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Раздзел І. Вучымся слухаць і вы маў ляць (10 г)
Задачы раздзела: 

•• арганізаваць актыўнае назіранне над арфаэпічнымі з’явамі беларускай мовы;
•• выпрацоўваць артыкуляцыйныя навыкі пры вы маў лен ні гукаў [г], [ў], [дз’], [дж], [р], [ч], [шч], [ц’];
•• фар мі ра ваць умен ні аўдзіравання;
•• працаваць над назапашваннем лексікі тэматычных груп, уключаць яе ў актыўнае суразмоўніцтва па змесце 
праслуханых твораў;

•• стымуляваць маўленчую актыўнасць вучняў на ўроку;
•• раз ві ваць фанематычны слых, слыхавую памяць, уяўленне вучняў праз разнастайныя мастацкія сродкі (вер
шы, песні, малюнкі).

Урок 1 Наша мова
(с. 4—5)

1 Вучыць уважліва слухаць на стаў ні
ка, адрозніваць на слых рускае і бе
ларускае маў лен не, фіксаваць сло
вы, гучанне якіх адрозніваецца ад 
рускай мовы (приехал — прыехаў) 
і прагаворваць іх за на стаў ні кам, 
знаёміць са сло ва мі, не падобнымі 
да слоў рускай мовы (мальчик — 
хлопчык) і прывучаць ужы ваць іх 
у маў лен ні; прывучаць запытвацца 
пра значэнне слова, калі яно незра
зумелае; вучыць адказваць на пы
танне, карыстаючыся сло ва мі са
мога пытання, раз ві ваць маўленчы 
слых, адвольную ўвагу; вы хоў ваць 
за ці каў ле насць да вывучэння бела
рускай мовы

Знаёмства з падручнікам: разглядванне во
кладкі, першай старонкі.
Слова на стаў ні ка. Назіранне за адрознен ня
мі рускай і беларускай мовы. Вымаў лен не 
слоў за на стаў ні кам.
Слуханне і гутарка па змесце верша з ма
люнкавай апорай.
Падрыхтоўка да слухання: адгадванне за гад
кі, гутарка. Слуханне казкі, адказ на праб
лем нае пытанне, суаднясенне зместу з ма
люнкавым радам. Гутарка па праслуханым.
Паведамленне на стаў ні ка, адказ на пы тан ні 
з выкарыстаннем слоў пытання

Урок 2 Я і мая школа. 
Настаўніца 
і вучні
(с. 6—7)

1 Вучыць вы маў ляць гук [г]; па зна
ёміць са сло ва мі і выразамі тэма
тычнай групы «Настаўніца і вучні», 
прывучаць ужы ваць іх у маў лен ні, 
фар мі ра ваць уменне асэнсавана 
ўспры маць тэкст на слых, вучыць 
адказваць на пы тан ні, карыстаючы
ся сло ва мі самога пытання, раз ві
ваць фанематычны слых, слыхавую 
памяць, вы хоў ваць культуру па во
дзін на ўроку

Назіранне за вы маў лен нем на стаў ні ка, ха
равое вы маў лен не ізаляванага гука [г], вы
значэнне месца гука ў слове, вы маў лен не 
верша, адказ на пы тан ні па яго змесце. 
Завучванне верша на памяць.
Падрыхтоўка да слухання: тлумачэнне на
звы твора з апорай на малюнкавы рад, ве
рагоднаснае прагназаванне. Слуханне, суад
нясенне зместу твора з малюнкавым радам. 
Гутарка па пачутым, ана ліз малюнкавага 
рада, славеснае маляванне.
Называнне прад ме таў на малюнку

Урок 3 Я і мая школа. 
Вучэбныя 
рэчы
(с. 8—9)

1 Вучыць вы маў ляць гук [ў], па зна
ёміць са сло ва мі і выразамі тэма
тычнай групы «Вучэбныя рэчы», 
прывучаць ужы ваць іх у маў лен ні, 
фар мі ра ваць уменне асэнсавана 
ўспры маць тэкст на слых, вучыць 
адказваць на пы тан ні, карыстаючы
ся сло ва мі самога пытання, раз ві
ваць фанематычны слых, слыхавую 
памяць, вы хоў ваць акурат насць, 
ашчаднасць да вучэбных рэ чаў

Вызначэнне на слых слоў з гукамі [г] і [г’], іх 
пра віль нае вы маў лен не, вызначэнне месца 
гука [г] у слове.
Вымаў лен не слоў за на стаў ні кам (гульня 
«Рэха»), вы маў лен не ізаляванага гука [ў], 
вызначэнне слоў з гукам [ў] на слых, іх пра
віль нае вы маў лен не, вы маў лен не верша хо
рам. 
Гульня «Назаві прадмет», адказ на пы тан ні 
па малюнку з выкарыстаннем новых слоў, 
адгадванне загадак, устанаўленне ад па вед
насці рэчслова, гульня «Блытанка».
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Верагоднаснае прагназаванне па малюнках. 
Слуханне, суаднясенне зместу з малюнкавым 
радам, адказ на актывізуючыя слуханне пы
тан ні. Гутарка па пачутым на аснове ма люн каў, 
выказванне ўласных меркаван няў па змесце

Урок 4 Я і мая школа. 
Школьныя 
памяшканні
(с. 10—11)

1 Вучыць вы маў ляць гук [дж]; па
зна ёміць са сло ва мі і выразамі тэ
матычнай групы «Школьныя па
мя шканні», прывучаць ужы ваць 
іх у маў лен ні; фар мі ра ваць умен
ні асэнсавана ўспры маць тэкст на 
слых, вучыць расказваць па ма
люнках, раз ві ваць маўленчы слых, 
вы хоў ваць ашчаднае стаўленне да 
школьнай маёмасці

Гульня «Азбука заасада» (вы маў лен не сло
ва па малюнку, вызначэнне месца гука [ў] 
у слове). Гульня «Так ці не» на ўстанаўленне 
ад па вед насці рэчслова.
Назіранне за вы маў лен нем на стаў ні ка, вы
маў лен не ізаляванага гука [дж], дагаворван
не слоў верша ўслед за на стаў ні кам.
Адказ на пы тан ні па малюнках, пад рых тоў
ка аповедусакрэту па малюнку.
Устанаўленне зна чэн няў незразумелых слоў 
па малюнках. Слуханне, суаднясенне зместу 
з малюнкавым радам. Гутарка па пачутым, 
ана ліз малюнкавага рада з няпоўным ад
люстраваннем падзей, слоўнае маляванне. 
Вусныя выказванні вучняў пра лета

