
Асновы бяспекі жыццядзейнасці
(1 г на тыдзень, 35 г)

№ ву-
чэбных 

заняткаў, 
дата

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

відаў і спосабаў дзейнасці
Практычныя работы 

і рэкамендацыі

1 2 3 4 5

Правілы дарожнага руху (2 г)

1 Рух транспартных сродкаў.
Хуткасць руху транспа-
ртных сродкаў. Шлях спы-
нення транспартных сро-
дкаў. Час, неабходны для 
спынення транспартна-
га сродку. Бяспечная ад-
легласць ад пешахода да 
транспартнага сродку для 
пераходу праезнай часткі 
дарогі ў розных умовах на-
двор’я (туман, дождж, снег, 
галалёд, лістапад, цёмны час 
сутак) пры руху транспа-
ртнага сродку з пэўнай ху-
ткасцю

Абагульніць і замаца-
ваць веды пра хуткасць 
транспартных сродкаў. 
Растлумачыць небяспе-
ку, якую нясе транспа-
ртны сродак, што ру-
хаецца. Азнаёміць з па-
няццем «прыпыначны 
шлях транспартнага 
сродку». Растлумачыць, 
як змяняецца шлях 
спынення ў дождж, 
снег, галалёд, лістапад. 
Сістэматызаваць веды 
пра памяншэнне адле-
гласці бачнасці даро-
жнай абстаноўкі пры 
выпадзенні ападкаў 
(туман, дождж, снег) 
і ў цёмны час сутак. 
Развіць навык выканан-
ня патрабаванняў ПДР

Гутарка пра віды транспа-
ртных сродкаў, якія ўдзель-
нічаюць у дарожным руху, 
і хуткасці, з якой яны ру-
хаюцца як у населеным пу-
нкце, так і па-за яго межамі. 
Ацэнка часу руху да пеша-
ходнага перахода транспа-
ртнага сродку, які знаходзі-
цца на пэўнай адлегласці ад 
яго. Супастаўленне адлегла-
сці бачнасці транспартнага 
сродку ў добрае надвор’е 
і ва ўмовах недастатковай 
бачнасці дарогі, асаблі-
ва падчас ападкаў. Аповед 
настаўніка пра небяспеку, 
якую нясе для ўдзельнікаў 
дарожнага руху транспа-
ртны сродак у залежнасці ад 
яго віду і хуткасці, з якой ён 
рухаецца. 

Рэкамендацыі: абме-
ркаваць з бацькамі 
меры бяспекі, якіх 
варта прытрымліва-
цца пры пераходзе 
праезнай часткі даро-
гі ў населеным пункце 
і па-за ім ва ўмовах 
недастатковай бачна-
сці дарогі; вывучыць 
п. 2.30 (недастатко-
вая бачнасць дарогі), 
2.55 (праезная частка 
дарогі), 2.63 (цёмны 
час сутак) ПДР
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Працяг

1 2 3 4 5

у аб’ёме патрабаванняў, 
што прад’яўляюцца да 
пешаходаў, якія ўдзе-
льнічаюць у дарожным 
руху

Дэманстрацыя відэаматэ-
рыялаў пра пашкоджан-
ні транспартных сродкаў 
і разбурэнні ў выніку іх 
сутыкнення паміж сабой 
і з дарожным асяроддзем. 
Тлумачэнне паняцця «пры-
пыначны шлях» і павелі-
чэн ня яго ў дождж, снег, 
галалёд, лістапад. Развіццё 
вакамеру і навыку візуаль-
нага вызначэння бяспечнай 
адлегласці да транспартнага 
сродку ў выпадку пераходу 
праз праезную частку даро-
гі ў розных умовах надвор’я

2 Рух пешаходаў па абочы-
не і праезнай частцы дарогі 
ў светлы і цёмны час сутак, 
ва ўмовах недастатковай 
бачнасці дарогі. 
Роля сігнальных ліхта-
роў і святловяртальнікаў 
для транспартных сродкаў 
і пешаходаў. Рух пешахо-
даў, якія вядуць у руках ве-
ласіпед, мапед, матацыкл 
(п. 2.34, 2.55, 2.78, 2.63, 2.30, 
17.1—17.3, 19 ПДР)

Абагульніць і замаца-
ваць веданне тэрмінаў: 
2.46 — пешаход, 2.69 — 
транспартны сродак, 
2.5 — веласіпед, 2.27 — 
мапед, 2.28 — мата-
цыкл, 2.72 — тратуар, 
2.47 — пешаходная да-
рожка, 2.6 — веласіпе-
дная дарожка. Азна-
ёміць з сігнальнымі лі-
хтарамі (габарытныя 
і стаяначныя агні, пака-

Аповед настаўніка аб пра- 
вах і абавязках пешаходаў, 
якія ўдзельнічаюць у да-
рожным руху. Гутарка пра 
элементы дарогі, па якіх 
можа перамяшчацца пеша-
ход, і ўмовах, якія дапуска-
юць рух пешахода ў цёмны 
час сутак. Дэманстрацыя 
святлоадбівальных элеме-
нтаў; правілы іх размяшчэ-
ння на элементах адзення 
і аксесуарах пешахода

Рэкамендацыі: паўта-
рыць п. 2.5, 2.6, 2.27, 
2.28, 2.46, 2.47, 2.69, 
2.72 ПДР; вывучыць 
п. 2.34, 2.55, 2.78, 2.63, 
2.30, 17.1—17.3, 19 
ПДР, дарожныя зна-
кі: 4.6.1. Пешаходная 
дарожка; 4.6.2. Канец 
пешаходнай дарожкі; 
лініі гарызантальнай 
дарожнай разметкі 
1.30, 1.31
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зальнікі паваротаў, лі-
хтары задняга ходу, 
стоп-сігналы) і святло-
адбівальнымі элемен-
тамі, усталяванымі на 
транспартных сродках. 
Растлумачыць пры-
нцып работы святло-
адбівальнага элемента. 
Растлумачыць, што рух 
пешахода па краі пра-
езнай часткі насустрач 
руху транспартных сро-
дкаў дапускаецца толь-
кі пры адсутнасці тра-
туара, пешаходнай або 
веласіпеднай дарожкі

Асабістая бяспека (1 г)

3 Правілы бяспечных паводзін 
у сітуацыях крымінагеннага 
характару. 
Крымінальныя сітуацыі 
ў падлеткавым асяроддзі 
(бойка, крадзеж, наркоты-
кі, ілжывае паведамленне 
аб небяспецы і інш.). Паве-
дамленне пра злачынства. 
Спосабы паведамлення 

Засвоіць правілы па-
пярэджання пападання 
ў сітуацыі крымінаген-
нага характару. Выву-
чыць магчымыя споса-
бы процідзеяння кры-
мінальным сітуацыям. 
Засвоіць правілы паво-
дзін у сітуацыях крымі-
нагеннага характару

Вывучэнне магчымых пры-
чын уцягвання ў сітуацыі 
крымінагеннага характару. 
Разгляд тыповых крыміна-
генных сітуацый і паводзін, 
якія дазваляюць іх пазбе-
гнуць. Аналіз адэкватных 
паводзін у крымінагенных 
сітуацыях.

