра доў Полацк, Віцебск, Ту-
раў, Гомель з тэрыторыяй, дзе жылі 
кры ві чы, дрыгавічы, радзімічы.
Вызначэнне па змесце апавядання, ма-
люнках, а таксама ілюстрацыях на с. 4, 
10 атласа заняткаў (паляванне, уборка 
ўраджаю), адзення, паселішчаў нашых 
продкаў

С. 9—13, 146 
падручніка.
Апавяданне 
«Нашы прод-
кі».
Слоўнік. 
Атлас. 
Контурная 
карта

© НМУ «Нацыянальны інстытут адукацыі», 2017 
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Працяг

1 2 3 4 5

Зямля 
блакітных 
рэк і азёр

Рэкі:
Дняпро, 
Прыпяць, 
Бярэзіна, Сож, 
Нёман, Заходняя 
Дзвіна, Няміга.
Азёры:
Нарач, 
Асвейскае, 
Чырвонае, 
Лукомскае, 
Дрывяты, 
Свіцязь. 
Шлях «з варагаў  
у грэкі»

Актуалізацыя раней 
засвоеных ведаў аб рэ-
ках і азёрах у Беларусі.
Азнаямленне з гісто-
рыяй раківуліцы Ня-
мігі ў старажытным 
Мінску. Фарміраван-
не ў вучняў уяўлення 
аб легендарным міну-
лым нашай краіны на 
прыкладзе падання 
пра возера Свіцязь. 
Азнаямленне з ма-
тывамі творчасці ўра-
джэнца Навагрудчыны 
Адама Міцкевіча.
Фарміраванне ў вуч-
няў уменняў праца-
ваць з картасхемай 
і малюнкамі

Каменціраванае чытанне ўрыўкаў  
з тэксту апавядання, прысвечаных 
рацэ Нямізе, паданню пра возера 
Свіцязь і паэту А. Міцкевічу. Прак-
тычная работа па картасхеме «Расся-
ленне  ўсходнеславянскіх плямёнаў на 
тэрыторыі Беларусі» па вызначэнні 
рэк Дняпро, Прыпяць, Бярэзіна, Сож, 
Нёман, Заходняя Дзвіна, Няміга (с. 10 
падручніка, с. 4 атласа).
Вызначэнне на картасхеме на с. 18 пад-
ручніка і на карце атласа на с. 5 шляху 
«з варагаў у грэкі». Апісанне па ілюст-
рацыі на с. 18 падручніка старажытна-
га карабля

С. 14—19 пад-
ручніка.
Апавядан-
не «Зямля 
блакітных рэк 
і азёр».
Атлас. 
Контурная 
карта

Наша  
Ра дзі ма на 
гіс та рычнай 
карце

Гістарычная 
карта

Фарміраванне ў вучняў 
уяўлення аб адлюстра-
ванні гістарычных з’яў 
і падзей на карце.
Азнаямленне вучняў 
з правіламі работы па 
«чытанні» гістарычнай 
карты

Каменціраванае чытанне тэксту апа-
вядання.
Практычная работа па вызначэнні 
ўмоўных абазначэнняў (населеных 
пунктаў, рэк, лясоў, заняткаў людзей) 
на стылізаванай гістарычнай картасхе-
ме на с. 20 падручніка

С. 19 —21 пад-
ручніка.
Апавядан-
не «Наша 
Радзіма на 
гістарычнай 
карце»
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Працяг

1 2 3 4 5

Стужка часу Гістарычны час.
Стужка часу.
Дата.
Стагоддзе.
Тысячагоддзе. 
Эра.
Да нашай эры.
Стаянка.
862 г.
Ісус Хрыстос

Фарміраванне ў вуч-
няў першапачатковых 
уяўленняў аб гіста-
рычным часе.
Азнаямленне вучняў са 
стужкай часу і правіла-
мі лічэння гадоў у гіс-
торыі

Каменціраванае чытанне тэксту апа-
вядання на с. 21—24.
Практычная работа па вызначэнні 
на стужцы часу перыядаў «да нашай 
эры» і «наша эра», часу з’яўлення пер-
шых стаянак старажытных жыхароў 
на тэрыторыі Беларусі, пачатку нашай 
эры — нараджэння Ісуса Хрыста, пер-
шай дакладна вядомай у гісторыі нашай 
краіны даты — згадвання пра старажыт-
ны Полацк, сучаснага перыяду жыцця

С. 21—24, 
145—147, 153 
падручніка.
Апавяданне
«Стужка 
часу».
Слоўнік.
Асноўныя 
гістарычныя 
даты

Маўклівыя 
сведкі мі-
нуўшчыны

Ледавік.
Курган.
Волат.
Радаўніца.
Дзяды

Актуалізацыя раней 
засвоеных ведаў пра 
існаванне ледавіка на 
тэрыторыі нашай краі-
ны.
Азнаямленне вуч-
няў з крыніцамі гіста-
рычных ведаў, якія 
з’яўляюцца прыклада-
мі матэрыяльнай і ду-
хоўнай культуры

Падрыхтоўка вучнямі на аснове азна-
ямлення са зместам апавядання раска-
заў пра ледавік, камяні і курганы.
Суаднясенне зместу апавядання 
пра камяні з малюнкамі на с. 25, 27 
падручніка, якія адлюстроўваюць 
прыклады маўклівых сведкаў міну ў-
шчыны, а таксама рубрыкай «Цікава 
ведаць» на с. 27.
Падрыхтоўка вучнямі паведамлен-
ня аб тым, як у сям’і ўшаноўваюць 
па мяць сваіх продкаў, а таксама на-
ведванне музеяў

С. 24—28, 
145—146 
падручніка.
Апавяданне 
«Маўклівыя 
сведкі мінуў-
шчыны».  
Слоў нік

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



1
9

6

Працяг
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Як да нас 
прыйшла 
кніга

Летапіс.
Вежа.
«Аповесць 
мінулых гадоў».
Кірыла Тураўскі

Фарміраванне ў вуч-
няў уяўленняў аб ста-
ражытнасці паходжан-
ня рукапісных кніг.
Усведамленне вучнямі 
маральнага сэнсу за-
павету Кірылы Тураў-
скага.
Фарміраванне ў вуч-
няў уменняў праца-
ваць з партрэтам

Каменціраванае чытанне тэксту апа-
вядання.
Абмеркаванне з вучнямі выказвання 
аднаго з летапісцаў аб ролі кнігі ў на-
ву чанні чалавека.
Вызначэнне на картасхеме на першым 
форзацы падручніка, а таксама ў атла-
се на с. 14—15 размяшчэння Турава, на 
картасхеме на с. 17 падручніка — раз-
мяшчэння Кіева.
Праца з партрэтам Кірылы Тураўскага.
Абмеркаванне запавету Кірылы Ту-
раў скага як правіла маральных паво-
дзін чалавека.
Падрыхтоўка вучнямі па малюнках на 
с. 29—30 расказу аб тым, як ствараліся 
рукапісныя кнігі (летапісы), і на ас-
нове азнаямлення са зместам рубрыкі 
«Цікава ведаць» на с. 32 — расказу аб 
старажытных пісьмах на бяросце

С. 28—33, 
153—154 
падручніка.
Апавядан-
не «Як да 
нас прыйшла 
кніга».
Слоўнік.
Атлас

Першыя 
друкаваныя 
кнігі

Біблія.
Францыск 
Скарына.
Сымон Будны.
1517 г.

Фарміраванне ведаў  
аб пачатку кнігадрука-
вання і беларускіх пер-
шадрукарах.
Усведамленне вучнямі 
патрыятызму Ф. Ска-
рыны і правіл жыцця,
выкладзеных С. Буд-
ным. Фарміраванне 

Падрыхтоўка па тэксце апавядання 
расказу пра Ф. Скарыну з выкары-
станнем ілюстрацыі тытульнага ліста 
выдадзенай ім «Бібліі».
Праца з партрэтам Ф. Скарыны і вы-
явай помніка С. Буднаму.
Вызначэнне на стужцы часу на с. 23 
пад ручніка даты выдання Ф. Скары-
нам «Бібліі».

С. 33—38 
падручніка.
Апавядан-
не «Першыя 
друкаваныя 
кнігі».
Асноўныя 
гістарычныя 
даты.
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Працяг

1 2 3 4 5

ў вучняў уменняў пра-
цаваць з партрэтам

Вызначэнне на картасхеме на першым 
форзацы падручніка гарадоў Полацк, 
Нясвіж.
Падрыхтоўка пры дапамозе ілюстра-
цый на с. 34 падручніка, с. 10—11 атла-
са і зместу апавядання расказу аб тым, 
як ствараліся старажытныя друкава-
ныя кнігі.
Чытанне надпісу на тытульным лісце 
«Бібліі», адлюстраванай на с. 36 пад-
руч ніка

Атлас

Князёўна  
з трыма  
імёнамі

Князь.
Рагнеда. 
Гарыслава.
Анастасія.
Ізяслаў

Развіццё пазнавальнай 
цікавасці вучняў да 
гістарычнага мінулага.
Фарміраванне ў вучняў 
пачуцця гістарычнага  
і трагічнага на прык-
ладзе жыцця Рагнеды

Чытанне тэксту апавядання пра гіста-
рычныя падзеі з удзелам Рагнеды і яе 
сына Ізяслава.
Складанне простага плана па тэксце 
апавядання аб жыцці Рагнеды.
Праца з гістарычнымі ілюстрацыямі 
на с. 39, 41

С. 38—42, 145 
падручніка.
Апавяданне 
«Князёўна  
з трыма імё-
намі».
Слоўнік

Сын Раг-
неды — 
Яраслаў 
Мудры

Закон «Руская 
Праўда».
Кіеўская Русь.
Сабор у імя 
святой Сафіі.
Яраслаў Мудры

Фарміраванне ў вуч няў  
уяўлення аб агульнас-
ці гіс та рыч нага лёсу 
сла вян скіх на ро даў — 
белару саў, рус кіх, ук ра-
ін цаў, якія былі жы ха-
ра мі старажытнарускай 
дзяржавы Кіеў скай Ру-
сі. Усведамленне вуч-
нямі на прыкладзе

Вызначэнне на картасхеме на с. 17 пад-
ручніка «Шлях “з варагаў у грэкі”» раз-
мяшчэння Ноўгарада, Полацка, Кіева.
Каменціраванае чытанне тэксту апа-
вядання з вызначэннем ролі веры  
ў Хрыста ў аб’яднанні дзяржавы Кіеў-
ская Русь і сэнсу запавету Яраслава 
Мудрага сынам.
Праца з партрэтам Яраслава Мудрага

С. 43—45, 
145—146 
падручніка.
Апавяданне 
«Сын Рагне-
ды — Яраслаў 
Мудры».
Слоўнік
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«Рускай Праўды» за-
кона як правіла жыцця 
для ўсіх людзей

Усяслаў 
Чарадзей 

Дружына.
Усяслаў 
Чарадзей.
1067 г.
Няміга

Фарміраванне ў вуч-
няў уяўлення аб леген-
дарным полацкім кня-
зю Усяславе Чарадзею 
як дзяржаўным дзеячы

Вызначэнне на картасхеме на с. 17 пад-
ручніка «Шлях “з варагаў у грэкі”» раз-
мяшчэння Ноўгарада, Полацка, Кіева, 
а таксама на карце атласа на с. 14—15 
Полацка і выявы Усяслава Чарадзея.
Падрыхтоўка вучнямі расказу аб дзей-
нас ці Усяслава Чарадзея з выкары-
станнем складзенага імі простага пла-
на па змесце апавядання, а таксама па-
ведамлення аб бітве на Нямізе.
Праца з партрэтам Усяслава Чарадзея.
Апі санне па ілюстрацыі Полацкага Са-
фійскага сабора.
Азнаямленне з узбраеннем дружын ні-
каў

С. 46—50, 145 
падручніка. 
Апавяданне 
«Усяслаў Ча-
радзей».
Асноўныя 
гістарычныя 
даты.
Атлас

Ефрасіння 
Полацкая 

Прадслава.
Ефрасіння. 
СпасаЕфрасін-
неўская царква.
Лазар Богша

Фарміраванне ў вуч-
няў уяўлення аб пры-
значэнні жыцця ча-
лавека на прыкла дзе 
служэння Ефрасінні 
Полацкай Богу і бед-
ным людзям.
Усведамленне вучнямі

Падрыхтоўка вучнямі апавядання аб 
жыцці Ефрасінні Полацкай на аснове 
складання простага плана па тэксце 
апавядання і ілюстрацыі СпасаЕфра-
сін неў скай царквы.
Праца з партрэтам Ефра сін ні Полац-
кай і выявай святой, адлюстраваны мі 
на с. 51—52 падручніка.

С. 50—55 
падручніка.
Апавяданне 
«Ефрасіння 
Полацкая».
Атлас
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правіл маральных паво-
дзін на аснове вучэння 
Ефрасінні Полацкай

Вызначэнне на карце атласа на с. 14—
15 Полацка, выявы Ефрасінні Полац-
кай і помніка ў яе гонар.
Падрыхтоўка па тэксце апавядання па-
ведамлення аб крыжы Лазара Богшы 
і апісанне крыжа Ефрасінні Полацкай 
з выкарыстаннем зместу рубрыкі «Ці-
ка ва ведаць»

У абарону 
сваёй зямлі 

Рыцар.
Вялікае Княства 
Літоўскае.
Навагрудак.
Грунвальд.
Вітаўт.
1410 г.

Усведамленне вучнямі 
неабходнасці аб’яд-
нан ня беларускіх і лі-
тоў скіх зямель у адной 
дзяржаве ў барацьбе 
супраць знешняй не-
бя с пе кі.
Фарміраванне ў вуч-
няў уяўлення аб шмат-
нацыянальным скла-
дзе войск, што змага лі-
ся супраць крыжа коў

Каменціраванае чытанне тэксту апа-
вядання з выкарыстаннем ілюстрацый 
на с. 56—57.
Вызначэнне на картасхеме на першым 
форзацы падручніка і на карце атласа 
на с. 6 размяшчэння Навагрудка, на кі-
рункаў нападзенняў крыжакоў.
Падрыхтоўка паведамлення аб дзей-
насці Вітаўта з выкарыстаннем яго 
партрэта ў падручніку на с. 57 ці ў ат-
ласе на с. 7

С. 55—58, 146 
падручніка.
Апавяданне 
«У абарону 
сваёй зямлі».
Слоўнік.
Асноўныя 
гіс тарычныя 
даты.
Атлас.
Контурная 
карта

Па якіх за-
конах жылі 
нашы продкі

Веча.
Статут.
Леў Сапега

Актуалізацыя засвое-
ных вучнямі ведаў аб 
ролі законаў у жыцці 
людзей.