Урок 5 Я і мая школа. 
Вучэбныя 
заняткі
(с. 12—13)

1 Арганізаваць назіранне за вы маў
лен нем гука [ч] у беларускай мове, 
вучыць пра віль на вы маў ляць гук 
[ч] у словах; па зна ёміць са сло ва
мі і выразамі тэматычнай групы 
«Вучэбныя заняткі», уводзіць іх 
у ак тыў нае карыстанне, фар мі ра
ваць умен ні асэнсавана ўспры маць 
беларускую мову на слых, вучыць 
вес ці аповед па малюнку, вы хоў
ваць культуру па во дзін у школе

Вымаў лен не чыстагаворкі, называнне пра
фе сій па малюнках, устанаўленне сэнсавай 
ад па вед насці паміж назвамі прафесій і па
мяш канняў у школе.
Гульня «Перакладчыкі». Назіранне за вы
маў лен нем на стаў ні ка, вы маў лен не ізаля
ва нага гука [ч], вы маў лен не і завучванне 
лічылкі на слых.
Падрыхтоўка да слухання: прагнознае раз
глядванне ма люн каў, вызначэнне дзеючых 
асоб. Слуханне, суаднясенне зместу з ма
люнкавым радам. Гутарка па пачутым з апо
рай на малюнкавы рад, агучванне малюнка, 
інсцэніроўка дыялогу. Адгадванне за гад кі, 
называнне вучэбных прад ме таў па малюн
кавай падказцы

Урок 6 Я і мая сям’я. 
Мае сваякі
(с. 14—15)

1 Вучыць распазнаваць на слых і вы
маў ляць спалучэнне [шч] і словы 
з ім, па зна ёміць з лексікай на тэ
му «Сваякі», фар мі ра ваць умен ні 
асэнсавана ўспры маць беларускую 
мову на слых, адказваць на пы тан
ні, карыстаючыся сло ва мі самога 
пытання, вы хоў ваць паважлівыя 
адно сі ны да людзей

Гульня «Перакладчыкі». Назіранне за вы
маў лен нем на стаў ні ка, вы маў лен не складоў 
і слоў са спалучэннем гукаў [шч]. Праца 
з чыстагаворкай.
Вылучэнне слоў з верша, гутарка па малюн
ку, завучванне верша на памяць. 
Прагнознае «чытанне» малюнкавага рада. 
Слуханне, суаднясенне зместу з малюнка
вым радам. Гутарка па пачутым, дрылінг. Ад
каз на праблемнае пытанне па змесце верша

Урок 7 Я і мая сям’я. 
Мая кватэра
(с. 16—17)

1 Вучыць заўважаць адрозненні бе
ларускага маў лен ня ад рускага на 
слых, фар мі ра ваць навыкі пра віль
нага вы маў лен ня [р], па зна ёміць 
з лексікай, якая абазначае прадме
ты інтэр’ера, фар мі ра ваць умен ні 
асэнсавана ўспры маць беларускую 
мову на слых, адказваць на пы тан
ні, карыстаючыся сло ва мі само
га пытання, пра віль на і дакладна 
ўжы ваць словы пры канструя ванні 
ска заў па ўзо ры, вы хоў ваць ашчад
ныя адно сі ны да рэчаў

Лексічная гульня «Хто больш?», вызначэн
не месца спалучэння гукаў [шч] у словах, 
іх пра віль нае вы маў лен не. Фанетычнае 
практыкаванне на размежаванне слоў на 
рускай і беларускай мовах. Дагаворванне 
слоў з верша па пачатку.
Суаднясенне пачутага выказвання з адлю
страваннем на малюнку. Вызначэнне прад
ме таў на малюнку, іх называнне.
Падрыхтоўка да слухання: прагназаванне 
па малюнках. Слуханне, суаднясенне зместу 
з малюнкавым радам. Гутарка па прачыта
ным. Адгадванне загадак. Практыкаванні па 
размежаванні рускабеларускіх міжмоў ных 
амонімаў «диван — дыван»
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Урок 8 Я і мая сям’я. 
Рэжым дня
(с. 18—19)

1 Вучыць адрозніваць беларускае 
маў лен не ад рускага на слых, рас
пазнаваць і вы маў ляць гук [дз’] 
і словы з ім, па зна ёміць з лексікай, 
звязанай з выкананнем рэжыму 
дня, фар мі ра ваць умен ні асэнса
вана ўспры маць беларускую мову 
на слых, адказваць на пытанні, ка
рыстаючыся сло ва мі самога пытан
ня, пра віль на і дакладна ўжы ваць 
словы пры канструяванні ска заў 
па ўзо ры, вы хоў ваць дысцы плі на
ва насць, прывучаць да здаровага 
ладу жыцця

Навучанне вы маў лен ню гука [дз’]: назіранне 
за вы маў лен нем на стаў ні ка, вы маў лен не 
ізаляванага гука [дз’]. Дрылінг. Вызначэнне 
слоў з гукам [дз’] у маўленчай плыні, вы маў
лен не гэтых слоў. Гульня «Перакладчыкі».
Вызначэнне дзеючых асоб па малюнках. 
Слуханне верша, суаднясенне зместу з ма
люнкавым радам. Выкананне заданняў па 
актывізацыі слухання. Гутарка па праслу
ханым, вы маў лен не слоў з гукам [дз’]. Гу
тарка па малюнку. Гульня «Што? Калі?» 
з малюнкамі фрагментаў рэжыму дня

Урок 9 Я і мая сям’я. 
Асабістая 
гігіена
(с. 20—21)

1 Вучыць адрозніваць беларускае 
маў лен не ад рускага на слых, рас
пазнаваць і вы маў ляць гук [ц’] 
і словы з ім, па зна ёміць з лексікай, 
якая абазначае прадметы асабістай 
гі гі е ны, фар мі ра ваць умен ні асэнса
вана ўспры маць беларускую мову 
на слых, адказваць на пытанне, ка
рыстаючыся сло ва мі самога пытан
ня, пра віль на і дакладна ўжы ваць 
словы пры канструяванні ска заў па 
ўзо ры, прывучаць да акуратнасці