Р о л е в а я  г у л ь н я 
«Практычныя дзеян-
ні ў выпадку адной 
з магчымых крыміна-
льных сітуацый»

3
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пра небяспеку (выкарыстан-
не тэлефона, зварот да зна-
ёмых або дарослых, падача 
сігналаў аб небяспецы і г. д.)

В ы к а р ы с т а н н е  Э А Р : 
https://urla.ru/15XWSE5X

Пажарная бяспека (4 г)

4 Пажарная бяспека пры пра-
вядзенні масавых мерапры-
емстваў.
Пажарная бяспека на адкры-
тых пляцоўках (стадыёны, 
паркі, гарадскія плошчы, 
вулічныя шэсці). Недапу-
шчальнасць выкарыстан-
ня ў натоўпе піратэхнічных 
вырабаў, запаленых свечак, 
падсвечвання запалкамі ці 
запальнічкамі. Захаванне 
асцярожнасці на святочных 
мерапрыемствах і наро-
дных гуляннях, якія праду-
гледжваюць распальванне 
вогнішч, салюты, феерве-
ркі. Дзеянні ў выпадку ўзні-
кнення пажаранебяспечных 
сітуацый

Азнаёміць з магчымай 
небяспекай падчас ма-
савых мерапрыемстваў. 
Засвоіць правілы пажа-
рнай бяспекі і бяспе-
чных паводзін пры 
наведванні масавых ме-
рапрыемстваў. Выву-
чыць магчымыя споса-
бы дзеянняў у выпадку 
ўзнікнення пажаране-
бяспечных сітуацый 
падчас масавых мера-
прыемстваў. Сфарміра-
ваць разуменне важнасці 
запамінання размяшчэн-
ня эвакуацыйных выха-
даў; магчымасці атрыма-
ння апёкаў пры распаль-
ванні і паблізу вогнішча, 
траўм пры выкарыстан-
ні піратэхнічных выра-
баў

Азнаямленне з магчымай 
небяспекай падчас масавых 
мерапрыемстваў. Вывучэн-
не правіл пажарнай бяспекі 
і бяспечных паводзін пры 
наведванні масавых мера-
прыемстваў. Засваенне спо-
сабаў тушэння падпаленага 
адзення на чалавеку, алга-
рытму адэкватных дзеян-
няў у выпадку ўзнікнення 
пажаранебяспечных сіту-
ацый падчас масавых ме-
рапрыемстваў. Выкары-
станне ЭАР: https://urla.
ru/13hlPC16

Складанне плана эва-
куацыі з месца ма-
савага знаходжання 
людзей. Складанне 
алгарытму дзеянняў 
у выпадку ўзнікнен-
ня пажару на адкры-
тых пляцоўках і пад-
час святочных мера-
прыемстваў
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5 Пажарная небяспека рэчы-
ваў і матэрыялаў.
Цвёрдыя гаручыя рэчывы 
і матэрыялы. Самазагаранне 
рэчываў. Выбухова- і пажа-
ранебяспечныя пара- і газа-
паветраныя сумесі. Пажара-
небяспека драўнянага і му-
чнога пылу 

Сфарміраваць паняц-
ці пра гаручыя рэчывы 
і матэрыялы, выбухова- 
і пажаранебяспечныя 
пара- і газапаветраныя 
сумесі, самаўзгаранні, 
крыніцы ўзгарання, га-
рэння. Азнаёміць з не-
бяспекай узгарання 
і выбуху, сфарміраваць 
разуменне небяспекі 
пры няўмелым абыхо-
джанні з гаручымі газа-
мі, лёгкаўзгаральнымі 
і гаручымі вадкасцямі. 
Фарміраваць разумен-
не важнасці захавання 
правіл пажарнай бяспекі  

Вывучэнне паняццяў «га-
ручае рэчыва», «крыніца 
ўзгарання», «самазагара-
нне», «гарэнне», «лёгкаў-
згаральная вадкасць», «га-
ручая вадкасць», «выбу-
хова- і пажаранебяспечная 
газапаветраная сумесь». 
Азнаямленне з гаручымі 
рэчывамі і матэрыяламі. 
Разгляд працэсу гарэння 
і яго небяспека, з’явы ўзга-
рання і самазагаранне. 
В ы к а р ы с т а н н е  Э А Р : 
https://urla.ru/170hq6Tu 

Складанне спіса га-
ручых рэчываў і ма-
тэрыялаў. Заданне: 
вывучыць выпадкі 
ўзгаранняў і пажараў, 
якія адбыліся па неас-
цярожнасці

6 Бытавыя і газавыя прыборы. 
Забеспячэнне пажарнай бяс-
пекі пры карыстанні быта-
вымі і газавымі прыборамі

Сфарміраваць разу-
менне важнасці бяс-
печных паводзін пры 
абыходжанні з быта-
вымі і газавымі прыбо-
рамі. Вывучыць меры 
пажарнай бяспекі пры 
карыстанні бытавы-
мі электрычнымі, эле-
ктранагравальнымі і га-
завымі прыборамі.

Вывучэнне правіл карыста-
ння, мер пажарнай бяспекі 
пры выкарыстанні бытавых 
электрычных, электрана-
гравальных і газавых пры-
бораў. 
В ы к а р ы с т а н н е  Э А Р : 
https://urla.ru/13tJWjLx

С к л а д а н н е  с п і с а 
правіл карыстання 
бытавымі і газавымі 
прыборамі. Рашэнне 
сітуацыйных задач. 
Заданне: вывучыць 
інструкцыі па эксплу-
атацыі бытавых эле-
ктрычных, электрана-
гравальных і газавых 
прыбораў.
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Фарміраваць навыкі 
карыстання бытавымі 
і газавымі прыборамі

Складанне алгары-
тму дзеянняў у выпа-
дках самазагарання 
рэчываў, выбухова- 
і пажаранебяспечных 
пара- і газапаветра-
най сумесі, драўняна-
га і мучнога пылу

7 Небяспека чаднага газу. 
Прычыны ўтварэння чадна-
га газу. Прыметы атручэн-
ня чадным газам. Дзеянні 
ў выпадку з’яўлення хара-
ктэрнага пагаршэння сама-
адчування. Першая дапа-
мога пацярпелым. Меры па 
прадухіленні ўтварэння ча-
днага газу