Падрыхтоўка расказаў аб полацкім ве-
чы і Статуце ВКЛ на аснове азнаям-
лен ня са зместам апавядання і ілюст-
ра цыяй на с. 60. 

С. 59—61, 
145—146 
падручніка.
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Усведамленне вучнямі 
неабходнасці дзейні-
чаць адпаведна агуль-
надзяржаўным зако -
нам, а таксама наяў-
насці праў і абавязкаў 
у жыхароў краіны. Фар-
міраванне ў вучняў уяў-
лення аб агульна народ-
ным вырашэнні важных 
дзяржаўных пытанняў 
і грамадскіх спраў

Суаднясенне зместу апавядання з фраг-
ментам апавядання «Сын Рагнеды — 
Яраслаў Мудры» на с. 43 аб «Рускай 
Праўдзе».
Праца з партрэтам Льва Сапегі на с. 60 
падручніка і на с. 14 атласа

Апавяданне 
«Па якіх за-
конах жылі 
нашы продкі».
Слоўнік.
Асноўныя 
гістарычныя 
даты.
Атлас

Адкуль 
пайшлі на-
звы нашых 
гарадоў (3 г)

862 г.
Полацк.
Тураў.
Мінск.
Віцебск.
Магілёў.
Гомель.
Брэст.
Гродна.
Менеск.
Машэка.
Гамяюк

Актуалізацыя ўяўлен-
ня аб шляху «з варагаў 
у грэкі».
Фарміраванне ў вуч-
няў уяўленняў аб ле-
гендарным паходжанні 
назваў гарадоў.
Фарміраванне ў вуч-
няў уменняў арыента-
вацца на карце і вызна-
чаць паслядоўнасць 
уз нікнення гарадоў

Умоўнае падарожжа па гарадах Бе ла-
ру сі з каменціраваным чытаннем апа-
вядання, падрыхтоўкай па ве дам лен-
няў аб годзе згадвання і паходжанні іх 
наз ваў, вызначэннем размяшчэння га-
ра доў на карта схеме на першым фор-
зацы і на с. 67 падручніка, на с. 5, 24 
атласа.
Праца з планам старажытнага Полац-
ка, выглядам старажытнага Гродна на 
с. 62, 69 падручніка.
Падрыхтоўка расказу аб браме Мінс-
кага замка, адлюстраванай на с. 64 пад-
ручніка.
Суаднясенне гербоў гарадоў з іх на зва-
мі і размяшчэннем на картасхеме на 
с. 67 падручніка і на с. 24 атласа.

С. 61—71 
падручніка. 
Апавядан-
не «Адкуль 
пайшлі на-
звы нашых 
гарадоў».
Асноўныя 
гістарычныя 
даты.
Атлас.
Контурная 
карта
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Падрыхтоўка паведамлення аб пахо-
джан ні назвы свайго населенага пунк та 
з выкарыстаннем края знаў чага матэ-
рыялу, а таксама расказу аб гербе свай-
го абласнога цэнтра з выкарыстаннем 
картасхемы на с. 67 пад руч ніка.
Расказ аб гарадскіх майстрахра мес-
ніках з выкарыстаннем зместу руб рыкі 
«Цікава ведаць» на с. 69—70 пад руч ніка

Пад сценамі 
старажыт-
ных замкаў 

Ліда. 
Навагрудак. 
Крэва.
Мір.
Нясвіж.
Гальшаны.
Вітаўт.
Стафан Баторый.
Радзівілы.
Сынковіцкая 
царква-крэпасць.
Гродзенскі замак

Фарміраванне ў вуч-
няў уяўлення аб аба-
рончай і гаспадарчай 
ролі замкаў.
Фарміраванне ў вуч-
няў пачуцця велічнас-
ці і прыгажосці замка-
вых пабудоў

Умоўнае падарожжа па старажытных 
замках з выкарыстаннем зместу апавя-
дання, картасхемы на першым форза-
цы падручніка, карты на с. 8—9 атласа, 
ілюстрацый на с. 73—76 падручніка.
Падрыхтоўка паведамлення аб жыцці 
людзей у старажытным замку па ілю-
страцыі «Выгляд унутранай часткі  
зам кавай вежы» на с. 72 падручніка.
Азнаямленне з вучэбнай інфармацыяй 
аб утварэнні Рэчы Паспалітай у 16 ста-
годдзі

С. 71—77 
падручніка.
Апавяданне 
«Пад сценамі 
старажытных 
замкаў».
Атлас

У краіне 
майстроў

Слуцкі пояс.
Кафля

Фарміраванне ў вуч-
няў пачуцця прыга-
жос ці і ўяў лен няў аб 
куль тур нагіс та рыч ным 
ася род дзі, якое іс нуе 
ў жыц ці белару саў

Падрыхтоўка паведамленняў аб вы-
рабах беларускіх майстроў (шкляных 
вырабах, слуц кіх паясах, кафлі) з вы-
карыстаннем ілюстрацый на с. 77, 80 
пад руч ніка, урыўка з верша М. Баг-
дановіча на с. 78 падручніка, зместу 

С. 77—81 пад-
ручніка. 
Апа вяданне 
«У краі не 
майст роў».
Атлас
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руб рыкі «Цікава ве даць» на с. 80—81 
пад ручніка, ілюстрацый на с. 10—11 
атласа.
Падрыхтоўка расказу аб вырабе тка нін 
з выкарыстаннем малюнка на с. 79 
пад ручніка

Ад 
батлейкі — 
да тэатра

Батлейка.
Сімяон Полацкі.
«Буквар».
Міхал Казімір 
Агінскі.
Міхал Клеафас 
Агінскі

Развіццё пазнавальнай 
цікавасці вучняў да 
гіс то рыкакультурнай 
спад чыны беларускага 
народа.
Выхаванне павагі да 
на стаўніка на прыкла-
дзе дзей насці Сімяона 
Полацкага

Падрыхтоўка расказу аб батлейцы  
і Слонімскім тэатры Міхала Казіміра 
Агін скага на аснове азнаямлення са 
зместам апавядання і ілюстрацыямі на 
с. 84—85 падручніка, на с. 10—11 атласа.
Праца з партрэтамі дзеячаў культуры 
на с. 83, 86 падручніка.
Праслухоўванне паланэза Міхала Клеа-
фаса Агінскага «Развітанне з Ра дзімай».
Азнаямленне з вучэбнай інфармацыяй 
аб уключэнні беларускіх зямель 
у склад Расіі ў канцы 18 стагоддзя

С. 82—86, 145 
падручніка.
Апавяданне 
«Ад батлейкі — 
да тэатра».
Слоўнік.
Асноўныя 
гістарычныя 
даты.
Атлас

У што верылі 
нашы продкі 

Дажбог.
Пярун.
Вялес.
Хрысціянства.
Культура.
Рагнеда.
Ізяслаў.
Царква.
Касцёл.
Мячэць.
Сінагога.

Фарміраванне ў вуч-
няў уяўлення аб шмат-
божжы ў дахрысціян-
скія часы.
Актуалізацыя засвое ных 
ведаў аб гістарычных 
асобах і архітэктурных 
пабудовах часоў По-
лацкага кня ства.
Фарміраванне ў вуч няў 
уяўлення аб шмат кан-

Гутарка па змесце апавядання з выка-
рыстаннем ілюстрацый на с. 88 пад-
ручніка, с. 8—9 атласа.
Суаднясенне ілюстрацый Сафійскага 
сабора, СпасаЕфрасіннеўскай царк-
вы ў Полацку на с. 48, 54 падручніка са 
зместам апавядання.
Падрыхтоўка паведамлення аб тым, 
пры хіль нікі якой рэлігіі існуюць у мес-
цы жыхарства школьнікаў

С. 87—89, 
154—155 
падручніка.
Апавяданне 
«У што верылі 
нашы продкі».
Слоўнік.
Атлас
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Ефрасіння 
Полацкая.
Праваслаўныя.
Католікі

фесійным складзе бе-
ларускага грамадства.
Выхаванне ў вучняў 
верацярпімасці ў адно-
сінах да веруючых і ва 
ўзаемаадносінах паміж 
прадстаўнікамі розных 
рэлігій

Пясняр ся-
лянскай долі 

Прыгонны 
селянін.
Францішак 
Багушэвіч

Фарміраванне ў вучняў 
уяўлення аб правах ча-
лавека на свабоду і ва-
лоданне ўласнасцю.
Выхаванне ў вучняў па-
важлівых адносін да зя-
млі — нашай кармі-
целькі.
Усведамленне вучнямі 
ролі Ф. Багушэвіча 
ў захаванні роднай мовы 
і значнасці беларускай 
мовы як дзяржаўнай

Каменціраванае чытанне тэксту апа-
вядання з выкарыстаннем ілюстрацый 
на с. 90—91 падручніка, с. 14 атласа  
і складаннем простага плана.
Завучванне на памяць запавету Ф. Ба-
гушэвіча. 
Праца па вызначэнні характару ўзае-
маадносін паміж панам і прыгоннымі 
сялянамі па ілюстрацыі на с. 90

С. 89—91 пад-
ручніка.
Апавяданне 
«Пясняр  
сялянскай 
долі».
Атлас

Славутыя 
дзеячы 
навукі  
і культуры

Крывічы, 
дрыгавічы, 
радзімічы.
Яўхім Карскі.

Актуалізацыя засво-
еных ведаў аб усходне-
славянскіх плямёнах 
на тэрыторыі Беларусі.

Падрыхтоўка расказаў аб творчай спад-
чыне вучоных і паэтаў з выкарыстан-
нем зместу апавядання і ілюст ра цый на 
с. 92—94 падручніка, с. 14—15 атласа, 

С. 92—96 
падручніка.
Апавяданне 
«Славутыя
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Янка Купала.
Якуб Колас.
Усевалад Ігна-
тоўскі. 
Канстанцін 
і Яўстафій 
Тышкевічы.
Беларускі дзяр-
жаўны 
ўніверсітэт.
Інстытут бела-
рускай культуры.
Беларуская 
акадэмія навук

Фарміраванне ў вуч-
няў уяўлення аб зна-
камітых прадстаўніках 
беларускага народа.
Выхаванне патрыятыч-
ных пачуццяў у ад но-
сінах да роднага краю 
на прыкладах дзейнасці 
вучоных і паэтаў

картасхемы на першым форзацы пад-
руч ніка.
Падрыхтоўка паведамлення аб дзей-
нас ці братоў Тышкевічаў з выкары-
станнем зместу рубрыкі «Цікава ве-
даць» на с. 94—95 падручніка

дзеячы навукі 
і культуры».
Атлас

Будаўніцтва 
новага  
жыцця

Савецкая ўлада.
Беларуская  
Савецкая Сацыя - 
лістычная Рэс- 
публіка (БССР).
Саюз Савецкіх 
Сацыяліс тыч-
ных Рэспублік 
(СССР).
Калгас.
1917 г.
1919 г.
1922 г.

Выхаванне ў вучняў па-
вагі да старэйшага пака-
лення, прадстаўнікі яко -
га будавалі новае жыц-
цё.
Усведамленне вучня мі 
значнасці пераўтварэн-
ня БССР у індустры-
яльную краіну.
Фарміраванне ўмен-
няў арыентавацца на 
карце

Каменціраванае чытанне тэксту апа-
вядання.
Суаднясенне вырабаў прамысловых 
прад прыемстваў, пабудаваных у 1920— 
1930-я гады, з прадукцыяй, якой мы ка-
рыстаемся сёння ў штодзённым жыцці.
Праца з картай «Рэспубліка Беларусь. 
Прамысловасць» на с. 18—19 атласа 
па вызначэнні гарадоў, дзе ў 1920— 
1930-я гады былі пабудаваны буй-
ныя прамысловыя прадпрыемствы, 
прыклады якіх прыводзяцца ў апа вя-
данні. 

С. 96—100 
падручніка.
Апавяданне 
«Будаўніцтва 
новага жыц-
ця».
Асноўныя 
гістарычныя 
даты.
Атлас.
Контурная 
карта
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Азнаямленне з вучэбнай інфармацыяй 
аб далучэнні Заходняй Беларусі да 
БССР у рубрыцы «Цікава ведаць» на 
с. 99 падручніка

Беларусь  
у гады Вялі-
кай Айчын-
най вайны 
(2 г)

Вялікая Айчын-
ная вайна.
Брэсцкая 
крэпасць.
Андрэй 
Кіжаватаў.
Пётр Гаўрылаў.
Іван Флёраў.
Аляксандр 
Гаравец.
Дзед Талаш.
Марат Казей.
Зіна Партнова.
Люся Герасіменка.
Канстанцін 
Заслонаў.
Трыфан 
Лук’яновіч.
Трасцянец.
Хатынь.
Курган Славы.
«Рэйкавая 
вайна».