Назіранне за вы маў лен нем на стаў ні ка, вы
маў лен не ізаляванага гука [ц’], назіранне 
за вы маў лен нем слоў рускай і беларускай 
мовы, вызначэнне гука, якім яны адрозні ва
юц ца. Вымаў лен не слоў з гукам [ц’]. Вызна
чэнне слоў з гукам [ц’] у вершы, іх пра віль
нае вы маў лен не. Вызначэнне месца гука [ц’]  
у слове.
Суаднясенне малюнка і зместу верша. Гуль
ня «Блытанка».
Верагоднаснае прагназаванне падзей па 
малюнкавым радзе. Слуханне, суаднясен
не зместу з малюнкавым радам. Гутарка па 
пачутым, інсцэніраванне дыялогаў

Урок 10 Я і мая сям’я. 
Адзенне і абу
так
(с. 22—23)

1 Паў та рыць вы маў лен не прой дзе
ных гукаў, працягваць фар мі ра
ванне вы маў лен чых навыкаў, па
зна ёміць з лексікай, якая абазна
чае адзенне і абутак, фар мі ра ваць 
умен ні асэнсавана ўспры маць бе
ларускую мову на слых, практыка
ваць адказваць на пытанне, кары
стаючыся сло ва мі самога пытан
ня, пра віль на і дакладна ўжы ваць 
словы пры канструяванні ска заў 
па ўзо ры, вы хоў ваць акуратнасць, 
уменне пра віль на апранацца

Вызначэнне ў словах адметных у па раў нан ні 
з рускай мовай гукаў беларускай мовы. Вы
значэнне такіх гукаў у словах. Трэніроўка 
вы маў лен ня прой дзе ных гукаў. 
Лексічная гульня «Што чые?» Вызначэнне 
назваў адзення і абутку ў вершы. 
Верагоднаснае прагназаванне зместу па 
малюнкавым радзе. Слуханне, суаднясен
не зместу з малюнкавым радам. Гутарка па 
праслуханым. Устанаўленне значэння слова 
па яго форме

Раздзел ІІ. Вучымся слухаць і адказваць (11 г)
Задачы раздзела:

•• раз ві ваць і ўдасканальваць навыкі беларускага вы маў лен ня;
•• працягваць фар мі ра ванне ўменняў аўдзіравання;
•• працаваць над назапашваннем лексікі тэматычных груп, уключаць яе ў актыўнае суразмоўніцтва па змесце 
праслуханых тэкс таў;

•• вучыць чытаць пабеларуску словы, якія не маюць гра фіч ных і фанетычных ад роз нен няў ад рускай мовы, 
вы карыстоўваючы навык чытання, набыты на ўроках навучання грамаце;

•• фар мі ра ваць першапачатковыя чы тац кія ўмен ні разумення зна чэн няў прачытаных слоў на падставе праслу
ханага тэксту;

•• стымуляваць маўленчую актыўнасць вучняў на ўроку;
•• раз ві ваць фанематычны слых, зрокаваслыхавую памяць, уяўленне вучняў праз мастацкія сродкі (вершы, 
песні, малюнкі).

Урок 11 Я і мае сябры. 
Знаёмімся 
з сябрамі
(с. 24—25)

1 Вучыць адрозніваць беларускае 
маў лен не ад рускага на слых, паў
та рыць вы маў лен не прой дзе ных 
гукаў, працягваць фар мі ра ванне 
вы маў лен чых навыкаў, па зна ёміць 
з бе ла рус кі мі імёнамі, фар мі ра ваць

Вызначэнне ў словах адметных у па раў нан ні 
з рускай мовай гукаў беларускай мовы. Вы
значэнне такіх гукаў у словах. Трэніроўка 
вы маў лен ня прой дзе ных гукаў. 
Гутарка пра сяброў, сяброўства. Вылучэнне 
імёнаў дзяцей з верша. Назіранне за адроз
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умен ні асэнсавана ўспры маць бела
рускую мову на слых, адказваць на 
пытанне, карыстаючыся сло ва мі са
мога пытання, пра віль на і дакладна 
ўжы ваць словы пры канструяван ні 
ска заў па ўзо ры, вы хоў ваць павагу 
да старэйшых, культуру па во дзін 
у час размовы

 неннямі імёнаў у рускай і беларускай мовах. 
Завучванне лічылкі на памяць. Агучванне 
ўлас ных імёнаў пабеларуску. Практыкаван
не на размежаванне рускабела рус кіх між
моў ных амонімаў «прозвище — про зві шча». 
Разыгрыванне дыялогу «Знаёмства». 
Верагоднаснае прагназаванне зместу па 
малюнкавым радзе. Слуханне, суаднясен
не зместу з малюнкавым радам. Гутарка па 
праслуханым

Урок 12 Я і мае сябры. 
Гуляем разам
(с. 26—27)

1 Працягваць фар мі ра ванне вы маў
лен чых навыкаў, па зна ёміць з бе
ла рус кі мі народнымі гульнямі, 
фар мі ра ваць умен ні асэнсавана 
ўспры маць беларускую мову на 
слых, адказваць на пытанне, кары
стаючыся сло ва мі самога пытан
ня, пра віль на і дакладна ўжы ваць 
словы пры канст руя ванні ска заў па 
ўзо ры, вы хоў ваць культуру па во
дзін у гульні

Вылучэнне на слых слоў з гукамі [дз’], [ц’], 
пра віль нае вы маў лен не гэтых слоў.
Чытанне слоў, якія не маюць фанетыкаар
фа эпіч ных асаблівасцей у па раў нан ні з ру
скай мовай.
Гутарка на падставе ўласнага вопыту вучняў. 
Верагоднаснае прагназаванне зместу па ма
люнках. Слуханне казкі, суаднясенне зместу 
з малюнкавым радам. Вызначэнне, якога ма
люнку не хапае. Гутарка па праслуханым. 
Узнаўленне асноўнага зместу па малюнках

Урок 13 Я і мае сябры. 
Запрашаем на 
дзень нара
джэння
(с. 30—31)