Сфарміраваць разуме-
нне небяспекі чаднага 
газу. Вывучыць меры 
па прадухіленні ўтварэ-
ння чаднага газу. Засво-
іць прыметы атручэння 
чадным газам, пара-
дак першай дапамогі 
ў выпадку атручвання 
чадным газам

Азнаямленне з небяспекай 
чаднага газу, прычынамі 
яго ўтварэння. Засваенне 
прымет атручэння чадным 
газам. Вывучэнне пара-
дку карыстання пячным 
ацяпленнем, прыборамі, 
якія выдзяляюць чадны газ. 
В ы к а р ы с т а н н е  Э А Р : 
https://urla.ru/162y9Myb

Складанне памяткі 
прымет атручэння ча-
дным газам. Фарму-
лёўка і практычная 
адпрацоўка алгары-
тму дзеянняў пры 
аказанні першай да-
памогі пры атручэнні 
чадным газам

Абагульняльныя заняткі (1 г)

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

Навучыць алгарытмам 
паводзін, абагульніць 
атрыманыя веды па 
вывучаных тэмах

Выкананне практычных за-
данняў

Правілы дарожнага руху (1 г)

9 ПДР у аб’ёме патрабаванняў, 
што прад’яўляюцца да вела-

Вывучыць патрабаван-
ні да тэхнічнага стану

Аповед настаўніка пра 
ўзроставы цэнз на права кі-

Рэкамендацыі: паўта-
рыць п. 2.5, 2.6, 2.13;
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сіпедыстаў, вадзіцеляў мапе-
даў, гужавых транспартных 
сродкаў. 
Патрабаванні да тэхнічна-
га стану і знешняга выгляду 
веласіпеда, мапеда, гужавога 
транспартнага сродку. Патра-
баванні ПДР, якімі павінны 
кіравацца вадзіцелі мапе-
даў, веласіпедаў, гужавых 
транспартных сродкаў. Уз-
роставы цэнз на атрыманне 
права кіравання механічным 
транспартным сродкам. Раз-
мяшчэнне веласіпедаў, мапе-
даў, гужавых транспартных 
сродкаў на дарозе. Парадак 
руху груп веласіпедыстаў.
Небяспека неарганізаваных 
спаборніцтваў на хуткасць 
(п. 2.5, 2.13, 2.27, гл. 20 ПДР)

і знешняга выгляду ве-
ласіпеда, мапеда, гу-
жавога транспартнага 
сродку; сфарміраваць 
паняцце пра неабхо-
днасць захавання ПДР, 
якіх павінны прытры-
млівацца вадзіцелі ма-
педаў, веласіпедаў, гу-
жавых транспартных 
сродкаў; даць паняцце 
пра адказнасць за не-
выкананне ПДР. Фа-
рміраваць адказнае 
стаўленне да карыстан-
ня асабістым транспа-
ртным сродкам

равання веласіпедам, гу-
жавым транспартным сро-
дкам, механічным транспа-
ртным сродкам. Парадак 
атрымання права на кі-
раванне механічным тра-
нспартным сродкам. Гу-
тарка пра знешні выгляд 
і тэхнічны стан веласіпеда 
і гужавога транспартнага 
сродку, прызначаных для 
ўдзелу ў дарожным руху. 
Дэманстрацыя веласіпеда 
і гужавога транспартнага 
сродку, абсталяваных у ад-
паведнасці з патрабаван-
нямі ПДР

вывучыць п. 2.27, 
2.45, 38, 43, 131.1, 
162.2, 193.7, 200, гл. 20 
(акрамя п.  153.5, 
153.6) і 21 ПДР; даро-
жныя знакі: 3.8. Рух 
гужавых транспа-
ртных сродкаў заба-
ронены, 3.9. Рух ве-
ласіпедаў забаронены, 
4.5.1. Веласіпедная 
дарожка, 4.5.2. Канец 
веласіпеднай даро-
жкі; лініі гарызанта-
льнай дарожнай раз-
меткі 1.2, 1.29, 1.31, 
1.32, 1.33

Асабістая бяспека (2 г)

10 Бяспечныя паводзіны з не-
знаёмымі людзьмі. 
Бяспечныя паводзіны пры су-
стрэчы з незнаёмымі людзьмі 
на вуліцы, у транспарце, пад’-
ездзе, ліфце, парку

Азнаёміць з прымета-
мі, якія паказваюць на 
небяспеку незнаёмага 
чалавека. Вывучыць 
правілы бяспечных 
паводзін пры сустрэчы

Азнаямленне з прымета-
мі небяспекі незнаёмых 
людзей. Вывучэнне правіл 
бяспечных паводзін пры 
сустрэчы з незнаёмымі 
людзьмі на вуліцы, у тран-

Р о л е в а я  г у л ь н я 
«Паводзіны пры су-
стрэчы з незнаёмымі 
людзьмі на вуліцы, 
у транспарце, пад’-
ездзе, ліфце, парку»

7
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з незнаёмымі людзьмі 
на вуліцы, у транспа-
рце, пад’ездзе, ліфце, 
парку. Фарміраваць бяс-
печныя паводзіны пры 
сустрэчы з незнаёмымі 
людзьмі. Развіваць здо-
льнасць аналізаваць сі-
туацыю пры зносінах 
з незнаёмымі людзьмі 
для прадухілення зла-
чынстваў супраць сябе 
і іншых грамадзян

спарце, пад’ездзе, ліфце, 
парку. 
В ы к а р ы с т а н н е  Э А Р : 
https://urla.ru/1alhnlti, 
https://urla.ru/1aFgPG4q

11 Правілы паводзін у месцах 
масавага збору грамадзян. 
Правілы паводзін у месцах 
правядзення святочных, ві-
довішчных, спартыўных 
і іншых мерапрыемстваў, 
а таксама ў надзвычайных 
і экстрэмальных сітуацыях 
(масавыя беспарадкі, акцыі 
пратэсту, узяцце ў заложні-
кі). Абарона фізічнага і псі-
халагічнага здароўя

Азнаёміць з магчымы-
мі небяспекамі і ад-
казнасцю за свае дзе-
янні ў месцах масава-
га збору людзей, у час 
беспарадкаў, пры пра-
вядзенні акцый пратэ-
сту, у выпадку ўзяцця 
ў заложнікі. Вывучыць 
правілы бяспечных 
паводзін у месцах пра-
вядзення святочных, 
відовішчных, спартыў-
ных і іншых мерапры-
емстваў, правілы аба-