Выхаванне ў вучняў 
патрыятычных пачуц-
цяў на прыкладах ге ра-
іч най барацьбы дзеля 
аба роны роднай зямлі.
Усведамленне вуч ня мі 
айчыннага і ўсе на род-
нага характару бараць-
бы за свабоду і неза-
лежнасць сваёй краіны.
Фарміраванне ў вуч-
няў уяўлення аб тра ге-
дыі беларускага наро-
да на прыкла дзе спале-
най вёскі Хатынь.
Фарміраванне ў вучняў 
гуманістычнага света-
погляду на прыкладзе 
легендарнага подзвігу 
Т. Лук’яновіча

Гутарка па змесце апавядання з выка-
рыстаннем ілюстрацый на с. 101—103, 
105, 107 падручніка.
Падрыхтоўка паведамленняў аб па-
дзеях Вялікай Айчыннай вайны на тэ-
ры то рыі Беларусі і яе героях з выка-
рыстаннем зместу апавядання і ілюст-
ра цый на с. 101—102 падручніка і на 
с. 16—17 атласа.
Вызначэнне на карце атласа на с. 16—
17, на картасхеме на першым форза-
цы падручніка месцаў, дзе адбыва лі ся 
падзеі Вялікай Айчыннай вайны. Пад-
рыхтоўка паведамленняў аб мясцовых 
падзеях і героях Вялікай Айчыннай 
вайны. 
Падарожжа ў мемарыяльныя комплек-
сы «Брэсцкая крэпасцьгерой», «Ха-
тынь», «Курган Славы», «Лінія Сталі-
на», музей гісторыі Вялікай Айчыннай 
вайны, краязнаўчыя і школьныя музеі

С. 100—108, 
157.
Апавяданне 
«Беларусь  
у гады Вялі-
кай Айчыннай 
вайны».
Асноўныя 
гістарычныя 
даты.
Атлас.
Контурная 
карта
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1941—1945 гг.
3 ліпеня 1944 г.
9 мая 1945 г.
Дзень Перамогі.
Дзень Незалеж-
насці Рэспублікі 
Беларусь (Дзень 
Рэспублікі)

Багацце  
нашай 
краіны 

Самазвал 
«БелАЗ».
Грузавік 
«МАЗ».
Трактар 
«Беларус»

Усведамленне вучнямі 
працоўнага подзвігу бе-
ларускага народа ў час 
пасляваеннага аднаўлен-
ня народнай гаспадаркі.
Фарміраванне ў вучняў 
ведаў аб прамысловай 
і сельскагаспа дарчай 
пра дукцыі, якая выра-
бляецца ў на шай краіне.
Выхаванне ў вучняў па-
чуцця гордасці за сус-
ветна вядомую прадук-
цыю беларускіх прад-
прыемстваў

Каменціраванае чытанне тэксту апавя-
дання з выкарыстаннем ілюстрацый на 
с. 109—114 падручніка. Падрыхтоўка 
па ве дамленняў аб прамысловай і сель-
скагаспадарчай прадукцыі ў нашай 
краіне.
Праца з картамі «Рэспубліка Бела-
русь. Прамысловасць» і «Рэспублі-
ка Беларусь. Сельская гаспадарка» на 
с. 18—21 атласа па вызначэнні буй-
ных аб’ектаў, што згадваюцца ў змесце 
апавядання, і мясцовых асаблівасцей  
у развіцці гаспадаркі з выкарыстаннем 
умоўных абазначэнняў

С. 109—114 
падручніка.
Апавяданне 
«Багацце на-
шай краіны».
Атлас.
Контурная 
карта

Тут мінуў-
шчына  
з сучаснас-
цю сышліся

Салігорск.
Наваполацк.
Светлагорск.
Жодзіна.

Фарміраванне ў вуч-
няў ведаў аб новых 
беларускіх гарадах 
і раз мешчаных у іх пра-

Гутарка па змесце апавядання з выка-
рыстаннем ілюстрацый і карты «Рэс-
публіка Беларусь. Прамысло васць» на 
с. 18—19 атласа.

С. 114—119 
падручніка.
Апавяданне 
«Тут мінуў -
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Настасся 
Фамінічна 
Купрыянава.
Пётр 
Купрыянаў

мысловых прадпрыем-
ствах. 
Фарміраванне ў вучняў 
уяўлення аб спалучэн-
ні мінулага і сучаснага 
ў цяперашнім жыцці 
новых беларускіх гара-
доў і лёсах іх жыхароў.
Фарміраванне ў вуч-
няў умення працаваць 
з картай

Вызначэнне на карце размяшчэння 
Са лі горска, Наваполацка, Светлагор-
ска, Жодзіна.
Суаднясенне карысных выкапняў Бе-
ла русі з прамысловай прадукцыяй бе-
ла рускіх прамысловых прад пры емст-
ваў.
Падрыхтоўка паведамленняў аб пра-
фе сіях жыхароў новых беларускіх га-
радоў.
Падрыхтоўка расказу аб подзвігу 
А. Ф. Куп рыянавай і аднаго з яе сы ноў 
П. Купрыянава з выкарыстаннем вы-
явы фотаздымка на с. 118 пад ручніка

шчына  
з сучаснасцю 
сышліся».
Атлас.
Контурная 
карта

Мінск — 
сталіца на-
шай дзяр-
жавы

Горадгерой.
Праспекты: 
Незалежнасці, 
Пераможцаў,
Машэрава, 
Партызанскі. 
Плошчы:
Прывакзальная, 
Свабоды,
Незалежнасці, 
Кастрычніцкая, 

Актуалізацыя засво-
еных ведаў аб гісторыі 
паходжання Мінска 
і яго назвы.
Фарміраванне ў вуч-
няў уяўлення аб сувязі 
гісторыі і сучаснага 
жыцця г. Мінска.
Усведамленне вучнямі 
ролі Мінска як сталіцы 
Рэспублікі Беларусь.

Гутарка або ўмоўная экскурсія па Мін-
ску з апорай на змест апавядання, кар-
тасхему атласа на с. 22—23 і ілюстра-
цыі падручніка.
Вызначэнне на картасхеме, якая зна хо-
дзіц ца на другім форзацы падруч ні ка, 
размяшчэння праспектаў Не за леж нас-
ці, Пе ра мож цаў, плошчаў Не за леж нас-
ці, Пе ра мо гі, вуліцы Ня мі гі, а таксама 
«вострава мужнасці і смутку», бу дын-
каў Палаца Рэспуб лікі і цырка.

С. 120—130 
падручніка.
Апавяданне 
«Мінск — 
сталіца нашай 
дзяржавы».
Атлас.
Контурная 
карта

© НМУ «Нацыянальны інстытут адукацыі», 2017 
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Перамогі, 
Я. Коласа.
Траецкае 
прадмесце.
М. Багдановіч.
Я. Купала. 
Дзед Талаш.
М. Казей.
Т. Лук’яновіч

Фарміраванне ў вуч-
няў умення карыстац-
ца планам горада

Суаднясенне зместу апавядання «Ад-
куль пайшлі назвы нашых гарадоў» 
на с. 61—69 са зместам апавядання 
«Мінск — сталіца нашай дзяржавы».
Падрыхтоўка паведамленняў аб пра-
мысловых прадпрыемствах, установах 
адукацыі і культуры, назвах прас пек-
таў, вуліц і плошчаў г. Мінска

Мая 
рэспубліка

СССР.
Дзяржава. 
Асноўны Закон. 
Рэспубліка 
Беларусь.
Дзень Незалеж-
насці Рэспублікі 
Беларусь (Дзень 
Рэспублікі).
Садружнасць 
Незалежных 
Дзяржаў.
Канстытуцыя.
Саюз Беларусі  
і Расіі.
Арганізацыя 
Аб’яднаных 
Нацый.

Актуалізацыя засво-
еных ведаў аб законах 
жыцця нашых прод-
каў, абласным падзеле 
Рэспублікі Беларусь, 
Дні Незалежнасці Рэс-
публікі Беларусь (Дні 
Рэспублікі).
Фарміраванне ў вуч-
няў уяўлення аб форме 
дзяржаўнага кіравання 
і органах улады ў Рэс-
публіцы Беларусь, аб 
бяз’ядзерным статусе 
нашай краіны.
Выхаванне паважлі-
вых адносін да Асноў-
нага Закона нашай

Складанне вучнямі на аснове тлума-
чэння настаўнікам зместу апавядання 
простага плана адказу.
Суаднясенне зместу апавядання «Па 
якіх законах жылі нашы продкі» на  
с. 59—61 з тэкстам апавядання аб Ас-
ноў ным Законе нашай дзяржавы — 
Кан сты туцыі Рэспублікі Беларусь.
Праца з палітыкаадміністрацыйнай 
картай Рэспублікі Беларусь на с. 2—3 
у атласе

С. 130—133, 
145—147 
падручніка.
Апавяданне 
«Мая рэспуб-
ліка».
Слоўнік 
гістарычных 
паняццяў. 
Асноўныя 
гістарычныя 
даты
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Прэзідэнт
Аляксандр 
Ры горавіч 
Лукашэнка.
Нацыянальны 
сход.
Урад.
Савет Міністраў 
Рэспублікі 
Беларусь.
Канстытуцыйны 
Суд Рэспублікі 
Беларусь.
1945 г.
1991 г.
1994 г.
1997 г.
2 красавіка

дзяржавы — Кансты-
туцыі Рэспублікі Бе-
ларусь, дзе замацава-
ны роўныя правы ўсіх 
грамадзян.
Усведамленне вучнямі 
міралюбівага характа-
ру знешняй палітыкі 
нашай дзяржавы

Дзяржаўны 
герб нашай 
краіны

Герб.
Сімвал.
Дзяржава.
Пётр Клімук.
Уладзімір 
Кавалёнак.
Алег Навіцкі

Фарміраванне ў вучняў 
уяўленняў аб Дзяржаў-
ным гербе Рэспублікі 
Беларусь і паходжанні 
яго элементаў.
Выхаванне ў вучняў 
паважлівых адносін да 
дзяржаўнай сімволікі.

Каменціраванае чытанне тэксту апавя-
дання з выкарыстаннем ілюстрацый.
Падрыхтоўка паведамленняў аб тым, 
што азначаюць элементы Дзяржаўнага 
герба Рэспублікі Беларусь.
Завучванне на памяць тэксту Дзяр жаў-
нага гімна Рэс публікі Беларусь, зме-
шчанага ў дзён ніку

С. 134—136, 
145—146 
падручніка.
Апавяданне 
«Дзяржаўны 
герб нашай 
краіны».
Слоўнік

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



2
1

0

Працяг

1 2 3 4 5

Развіццё ў вучняў па-
знавальнай цікава сці 
да зместавага на паў-
нен ня элементаў Дзяр-
жаў нага герба Рэс пуб-
лі кі Беларусь

Сцяг  
беларускай 
дзяржавы

Беларуская 
Савецкая 
Сацыялістычная 
Рэспубліка.
Арганізацыя 
Аб’яднаных 
Нацый.
Уладзімір 
Карват.
9 мая 1945 г.

Актуалізацыя засво-
еных вучнямі ведаў аб 
перамозе савецкага на-
рода ў Вялікай Айчын-
най вайне.
Фарміраванне ў вуч-
няў уяўленняў аб 
Дзяр жаўным сцягу 
Рэс пуб лікі Беларусь 
і па хо джанні яго эле-
мен таў.
Выхаванне ў вучняў 
па важлівых адносін да 
дзяр жаўнай сімволі кі. 
Раз віц цё ў вучняў па-
знавальнай цікава сці 
да вызначэння сэн су 
ко ле раў Дзяржаўнага 
сцяга Рэспублікі Бе-
ларусь

Каменціраванае чытанне тэксту апавя-
дання з выкарыстаннем ілюстрацый.
Падрыхтоўка паведамленняў аб тым, 
што азначаюць колеры Дзяржаўнага 
сцяга Рэспублікі Беларусь

С. 136—140 
падручніка.
Апавядан-
не «Сцяг 
беларускай 
дзяржавы». 
Асноўныя 
гістарычныя 
даты
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Абагульнен-
не

Гістарычныя 
паняцці, 
змешчаныя  
ў слоўніку.
Даты асноўных
гістарычных 
падзей.
Гістарычныя 
асобы і дзеячы 
культуры, якія 
згадваюцца 
ў змесце 
апавяданняў

Паўтарэнне зместу вы-
вучанага матэрыялу.
Фарміраванне ў вуч-
няў патрыятычнага па-
чуцця гордасці за гіс-
та рыч нае мінулае бе-
ларускага народа.
Фарміраванне ў вуч няў 
патрыятычнага ўяў лен-
ня аб далучэнні да гіс-
та рычнакуль тур най 
спадчыны свайго на-
рода.
Замацаванне пазна-
вальнай цікавасці вуч-
няў да гістарычнага 
мі ну лага і сённяшняга 
дня нашай краіны

Падрыхтоўка адказаў на абагульняль-
ныя пытанні і выкананне заданняў.
Гутарка па асноўных элементах зместу 
(персаналіі, гістарычны час, гіс та рыч-
ныя падзеі).
Заданні на складанне апісання па гіс-
та рычнай ілюстрацыі, тлумачэнне гіс-
та рыч ных паняццяў, выкарыстанне 
карты

С. 141—143 
падручніка.
Слоўнік.
Асноўныя 
гістарычныя 
даты

* Пазначаныя ў планаванні даты размяшчаюцца ў рубрыцы «Асноўныя гістарычныя даты» на с. 147—148 падручніка і не з’яўля-
юц ца абавязковымі для запамінання. Паняцці, назвы, у тым ліку геаграфічныя, а таксама ўласныя імёны, абазначаныя ў тэксце 
апа вя дан няў курсівам, такім жа чынам абазначаны ў планаванні.

Заканчэнне

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



2
1

2

Працоўнае навучанне
Агульная колькасць гадзін — 35

Журба, А. Ф. Працоўнае навучанне : падруч. для 4-га кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай на-
вучання / А. Ф. Журба, Н. А. Юрчанка. — 2-е выд., выпр. і дап. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2014.

Журба, А. Ф. Чудо-мастерская : альбом по трудовому обучению : 4 класс / А. Ф. Журба, Н. А. Юрченко. — 
Минск, 2015.

Журба, А. Ф. Трудовое обучение в 4 классе : учеб.-метод. пособие для учителей учреждений общ. сред. об-
разования с белорус. и рус. яз. обучения / А. Ф. Журба, Н. А. Юрченко. — Минск : Нац. ин-т образования, 2015.

Умоўныя абазначэнні:

 — падручнік;
1 — альбом па працоўным навучанні;
 — матэрыялы;
 — інструменты і прыстасаванні;
4 — дапаможнік для настаўніка.