1 Працягваць фар мі ра ванне вы маў
лен чых навыкаў, па зна ёміць са сло
ва мі па тэме, фар мі ра ваць умен ні 
асэнсавана ўспры маць беларускую 
мову на слых, адказваць на пы тан
ні, карыстаючыся сло ва мі само
га пытання, пра віль на і дакладна 
ўжы ваць словы пры канст руя ван ні 
ска заў па ўзо ры, вы хоў ваць пачуц
цё ўдзяч нас ці, культуру ўзае ма ад
но сін

Артыкуляцыйнае практыкаванне ў вы
маў лен ні слоў з гукамі [ч], [р], [дз’], [дж]. 
Вымаў лен не верша хорам.
Адказ на пы тан ні па змесце верша, называн
не прад ме таў на малюнках. Уласнае выказ
ванне вучняў пра свой дзень нараджэння.
Адказ на прагнознае пытанне па малюнку. 
Асэнсаванне гумарыстычнага эпізоду. Вы
значэнне жартоўнага зместу.
Верагоднаснае прагназаванне зместу па 
малюнках. Вызначэнне дзеючых асоб. Гу
тарка па праслуханым. Вызначэнне сэнсу 
і завучванне прыказкі. Узнаўленне маналогу 
мядз ве дзіка.
Чытанне слоў, адказ на пы тан ні па разумен
ні су вя зі слоў са зместам казкі. Чытанне пы
тан няў з адпаведнай інтанацыяй, адказ на іх

Урок 14 Я і мае справы. 
У доме (хаце)
(с. 32—33)

1 Працягваць фар мі ра ванне вы маў
лен чых навыкаў, па зна ёміць са 
сло ва мі і выразамі па тэме, фар мі
ра ваць умен ні асэнсавана ўспры
маць беларускую мову на слых, 
адказваць на пытанні, карыстаю
чыся сло ва мі самога пытання, пра
віль на і дакладна ўжы ваць словы 
пры канст руяванні ска заў па ўзо
ры, фар мі ра ваць навык чытання на 
беларускай мове, вы хоў ваць павагу 
да старэйшых, пачуццё адказ нас ці, 
кла пат лівыя адно сі ны да малод
шых

Лексічнае практыкаванне «Дадай патрэб
ныя словы».
Завучванне і вы маў лен не калыханкі са зме
най гучнасці. Артыкуляцыйнае практыкаван
не ў вы маў лен ні слоў з гукамі [г], [дз’], [ц’].
Адказ на пы тан ні па малюнку, чытанне слоў. 
Выказванне ўласнага разумення іх зна чэн
няў. Гульня «Перакладчыкі».
Устанаўленне сэнсу выразаў з дапамогай 
ма люн каў. Вымаў лен не выразаў следам за 
на стаў ні кам. 
Верагоднаснае прагназаванне па малюнка
вым радзе. Слуханне, суаднясенне зместу 
з малюнкавым радам. Гутарка па пачутым. 
Чытанне слоў у пад руч ні ку, знаходжанне 
адпаведных прад ме таў на малюнках

Урок 15 Я і мае спра
вы. На вуліцы 
(у двары)
(с. 34—35)

1 Працягваць фар мі ра ванне вы маў
лен чых навыкаў, па зна ёміць са сло
ва мі і выразамі па тэме, фар мі ра ваць 
умен ні асэнсавана ўспры маць бела
рускую мову на слых, адказваць на 
пытанне, карыстаючыся сло ва мі 

Слуханне тэксту, суразмоўніцтва па змесце 
праслуханага.
Вылучэнне слоў з фанетычнымі адмет нас
ця мі беларускай мовы ў па раў нан ні з ру
скай, іх арфаэпічна пра віль нае вы маў лен не. 
Узнаўленне дыялогу.
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самога пытання, пра віль на і даклад
на ўжы ваць словы пры канст руя
ван ні ска заў па ўзо ры, вы пра цоў
ваць навык чытання на беларускай 
мове, вы хоў ваць доб ра зыч лі васць, 
сяб роўскія ўзае ма ад но сі ны, бе раж
лі выя адно сі ны да маё мас ці, кла
пат лівае стаўленне да малодшых, 
павагу да старэйшых

Лексічнае практыкаванне па суаднясенні 
слоў і малюнка. Маўленчая гульня «“Пра
чы тай” малюнак».
Разглядванне малюнкавага раду, тлума
чэнне назвы твора. Слуханне, суаднясенне 
зместу з малюнкавым радам. Выкананне 
заданняў па актывізацыі слухання. Гутарка 
па праслуханым.
Чытанне слоў, адказ на пы тан ні па разу мен
ні су вя зі слоў са зместам апавядання

Урок 16 Я і мае спра
вы. У краме
(с. 36—37)

1 Працягваць фар мі ра ванне вы маў
лен чых навыкаў, па зна ёміць са 
сло ва мі і выразамі па тэме, фар мі
ра ваць умен ні асэнсавана ўспры
маць беларускую мову на слых, ад
казваць на пытанні, карыстаючыся 
сло ва мі самога пытання, пра віль
на і дакладна ўжы ваць словы пры 
канст руя ванні ска заў па ўзо ры, 
вы хоў ваць сяброўскія ўзае ма ад
но сі ны

Фанетыкаартыкуляцыйная гульня «Збяры 
мяшэчак».
Успрыманне апавядання на слых, пошук 
сэнсавых неадпаведнасцей у па раў нан ні 
з малюнкам. 
Гутарка па змесце вершаў і адпаведных ма
люнках. Інсцэніраванне размовы з касірам. 
Чытанне ска заў у пад руч ні ку, дапаўненне іх 
патрэбнымі па сэнсе сло ва мі. 
Разглядванне малюнкавага раду з мэтай вы
значэння дзеючых асоб. Слуханне, суадня
сенне зместу з малюнкавым радам. Гутарка 
па пачутым, выказванне ўласнага стаўлення 
да падзей.
Чытанне слоў у пад руч ні ку, суаднясенне іх 
са зместам тэксту

Урок 17 Я і мае спра
вы. На пошце
(с. 38—39)

1 Працягваць фар мі ра ванне вы маў
лен чых навыкаў, па зна ёміць са 
сло ва мі і выразамі па тэме, фар мі
ра ваць умен ні асэнсавана ўспры
маць беларускую мову на слых, ад
казваць на пытанне, карыстаючыся 
сло ва мі самога пытання, пра віль
на і дакладна ўжы ваць словы пры 
канструяванні ска заў па ўзо ры, вы
хоў ваць павагу да сталых людзей, 
імкненне ім дапамагаць