Аповед-гутарка пра адміні-
страцыйную і крыміналь-
ную адказнасць за злачы-
нствы супраць грамадскага 
парадку і грамадскай мара-
льнасці пры масавых бес-
парадках, акцыях пратэсту. 
Вывучэнне правіл паво-
дзін у месцах правядзення 
святочных, відовішчных, 
спартыўных і іншых ме-
рапрыемстваў, а таксама 
ў надзвычайных і экстрэ-
мальных сітуацыях (маса-
выя беспарадкі, акцыі пра-

Рашэнне ў групах 
сітуацыйных задач 
па бяспечных паво-
дзінах у месцах пра-
вядзення святочных, 
відовішчных, спа-
ртыўных і іншых ме-
рапрыемстваў, а та-
ксама ў надзвычай-
ных і экстрэмальных 
сітуацыях (масавыя 
беспарадкі,  акцыі 
пратэсту, узяцце ў за-
ложнікі)
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роны фізічнага і псіха-
лагічнага здароўя пры 
масавых беспарадках, 
акцыях пратэсту, узяц-
ці ў заложнікі

тэсту, узяцце ў заложнікі). 
В ы к а р ы с т а н н е  Э А Р : 
https://urla.ru/19h1A2MZ

Пажарная бяспека (1 г)

12 Апавяшчэнне пра пажар. 
Спосабы апавяшчэння 
людзей пра ўзнікненне 
пажару. Дзеянні ў выпадку 
атрымання такога паведа-
млення

Вывучыць прыметы 
пажару, парадак дзе-
янняў у выпадку ўзні-
кнення пажару, споса-
бы прыцягнення ўвагі 
і апавяшчэння пра не-
бяспеку. Дзеянні пры 
атрыманні сігналу апа-
вяшчэння пра пажар. 
Выхоўваць пачуццё 
самазахавання і адка-
знасці за жыццё іншых 
людзей. Сфарміраваць 
алгарытм дзеянняў 
у выпадку ўзнікнення 
пажару

Вывучэнне, абмеркаван-
не, прагаворванне, запа-
мінанне алгарытму дзеян-
няў у выпадку атрымання 
паведамлення пра ўзнікне-
нне пажару. 
В ы к а р ы с т а н н е  Э А Р : 
https://urla.ru/1b2hv4Qg

Ролевая гульня «Дзе-
янні ў выпадку атры-
мання паведамлення 
пра ўзнікненне пажа-
ру», адпрацоўка алга-
рытму і парадку паве-
дамлення пра пажар

Абарона ад надзвычайных сітуацый (1 г)

13 Надзвычайныя сітуацыі 
(НС) тэхнагеннага хара-
ктару. 
Аварыі на хімічна-, гідра-
дынамічна, радыяцыйна-,

Азнаёміць з відамі 
НС тэхнагеннага ха-
рактару, магчымымі 
небяспекамі і наступ-
ствамі, прадпрыемст-

Аповед-гутарка пра НС тэ-
хнагеннага характару, ма-
гчымых НС на прадпры-
емствах, якія знаходзяцца
на тэрыторыі горада (воб-

Складанне алгарытму 
паводзін пры магчы-
мых НС на прадпры-
емствах, якія знахо-
дзяцца на тэрыторыі

9
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пажара- і выбухованебяспе-
чных аб’ектах і камуналь-
на-энергетычных сетках, 
на транспарце. Прадпры-
емствы, якія знаходзяцца 
на тэрыторыі горада (вобла-
сці), іх небяспека. Аварыі 
з выкідам радыеактыўных 
або небяспечных хімічных 
рэчываў, іх магчымыя насту-
пствы. Парадак правядзен-
ня экстраннай эвакуацыі. 
Правілы паводзін, спосабы 
і сродкі абароны ў заража-
най зоне. Аварыі ў метрапа-
літэне, іх асаблівасці

вамі, якія знаходзяц-
ца на тэрыторыі гора-
да (вобласці), іх ма-
гчымай небяспекай, са 
спосабамі апавяшчэння 
грамадзян пры аварыях 
на хімічна-, гідрадына-
мічна-, радыяцыйна-, 
пажара- і выбухова-
небяспечных аб’ектах. 
Вывучыць спосабы 
давядзення да насе-
льніцтва сігналаў пра 
НС, правілы паводзін 
пры аварыі з выкі-
дам радыеактыўных 
або небяспечных хімі-
чных рэчываў, парадак 
правядзення экстран-
най эвакуацыі, праві-
лы паводзін, спосабы 
і сродкі абароны ў зоне 
НС. Засвоіць алгарытм 
дзеянняў у выпадку 
экстраннай эвакуацыі

ласці). Вывучэнне спосабаў 
апавяшчэння людзей пра 
ўзнікненне пажару, асноў-
ных спосабаў абароны ад 
паражаючых фактараў 
крыніц тэхнагенных НС.
Засваенне парадку адэква-
тных дзеянняў пры пагрозе 
і ўзнікненні НС тэхнаген-
нага характару. 
В ы к а р ы с т а н н е  Э А Р : 
https://urla.ru/1aOLKsK1

горада (вобласці). 
Складанне ў групах 
спісу патэнцыйна не-
бяспечных прадпры-
емстваў, якія знахо-
дзяцца на тэрыторыі 
горада (вобласці)
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Здаровы лад жыцця (2 г)

14 Небяспечныя звычкі. 
Шкодныя звычкі, іх уплыў 
на здароўе. Паводзінская 
рызыка, уплыў шкодных 
звычак на рэпрадуктыўнае 
здароўе. Курэнне і яго насту-
пствы для арганізма; алка-
голь, яго ўплыў на здароўе 
і паводзіны чалавека, сацы-
яльныя наступствы ўжыва-
ння алкаголю. Наркаманія 
і таксікаманія, агульныя па-
няцці. Небяспека ўжывання 
спайсаў

Фарміраваць разу-
менне неабходнасці 
вядзення здаровага 
ладу жыцця, небяспе-
кі курэння, алкаголю, 
наркаманіі і таксіка-
маніі, небяспекі атру-
чэння алкаголем, алка-
голепадобнымі, у тым 
ліку тэхнічнымі вадка-
сцямі. Навучыць споса-
бам адмовы ад ужыва-
ння алкаголю, тытуню, 
наркатычных рэчываў. 
Садзейнічаць усведа-
мленню іх небяспечных 
наступстваў для аргані-
зма, уплыву на паводзі-
ны чалавека, сацыяль-
ных наступстваў

Аповед-гутарка пра нега-
тыўныя наступствы курэ-
ння, ужывання алкаголю, 
наркотыкаў і таксічных рэ-
чываў, пра небяспеку атру-
чэння алкаголем, алка-
голепадобнымі, у тым ліку 
тэхнічнымі вадкасцямі, 
з паказам слайдаў і відэа- 
матэрыялаў. Азнаямленне 
з крымінальнай адказна-
сцю за выраб, захоўванне 
і збыт наркотыкаў. Засва-
енне правіл паводзін пры 
спробах уцягвання ў курэ-
нне, ужыванне алкаголю, 
наркотыкаў і таксічных рэ-
чываў. 
В ы к а р ы с т а н н е  Э А Р : 
https://urla.ru/18uU3MPE

Ролевая гульня «Вам 
прапанавалі заку-
рыць, ужыць алка-
голь, наркотыкі. Як 
трэба паступіць, што 
адказаць?»