2
1

3

№ 
урока 
і дата

Тэма ўрока. 
Мэта ўрока Дзейнасць настаўніка Дзейнасць вучняў Вынік  

навучання

ВМК, ма тэ ры-
я лы, інст ру-

менты і пры ста-
са ван ні

1 2 3 4 5 6

АГУЛЬНАЯ ТЭХНАЛОГІЯ

1 Стадыі тэх на-
ло гіі.
Пазнаёміць са 
зместам наву-
чання ў бягучым 
го дзе; актуа лі-
за ваць вопыт 
вуч няў у арга ні-
за цыі рабочага 
месца, выкананні 
правілаў па во-
дзі н і бяс пекі 
працы; сфар мі-
раваць уяўленне 
пра стадыі і эта-
пы тэх на ло гіі

Праводзіць гутарку на тэму 
«Што рабілі ўлетку сваімі 
ру ка мі?». Нагадвае па сля-
доў насць стварэння выра баў 
і тлумачыць на яе прыкладзе 
сутнасць асноўных стадый 
тэх на ло гіі. Сумесна з вучня-
мі вылучае этапы на кожнай 
ста дыі. Пра во дзіць гутарку 
на тэму «Тэх на ло гія, праца, 
пра фе сія». Дэманструе кан-
струкцыйныя ма тэ ры я лы, 
інст ру мен ты і пры ста са ван-
ні, якія вы ка рыс тоў ва юц ца 
ў 4 класе. Нагадвае праві лы 
арга ні за цыі рабочага месца 
і бяс пе кі працы

Расказваюць пра сваю пра-
цоў ную дзейнасць улетку; 
называюць ма тэ ры я лы, якія 
нарыхтавалі, інст ру мен ты, 
якімі карысталіся, вырабы, 
якія выканалі. Называюць 
віды канструкцыйных ма-
тэ ры я лаў, інст ру мен таў 
і пры ста са ван няў, якія дэ-
манструюцца настаў ні кам.
Вызначаюць па сля доў насць 
вырабу альбома для наклеек, 
вылучаюць ста дыі і этапы 
тэх на ло гіі. У ад па вед нас-
ці з вызначанай па сля доў-
насцю вырабляюць альбом 
для наклеек, упрыгожваюць 
яго аплікацыяй (згодна 
з уласнай задумай)

Вызначае 
ві ды канст-
рукцыйных 
ма тэ ры я лаў, 
інст ру мен таў 
і пры ста са-
ван няў, якія 
вы ка рыс тоў-
ва юц ца ў да-
дзе ным класе. 
Ар га ні зуе 
рабочае месца 
ў за леж нас ці 
ад віду дзей-
нас ці. Мае 
агульнае ўяў-
лен не аб ста-
дыях і этапах 
тэх на ло гіі

 — с. 4—7;
1 — каля-
ровая папера, 
ліст тоўс тай 
паперы;
 — клей;
 — наж ні-
цы, лі ней ка, 
аловак, пама-
зок для клею, 
ско ба сшы-
валь нік;
4 — с. 25—30
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ТЭХНАЛОГІЯ НАРОДНЫХ РАМЁСТВАЎ

Фларыстыка

2 Фларыстыка.
Прадоўжыць 
фар міраванне 
на выкаў састаў-
лення кам па зі-
цый з засушаных 
раслін; пашы-
рыць уяўленні 
аб прынцыпах 
аранжыроўкі 
раслін

Праводзіць гутарку на тэму 
«Мастацтва складання буке-
та». Знаёміць з разнастай ны мі 
відамі кветкавых кам па зі цый, 
расказвае пра асаблівасці іх 
стварэння. На аснове вопыту, 
атрыманага вучнямі на ўро ках 
выяўленчага мастацтва і пра-
цоў на га навучання, вызначае 
правілы састаўлен ня кам па зі-
цыі. У працэсе дэ ман ст ра цыі 
гатовых работ акцэнтуе ўва гу 
вучняў на прынцыпах аран-
жы роў кі рас лін (пра пор цыі, 
сімет рыя, асі мет рыя, ураў-
на ва жа насць, ды на міч насць, 
су ад но сіны з фонам). Тлума-
чыць і дэманструе прыёмы 
замацавання трымаль ніка, 
звязвання пуч коў рас лін, па-
сля доў насць выканання во-
сеньскай кам па зі цыі на рамцы

Арганізуюць рабочае месца. 
Прыгадваюць пра ві лы збору 
раслін, стварэння кам па зі-
цыі. Аналізуюць кам па-
зі цыі з засушаных рас лін. 
Вызначаюць віды прырод-
нага матэрыялу, які быў вы-
карыстаны, від кам па зі цыі 
і кам па зі цый ныя пра ві лы. 
Рас пра цоў ва юць алгарытм 
вырабу кам па зі цыі з засу-
шаных рас лін. Пад бі ра юць 
неабходныя ма тэ ры я лы, 
рыхтуюць аснову для кам-
па зі цыі (за ма цоў ва юць 
тры маль нік з плас ты ліну 
на рамцы), ствараюць кам-
па зі цыю з засушаных рас лін 
на рамцы

Мае ўяўленне 
аб пра ві лах 
аран жы роўкі 
рас лін, тэх на-
ло гіі вырабу 
кам па зі цыі 
з засушаных 
рас лін з вы-
карыстаннем 
тры маль ні ка 
з пластыліну. 
Стварае про-
стыя кам па зі-
цыі з засуша-
ных раслін

 — с. 52—
53, форзацы 
1, 2;
 — засуша-
ныя расліны, 
пластылін, 
рамка, тонкі 
дрот;
 — пад-
кладная дош-
ка, наж ні цы, 
кусачкі;
4 — с. 90—94, 
97—99
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3 Ікебана. 
Пазнаёміць 
з япон скім 
мастацтвам іке-
ба ны; навучыць 
састаў ляць про-
стыя кам па зі цыі 
з засушаных 
раслін у стылі 
ікебаны

Праводзіць гутарку на тэму 
«Мастацтва ікебаны». Знаё-
міць з сімволікай раслін, што 
перадае сэнсавы змест кветка-
вай кам па зі цыі.
Праводзіць аналогіі паміж 
іке ба най і кветкавай кам па зі-
цыяй (рускай, еўрапейскай). 
На прыкладзе фатаграфій 
іке бан дэманструе выкананне 
ўсіх вядомых вучням правілаў 
стварэння кветкавай кам па-
зі цыі. Тлумачыць алгарытм 
стварэння ікебаны

Арганізуюць рабочае мес-
ца. Аналізуюць фата гра фіі 
ікебан. Тлумачаць вядомыя 
правілы стварэння кветка-
вых кам па зі цый.
На аснове графічнага вобра-
за ствараюць уласную кам-
па зі цыю «Ікебана»: разгля-
даюць выявы, падбіраюць 
рас лінны матэрыял (за-
сушаныя расліны), аснову 
для кам па зі цыі, ствараюць 
кам па зі цыю

Мае ўяўленне 
аб японскім 
мастацтве  
іке ба ны.  
Ана лі зуе і вы-
конвае про-
стыя кам па-
зі цыі з засу-
шаных рас лін 
у стылі іке-
ба ны

 — с. 54—55;
 — засуша-
ныя расліны, 
пластылін, 
падстаўка;
 — пад-
кладная дош-
ка, наж ні цы;
4 — с. 94—97, 
100—102

ТЭХНАЛОГІЯ РАСЛІНАВОДСТВА

Догляд кветкава-дэкаратыўных раслін

4 Вырошчванне 
дэ ка ра тыў ных 
раслін. 
Пашырыць 
уяў лен ні пра 
кветкава-дэ ка ра-
тыў ныя расліны; 
пазнаёміць 
з тэх на ло гіяй 
вырошчвання 
цыбульных

Падчас гутаркі на тэму «Рас-
лі ны вакол нас» знаёміць 
з цы буль нымі кветкава-дэ-
ка ра тыў нымі раслінамі, што 
квіт неюць увесну. Параў ноў-
вае асаб лівасці вырошчвання 
ран не квітнеючых (цыбуль-
ных) і аднагадовых раслін. 
Тлумачыць тэх на ло гію (ста-
дыі і этапы) іх вырошчвання. 
Дэманструе прыёмы пад рых -

Прымаюць удзел у гутарцы, 
расказваюць пра вядомыя 
расліны, што квітнеюць 
увесну. Вывучаюць квет ка-
ва-дэ ка ра тыў ныя раслі ны 
па ілюст рацыях у кнігах 
і ча со пі сах, прапануюць 
уласны варыянт афарм-
лення клумбы. Паўтараюць 
пра ві лы пасадкі цыбулін. 
Складаюць план догляду

Мае ўяўленне 
аб цыбульных 
кветкава-дэ-
ка ра тыў ных 
раслінах, што 
квітнеюць 
увесну, аб 
тэх на ло гіі вы-
рошчвання 
цыбульных 
дэ ка ратыў -

 — с. 72—
73;
 — цыбу лі-
ны кветкавых 
раслін;
 — сельска-
гаспадарчы 
інвентар;
4 — с. 130—
138
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дэ ка ра тыў ных 
рас лін; навучыць 
прыёмам пасадкі 
цы бу лін у грунт

тоў кі глебы і пасадкі цыбулін. 
Расказвае пра далейшы до-
гляд пасаджаных раслін

пасадак. Высаджваюць цы-
бу ліны ў грунт

 ных раслін.
Пра вільна 
выконвае па-
садку цыбулін 
у грунт

ТЭХНАЛОГІЯ АПРАЦОЎКІ МАТЭРЫЯЛАЎ

Выкананне вырабаў з прыродных матэрыялаў

5 Мадэляванне 
з гатовых фор-
маў прыроднага 
матэрыялу 
згодна з уласнай 
задумай.
Пашырыць 
уяў ленні пра 
разнастайнасць 
прыродных 
ма тэ ры я лаў, ва-
ры ятыўнасць іх 
выкарыстання; 
прадоўжыць 
фар мі раванне 
на вы каў аналізу, 
мадэлявання 
і вырабу фігурак

Праводзіць гутарку на тэму 
«Прыгажосць прыроды». Ак-
цэнтуе ўвагу на разна стай нас-
ці прыроднага матэрыялу па 
форме, колеры, памерах. Су-
месна з вучнямі знаходзіць 
розныя варыянты выкары-
стання прыроднага матэрыя-
лу, што дэманструецца. Нагад-
вае раней асвоеныя і знаё міць 
з но вы мі спо са бамі злучэння 
дэ та ляў з прыроднага матэ-
рыялу. Тлумачыць правілы 
бяспечнай работы шылам. 
Дэманструе тэх на ло гію злу-
чэння дэ та ляў з прыроднага 
матэрыялу пры дапамозе клею 
і штыр коў.
Рыхтуе штыркі і робіць адту-
лі ны (калі гэта неабходна) для 
выканання злучэння вучнямі

Арганізуюць рабочае мес-
ца. Расказваюць пра на рых-
тоўку прыродных ма тэ ры я-
лаў без шкоды для прыроды. 
Тлумачаць спосабы і пра ві-
лы злучэння дэ та ляў пры 
дапамозе клею і штыр коў, 
неабходнасць выканання 
пра ві лаў бяспекі працы. Вы-
конваюць прак ты ка ван ні па 
злучэнні дэ та ляў з розных 
прыродных ма тэ ры я лаў пры 
дапамозе штыр коў і клею. 
Прапануюць уласныя выра-
бы з прыроднага матэрыялу 
і рас пра цоў ва юць тэх на ло-
гію іх стварэння. Ствараюць 
вырабы з разнастайных 
прыродных ма тэ ры я лаў па 
ўлас най задуме

Ана лі зу е, 
мадэ люе і вы-
рабляе фі-
гур кі з раз-
настайных 
прыродных 
ма тэ ры я лаў. 
Выконвае 
пра вілы бяс-
пекі працы

 — с. 38—39, 
форзацы 1, 2;
 — прырод-
ныя ма тэ ры-
я лы, клей, 
пластылін;
 — пад-
кладная дош-
ка, шыла, 
памазок для 
клею;
4 — с. 73—78
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6 Калектыўнае 
мадэляванне 
з гатовых фор-
маў прыроднага 
матэрыялу.
Пашырыць 
уяў лен ні аб 
ва рыя тыў нас ці 
выкарыстання 
прыроднага 
матэрыялу; пра-
доў жыць фар мі-
ра ванне навы каў 
мадэлявання 
і вырабу фі гу рак 
з прыроднага 
матэрыялу, фар-
мі ра ваць навыкі 
ка лек тыў най 
працы

Праводзіць гутарку на тэму 
«Гар монія ў кам па зі цыі». Ма-
тывуе вучняў на выкарыстан-
не розных прыродных ма тэ-
ры я лаў. Дэманструе вырабы 
з прыродных ма тэ ры я лаў; 
звяртае ўвагу на пра пор цыі 
і суразмернасць частак фі гу-
рак, іх узаемасувязь і су ад но-
сі ны ў шматфігурнай кам па зі-
цыі; указвае кірункі творчага 
пошуку пры мадэляванні. 
Звяртае ўвагу на стадыі і эта-
пы тэх на ло гіі, размяркоў вае 
аба вяз кі сярод членаў бры-
гады, кантралюе выкананне 
пра ві лаў бяспекі працы

Арганізуюць рабочае мес-
ца. Распрацоўваюць па сля-
доў насць вырабу фігур кі 
з прыроднага матэрыялу, 
вылучаючы стадыі і этапы 
тэх на ло гіі. Мадэлююць і вы-
рабляюць індывідуальныя  
фі гур кі і злучаюць іх у шмат-
фі гурную кам па зі цыю. Ана-
лі зуюць працэс і вы ні кі пра-
цоў най дзей нас ці. Падчас 
працы выконваюць пра ві лы 
бяс пе кі і пад трым лі ва юць 
парадак на рабочым месцы

Мадэлюе, 
рас пра цоў-
вае канструк-
цыю і па-
сля доў насць 
выканання, 
ажыц цяў-
ляе тэх на ло-
гію атрыман-
ня вырабаў 
з прыродных 
ма тэ ры я лаў. 
Выконвае 
пра вілы бяс-
пе кі, прэзен-
туе і ана лі зуе 
вынік і працэс 
работы

 — с. 40—
41, форзацы 
1, 2;
 — прырод-
ныя ма тэ ры-
я лы, клей, 
пластылін;
 — пад-
кладная дош-
ка, шыла, 
памазок для 
клею;
4 — с. 73—76, 
78—79

ТЭХНАЛОГІЯ НАРОДНЫХ РАМЁСТВАЎ

Саломапляценне

7 Саламяная 
скульптура.
Прадоўжыць 
знаёмства 
з традыцыямі 
народнага

Праводзіць гутарку на тэму 
«Традыцыі народнага салома-
пляцення». Дэманструе выявы 
і вырабы народных майстроў 
і вуч няў. Актуа лі зуе веды ас-
ноў ных правілаў на рых тоў кі

Расказваюць пра вядомыя ім 
вырабы з саломкі. Называ-
юць асноўныя правілы на-
рых тоў кі саломкі і яе пад рых-
тоў кі да работы. Тлумачаць 
неабходнасць запарвання

Мае ўяўленне 
аб традыцыях 
у народным 
са ло ма пля-
ценні і разна-
стай нас ці

 — с. 56—
58, форзацы 
1, 2;
 — саломка, 
ніткі;
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саломапляцення, 
правіламі пад-
рых тоў кі саломкі 
да работы; наву-
чыць вырабляць 
саламяную 
скульптуру