Фанетыкаартыкуляцыйная гульня «Кола 
скорагаворак».
Вымаў лен не слоў следам за на стаў ні кам. 
Гутарка па малюнку.
Слуханне верша, суаднясенне яго з малюн
кам, адказ на пы тан ні па змесце. Аповед па 
малюнках з дапамогай апорных пы тан няў.
Верагоднаснае прагназаванне зместу па 
малюнках. Слуханне, суаднясенне зместу 
з малюнкавым радам. Гутарка па пачутым, 
прыдумванне працягу апавядання.
Чытанне слоў у пад руч ні ку, суаднясенне іх 
са зместам тэксту

Урок 18 Я і нава
кольны свет. 
Надвор’е, 
з’явы прыроды
(с. 40—41)

1 Працягваць фар мі ра ванне вы маў
лен чых навыкаў, па зна ёміць са 
сло ва мі і выразамі па тэме, фар мі
ра ваць умен ні асэнсавана ўспры
маць беларускую мову на слых, 
адказваць на пытанне, карыстаю
чыся сло ва мі самога пытання, пра
віль на і дакладна ўжы ваць словы 
пры канструяванні ска заў па ўзо ры, 
вы хоў ваць беражлівыя, уважлівыя 
ад но сі ны да навакольнага свету, 
роднай прыроды, узмацніць паз
навальную актыўнасць вучняў

Артыкуляцыйнае практыкаванне ў вы маў
лен ні слоў з гукамі [дз’], [ц], [г]. Вымаў лен не 
верша хорам.
Азнаямленне з новай лексікай на матэрыяле 
вершаў.
Разглядванне малюнкавага рада з мэтай вы
значэння дзеючых асоб.
Разглядванне малюнкавага рада, адказ на 
пы тан ні. Слуханне казкі, суаднясенне зме
сту з малюнкавым радам. Гутарка па прас
луханым. Разыгрыванне дыялогаў па ма
люнках.
Чытанне слоў у пад руч ні ку, суаднясенне іх 
са зместам тэксту. Адгадванне загадак

Урок 19 Я і наваколь
ны свет. Поры 
года і занятак 
людзей
(с. 42—43)

1 Працягваць фар мі ра ванне вы маў
лен чых навыкаў, па зна ёміць са 
сло ва мі і выразамі па тэме, фар мі
ра ваць умен ні асэнсавана ўспры
маць беларускую мову на слых, ад
казваць на пытанні, карыстаючыся 
сло ва мі самога пытання, пра віль
на і дакладна ўжы ваць словы пры

Адгадванне загадак. Завучванне і вы маў
лен не заклічкі, кантроль вучнямі пра віль
насці вы маў лення.
Устанаўленне пра віль най паслядоўнасці 
ма люн каў. 
Вызначэнне ма люн каў, адпаведных вы ра
зам. Слуханне апавядання, адказ на пы тан ні 
па праслуханым.
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канст руя ван ні ска заў па ўзо ры, 
вы хоў ваць ашчаднае стаўленне да 
прыроды

Чытанне подпісаў пад малюнкамі. Гутарка 
па малюнках.
Разглядванне малюнкавага рада, прагнознае 
тлумачэнне назвы казкі. Слуханне, суадня
сенне зместу з малюнкам. Гутарка па пачу
тым, інсцэніраванне дыялогаў. 
Чытанне слоў у пад руч ні ку

Урок 20 Я і нава
кольны свет. 
Я і жывёльны 
свет
(с. 44—45)

1 Працягваць фар мі ра ванне вы маў
лен чых навыкаў, па зна ёміць са 
сло ва мі і выразамі па тэме, фар мі
ра ваць умен ні асэнсавана ўспры
маць беларускую мову на слых, ад
казваць на пытанні, карыстаючыся 
сло ва мі самога пытання, пра віль
на і дакладна ўжы ваць словы пры 
канструяванні ска заў па ўзо ры, 
вы хоў ваць ашчаднае стаўленне да 
прыроды, жывёльнага свету

Вызначэнне ў вершы слоў з адметнымі ў па
раў нан ні з рускай мовай гукамі беларускай 
мовы. Вызначэнне месца гука ў слове. Вы маў
лен не верша хорам, індывідуальна ці па групах.
Чытанне слоў у пад руч ні ку, суаднясенне іх 
з малюнкам. Гутарка па малюнку.
Адгадванне загадак, прагназаванне дзеючых 
асоб казкі. Гутарка па змесце, разыгрыванне 
дыялогу з казкі з выкарыстаннем этыкетных 
выразаў.
Падрыхтоўка да слухання: адказ на пы тан ні. 
Слуханне, суаднясенне зместу з малюнкамі. 
Гутарка па праслуханым, вызначэнне пра
віль най паслядоўнасці ма люн каў, гутарка 
на падставе ўласнага вопыту дзяцей.
Чытанне слоў, словазлучэнняў і сказа ў пад
руч ні ку. Адказ на пытанне

Урок 21 Я і нава
кольны свет. 
Я і раслінны 
свет
(с. 46—47)

1 Працягваць фар мі ра ванне вы маў
лен чых навыкаў, па зна ёміць са 
сло ва мі і выразамі па тэме, фар мі
ра ваць умен ні асэнсавана ўспры
маць беларускую мову на слых, 
адказваць на пытанне, карыстаю
чыся сло ва мі самога пытання, пра
віль на і дакладна ўжы ваць словы 
пры канст руяван ні ска заў па ўзо ры, 
вы хоў ваць ашчаднае стаўленне да 
прыроды, свету раслін

Гукалітарны ана ліз слоў, складанне іх з раз
разной азбукі.
Маўленчае практыкаванне па апісанні рас
лі ны. Арфаэпічна пра віль нае вы маў лен не 
верша.
Разглядванне ма люн каў і чытанне под пі саў 
пад імі. Складанне выказванняў з пра чы та
ны мі сло ва мі і словазлучэннямі.
Адгадванне за гад кі. Верагоднаснае прагна
заванне зместу казкі па малюнках. Гутарка 
па праслуханым. Вызначэнне, якога малюн
ку не хапае. Інсцэніраванне дыялогаў.
Чытанне слоў і ска заў у пад руч ні ку