15 Псіхічнае здароўе падле-
ткаў. 
Механізм развіцця і прыме-
ты стомы. Праяўленне пад-
леткавай узбудлівасці, раз-
дражняльнасці, іх прычыны. 
Прафілактыка неўрозаў

Азнаёміць з падле-
ткавай узбудлівасцю, 
раздражняльнасцю, іх 
прычынамі, вывучыць 
прыметы дэпрэсіі, яе 
прычыны. Засвоіць па-
няцці «здароўе», «псі-

Разгляд механізму разві-
цця стомы і яго прымет. 
Гутарка пра каштоўнасці 
жыцця. Вывучэнне па-
няццяў «здароўе», «псі-
хічнае здароўе», шляхоў 
выхаду са стану дэпрэсіі

Складанне ў групах 
памяткі аб прыметах 
дэпрэсіі або перадсу-
іцыднага стану. Выву-
чэнне алгарытму псі-
халагічнай дапамогі

11
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хічнае здароўе», раз-
гледзець узаемасувязь 
псіхічнага, духоўна-
га і фізічнага здароўя. 
Сфарміраваць уяўлен-
не пра жыццё як найвы-
шэйшую каштоўнасць. 
Вывучыць парадак вы- 
хаду са стану дэпрэсіі або 
перадсуіцыднага стану

або перадсуіцыднага стану. 
Разгляд спосабаў дапамогі 
сваім таварышам у выпа-
дках прымет дэпрэсіі або 
перадсуіцыднага стану. 
В ы к а р ы с т а н н е  Э А Р : 
https://urla.ru/1bdFJ4Zo

Абагульняльныя заняткі (1 г)
16 Адпрацоўка алгарытмаў 

паводзін і кантроль засва-
ення матэрыялу па вывуча-
ных тэмах

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

Выкананне практычных за-
данняў

Правілы дарожнага руху (1 г)

17 Рух у жылой і пешаходнай 
зоне. 
Правілы руху пешаходаў 
і транспартных сродкаў 
на дваровых тэрыторыях, 
пазначаных дарожнымі

Фарміраваць мараль-
ныя кампаненты асабі-
стых бяспечных паво-
дзін у адносінах да даро-
жнага руху ў жылой зоне

Гутарка пра катэгорыі 
пешаходаў і асаблівасці іх 
перамяшчэння па дваровай 
тэрыторыі; віды транспарт-
ных сродкаў, якія рухаюц-
ца па дваровай тэрыторыі.

Рэкамендацыі: паў-
тарыць п. 2.46 ПДР; 
вывучыць п. 2.21, 2.48, 
гл. 18 ПДР і даро-
жныя знакі 5.38—5.41
(дадатак 2 да ПДР)
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знакамі «Жылая зона», 
«Пешаходная зона» (п. 2.21, 
2.48, гл. 18 ПДР і дарожныя 
знакі 5.38—5.41 (дадатак 2 да 
ПДР))

Звярнуць увагу на прада-
стаўленне прыярытэту ў ру - 
ху кожнаму з удзельнікаў 
дарожнага руху. Бліцапыта-
нне пра паводзіны на дваро-
вай тэрыторыі, пазначанай 
дарожнымі знакамі «Жы-
лая зона», «Канец жылой 
зоны», у ролі вадзіцеляў 
веласіпеда, мапеда, гужа-
вога транспартнага сродку, 
пешахода (які перамяшча-
ецца ў інваліднай калясцы, 
на ролікавых каньках, лы-
жах, іншым спартыўным 
інвентары, які вядзе вела-
сіпед, мапед або матацыкл, 
вязе санкі або каляску) 

Асабістая бяспека (2 г)

18 Правілы паводзін пры пагро-
зе гвалту. 
Узаемная адказнасць бацькоў 
і дзяцей за гвалтоўныя дзеян-
ні ў адносінах  адзін да аднаго. 
Святы ў сям’і, сярод сяброў, 
у малазнаёмай кампаніі і бяс- 
пека падчас правядзення 
падобных мерапрыемстваў

Сфарміраваць уяўле-
нне пра недапушчаль-
насць гвалтоўных дзе-
янняў паміж бацькамі 
і дзецьмі ў адносінах 
адзін да аднаго. Выву-
чыць правілы бяспе-
чных паводзін пры пра-
вядзенні свят у сям’і,

Гутарка пра адказнасць ба-
цькоў і дзяцей за гвалтоўныя 
дзеянні ў адносінах адзін да 
аднаго. Засваенне паняцця 
пра неабходнасць паведам-
лення аб хатнім гвалце. Раз-
гляд правіл па водзін пры 
святкаванні ў сям’і, сярод сяб- 
роў, у малазнаёмай кам паніі.

Рашэнне ў групах сі-
туацыйных задач па 
бяспечных паводзі-
нах пры святкаванні 
ў сям’і, сярод сяброў, 
у малазнаёмай кампа-
ніі

13
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сярод сяброў, у мала-
знаёмай кампаніі. Фа-
рміраваць уменне ана-
лізаваць небяспеку 
сітуацыі пры правядзе-
нні свят у малазнаёмай 
кампаніі. Фарміраваць 
уяўленне пра бяспе-
чныя паводзіны ў ма-
лазнаёмай кампаніі

В ы к а р ы с т а н н е  Э А Р : 
https://urla.ru/18tam1sd

19 Правілы бяспечных паводзін 
у сітуацыях крымінагеннага 
характару. 
Месцы павышанай небяспе-
кі і крымінагеннага характа-
ру (цёмныя алеі, закрытыя 
двары, будоўлі, яры, рынкі, 
стадыёны, вакзалы). Праві-
лы паводзін і спосабы са-
маабароны ад розных відаў 
нападзення на чалавека. 
Паводзіны пры навязва-
нні знаёмства. Паводзіны 
пры ўзнікненні канфліктаў 
людзей і боек на вуліцы 
і ў грамадскіх месцах

Азнаёміць з месцамі 
асаблівай небяспекі 
і крымінагеннага хара-
ктару (цёмныя алеі, за-
крытыя двары, будоўлі, 
яры, рынкі, стадыёны, 
вакзалы). Развіваць 
здольнасць аналізаваць 
сітуацыю крымінаген-
нага характару для 
забеспячэння бяспе-
кі. Вывучыць правілы 
паводзін і спосабы са-
маабароны ад розных 
відаў нападзення на
чалавека. Фарміраваць 
уяўленні пра бяспе-
чныя паводзіны