саломы і яе пад рых тоў кі да 
работы. Тлумачыць канст рук-
цый ныя асаблівасці і тэх на ло-
гію вырабу коніка з са лом кі. 
Пра во дзіць аналогію з пра-
цэсам вырабу лялькі з нітак 
(2 клас). Дэманструе прыёмы 
перавязвання пучка саломкі

саломкі. Арганізуюць рабо-
чае месца. Пад кіраў ніц твам 
настаўніка рас пра цоў ва юць 
тэх на ло гію вырабу саламя-
нага коніка. Выконваюць 
прак ты ка ван ні па звяз ван-
ні саломінак у пучкі.
Пачынаюць выраб саламя-
нага коніка (работа выкон-
ваецца ў групах па 2 вучні)

саламянай 
скульптуры. 
Ведае праві-
лы пад рых-
тоў кі са лом-
кі да работы. 
Расказвае, як 
змяняюцца 
ўлас ці васці 
саломкі пасля 
яе ўвіль гат-
нення

 — пад-
кладная дош-
ка, наж ні цы;
4 — с. 102—
109

8 Саламяная 
скульптура.
Прадоўжыць 
фарміраванне 
навыкаў вы-
рабу саламянай 
скульптуры

Дэманструе саламяных ко-
ні каў. Актуалізуе вопыт пад-
рых тоў кі саломкі да работы. 
Нагадвае канструктыўныя 
асаб лі васці саламянага коні-
ка. Кі руе дзейнасцю вучняў па 
рас пра цоў цы тэх на ло гіі і вы-
рабе саламянай скульптуры 
«конік»

Арганізуюць рабочае месца. 
Паўтараюць правілы пад-
рых тоў кі саломкі да работы. 
Паўтараюць па сля доў насць 
выканання част кі коніка, 
зробленай на па пя рэд нім 
уроку. Вызначаюць па сля-
доў насць далейшай работы. 
Вырабляюць саламяную 
скульптуру «конік»

Тлумачыць 
і ажыц цяў ляе 
тэх на ло гію 
вырабу сала-
мянага коніка. 
Выконвае 
правілы бяс-
пе кі і арга ні за-
цыі рабочага 
месца

 — с. 58—59;
 — дэталі 
коніка, вы-
кананыя на 
папярэднім 
уроку, салом-
ка, ніткі;
 — пад-
кладная дош-
ка, наж ні цы;
4 — с. 102—
109
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ТЭХНАЛОГІЯ АПРАЦОЎКІ МАТЭРЫЯЛАЎ

Выкананне вырабаў з тэкстыльных матэрыялаў

9 Асновы тэх на-
ло гіі апрацоўкі 
тканіны. Мадэ-
ляванне мяккай 
цацкі.
Пашырыць 
уяў ленні пра 
разнастайнасць 
тэкстыльных 
ма тэ ры я лаў; 
па знаёміць 
з тэкс тыль нымі 
ма тэ ры я ламі з хі-
міч ных і змеша-
ных валокнаў, іх 
улас ці вас цямі; 
удасканальваць 
навыкі раскрою 
тэкстыльных 
ма тэ ры я лаў, 
пераводу выявы 
пры дапамозе 
каль кі

Праводзіць гутарку пра раз-
настайныя тканіны, акцэнтуе 
ўва гу на тэкстыльных ма тэ-
ры я лах з хімічных і змеша-
ных ва локнаў. Падкрэс лі вае 
адметныя асаблівасці розных 
тэкстыльных ма тэ ры я лаў 
(тка ні на, футра, трыкатажнае 
палатно, сінтэпон). Дэманст-
руе мяккую цацку. Аналізуе 
яе канструкцыю. Нагадвае па-
сля доў насць пераводу конту-
раў лякала пры дапамозе каль-
кі, пра ві лы разметкі і раскрою 
дэ та ляў. Акцэнтуе ўвагу на 
асаб лі вас ці раскрою дэталяў 
з футра

Аналізуюць уласнае адзен-
не, зыходзячы з ужытых тка-
нін. Вызначаюць наяў насць 
разнастайных тэкстыльных 
ма тэ ры я лаў. Параў ноў ва-
юць улас цівасці хі міч ных 
і натуральных тканін, ро-
бяць высновы. Прыводзяць 
прыклады выкарыстання 
футра, трыкатажнага па-
латна. Арга ні зуюць рабочае 
месца. Прыгадваюць пра ві-
лы бяспекі працы. Пад бі-
ра юць ма тэ ры я лы, неаб-
ходныя для вырабу мяккай 
цац кі. Вырабляюць лякалы 
(пераводзяць выяву са ста-
рон кі пад руч ні ка пры дапа-
мозе калькі). Выкройваюць 
дэталі мяккай цацкі

Мае ўяўленне 
аб тэкстыль-
ных ма тэ ры я-
лах з хі мічных 
і змешаных 
ва лок наў. На-
зывае ад роз-
ненні паміж 
рознымі тэкс-
тыльнымі 
ма тэ ры я ламі 
(тка ні на, фу-
тра, трыка-
тажнае палат-
но, сінтэ пон). 
Выконвае 
пра вілы бяс-
пе кі падчас 
работы наж-
ні ца мі. Пры-
трым лі ваецца 
тэх на ло гіі 
раз мет кі дэ та-
ляў па лякале, 
раскрою вы-
рабу

 — с. 28—
30, 79,
форзацы 1, 2;
1 — ліст 
калькі;
 — узоры 
тэкстыльных 
ма тэ ры я лаў, 
футра;
 — пад-
кладная дош-
ка, наж ні-
цы, аловак, 
сашчэпкі;
4 — с. 52—57, 
65—67
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10 Мадэляванне 
мяккай цацкі.
Пазнаёміць з тэх-
на ло гіяй пашыву 
мяккай цацкі; 
фар міраваць 
на вы кі выка-
нання вырабаў 
з разнастайных 
тэкстыльных ма-
тэ ры я лаў (футра, 
трыкатажнае па-
латно); навучыць 
злучаць дэталі 
швом «цераз 
край»

Тлумачыць тэх на ло гію выра-
бу мяккай цацкі, праводзячы 
ана логію з працэсам выканан-
ня раней створаных выра баў. 
Акцэнтуе ўвагу вучняў на 
асаблівасцях злучэння дэта ляў 
з футра. Тлумачыць і паказ-
вае прыёмы злучэння дэ та ляў 
швом «цераз край». Нагадвае 
пра неабходнасць выкарыстан-
ня напарстка падчас работы

Арганізуюць рабочае мес-
ца. Паўтараюць пра ві лы 
бяспечнай работы інст ру-
мен тамі. Вызначаюць па сля-
доў насць пашыву вырабу. 
Злучаюць дэталі швом «це-
раз край». Выварочваюць 
і напаўняюць цацку аб рэз-
ка мі тэкстыльных ма тэ ры-
я лаў, сін тэ понам. Афармля-
юць выраб

Расказ вае 
і ажыц цяў ляе 
тэх на ло гію 
вырабу мяк-
кай цацкі.  
Выконвае 
пра ві лы бяс-
пе кі падчас 
работы наж ні-
ца мі і ігол кай

 — с. 30—31, 
форзацы 1, 2;
 — дэталі 
мяккай цацкі, 
ніткі, гузікі, 
стужка;
 — пад-
кладная дош-
ка, наж ні цы, 
ігол ка, напар-
стак, аловак;
4 — с. 52—57, 
65—67

ТЭХНАЛОГІЯ НАРОДНЫХ РАМЁСТВАЎ

Выцінанка

11 Выразанне 
выцінанкі згодна 
з уласнай за-
думай.
Актуалізаваць 
веды пра віды 
выцінанак 
і асаблівасці іх 
стварэння; 

Праводзіць гутарку на тэму 
«Народнае мастацтва ў по-
быце». Актуалізуе веды пра 
разнастайныя віды выціна нак 
(сі мет рычныя, рапортныя, ра-
зет кавыя) і спосабы складван-
ня паперы для іх выразання. 
Нагадвае правілы складання 
ўзору для розных вы цінанак

Арганізуюць рабочае месца. 
Аналізуюць выцінан кі (ці іх 
выявы). Паўтараюць па сля-
доў насць вырабу вядомых 
ім выцінанак. Тлумачаць 
па тра баванні да ўзораў для 
вы ці на нак. Складаюць узор 
і выразаюць выцінанку па 
ўлас най задуме. 

Тлумачыць 
пра вілы скла-
дання ўзораў 
і па сля доў-
насць вырабу 
вы ці нанак. 
Ажыц цяў ляе 
тэх на ло гію 
вырабу

 — с. 48—
49;
1 — ліст 
каляровай 
паперы, ліст 
белага тонка-
га кардону;
 — клей-
аловак;
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прадоўжыць 
фарміраванне 
навыкаў скла-
дання ўзору 
і выра зання 
выцінанкі

Наклейваюць выцінанку на 
аснову

выцінанкі 
з папярэдняй 
прарысоўкай 
контуру

 — пад-
кладная дош-
ка, наж ні цы, 
аловак;
4 — с. 85—89

12 Выразанне 
выцінанкі.
Пашырыць 
уяўленні аб узо-
рах выцінанак; 
фарміраваць 
навыкі скла-
дання ўзору 
з выкарыстан-
нем некалькіх 
відаў сіметрыі 
ў адным вырабе; 
прадоўжыць 
фарміраванне 
навыкаў выра-
зання выцінанкі

Знаёміць вучняў з традыцый-
най беларускай выцінанкай 
«Дрэва жыцця». Нагадвае пра 
разнастайныя віды выці на нак 
(сіметрычныя, рапортныя, 
разеткавыя). Паказвае на пры-
кладах злучэнне розных ві даў 
вы ці на нак у адным вырабе. 
Звяртае ўвагу на форму ўзо-
ру, памеры, суадносіны частак 
і іх размяшчэнне. Дэманструе 
прыёмы выразання складаных 
вы ці нанак

Арганізуюць рабочае месца. 
Аналізуюць выцінан кі (ці 
іх выявы). Вызначаюць ма-
тыў, від і спосаб атрымання. 
Паў та раюць па сля доў насць 
вырабу вядомых ім вы ці на-
нак. Вы ка рыс тоў ва ючы ліст 
паперы з разметкай (з аль-
бома), складваюць і выра-
за юць выцінанку, сумяшча-
ючы элементы ра зет ка вага, 
сіметрычнага і рапортнага 
ўзораў. Наклейваюць вы ці-
нанку на аснову пры дапа-
мозе клею-алоўка

Мае ўяўленне 
аб разна стай-
насці бела рус-
кіх вы ці на-
нак. Апіс вае 
пра вілы і па-
сля доў насць 
вырабу вы-
ці нанак. Мае 
ўяўленне аб 
тэх на ло гіі вы-
рабу склада-
най выцінанкі

 — с. 50—51;
1 — ліст 1, 
ліст тонкага 
каляровага 
кардону;
 — клей-
аловак;
 — пад-
кладная дош-
ка, наж ні цы, 
аловак;
4 — с. 85—90
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ТЭХНАЛОГІЯ АПРАЦОЎКІ МАТЭРЫЯЛАЎ

Выкананне вырабаў з паперы і кардону

13 Мадэляванне 
з палосак паперы.
Прадоўжыць 
фарміраванне 
навыкаў аналізу 
канструкцыі 
вырабаў; уда-
сканальваць 
навыкі разметкі, 
разразання 
і наклейвання 
папяровых па-
лосак, стварэння 
кам па зі цыі і вы-
рабу аб’ёмных 
аплікацый з па-
лосак паперы

Нагадвае тэх на ло гію вырабу 
палосак з паперы і дэманст-
руе плоскасныя і аб’ёмныя 
вырабы з палосак. Знаёміць 
з новым спосабам выкары-
стання палосак — аб’ёмнай 
аплі ка цыяй. Дэманструе і па-
раў ноў вае элементы, выка-
наныя з папяровых палосак. 
Тлумачыць і дэманструе пры-
ёмы наклейвання папяровых 
палосак на рабро па ана ло гіі 
з аплі ка цыяй з гафрыраванага 
кардону

Арганізуюць рабочае мес-
ца. Паўтараюць і ажыц цяў-
ля юць тэх на ло гію вырабу 
палосак з паперы. Прыгад-
ваюць правілы бяспечнай ра-
боты наж ні ца мі. Аналізуюць 
аб’ём ныя аплікацыі з пало-
сак паперы і асобныя элемен-
ты для аплікацыі. Вы раб ля-
юць элементы са скручаных 
палосак. Наклейваюць эле-
менты аплі ка цыі на аснову. 
Выконваюць аб’ёмную аплі-
ка цыю з папяровых палосак 
па ўлас най задуме

Выконвае 
правілы раз-
мет кі палосак 
паперы і іх 
разразання. 
Ажыц цяў ляе 
тэх на ло гію 
вырабу аб’ём-
най аплі ка цыі 
з наклейван-
нем пало-
сак на раб ро. 
Пра яўляе 
творчасць 
у рас пра цоў-
цы і вырабе 
эле мен таў 
аплікацыі

 — с. 8—9, 
форзацы 1, 2;
1 — лісты 
двухбако-
вай каляро-
вай паперы, 
ліст тонкага 
каляровага 
кардону;
 — клей;
 — пад-
кладная дош-
ка, аловак, 
лі ней ка, наж-
ні цы, пама-
зок для клею, 
саломінка;
4 — с. 35—38
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14 Разметка дэ та-
ляў пры дапамо-
зе цыркуля.
Навучыць вы-
конваць размет-
ку дэталяў пры 
дапамозе цырку-
ля; пазнаёміць са 
спосабамі падзе-
лу акружнасці на 
часткі; навучыць 
дзяліць акруж-
насць на 4, 8, 3, 6, 
12 частак

Актуалізуе веды пра акруж-
насць і круг, акцэнтуе ўвагу 
на іх адрозненнях. Праводзіць 
гутарку на тэму «Гісторыя 
цыркуля». Знаёміць з новым 
разметачным інстру мен там — 
цыркулем, правіламі бяспеч-
най работы ім. Тлумачыць 
гра фіч ныя выявы акруж нас-
ці: цэнтр акружнасці, восе-
выя лі ніі, памер акруж нас ці. 
Паведамляе правілы вы стаў-
лен ня ростулу цыркуля на 
неабходны памер. Дэман-
струе па сля доў насць выка-
нання раз мет кі пры дапамозе 
цыркуля. Акцэнтуе ўвагу на 
патрабаваннях эканомнага 
расходавання ма тэ ры я лаў. 
Знаё міць вуч няў са спо са-
ба мі падзелу акружнасці на 
част кі пры дапамозе цыркуля, 
трох ву голь ніка. Тлумачыць, 
як па дзя ліць акружнасць на 
4, 8, 3, 6, 12 частак