Раздзел ІІІ. Вучымся слухаць, чытаць і адказваць (9 г)
Задачы раздзела:

•• працягваць выпрацоўку навыкаў беларускага вы маў лен ня;
•• фар мі ра ваць умен ні аўдзіравання;
•• працаваць над назапашваннем лексікі тэматычных груп, уключаць яе ў актыўнае суразмоўніцтва па змесце 
праслуханых і прачытаных тэкс таў;

•• вучыць чытаць пабеларуску, выкарыстоўваючы навык чытання, набыты на ўроках навучання грамаце;
•• па зна ёміць з гра фіч ны мі адрозненнямі беларускай мовы ад рускай (і, апостраф), вучыць чытаць словы 
і сказы з і, апострафам;

•• вучыць пра віль на вы маў ляць пры чытанні гукавыя адпаведнікі літар г, ў, дз, дж, ч, ц;
•• фар мі ра ваць першапачатковыя чы тац кія ўмен ні пры адказе на пы тан ні па прачытаным;
•• стымуляваць маўленчую дзейнасць вучняў на ўроку;
•• раз ві ваць фанематычны слых, зрокаваслыхавую памяць, уяўленне вучняў праз мастацкія сродкі (вершы, 
песні, малюнкі).

Урок 22 Мясціна, дзе 
я жыву. Мая 
краіна
(матэрыял 
урока змеш
ча ны на на
цыянальным 
адукацыйным 
партале)

1 Працягваць фар мі ра ванне вы маў
лен чых навыкаў, па зна ёміць са сло
ва мі і выразамі па тэме, уключаць 
іх у ак тыў нае суразмоўніцт ва па 
змесце праслуханых і прачытаных 
тэкс таў; фар мі ра ваць умен ні асэн
савана ўспры маць беларускую мо
ву на слых, вучыць чытаць пабела
рус ку (па зна ёміць з гра фіч ны мі 
ад роз нен ня мі беларускай мовы ад

Вы маў лен не слоў верша, якія маюць спе цы
фічныя ў па раў нан ні з рускай мовай гукі. 
Вызначэнне месца гэтых гукаў у слове.
Успрыманне верша на слых, адказ на пы
танні па пачутым. Завучванне верша на па
мяць. Вылучэнне слоў з гукам [і].
Гутарка па малюнку. Дэманстрацыя друка
ваных літар І, і. Чытанне слоў з гэтымі лі
та ра мі. Вуснае паведамленне па малюнку 
з апорай на прачытаныя словы.
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рускай (І, і), вучыць чытаць словы 
і сказы з І, і), фар мі ра ваць перша
пачатковыя чы тац кія ўмен ні пры 
адказе на пы тан ні па прачытаным; 
адказваць на пытанне, карыстаю
чыся сло ва мі самога пытання, пра
віль на і дакладна ўжы ваць словы 
пры канст руяванні ска заў па ўзо ры, 
вы хоў ваць пачуццё патрыятызму

Развучванне гумарэскі, разыгрыванне яе 
ў парах. Дыялог «На якой ты вуліцы жы
веш?».
Верагоднаснае прагназаванне зместу па ма
люнках. Успрыманне тэксту на слых, адказ 
на актывізуючыя пы тан ні. Гутарка па прас
луханым. Пастаноўка пы тан няў па змесце 
праслуханага тэксту.
Чытанне слоў. Устанаўленне іх сэнсавай су
вя зі з праслуханым тэкстам. 
Праглядавае чытанне тэксту з мэтай пошу
ку слоў з лі та ра мі І, і, чытанне гэтых слоў. 
Падрыхтоўка і чытанне тэксту ўголас па 
сказах. Узаемаацэнка чытання. Адказ на 
пы тан ні па змесце прачытанага тэксту

Урок 23 Мясціна, дзе 
я жыву. 
У родным го
радзе (вёсцы)
(с. 48—49)

1 Працягваць фар мі ра ванне вы маў
лен чых навыкаў, па зна ёміць са сло
ва мі і выразамі па тэме, уключаць 
іх у актыўнае суразмоўніцтва па 
змесце праслуханых і прачытаных 
тэкс таў; фар мі ра ваць умен ні асэн
савана ўспры маць беларускую мо
ву на слых, вучыць чытаць пабела
рус ку (па зна ёміць з гра фіч ны мі 
ад роз нен ня мі беларускай мовы ад 
рускай (апостраф), вучыць чытаць 
словы і сказы з апострафам, лі та ра
мі І, і); фар мі ра ваць першапачат
ковыя чы тац кія ўмен ні пры адказе 
на пы тан ні па прачытаным; пра
віль на і дакладна ўжы ваць словы 
пры канструяванні ска заў па ўзо
ры, вы хоў ваць пачуццё адказ нас ці 
за родны край, выклікаць жаданне 
больш даведацца пра месца свайго 
жыхарства

Гутарка па малюнкуасацыяцыі. Дэманстра
цыя апострафа. Назіранне і параўнанне вы
маў лен ня пры чытанні складоў з апостра
фам і без яго. Чытанне слоў. 
Падрыхтоўка да слухання: адгадванне за
гад кі, разглядванне малюнкавага рада, вы
значэнне дзеючых асоб. Слуханне, суадня
сенне зместу з малюнкавым радам. Гутарка 
па пачутым, «агучванне» ма люн каў.
Праглядавае чытанне тэксту з мэтай пошуку 
слоў з апострафам, чытанне гэтых слоў. Чы
танне тэксту па сказах уголас. Узаемаацэнка 
чытання.
Гутарка па малюнкуасацыяцыі, чытан
не слоў з апострафам, лі та рай і. Чытанне 
ска заў з папярэдняй пад рых тоў кай. Адказ 
на пы тан ні па прачытаным. Пастаноўка 
пы тан няў па змесце прачытанага тэксту. 
Вызначэнне і чытанне ска заў з пытальнай 
інтанацыяй. Адказ на пы тан ні

Урок 24 Мясціна, дзе 
я жыву. Наша 
наваколле
(с. 50—51)