Азнаямленне з месцамі аса-
блівай небяспекі і крыміна-
геннага характару (цёмныя 
алеі, закрытыя двары, бу-
доўлі, яры, рынкі, стады-
ёны, вакзалы). Вывучэнне 
правіл паводзін пры на-
вязванні знаёмства, узнік-
ненні канфліктаў, боек на 
вуліцы і ў грамадскіх ме-
сцах. Азнаямленне са спо-
сабамі самаабароны ад роз-
ных відаў нападзення на 
чалавека. 
Выкарыстанне ЭАР: 
https://urla.
ru/1amqMMWW

Рашэнне сітуацый-
ных задач па выбары 
бяспечных паводзін 
пры навязванні зна-
ёмства, узнікненні ка-
нфліктаў і боек
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Пажарная бяспека (1 г)

20 Першасныя сродкі пажара-
тушэння. 
Віды першасных сродкаў 
пажаратушэння. Шчыты 
з наборам пажарнага інве-
нтару. Вогнетушыцелі. Ме-
сца іх устаноўкі. Прызна-
чэнне, віды, правілы захоў-
вання і парадак прымянення 
вогнетушыцеляў. Выкары-
станне першасных сродкаў 
пажаратушэння пры ўзні-
кненні пажару

Азнаёміць з прызначэ-
ннем і будовай першас-
ных сродкаў пажара-
тушэння (ёмістасцей 
з запасам вады, су-
працьпажарных пало-
тнішч, пажарных кра-
наў, вогнетушыцеляў). 
Навучыць апазна-
ваць месца захоўван-
ня першасных сродкаў 
пажаратушэння па зна-
ках бяспекі на аб’ектах. 
Вывучыць парадак 
выкарыстання перша-
сных сродкаў пажара-
тушэння пры ўзнікне-
нні пажару 

Азнаямленне з прызначэ-
ннем, пазначэннем месцаў 
размяшчэння, будовай 
і парадкам выкарыстання 
першасных сродкаў пажа-
ратушэння: вогнетушыце-
ляў, ёмістасцей з запасам 
вады, супрацьпажарных 
палотнішч, пажарных кра-
наў, пажарнага інвентару. 
Іх паказ або дэманстрацыя 
прэзентацыі, відэаматэры-
ялаў ці плакатаў. Вывучэн-
не парадку выкарыстання 
першасных сродкаў пажа-
ратушэння. 
В ы к а р ы с т а н н е  Э А Р : 
https://urla.ru/1fVuoGQ4

Прагляд навучальных 
фільмаў. Складанне 
плана размяшчэння 
сродкаў пажарату-
шэння ў сваёй школе

Абарона ад надзвычайных сітуацый (2 г)

21
22

Псіхалогія паводзін у над-
звычайных і экстрэмальных 
сітуацыях. 
Паніка. Небяспека натоўпу.

Азнаёміць з псіхалогі-
яй і правіламі паводзін 
чалавека ў надзвычай-
ных і экстрэмальных сі-

Азнаямленне з вобразамі 
надзвычайных і экстрэма-
льных сітуацый і псіхало-
гіяй натоўпу, псіхалогіяй

Рашэнне сітуацый-
ных задач па выба-
ры бяспечных паво-
дзін пры пападанні

15

Працяг

1 2 3 4 5

Псіхалогія і правілы паво-
дз ін  у  надзвычайных 
і экстрэмальных сітуацыях. 
Псіхалагічная падрыхтоўка 
да дзеянняў у экстрэмаль-
ных умовах: уменне вызна-
чыць рэальную небяспеку 
і дзейнічаць згодна з абста-
вінамі 

туацыях. Фарміраваць 
уменні пераадольваць 
негатыўнае ўздзеянне 
экстрэмальных умоў, 
вызначаць рэальную 
небяспеку і дзейнічаць 
згодна з існуючымі аб-
ставінамі. Вывучыць 
прыёмы процідзеяння 
натоўпу, правілы заха-
вання жыцця і здароўя 
ў натоўпе, на вадзе, 
пры пажары, раненнях 
і траўмах, у небяспе-
чных сітуацыях тэхна-
геннага і прыроднага 
характару. Выхаваць 
самавалоданне, вытры-
мку, стойкасць. Выпра-
цаваць стэрэатып паво-
дзін у экстрэмальных 
сітуацыях

паводзін чалавека ў над-
звычайных і экстрэмаль-
ных сітуацыях, небяспекай 
панікі. Вывучэнне парадку 
дзеянняў у натоўпе, правіл 
паводзін і падрыхтоўкі ча-
лавека да дзеянняў у над-
звычайных і экстрэмаль-
ных сітуацыях. Вывучэн-
не прыёмаў процідзеяння 
натоўпу, правіл захавання 
жыцця і здароўя ў натоў-
пе, на вадзе, пры пажары, 
раненнях і траўмах, у не-
бяспечных сітуацыях тэ-
хнагеннага і прыроднага 
характару. 
В ы к а р ы с т а н н е  Э А Р : 
https://urla.ru/1gw89iPe, 
https://clck.ru/CeBUD

ў натоўп, у надзвы-
чайныя і экстрэмаль-
ныя сітуацыі

Навакольнае асяроддзе і бяспека (2 г)

23
24

Вымушанае аўтаномнае 
існаванне чалавека. 
Аўтаномнае існаванне ча-
лавека або групы людзей. 
Прычыны пападання ва

Азнаёміць з прычына-
мі пападання ва ўмовы 
вымушанага аўтано-
мнага існавання. Выву-
чыць правілы арыента-

Азнаямленне з прычынамі 
пападання ва ўмовы выму-
шанага аўтаномнага існа-
вання. Вывучэнне правіл 
бяспечных паводзін у аў-

Рашэнне сітуацый-
ных задач па выбары 
стратэгіі паводзін ва 
ўмовах вымушанага 
аўтаномнага існаван-
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ўмовы вымушанага аўтано-
мнага існавання. Правілы 
бяспечных паводзін у аўта-
номных умовах: арыентава-
нне на мясцовасці, выхад да 
населеных пунктаў

вання на мясцовасці, 
парадак  вызначэння 
напрамку і выхаду да 
транспартных камуні-
кацый, населеных пунк-
таў. Вывучыць правілы 
бяспечных паводзін 
у аўтаномных умовах; 
спосабы абсталявання 
часовага прытулку, зда-
бычы агню, забеспячэн-
ня вадой і харчаваннем; 
сігналы бедства, споса-
бы пераадолення страху