Арганізуюць рабочае месца. 
Расказваюць пра адроз нен-
ні круга і акружнас ці. Вы-
конваюць прак ты ка ван ні 
па вы стаўленні цыркуля на 
зададзены памер і вычэрч-
ван ні акружнасцей. На лісце 
тонкага кардону (з альбо-
ма) выконваюць разметку 
дэ та ляў круглай формы пры 
дапамозе чарцёжных інст-
ру мен таў па прапанаванай 
у пад руч ніку па сля доў нас-
ці. Дзеляць акружнасць на 
част кі. Падзел на 3, 6, 12 ча-
стак выконваюць на адной 
акруж насці

Адроз ні вае  
па няцці 
«акружнасць» 
і «круг».
Размячае 
дэталь кру-
глай формы 
зададзенага 
радыуса пры 
дапамозе цыр-
куля з улікам 
эканомнага 
расходаван-
ня ма тэ ры я-
лаў. Выкон-
вае пра вілы 
бяспекі пра-
цы. Ажыц-
цяў ля е падзел 
акруж насці на 
часткі

 — с. 10— 
13, форзацы 
1—3;
1 — ліст 2а, 
ліст белага 
кардону;
 — клей;
 — пад-
кладная дош-
ка, аловак, 
цыркуль, лі-
ней ка;
4 — с. 31—35, 
38—40
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15 Канструяванне 
аб’ёмных вы ра-
баў з паперы.
Прадоўжыць 
фарміраванне 
навыкаў разметкі 
дэталяў пры да-
памозе цыркуля; 
навучыць прыё-
мам атрымання 
аб’ёмных фор маў 
з плоскай зага-
тоў кі; замаца-
ваць навыкі 
склейвання 
аб’ём ных формаў 
з паперы

Прапануе зрабіць цацкі для 
ўпры гожвання навагодняй 
ёл кі. Дэманструе падвеску-
зорачку, выкананую з дэталі 
круглай формы. Тлумачыць 
па сля доў насць разметкі дэ та лі 
пад вескі з апорай на ілюст ра-
цыі пад руч ні ка. Звяртае ўвагу 
на размяшчэнне ліній разрэзу 
і неабходнасць дакладнага вы-
разання загатоўкі. Дэманструе 
працэс склейвання аб’ём ных 
пра мя нёў падвескі-зо рач кі. 
Прапануе стварыць на аснове 
зробленай простай пад вескі-
зорачкі іншыя варыянты пад-
весак. Дэманструе розныя спо-
сабы злучэння дзвюх дэталяў. 
Тлумачыць тэх на ло гію злу-
чэння некалькіх (у падручніку 
прапанавана 8) дэталяў пры 
дапамозе ніткі

Аналізуюць канструкцыю 
пад вескі-зорачкі, вызна-
чаюць колькасць і форму 
дэ та ляў, прапануюць вары-
янты аздаблення падвескі. 
Арга ні зу юць рабочае месца. 
Ажыц цяў ля юць разметку 
дэ та лі падвескі з каляро-
вай паперы з апорай на пра-
ілюст ра ваную ў пад руч ні ку 
па сля доў насць. Выразаюць 
за га тоў кі па выкананай і га-
товай (ліст з альбома) раз-
метцы. Склейваюць аб’ём-
ныя част кі дэталі пад вес кі. 
Прыдумваюць варыянты 
падвесак з не каль кіх ад-
нолькавых дэ та ляў. Выкон-
ваюць падвескі з не каль кіх 
дэ та ляў з наступным афарм-
леннем па ўласнай задуме 
(калек тыў ная работа)

Размячае дэ-
таль круглай 
формы зада-
дзе нага рады-
уса пры дапа-
мозе цыркуля. 
Ажыц цяў ляе 
тэх на ло гію 
выканання 
аб’ёмных вы-
ра баў з плос-
кіх загатовак

 — с. 14—15;
1 — ліст 3, 
лісты каляро-
вай паперы;
 — клей;
 — пад-
кладная дош-
ка, наж ні цы, 
аловак, цыр-
куль, лі ней ка, 
памазок для 
клею;
4 — с. 31—35, 
40—42
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16 Канструяванне 
канічных вы-
ра баў з тонкага 
кардону.
Пашырыць 
уяўленні аб 
спосабах атры-
мання графічнай 
выявы дэталяў 
на аснове круга; 
навучыць кан-
струяваць і вы-
рабляць конусы 
розных памераў 
(дыяметр асновы 
і вышыня); 
пра доўжыць 
фар міраванне 
на выкаў 
аздаблення 
вы рабаў раней 
вывучанымі 
спосабамі

Дэманструе аб’ёмныя вырабы 
(конусы), выкананыя з тонка-
га кардону. Звяртае ўвагу на 
залежнасць памераў конуса 
ад радыуса круга і выкарыста-
най часткі круга. Праводзіць 
аналогію з выкананнем аб’ём-
ных прамянёў падвескі-зо рач-
кі і тлумачыць па сля доў насць 
склейвання часткі круга ў ко-
нус. Тлумачыць па сля доў-
насць разметкі дэталяў на ас-
нове круга (1/2 частка круга, 
1/4 частка круга). Дэманструе 
розныя варыянты навагодніх 
каў па коў і прапануе зрабіць 
з падрыхтаванага конуса нава-
год ні каўпак

Арганізуюць рабочае месца. 
Вызначаюць сувязь па між 
формай конуса і формай 
дэ талі для яго вырабу. На 
тон кім кардоне размячаюць 
дэталь (1/2 частка круга ці 
1/4, прадугледзеўшы кла-
пан для склейвання), выра-
за юць і склейваюць яе ў ко-
нус. Прыдумваюць уласны 
варыянт афармлення нава-
годняга каўпака і ажыц цяў-
ля юць яго

Мае ўяўленне 
аб спосабах 
атрымання 
гра фічнай  
выявы дэ та-
ляў на аснове 
круга. 
Ажыц цяў ля е 
тэх на ло гію 
вырабу ко-
нуса з тон-
кага кардо-
ну. Аздабляе 
выраб раней 
асвоенымі 
спосабамі

 — с. 16—17;
1 — ліст 
тонкага каля-
ровага кар-
дону, лісты 
каляровай 
паперы;
 — клей, вя-
ровачка або 
тонкая гумка, 
ніткі, скотч;
 — пад-
кладная дош-
ка, наж ні цы, 
аловак, пама-
зок для клею;
4 — с. 31—34, 
42—44
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17 Канструяванне 
аб’ёмных вы-
ра баў прызма-
тычнай формы 
з кардону.
Пашырыць уяў-
лен ні аб разгорт-
цы; навучыць 
выконваць раз-
гортку вырабаў 
прызматычнай 
формы па зада-
дзеных габарыт-
ных памерах; 
замацаваць 
на вы кі згінання 
па разметцы 
і склейвання 
кардону

Актуалізуе веды вучняў пра 
разгортку на аснове раней вы-
кананых вырабаў. Знаёміць 
з гра фічнай выявай разгорткі 
скры начкі. Звяртае ўвагу на 
лі ніі чарцяжа, іх значэнне. 
Расказвае пра неабходнасць 
кла па наў на разгортцы для на-
ступнай зборкі аб’ёмнага вы-
рабу. Расказвае пра габарыт-
ныя памеры аб’ёмнага выра-
бу, неабходныя для пабудовы 
раз горт кі, іх адлюстраванне на 
чарцяжы. Тлумачыць па сля-
доў насць вычэрчвання раз горт-
кі скрыначкі, асаблі вас ці раз-
мяшчэння ліній разрэзу. Тлу-
мачыць па сля доў насць збор кі 
скрыначкі. Прапануе вучням 
зрабіць вечка для скры нач кі

Арганізуюць рабочае месца. 
Аналізуюць розныя аб’ём-
ныя формы (куб, конус, 
цы ліндр, піраміда, прызма) 
і пад бі раюць адпаведныя 
раз горт кі. Вызначаюць, як 
зме ніцца разгортка скры-
нач кі пры змене аднаго 
з габарытных памераў. На 
ліс це тонкага кардону вы-
чэрчваюць разгортку скры-
нач кі з апорай на па сля доў-
насць, пра ілюст ра ва ную 
ў пад руч ніку. Выразаюць 
за га тоў ку, згі наюць па на-
мечаных лініях, склейваюць 
скрыначку. Вызначаюць не-
абходныя габарытныя паме-
ры вечка для скры нач кі. Па 
жаданні робяць разгортку 
і збіраюць вечка для скры-
начкі

Выконвае 
пабудову 
разгорткі вы-
рабу прыз-
матычнай 
формы па 
зададзеных 
габарытных 
памерах. Вы-
конвае тэх на-
ло гію вырабу 
скры нач кі 
прызматыч-
най формы 
з улі кам пра-
ві лаў згі нан-
ня па наме-
чаных лініях 
і склейвання 
з дапамогай 
клапанаў

 — с. 18—19, 
форзац 3;
1 — ліст 
тонкага каля-
ровага кар-
дону;
 — клей;
 — пад-
кладная дош-
ка, наж ні цы, 
аловак, лі ней-
ка, вугольнік, 
памазок для 
клею;
4 — с. 31—34, 
44—46
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18 Калектыўнае 
мадэляванне 
комплекснага 
вырабу з паперы 
і кардону. Раз-
метка вырабаў 
з кардону.
Пазнаёміць 
з асаб лівасцямі 
прафесійнай 
дзей насці 
канструктара, за-
мацаваць навыкі 
ажыц цяўлення 
асноў ных стадый 
і эта паў тэх на-
ло гіі выканання 
вырабаў з па-
перы і кардону; 
пра доў жыць 
фар мі раванне 
на вы каў размет-
кі дэ та ляў 
пры дапамозе 
чарцёжных інст-
ру мен таў

Праводзіць гутарку на тэму 
«Прафесія канструктар». На 
прыкладзе горада з паперы 
тлумачыць адрозненні паміж 
асноў нымі відамі вырабаў 
(дэталь, зборачная адзінка, 
камплект). Матывуе вучняў 
на калектыўнае выкананне 
«Казачнага горада». Прапануе 
варыянты аб’ектаў для горада.
Прапануе алгарытм работы 
над вырабам. Дапамагае раз-
меркаваць абавязкі. Нагадвае 
значэнне ліній на чарцяжы. 
Тлумачыць і паказвае па сля-
доў насць пад рых тоў кі дэталяў 
вырабу, разметкі дэталяў трох-
вугольнай формы пры дапамо-
зе цыркуля і лінейкі

Арганізуюць рабочае мес-
ца. Прыводзяць прыклады 
вы ра баў: дэталь, зборачная 
адзін ка, камплект. Прапа-
нуюць варыянты аб’ектаў 
з паперы для «Казачнага 
горада». Аналізуюць форму, 
канструкцыю і тэх на ло гію 
выканання вырабаў. Пад-
бі ра юць ма тэ ры я лы. Вы-
разаюць неабходныя дэ та лі 
з альбома. Чытаюць чарця-
жы дэ та ляў. Дэталі, якіх не 
хапае, размячаюць на паперы 
або кардоне пры дапамозе 
чарцёжных інст ру мен таў 
і выразаюць

Мае ўяўленне 
аб асноўных 
ві дах вырабаў, 
пра фесіі кан-
структар. Раз-
мячае дэталі 
пры дапамозе 
чарцёжных 
інст ру мен таў

 — с. 20—23, 
форзац 3;
1 — лісты 
4—7, лісты 
каляровай 
паперы;
 — пад-
кладная дош-
ка, наж ні цы, 
аловак, лі ней-
ка, вугольнік, 
цыркуль;
4 — с. 31—34, 
46—48
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19 Калектыўнае 
мадэляванне 
комплекснага 
вырабу з паперы 
і кардону.
Замацаваць 
навыкі ажыц цяў-
лення асноўных 
стадый і этапаў 
тэх на ло гіі вы-
канання вырабаў 
з паперы і кар-
дону ў працэсе 
калектыўнага 
выканання ком-
плекснай рабо-
ты; прадоўжыць 
фарміраванне 
навыкаў пад рых-
тоў кі дэталяў, 
зборкі і афарм-
лення вырабу

Дэманструе гатовыя домікі 
з паперы і кардону. Нагадвае 
тэх на ло гію выканання выра-
бу. Кіруе дзейнасцю вучняў, 
дапамагае размеціць дэталі 
складанай формы

Арганізуюць рабочае мес-
ца. Паўтараюць пра ві лы 
бяспечнай работы інст ру-
мен та мі. Згінаюць дэталі до-
мі каў. Самастойна прадум-
ваюць і вырабляюць з каля-
ровай паперы дадатковыя 
дэ та лі для афармлення до-
мі каў. Афармляюць до мікі. 
Склейваюць дэталі до мі каў. 
Злучаюць асобныя вырабы 
ў агульную кам па зі цыю

Самастойна  
выконвае 
аб’ём ны выраб 
з паперы і кар-
дону. Пры-
трым лі ва ец ца 
правілаў інды-
ві ду аль най 
і калектыўнай 
працы пры 
выкананні 
комплекснай 
работы

 — с. 20—23;
1 — лісты 
4—7, лісты 
каляровай 
паперы;
 — дэталі, 
падрыхта-
ваныя на 
папярэднім 
уроку, клей;
 — пад-
кладная дош-
ка, наж ні цы, 
аловак, лі ней-
ка, памазок 
для клею;
4 — с. 31—34, 
46—48
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ТЭХНАЛОГІЯ НАРОДНЫХ РАМЁСТВАЎ

Вязанне кручком

20 Майстэрства 
вязання круч-
ком. Тэхналогія 
вязання слупка 
без накіду.
Сфарміраваць 
уяўленне аб 
запісе ўзору для 
вязання пры да-
памозе ўмоўных 
абазначэнняў; 
навучыць чытаць 
схемы для вя-
зання кручком, 
вывязваць слу-
пок без накіду; 
удасканальваць 
навыкі вязан-
ня паветра-
ных петляў, 
паўслупкоў