1 Працягваць фар мі ра ванне вы маў
лен чых навыкаў, па зна ёміць са сло
ва мі і выразамі па тэме, уключаць 
іх у актыўнае суразмоўніцтва па 
змесце праслуханых і прачытаных 
тэкс таў; фар мі ра ваць умен ні асэн
савана ўспры маць беларускую мо
ву на слых, вучыць чытаць пабела
руску (па зна ёміць з дру ка ва ны мі 
лі та ра мі Г, г, вучыць чытаць словы 
і сказы з лі та ра мі І, і, апострафам); 
фар мі ра ваць першапачатковыя 
чы тац кія ўмен ні пры адказе на пы
тан ні па прачытаным; адказваць на 
пы тан ні, карыстаючыся сло ва мі са
мога пытання, пра віль на і дакладна 
ўжы ваць словы пры канструя ван ні 
ска заў па ўзо ры, вы хоў ваць павагу 
да лю дзей, пачуццё замі лаван ня 
род ны мі мясці намі

Лексічная гульня «Прафесіі». Вылучэнне 
ў словах адметных у па раў нан ні з рускай 
мовай гукаў, вызначэнне іх месца ў словах.
Гутарка па малюнку. Завучванне вершаў. 
Вымаў лен не іх хорам. Узаемакантроль пра
віль насці вы маў лен ня. 
Вылучэнне слоў з гукам г. Дэманстрацыя 
друкаваных літар Г, г. Гутарка па малюнку
аса цыя цыі. Чытанне складоў і слоў з лі та
рай г. 
Верагоднаснае прагназаванне зместу тэксту 
па малюнках і ўласным вопыце вучняў. Ад
каз на пы тан ні па праслуханым. 
Чытанне тэксту на стаў ні кам, выпрацоўка 
ўмення сачыць за чытаннем па тэксце. 
Суаднясенне зместу з малюнкавым радам. 
Пераказ прачытанага тэксту. Прыдумванне 
яго працягу

Урок 25 Мясціна, дзе 
я жыву.  
Славутыя 
землякі
(с. 52—53)

1 Працягваць фар мі ра ванне вы маў
лен чых навыкаў, па зна ёміць са сло
ва мі і выразамі па тэме, уключаць 
іх у актыўнае суразмоўніцтва па 
змесце праслуханых і прачытаных

Лексічная гульня «Так ці не». Гутарка на 
падставе фотарада ў форме падарожжа на 
машыне часу. 
Гутарка па малюнкуасацыяцыі. Характа
рыстыка гука [ч], падбор слоў з гукам [ч]. 
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тэкс таў; фар мі ра ваць умен ні асэн
савана ўспры маць беларускую мо
ву на слых, вучыць чытаць пабе
ла рус ку (па зна ёміць з дру ка ва ны мі 
лі та ра мі Ч, ч, вучыць чытаць словы 
з Ч, ч, Г, г, І, і, апострафам), фар мі
ра ваць першапачатковыя чы тац кія 
ўмен ні пры адказе на пы тан ні па 
прачытаным; адказваць на пытан ні, 
карыстаючыся сло ва мі самога пы
тання, пра віль на і дакладна ўжы
ваць словы пры канструяванні ска
заў па ўзо ры, вы хоў ваць пачуццё 
гонару за сваіх зем ля коў, жаданне 
за хоў ваць памяць пра іх, браць з іх 
прыклад лю бо ві да Ра дзімы

Дэманстрацыя друкаваных літар Ч, ч. Чы
танне складоў з імі. Чытанне слоў. Разумен
не іх зна чэн няў праз ужыванне ў кантэксце. 
Верагоднаснае прагназаванне па пачатку 
апавядання і малюнках. Слуханне апавя
дання, суаднясенне зместу з малюнкавым 
радам. Гутарка па прачытаным. Чытанне 
слоў. Пераказ па малюнках з выкарыстан
нем прачытаных слоў. 
Назіранне за несупадзеннем роду слова «са
бака» ў рускай і беларускай мовах. Скла
данне словазлучэнняў з гэтым словам на 
беларускай мове.
Чытанне тэксту на стаў ні кам, выпрацоўка 
ўмення сачыць за чытаннем па тэксце. Чы
танне тэксту з папярэдняй пад рых тоў кай. 
Адказ на пы тан ні па прачытаным

Урок 26 Мясціна, 
дзе я жыву. 
Памятныя 
мясціны
(с. 54—55)

1 Працягваць фар мі ра ванне вы маў
лен чых навыкаў, па зна ёміць са сло
ва мі і выразамі па тэме, уключаць 
іх у актыўнае суразмоўніцтва па 
змесце праслуханых і прачытаных 
тэкс таў; фар мі ра ваць умен ні асэн
саванага ўспрымання беларускай 
мовы на слых, вучыць чытаць па
беларуску (па зна ёміць з друкава
най лі та рай ў, вучыць чытаць словы 
і сказы з ў, Ч, ч, Г, г, І, і, апостра
фам), фар мі ра ваць першапачатко
выя чы тац кія ўмен ні пры адказе 
на пы тан ні па прачытаным; адказ
ваць на пытанне, карыстаючыся 
сло ва мі самога пытання, пра віль
на і дакладна ўжы ваць словы пры 
канст руя ванні ска заў па ўзо ры, вы
хоў ваць ці ка васць да гіста рыч нага 
мі ну ла га краіны, жаданне даведац
ца пра значныя падзеі і памятныя 
мяс ці ны роднага краю

Гутарка ў форме завочнай экскурсіі. 
Успрыманне верша на слых, гутарка па змес
це верша, завучванне яго на памяць, вы маў
лен не верша індывідуальна, у парах.
Успрыманне тэксту на слых, адказ на акты
ві зу ючыя пы тан ні. Гутарка па праслуханым. 
Пастаноўка пы тан няў па змесце праслуха
нага тэксту. Чытанне слоў. Устанаўленне іх 
сэнсавай су вя зі з праслуханым тэкстам. Вы
значэнне ў словах літар, якія абазначаюць 
адметныя ў па раў нан ні з рускай мовай гукі.
Вылучэнне гука [ў] са слоў, названых на
стаў ні кам, вызначэнне месца гука ў слове. 
Дэманстрацыя друкаванай літары ў. Ана ліз 
яе гра фіч ных абрысаў. Устанаўленне ад роз
нен няў ад лі та ры у. Чытанне складоў з ў. 
Чытанне слоў следам за на стаў ні кам. Чы
танне тэксту на стаў ні кам, выпрацоўка ўмен
ня сачыць за чытаннем па тэксце. Чытанне 
ска заў з папярэдняй пад рых тоў кай. Паста
ноўка пы тан няў па змесце прачытанага тэк
сту. Вызначэнне і чытанне ска заў з пыталь
най інта нацыяй. Адказ на пы тан ні