таномных умовах, споса-
баў абсталявання часовага 
прытулку, здабычы агню, 
забеспячэння вадой і ха-
рчаваннем. Выкарыстанне 
ЭАР: http://qoo.by/3MxQ, 
http://qoo.by/3MxU

ня. Дэманстрацыя ча-
совага прытулку, зда-
бычы агню, спосабаў 
забеспячэння вадой. 
Складанне памяткі 
сігналаў бедства

Здаровы лад жыцця (2 г)

25
26

Першая дапамога пры атру-
чэннях і траўмах. 
Спосабы апрацоўкі ран, 
меры антысептыкі. Дапамо-
га пры атручэннях, апёках, 
крывацёках. Індывідуаль-
ная аптэчка. Віды і спосабы 
перамяшчэння пацярпелых. 
Траўмы галавы і пазваноч-
ніка

Азнаёміць з відамі 
траўм, першай дапа-
могай пры атручэннях 
і траўмах. Вывучыць 
склад, парадак кампле-
ктавання і выкарыста-
ння індывідуальнай 
аптэчкі, парадак аказа-
ння дапамогі пры атру-
чэннях, апёках, крыва-
цёках, віды і спосабы 
перамяшчэння пацяр-
пелых

Азнаямленне з відамі 
траўм, вывучэнне складу, 
парадку камплектавання 
і выкарыстання індывіду-
альнай аптэчкі. Вывучэнне 
парадку аказання дапамо-
гі пры атручэннях, апёках, 
крывацёках, спосабаў пера-
мяшчэння пацярпелых. 
Выкарыстанне ЭАР: http://
qoo.by/3MxH

Адпрацоўка аказання 
першай дапамогі пры 
крывацёках, спосабаў 
перамяшчэння па-
цярпелых

17
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Абагульняльныя заняткі (1 г)

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

Навучыць алгарытмам 
паводзін, абагульніць 
атрыманыя веды па 
вывучаных тэмах

Выкананне практычных за-
данняў

Здаровы лад жыцця (1 г)

28 Камп’ютар: залежнасць або 
звычка. 
Асаблівасці праяўлення 
камп’ютарнай залежнасці 
ў падлеткаў. Прыметы ка-
мп’ютарнай залежнасці. 
Вызначэнне камп’ютарнай 
адыкцыі (прывыкання) 
у падлеткаў. Прафілактыка 
камп’ютарнай залежнасці

Азнаёміць з небяспе-
кай камп’ютарнай за-
лежнасці для фізічна-
га і псіхічнага здароўя 
чалавека. Разгледзець 
прыметы камп’ютарнай 
залежнасці, яе прафі-
лактыку. Фарміраваць 
разуменне неабходна-
сці бяспечных паво-
дзін пры рабоце на кам - 
п’ютары

Прагляд прэзентацыі па 
тэматыцы камп’ютарнай 
залежнасці. Разгляд пры-
кладаў камп’ютарнай зале-
жнасці і яе шкодных насту-
пстваў. 
Выкарыстанне ЭАР: http://
qoo.by/2phK

Складанне ў групах 
памяткі пра прыметы 
камп’ютарнай зале-
жнасці ў падлеткаў, 
алгарытму паводзін 
пры сустрэчы з інтэ-
рнэт-тролінгам, запа-
лохваннем, пры неза-
конных кантактах

Правілы дарожнага руху (3 г)

29 Рух пешаходаў па абочы-
не і праезнай частцы дарогі 
ў светлы і цёмны час сутак, 
ва ўмовах недастатковай 
бачнасці дарогі. 
Роля сігнальных ліхта роў 
і святлоадбівальнікаў для 
транспартных сродкаў і пе-

Абагульніць і замаца-
ваць веды тэрмінаў: 
2.46 — пешаход, 2.69 — 
транспартны сродак, 
2.5 — веласіпед, 2.27 — 
мапед, 2.28 — мата-
цыкл, 2.72 — тратуар, 
2.47 — пешаходная да-

Бліцапытанне: якія элеме-
нты светлавога абсталява-
ння павінны быць у наяў-
насці і спраўныя, каб у цё-
мны час сутак весці ў руках 
веласіпед, мапед, матацыкл; 
як гэта зрабіць у населеным 
пункце і па-за населеным

Рэкамендацыі: паўта-
рыць п. 2.5, 2.6, 2.27, 
2.28, 2.46, 2.47, 2.69, 
2.72 ПДР; вывучыць 
п. 2.34, 2.55, 2.78, 2.63, 
2.30, 17.1—17.3, 19 
ПДР, дарожныя зна-
кі 4.6.1. Пешаходная
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шаходаў. Удзел у дарожным 
руху пешаходаў, якія вядуць 
у руках веласіпед, мапед, ма-
тацыкл (п. 2.34, 2.55, 2.78, 
2.63, 2.30, 17.1—17.3, 19 
ПДР)

рожка, 2.6 — веласіпе-
дная дарожка. Развіць 
навык выканання ПДР 
у аб’ёме патрабаванняў, 
што прад’яўляюцца да 
пешаходаў, якія ўдзе-
льнічаюць у дарожным 
руху ў цёмны час сутак 
і ва ўмовах недастатко-
вай бачнасці дарогі

пунктам. Самастойная 
работа: размясціць на эле-
ментах адзення і аксесу-
арах вучняў мінімальна 
неабходную колькасць 
(рознага выгляду) святло-
адбівальных элементаў для 
руху ў цёмны час сутак пры 
руху па краі праезнай ча-
сткі дарогі; пры перасячэ-
нні праезнай часткі дарогі 
па-за падземным, надзе-
мным, наземным пешахо-
дным пераходамі і скрыжа-
ваннямі ў цёмны час сутак

дарожка, 4.6.2. Канец 
пешаходнай дарожкі; 
лініі гарызантальнай 
дарожнай разметкі 
1.30, 1.31

30 ПДР у аб’ёме патрабаван-
няў, што прад’яўляюцца да 
вадзіцеляў веласіпедаў, мапе-
даў, гужавых транспартных 
сродкаў. 
Патрабаванні да тэхнічнага 
стану і знешняга выгляду 
веласіпеда, мапеда, гужа-
вога транспартнага сродку. 
Патрабаванні ПДР, якімі 
павінны кіравацца вадзіце-
лі мапедаў, веласіпедаў, гу-
жавых транспартных сро-

Развіць здольнасць 
п р ы м я н е н н я  П Д Р 
у аб’ёме патрабаванняў, 
якія прад’яўляюцца да 
вадзіцеляў веласіпе-
даў, мапедаў, гужавых 
транспартных сродкаў, 
у тым ліку тых, што 
ўдзельнічаюць у даро-
жным руху ў цёмны час 
сутак і ва ўмовах неда-
статковай бачнасці да-
рогі