Праводзіць гутарку на тэму 
«Прыгажосць вязаных рэчаў». 
Дэманструе звязаныя круч-
ком вырабы ці/і іх выявы. 
Ак туа лізуе веды аб правілах 
выбару кручка і таўшчыні 
ні так. Тлумачыць умоўныя 
аба зна чэнні петляў і слупкоў, 
прынятых для запісу ўзору. 
Нагадвае прыёмы вязання 
ланцужка з паветраных пет-
ляў, паў слуп коў. Тлумачыць 
і паказвае прыёмы вывязван-
ня слупка без накіду. Тлума-
чыць па сля доў насць вязання 
вырабу па схеме

Арганізуюць рабочае месца. 
Аналізуюць схемы і гатовыя 
вязаныя вырабы. Вызнача-
юць адпаведныя вырабам 
схемы. Падбіраюць кручок 
у залежнасці ад таў шчы ні 
нітак. Выконваюць прак ты-
ка ван ні па вы вяз ван ні лан-
цужка з паветраных петляў, 
слупкоў без на кі ду. Вывяз-
ваюць кветачкі па схеме, 
прапанаванай у пад руч ніку

Мае ўяўленне 
аб тэх на ло гіі  
вязання  
кручком.  
Выконвае 
пра ві лы пад-
бору кручка 
ў залежнасці 
ад таўшчыні 
нітак, вывяз-
вае лан цуж кі 
з паветраных 
пет ляў, паў-
слуп кі і слупкі 
без накіду

 — с. 60—63, 
форзацы 1, 2;
 — ніткі;
 — пад-
кладная дош-
ка, наж ні цы, 
кручок;
4 — с. 109—
113
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21 Тэхналогія 
вязання слупка 
з на кідам.
Замацаваць 
на вы кі чытання 
схем для вязання 
кручком; наву-
чыць вывязваць 
слупок з накідам; 
пра доў жыць 
фар мі раванне 
на вы каў вязання 
паветраных 
пет ляў, паў слуп-
коў, слупкоў без 
на кіду

Актуалізуе веды вучняў пра 
ўмоўныя абазначэнні на схе-
мах для вязання кручком. 
Тлумачыць і паказвае прыёмы 
вывязвання слупка з на кі дам. 
Нагадвае асноўныя прыёмы 
выканання аплікацыі з вяза-
ных элементаў. Матывуе на 
выкананне аплікацыі з не вя лі-
кіх вырабаў, звязаных кручком

Арганізуюць рабочае месца. 
Падбіраюць кручок у за леж-
насці ад таў шчы ні ні так. Вы-
конваюць прак ты ка ван ні па 
вы вяз ванні слуп коў з на кі-
дам. Вывязваюць не вя лі кія 
кве тачкі па прапанаваных 
у пад ручніку схемах. Вызна-
чаюць кам па зі цыю вырабу, 
выконваюць аплі ка цыю 
са звязаных кручком лан-
цуж коў і не вя лі кіх вы ра баў 
(работа можа выконвацца 
ў групах)

Мае ўяўленне 
аб умоўных 
абазначэннях 
на схемах для 
вязання. Чы-
тае і разумее 
схемы. Вы-
вязвае круч-
ком лан цужкі 
з паветра-
ных петляў, 
паў слуп кі, 
слуп кі без на-
кі ду, слупкі 
з накідам

 — с. 60—64;
1 — ліст 
каляровага 
кардону;
 — ніткі, 
клей;
 — пад-
кладная дош-
ка, наж ні-
цы, кручок, 
памазок для 
клею;
4 — с. 109—
113

ТЭХНАЛОГІЯ АПРАЦОЎКІ МАТЭРЫЯЛАЎ

Выкананне вырабаў з тэкстыльных матэрыялаў

22 Выяўленчая 
нітка. Мадэля-
ванне вырабаў 
у тэхніцы 
выяўленчай 
ніткі.
Пашырыць 
уяўленні

Праводзіць гутарку на тэму 
«Іго лачка-чараўніца». Пра-
во дзіць аналогію і вылучае 
ад роз ненні паміж тэхнікай 
перапляцення краю асновы 
і выкананнем узораў у цэнтры 
асновы. Дэманструе паштоўкі 
з прос ты мі ўзорамі ў тэхніцы

Аналізуюць простыя ўзоры 
ў тэхніцы выяўленчай ніт кі. 
Арганізуюць рабочае месца. 
Рыхтуюць аснову для паш-
тоўкі. Ствараюць просты 
ўзор з вуглоў (ці вы ка рыс-
тоўваюць лісты з альбома 
з нанесенай разметкай, ці

Мае ўяўленне 
аб вы яў лен-
чай ніт цы. 
Тлумачыць 
і ажыц цяў ля е 
перапляценне 
вугла ў гэтай 
тэх ніцы

 — с. 34—
35, 78, форза-
цы 1, 2;
1 — лісты 
7, 8, калька, 
капі ра валь-
ная папера;
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аб майстэрстве 
выяўленчай 
ніт кі; сфар мі ра-
ваць уяўленне 
аб атрыманні 
ўзораў шляхам 
перапляцення 
нітак; наву-
чыць складаць 
простыя ўзоры 
ў тэхніцы выяў-
лен чай ніткі; 
навучыць выкон-
ваць перапля-
ценне вугла

выяў ленчай ніткі. Знаёміць 
з прынцыпам стварэння ўзору 
з простых элементаў (вуглоў). 
Акцэнтуе ўвагу на правілах 
бяспечнай работы цыркулем, 
шылам, іголкай. Тлумачыць 
па сля доў насць пад рых тоў кі 
асновы для вырабу паштоў-
кі, упрыгожанай выяўленчай 
ніт кай. Дэманструе па сля доў-
насць перапляцення вугла

пераводзяць узор са с. 78 
пад руч ні ка). Робяць адту-
лі ны шылам. Падбі раюць 
ніт кі і выконваюць перапля-
ценне. Аналізуюць вынік 
і працэс вырабу паштоўкі

 — ніткі, 
скотч;
 — пад-
кладная дош-
ка, наж ні цы, 
шыла, іголка, 
аловак, лі-
ней ка;
4 — с. 61—64, 
69—71

23 Мадэляванне 
вырабаў у тэх-
ніцы выяўлен-
чай ніткі.
Прадоўжыць 
фарміраванне на-
вы каў атрымання 
ўзо раў шляхам 
перапляцення 
ні так; навучыць 
выконваць 
перапляценне 
акруж насці

Актуалізуе веды вучняў пра 
выяўленчую нітку і споса-
бы перапляцення ўзору. Дэ-
манструе вырабы і іх выявы 
ў тэх ніцы выяўленчай ніткі. 
Нагадвае па сля доў насць пад-
рых тоў кі асновы для выяў-
лен чай ніткі. Дэманструе па-
сля доў насць перапляцення 
акруж насці

Аналізуюць выраб у тэх ні-
цы выяўленчай ніткі, назы-
ваюць неабходныя ма тэ ры я-
лы, інст ру мен ты і пры ста са-
ван ні. Арганізуюць рабочае 
месца. Рыхтуюць аснову для 
перапляцення ўзо ру «со-
нейка» (вы ка рыс тоў ваюць 
ліст з альбома з разметкай 
ці размячаюць акружнасць 
і месцы праколу самастой-
на). Робяць адту лі ны па 
разметцы. 

Мае ўяўленне 
аб спосабах 
атрымання 
ўзо раў у тэх-
ні цы выяў-
лен чай ніткі. 
Тлумачыць 
і ажыц цяў ляе 
перапляцен-
не акруж нас ці 
ў гэтай тэх-
ніцы

 — с. 36—
37, 78;
1 — ліст 2б, 
калька, капі-
ра валь ная 
папера;
 — ніткі, 
скотч;
 — пад-
кладная дош-
ка, наж ні цы, 
шыла, іголка, 
аловак, 

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



2
3

2

Працяг

1 2 3 4 5 6

Выконваюць прак ты ка ван-
ні па пера пляценні акруж-
насці. Аналізуюць вырабы 
з двума слаямі нітак, вызна-
чаюць адрозненні. Выконва-
юць другі слой перапляцен-
ня на сваёй аснове

цыркуль, лі-
ней ка;
4 — с. 61—64, 
71—73

Выкананне вырабаў з паперы і кардону

24 Мадэляванне  
ў тэхніцы 
арыгамі.
Удасканальваць 
уменні згінаць 
паперу; наву-
чыць вырабляць 
ды на мічныя 
фі гур кі спосабам 
шматразовага 
згі нан ня

Нагадвае правілы, спосабы 
і ўмоў ныя абазначэнні згі нан-
ня ў тэхніцы арыгамі, дэман-
струе па сля доў насць вырабу 
фі гур кі «жураўлік, які махае 
кры ламі»

Арганізуюць рабочае месца. 
Выконваюць прак ты ка ван-
ні па згінанні паперы. Згі-
на юць з квадрата базавую 
форму «трохвуголь нік» і на 
яе аснове разам з нас таў ні-
кам складваюць фігур ку 
«жу раў лік». Упрыгожваюць 
фі гурку

Чытае і разу-
мее схемы 
складвання 
фі гу рак у тэх-
ні цы арыгамі. 
Вырабляе 
фігуркі споса-
бам шматразо-
вага згінання 
па схеме

 — с. 24—
25, форзац 4;
1 — ліст 
каляровай 
паперы;
 — пад-
кладная дош-
ка, наж ні цы;
4 — с. 48—51

Выкананне вырабаў з тэкстыльных матэрыялаў

25 Мадэляван-
не вырабаў 
у тэхніцы абрэз-
кавага шыцця.
Пазнаёміць 
з абрэзкавым

Праводзіць гутарку на тэму 
«Гі сторыя і традыцыі абрэз-
кавага шыцця». Дэманструе 
вырабы і асобныя элементы 
ўзо раў у тэхніцы абрэзкавага 
шыцця. Тлумачыць тэх на ло гію

Прыводзяць прыклады вы-
ра баў, выкананых у тэх-
ні цы абрэзкавага шыцця. 
Пад бі раюць неабходныя 
ма тэ ры я лы, інст ру мен ты. 
Арга ні зу юць рабочае месца. 

Мае ўяўленне 
аб абрэзкавым 
шыцці. Выкон-
вае абрэзкавы 
ўзор з трох ву-
голь ні каў,

 — с. 32—
33, 79,
форзацы 1, 2;
1 — калька;
 — тканіна, 
ніткі;
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шыццём, раз-
настайнасцю 
ўзораў абрэз-
кавага шыцця 
і прынцыпамі 
іх атрымання; 
навучыць вы-
конваць выраб 
у тэхніцы абрэз-
кавага шыцця

зборкі вырабу з абрэзкаў. Пра-
во дзіць аналіз вырабу, выка-
нанага ў тэхніцы абрэзкавага 
шыцця. Тлумачыць тэх на ло-
гію выканання вырабу. Дэ-
манструе прыёмы выканання 
абрэзкавага ўзору з трох ву-
голь нікаў

Ана лі зуюць выраб, выка-
наны ў тэхніцы абрэзкавага 
шыцця, вызначаюць ад роз-
ненні ў афармленні дэ таляў. 
Выкройваюць дэ та лі паду-
шач кі. Пад бі раюць аб рэз кі 
для ўзору з трох ву гольні-
каў. Выконваюць абрэзка-
вы ўзор пры дапамозе шва 
«ручная строчка»

злучае  
абрэзкі пры 
дапамозе 
шва «ручная 
строчка»

 — пад-
кладная дош-
ка, лякала 
квадратнай 
формы, крэй-
да кравец-
кая, шпількі, 
іголка, на-
парстак, наж-
ні цы, лі ней-
ка, аловак, 
сашчэпкі;
4 — с. 57—61, 
67—69

26 Пашыў швейна-
га вырабу.
Прадоўжыць 
фарміраванне 
навыкаў пашы-
ву швейных 
вырабаў

Нагадвае правілы бяспечнай 
работы іголкай і наж ні ца мі. 
Тлумачыць і дэманструе па-
сля доў насць пашыву паду-
шач кі. Акцэнтуе ўвагу на 
не аб ход насці выкарыстання 
напарстка. Нагадвае прыёмы 
злучэння дэталяў швом «руч-
ная строчка». Нагадвае пра-
ві лы выканання шва «цераз 
край»

Арганізуюць рабочае месца. 
Расказваюць пра неабход-
насць дакладнага выканан-
ня правілаў бяспекі працы. 
Сшываюць дэ та лі па ду-
шачкі, набіваюць яе сін тэ-
по нам ці абрэзкамі тка ні-
ны, зашываюць падушачку 
швом «цераз край»

Тлумачыць 
і ажыц цяў ляе  
тэх на ло гію 
вырабу па ду-
шачкі з абрэз-
кавым узорам

 — с. 33;
 — дэталі 
падушачкі, 
падрыхта-
ваныя на 
папярэднім 
уроку, сін тэ-
пон, ніткі;
 — пад-
кладная дош-
ка, наж ні цы, 
іголка, напар-
стак;
4 — с. 56—57, 
67—69
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ТЭХНАЛОГІЯ НАРОДНЫХ РАМЁСТВАЎ

Вышыўка

27 Беларуская 
вышыўка кры-
жыкам.
Пазнаёміць 
з бе ла рускім 
рамяством — 
вы шыў кай, 
ма тэ ры я ламі, 
інст ру мен та мі 
і пры ста са ван-
нямі, што вы ка-
рыс тоў ва юц ца; 
навучыць прыё-
мам вышыўкі 
крыжыкам

Праводзіць гутарку на тэму 
«Беларуская вышыўка кры-
жыкам і яе асаблівасці». Дэ-
манструе вырабы з вышыўкай 
крыжыкам. Расказвае пра ма-
тэ ры я лы, інст ру мен ты і пры-
ста са ван ні, неабходныя для 
вы шыў кі. Акцэнтуе ўвагу на 
якасці тканіны для вышыўкі. 
Тлумачыць патрабаванні да 
якас ці вышыўкі. Дэманструе 
па сля доў насць пад рых тоў кі 
тка ні ны да работы, замаца-
вання ніткі на тканіне, па сля-
доў насць вышывання рада 
кры жыкаў

Арганізуюць рабочае мес-
ца. Параўноўваюць тка ні ну 
для вышыўкі (канва) з ін-
шы мі (раней выка рыс та ны-
мі) тканінамі. Выконваюць 
прак ты ка ван ні па за пяль-
ван ні тканіны, замаца ванні 
ніт кі на тканіне, вышыўцы 
гарызантальнага і верты-
кальнага радоў крыжыкаў

Мае ўяўленне 
аб вышыўцы 
крыжыкам, 
ма тэ ры я лах, 
інст рументах 
і пры ста са-
ван нях, што 
вы ка рыс-
тоў ва юц ца, 
патрабаван-
нях да якасці 
вы шыў кі. 
Вышывае 
гарызанталь-
ныя і верты-
кальныя рады 
кры жыкаў

 — с. 64—67, 
форзацы 1, 2;
 — канва, 
ніткі;
 — пад-
кладная дош-
ка, наж ні цы, 
ігол ка, пяль-
цы;
4 — с. 114—
123

28 Вышыўка кры-
жыкам па схеме.
Пазнаёміць са 
схемамі для 
вышыўкі кры-
жыкам,  
умоў нымі

Праводзіць гутарку на тэму 
«Прафесія вышывальшчыца». 
Тлумачыць асаблівасці гра-
фіч ных выяў узораў для вы-
шыў кі крыжыкам. Тлумачыць, 
як правільна арганізаваць ра-
боту з выкарыстаннем схемы. 