Бліцапытанне пра адпа-
веднасць дзеянняў вадзі-
целяў веласіпеда, гужаво-
га транспартнага сродку 
і мапеда ПДР у прапана-
ваных для адказу дарож-
на-транспартных сітуа-
цыях. Аналіз настаўнікам 
дапушчаных памылак і тлу- 
мачэнне патрабаванняў 
ПДР у дачыненні да сіту-
ацый, што разглядаюцца. 
Параўнанне хуткасцей пе-

Рэкамендацыі: паўта-
рыць п. 2.5, 2.6, 2.13; 
вывучыць п. 2.27, 
2.45, 38, 43, 131.1, 
162.2, 193.7, 200, гл. 20 
(акрамя п.  153.5, 
153.6) і 21 ПДР, даро-
жныя знакі 3.8. Рух 
гужавых транспа-
ртных сродкаў заба-
ронены, 3.9. Рух ве-
ласіпедаў забаронены; 
4.5.1. Веласіпедная
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дкаў. Узроставы цэнз на 
атрыманне права кіравання 
механічным транспартным 
сродкам. Размяшчэнне ве-
ласіпедаў, мапедаў, гужавых 
транспартных сродкаў на 
дарозе. Парадак руху груп 
веласіпедыстаў. Небяспека 
неарганізаваных спаборні-
цтваў на хуткасць (п. 2.5, 
2.13, 2.27, гл. 20 ПДР)

рамяшчэння транспартных 
сродкаў, якія разглядаюц-
ца, і недастатковай адро-
знасці з-за малых памераў 
іх франтальнай плошчы

дарожка, 4.5.2. Канец 
веласіпеднай даро-
жкі; лініі гарызанта-
льнай дарожнай раз-
меткі 1.2, 1.29, 1.31, 
1.32, 1.33

31 Правілы перамяшчэння на 
веласіпедах, матацыклах, 
скутарах, квадрацыклах. 
Экіпіроўка. Правілы паво-
дзін пасажыра. Дапушчаль-
ная колькасць пасажыраў. 
Абмежаванні, што накла-
даюцца ПДР на перавозку 
пасажыраў на матацыклах, 
мапедах, веласіпедах. Ве-
ласіпедыст і яго экіпіроўка 
(п. 2.27, 2.28, 9.5, 23.2, 153 
ПДР)

Абагульненне ведаў 
для разумення ўзаема-
сувязі бяспечных паво-
дзін вадзіцеля і паса-
жыра з папярэджаннем 
траўматызму пры руху 
на матацыкле, мапедзе, 
веласіпедзе

Гутарка пра абавязкі вадзі-
целя і пасажыра па выка-
нанні патрабаванняў ПДР, 
якія датычацца перавозкі 
пасажыраў на транспа-
ртных сродках, што раз-
глядаюцца. Звярнуць ува-
гу на канструктыўныя 
асаблівасці транспартных 
сродкаў, прызначаных для 
перавозкі пасажыраў, і аб-
межаванні, якія прадугле-
джаны ПДР нават для тых 
транспартных сродкаў, на 
якіх заводам-вытворцам 
прадугледжана перавозка 
пасажыраў

Рэкамендацыі: паўта-
рыць п. 2.5, 2.8, 2.14, 
2.44, 2.74, 2.77 ПДР; 
вывучыць п. 2.27, 
2.28, 9.5, 23.2, 23.3, 
153 ПДР
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Працяг

1 2 3 4 5

Навакольнае асяроддзе і бяспека (1 г)

32 Бяспечны адпачынак на пры-
родзе. 
Папярэджанне траўматызму 
ў месцах адпачынку (у лесе, 
на вадаёмах, на дачы, у лаге-
ры). Небяспека траўматы-
зму пры купанні. Прафіла-
ктыка няшчасных выпадкаў 
пры пераходзе па мастах, 
бярвеннях, камянях. Бяс-
пека абыходжання з рэчамі, 
прыладамі, посудам. Праві-
лы догляду рэчаў на адпа-
чынку. Папярэджанне ка-
нфліктных сітуацый падчас 
адпачынку

Сістэматызаваць веды 
па правілах бяспечнага 
адпачынку на прыро-
дзе. Азнаёміць з прафі-
лактыкай траўматызму 
і няшчасных выпадкаў 
у месцах адпачынку. 
Вывучыць правілы 
выбару месца для ад-
пачынку, догляду рэчаў, 
папярэджання канфлі-
ктных сітуацый падчас 
адпачынку

Азнаямленне з магчымай 
небяспекай падчас адпа-
чынку ў лесе, на вадаёмах, 
дачы, у лагеры. Вывучэнне 
мер бяспекі па прафілакты-
цы траўматызму і няшча-
сных выпадкаў у месцах 
адпачынку. Вызначэнне ме-
сца для адпачынку, правіл 
догляду за рэчамі, адносін 
з іншымі людзьмі. Выка-
рыстанне ЭАР: http://qoo.
by/3MxU

Складанне памяткі 
небяспечных паводзін 
у месцах адпачынку 
(у лесе, на вадаёмах, 
дачы, у лагеры). Скла-
данне алгарытму дзе-
янняў пры ўзнікненні 
няшчасных выпадкаў 
пры пераходзе па ма-
стах, бярвеннях, ка-
мянях, пры траўмах 
інструментамі

Здаровы лад жыцця (2 г)

33
34

Першая дапамога тапельцу. 
Штучнае дыханне. Непрамы 
масаж сэрца

Сфарміраваць практы-
чныя навыкі аказання 
першай дапамогі пры 
ўтапленні. Адпраца-
ваць практычныя ўме-
нні і навыкі аказання 
першай дапамогі па-
цярпелым пры ўта-
пленні

Адпрацоўка прыёмаў рата-
вання на водах і прыёмаў 
аказання дапамогі пры ўта-
пленні. 
В ы к а р ы с т а н н е  Э А Р : 
h t t p s : / / y o u t u . b e /
ttuhvKUsvlQ, https://
youtu.be/ts6VvlVayO

Выкананне прыёмаў 
ратавання на водах 
і прыёмаў аказан-
ня дапамогі пры ўта-
пленні

21

Заканчэнне

1 2 3 4 5

Абагульняльныя заняткі (1 г)

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

Навучыць алгарытмам 
паводзін, абагульніць 
атрыманыя веды па 
вывучаных тэмах. За-
мацаваць уменне адро-
зніваць небяспечныя 
сітуацыі і адэкватна 
дзейнічаць для забес-
пячэння ўласнай бяс-
пекі і бяспекі тых, хто 
побач

Выкананне практычных за-
данняў
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