Арганізуюць рабочае месца. 
Аналізуюць схемы і вышы-
тыя ўзоры. Выбіра юць схе-
му для вышыўкі мі ні я цю-
ры, падбіраюць неабходныя 
ніткі. Вышываюць шмат-
колерны ўзор на тка ні не

Мае ўяўленне 
аб пра фе сій-
най дзейнасці 
вышываль-
шчыцы.  
Чытае і ра зу-
мее схемы

 — с. 66—67;
 — канва, 
ніткі;
 — падклад-
ная дош ка, 
наж ні цы, ігол-
ка, пяльцы;
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абазначэннямі 
на іх; навучыць 
выконваць 
вышыўку кры-
жыкам па схеме

Матывуе вучняў на вышыўку 
мініяцюры

ў ад па вед нас ці з выбранай 
схемай

для вышыўкі. 
Вышывае 
крыжыкам 
просты ўзор 
па схеме

4 — с. 116—
121, 123—125

29 Афармленне вы-
шытых вырабаў.
Замацаваць 
навыкі вышы-
вання крыжыкам 
па схеме; наву-
чыць афармляць 
вышытыя вы-
рабы невялікага 
памеру

Дэманструе варыянты афарм-
лення вышытых вырабаў. 
Тлумачыць па сля доў насць 
афармлення вырабу ў кар-
донную рамачку. Нагадвае 
па сля доў насць разметкі рамкі 
і тэх на ло гію выразання па 
ўнут ра ных контурах

Арганізуюць рабочае мес-
ца. Завяршаюць вы шыў ку 
ўзо ру, пачатую на папя рэд-
нім уроку. Складваюць ліст 
тонкага кардону з альбома 
ў выглядзе паштоў кі. Раз-
мячаюць самастойна ці вы-
ка рыс тоўваюць прапанава-
ную на лісце разметку, вы-
разаюць на кардоне рамачку 
для вышыўкі. Уклейваюць 
вышыўку ў падрыхтаваную 
рамачку. Ацэньваюць вынік 
работы

Вышывае 
крыжыкам  
просты шмат-
колерны ўзор 
па схеме. 
Афармляе 
вышыўку 
ў рамачку 
з кардону

 — с. 66—67;
1 — ліст 9;
 — канва 
з вышыўкай, 
пачатай на 
папярэднім 
уроку, ніткі, 
клей;
 — пад-
кладная дош-
ка, наж ні-
цы, іголка, 
пяльцы, ало-
вак, лі ней ка, 
памазок для 
клею;
4 — с. 116—
121, 123—125
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ТЭХНАЛОГІЯ АПРАЦОЎКІ МАТЭРЫЯЛАЎ

Выкананне вырабаў з нетрадыцыйных матэрыялаў

30 Асновы тэх на-
ло гіі апрацоўкі 
дроту.
Сфарміраваць 
уяўленне пра 
дрот, яго ўлас ці-
вас ці; пазнаёміць 
з інстру мен тамі 
па апрацоўцы 
дроту; навучыць 
прыёмам згі нан-
ня і злучэння 
дроту, прыёмам 
апра цоў кі дроту; 
навучыць мадэ-
ляваць простыя 
фігуры з дроту

Праводзіць гутарку на тэму 
«Што робяць з дроту?». Арга-
ні зуе доследную працу па па-
раў нанні ўласцівасцей дроту 
і шпагату (вяроўкі, тоўс тых 
нітак). Тлумачыць асноў нае 
прызначэнне дроту, яго ўлас-
ці вас ці, памеры. Знаё міць 
з інст ру мен там для разразан-
ня дроту. Паказвае прыёмы 
і тлумачыць правілы выка-
нання асноў ных тэхна ла гіч-
ных аперацый — разразанне, 
згі нан не, скручванне. Тлума-
чыць тэх на ло гію вырабу фі гу-
рак з дроту

Прыводзяць прыклады вы-
ра баў з дроту. Параў ноў-
ва юць уласцівасці дроту 
і шпагату (вяроўкі, тоўс тых 
ні так). Арганізуюць рабочае 
месца. Выконваюць прак-
ты ка ван ні па раз ра зан ні, 
згі нан ні, скручванні дроту. 
Вырабляюць фігуркі з дроту 

Мае ўяўленне 
аб улас ці вас-
цях дроту, 
інст ру мен-
тах для яго 
апра цоўкі, 
асноў ных тэх-
на ла гіч ных 
аперацыях. 
Тлумачыць 
і ажыц цяў ляе 
тэх на ло гію 
вырабу фі гу-
рак з дроту

 — с. 42—43;
 — дрот;
 — пад-
кладная дош-
ка, кусачкі;
4 — с. 80, 
81—82

Выкананне вырабаў з паперы і кардону

31 Канструяванне 
дынамічных вы-
рабаў з паперы 
і кардону.
Пашырыць 
уяў ленні аб ру-
хомых злучэннях 
дэталяў;

Дэманструе дынамічныя цац кі 
з кардону. Тлумачыць па сля-
доў насць іх вырабу. Актуа лі-
зуе веды вучняў пра рухомыя 
і нерухомыя злучэнні дэта-
ляў. Дэманструе прыёмы вы-
канання рухомага дротавага 
злучэння «смоўж». Паэтапна

Арганізуюць рабочае мес-
ца. Аналізуюць дынаміч ныя 
цацкі па колькасці дэта ляў, 
ужытых ма тэ ры я лах, споса-
бах злучэння. Прыводзяць 
прыклады рухомага і неру-
хомага злучэння дэта ляў. 
Выконваюць прак ты ка ван ні

Выконвае дро-
тавае злучэн-
не «смоўж». 
Тлумачыць 
па сля доў-
насць і ажыц-
цяў ляе тэх на-
ло гію вырабу

 — с. 24—
25, 78, форза-
цы 1, 2;
1 — ліст 10;
 — дрот,  
вя роў ка, 
пластыкавыя 
тру бач кі;
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навучыць вы-
рабляць дына-
мічную цацку 
з дротавым злу-
чэннем дэталяў

тлумачыць і паказвае па сля-
доў насць вырабу дынамічнай 
цацкі

па атрыманні дротавага злу-
чэння «смоўж». 
Падбіраюць ма тэ ры я лы, вы-
разаюць дэталі цацкі з ліс та 
альбома, склейваюць пар-
ныя дэталі паміж сабой, збі-
раюць дынамічную цацку 
(работа можа выконвацца 
ў групах па 2 вучні)

дынамічнай 
цацкі з кардо-
ну з дротавым 
злучэннем 
«смоўж»

 — пад-
кладная дош-
ка, наж ні цы, 
шыла, ку сач кі;
4 — с. 51—52

Выкананне вырабаў з нетрадыцыйных матэрыялаў

32 Асновы тэх на-
ло гіі апрацоўкі 
пластмасы.
Пашырыць 
уяўленні аб 
пластмасах; на-
вучыць канстру-
яваць вырабы 
з пластмасавых 
дэталяў

Актуалізуе веды аб пластма-
сах. Арганізуе доследную пра-
цу па параўнанні ўласцівасцей 
пластмасы і іншых ма тэ ры-
я лаў (шкла, металу, кардону, 
дрэва, нітак); выяўленні тэх на-
ла гічных асаблівасцей падчас 
работы з пластмасай, паперай, 
тка ні най. Праводзіць гутарку 
на тэму «Другое жыццё рэ-
чаў». Дэманструе разнастай-
ныя вырабы з пластмасавых 
дэ та ляў (фла ко наў, кор каў ад 
бутэлек, слоікаў, фут ля раў для 
кін дэр-сюр пры заў, упаковак 
для цукерак і інш.). Тлумачыць 
асаб лівасці злучэння дэ та ляў

Прыводзяць прыклады вы-
ра баў з пластмас. Параў ноў-
ва юць уласцівасці пласт-
масы і іншых ма тэ ры я лаў; 
вы яў ляюць тэхналагіч ныя 
асаб лі васці падчас работы 
з пластмасай, паперай, тка-
ні най. Арганізуюць рабочае 
месца. Аналізуюць прад стаў-
ле ныя вырабы. Вызначаюць 
у іх рухомыя і нерухомыя 
злу чэн ні. Прапануюць свае 
варыянты вы ра баў з пласт-
масавых дэ та ляў. Тлумачаць 
неабходнасць дакладнага 
выканання пра вілаў бяспеч-
най работы інструментамі.

Выконвае 
просты выраб 
з пластмаса-
вых дэ та ляў. 
Пры трым лі ва-
ец ца пра ві лаў 
бяс пекі працы

 — с. 44—47;
1 — лісты 
каляровай 
паперы;
 — пласт-
масавыя вы-
рабы, ніткі, 
дрот, скотч;
 — пад-
кладная дош-
ка, наж ні-
цы, кусачкі, 
шыла, іголка;
4 — с. 80—81, 
83—84
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Працяг
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паміж сабой. Расказвае пра ру-
хомыя і нерухомыя злу чэн ні. 
Дэманструе прыёмы злучэн-
ня дэталяў рознымі спо са ба-
мі. Дапамагае пры вы ка нан ні 
складаных злучэнняў

Вызначаюць па сля доў насць 
выканання вырабу з пласт-
масавых дэталяў. Пад бі ра-
юць ма тэ ры я лы і выконва-
юць выраб

ТЭХНАЛОГІЯ ГАСПАДАРАННЯ

Кнігі ў нашым доме

33 Догляд кніг. 
Дробны рамонт 
кніг.
Пазнаёміць 
з працэсам ства-
рэння кнігі; фар-
мі раваць бераж-
лівыя адносіны 
да кніг; навучыць 
абгортваць кнігу, 
выконваць дроб-
ны рамонт кніг

Арганізуе экскурсію ў школь-
ную бібліятэку. Пра во дзіць 
гу тар кі на тэмы «Бераж лі выя 
адносіны да кніг» і «Пра цоў-
ная дзейнасць работнікаў дру-
кар ні». Называе і дэманструе 
асноўныя правілы догляду 
кніг і спосабы рамонту. Арга-
ні зуе дзейнасць па ана лі зе 
стану школьных пад руч ні каў 
вуч няў і іх дробным рамонце

Паўтараюць асноўныя пра-
ві лы догляду кніг і споса-
бы іх рамонту. Абгортва-
юць кнігі нестандартнага 
памеру. Ажыц цяў ля юць 
у скла дзе спецыялізаваных 
брыгад дробны рамонт кніг 
(уклейванне старонак, за-
клейванне разрываў старо-
нак, склейванне форзаца)

Мае ўяўленне 
аб працэсе 
стварэння 
кнігі, правілах 
карыстання 
і догляду кніг.
Абгортвае 
кнігі, выкон-
вае дробны 
рамонт кніг

 — с. 68—69;
 — папера, 
клей, скотч;
 — пад-
кладная дош-
ка, наж ні цы, 
памазок для 
клею;
4 — с. 126—
128

Падрыхтоўка да свята

34 Фестываль май-
стэрства.
Садзейнічаць 
абагульненню 
і самааналізу

Арганізуе дзейнасць вучняў 
па абагульненні і сістэматыза-
цыі вопыту за ўвесь курс на-
вучання. Арганізуе дзейнасць 
па вырабе рамкі для граматы

Аналізуюць і прэзентуюць 
вопыт уласнай пра цоў най 
дзейнасці на прыкладзе вы-
кананых імі вырабаў.
Распрацоўваюць канструк-

Ана лі зуе во-
пыт сваёй 
пра цоў най 
дзей насці, 
асэн соўвае

 — с. 70—71;
1 — ліст 11, 
лісты папяро-
вай паперы;
 — выка-

2
3

9

Заканчэнне

1 2 3 4 5 6

ўласнай дзей нас - 
ці вучняў на ўро- 
ках пра цоў на га 
навучання на пра-
цягу навучальна-
га года; удаска-
нальваць уменні 
рас працоўкі 
канструкцыі 
рамкі і яе афарм-
лення з выкары-
станнем розных 
ма тэ ры я лаў 
і тэх на ло гій

цыю, па сля доў насць вырабу 
і ажыц цяў ля юць тэх на ло-
гію стварэння дэкара тыў най 
рамкі

рэальныя 
маг чы масці 
ў ажыц цяў-
лен ні разна-
стайных тэх-
на ло гій пера-
ўтва рэння 
ма тэ ры я лаў

рыстаныя 
ў 4 класе;
 — выка-
рыстаныя 
ў 4 класе;
4 — с. 128—
129

ВЫНІКОВЫЯ ЗАНЯТКІ

35 Выніковыя за-
няткі.
Садзейнічаць 
асэнсаванню 
вопыту пра цоў-
най дзейнасці, 
фар міраванню 
эмацыянальна-
каш тоў насных 
адно сінаў да пра-
цэсу і вынікаў 
працы

Арганізуе выставу-кірмаш 
і ак тыў ны ўдзел у ёй усіх вуч-
няў. Акцэнтуе ўвагу на дасяг-
нутых поспехах. Уручае вуч-
ням граматы «Умелец ручной 
працы» ў розных наміна цыях

Бяруць удзел у выставе-кір-
ма шы вырабаў. Дэманстру-
юць уласныя вырабы, прэ-
зентуюць іх лепшыя бакі. 
Ана лі зуюць створаныя на 
ўро ках вырабы паводле ма-
тэ ры я лаў, ужытых інст ру-
мен таў і пры ста са ван няў, 
асаб лі васцей тэх на ло гіі вы-
рабу

Аналі зуе ўлас-
ную пра цоў-
ную дзей-
насць і свае 
маг чы масці

 — с. 74—75;
1 — бланк 
граматы;
4 — с. 139—
141
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