Урок 27 Я і мая 
Радзіма. 
Сімвалы 
Беларусі
(с. 56—57)

1 Па зна ёміць са сло ва мі і выразамі па 
тэме, уключаць іх у актыўнае су раз
моў ніцтва па змесце праслуханых 
і прачытаных тэкс таў; фар мі ра ваць 
умен ні асэнсавана ўспры маць бе
ларускую мову на слых, вучыць 
чытаць пабела руску (па зна ёміць 
з дру ка ва ны мі лі та ра мі Ц, ц, вучыць 
чытаць словы і сказы з Ц, ц, ў, Ч, ч, 
Г, г, І, і, апострафам), фар мі ра ваць 
першапачатковыя чы тац кія ўмен ні 
пры адказе на пы тан ні па прачы
таным; адказваць на пы тан ні, ка
рыстаючыся сло ва мі самога пытан
ня, пра віль на і дакладна ўжы ваць 
словы пры канструяванні ска заў па 
ўзо ры, вы хоў ваць пачуццё Ра дзі мы, 
гонар за яе, павагу да дзяр жаў ных 
сімвалаў

Разглядванне выяў, называнне сімвалаў, 
тлумачэнне іх асаблівасцей. Слуханне апа
вядання, суаднясенне зместу з выявамі 
сім ва лаў. Успрыманне на слых і завучван
не першых рад коў Дзяржаўнага гімна Рэс
пуб лі кі Беларусь.
Гутарка па малюнках, чытанне тэксту. Су
аднясенне зместу тэксту і ма люн каў. Вы
значэнне ў словах літар, якія абазначаюць 
адметныя ў па раў нан ні з рускай мовай гукі.
Абазначэнне лі та рай гука [ц’] у слове 
«сцяг», дэманстрацыя друкаваных літар Ц, 
ц. Чытанне складоў і слоў з гэтай лі та рай. 
Падбор да кожнага прачытанага слова звя
занага з ім па сэнсе.
Чытанне верша на стаў ні кам, выпрацоўка 
ўмен ня сачыць за чытаннем па тэксце. Чы
танне верша вучнямі з папярэдняй пад рых
тоў кай. Адказ на пы тан ні па прачытаным. 
Завучванне верша на памяць. Адказ на пы
танне верша
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Урок 28 Я і мая 
Радзіма.  
Гонар  
Беларусі
(с. 58—59)

1 Па зна ёміць са сло ва мі і выразамі па 
тэме, уключаць іх у актыўнае сураз
моўніцтва па змесце праслуханых 
і прачытаных тэкс таў; фар мі ра ваць 
умен ні асэнсавана ўспры маць бе
ларускую мову на слых, вучыць 
чытаць пабе ла руску (па зна ёміць 
з дру ка ва ны мі лі та ра мі Р, р, вучыць 
чытаць словы і сказы з Р, р, Ц, ц, ў, 
Ч, ч, Г, г, І, і, апострафам), фар мі
ра ваць першапачатковыя чы тац кія 
ўмен ні пры адказе на пы тан ні па 
прачытаным; адказваць на пытан
ні, карыстаючыся сло ва мі само
га пытання, пра віль на і дакладна 
ўжы ваць словы пры канструяванні 
ска заў па ўзо ры, вы хоў ваць пачуц
цё гонару за сваю Радзіму, павагу 
да чалавека працы

Гутарка па малюнках і змесце праслуханага 
верша. 
Вымаў лен не верша ў дыялогу з на стаў ні кам. 
Адказ на пы тан ні.
Падрыхтоўка да слухання: прагнознае «чы
танне» малюнкавага рада. Слуханне тэксту, 
суаднясенне з малюнкавым радам. Гутарка 
па змесце тэксту. Пераказ эпізодаў.
Гутарка па малюнкуасацыяцыі, дэманстра
цыя друкаваных літар Р, р, чытанне складоў 
і слоў. Суаднясенне прачытаных слоў са зме
стам праслуханага. 
Чытанне тэксту на стаў ні кам, выпрацоўка 
ўмення сачыць за чытаннем па тэксце. Ад
каз на пы тан ні. Знаходжанне слоў з лі та
ра мі, якія абазначаюць адметныя ў па раў
нан ні з рускай мовай гукі. Чытанне тэксту 
вучнямі ланцужком. Узаемаацэнка чытання 
вучняў. Чытанне пытальных ска заў. Адказ 
на гэтыя пы тан ні

Урок 29 Я і мая 
Радзіма. 
Святы на 
Беларусі
(с. 60—61)

1 Па зна ёміць са сло ва мі і выразамі па 
тэме, уключаць іх у актыўнае су раз
моў ніц тва па змесце праслуханых 
і прачытаных тэкс таў; фар мі ра ваць 
умен ні асэнсавана ўспры маць бе
ларускую мову на слых, вучыць 
чытаць пабе ла руску (па зна ёміць 
з дру ка ва ны мі Дз, дз, Дж, дж, ву
чыць чытаць словы і сказы з Дз, дз, 
Дж, дж, Р, р, Ц, ц, ў, Ч, ч, Г, г, І, і, 
апострафам), фар мі ра ваць перша
пачатковыя чы тац кія ўмен ні пры 
адказе на пы тан ні па прачытаным; 
адказваць на пытанні, карыстаючы
ся сло ва мі самога пытання, пра
віль на і дакладна ўжы ваць словы 
пры канст руя ванні ска заў па ўзо ры, 
вы хоў ваць за ці каў ле насць народ
най абрадавай культурай, павагу да 
лю дзей сталага ўзросту, пра цаў ні
коў вёскі

Уступная гутарка. Дэманстрацыя друка
ваных дыграфаў Дз, дз, Дж, дж, чытан
не складоў. Прыдумванне слоў з гэтымі 
складамі.
Успрыманне вершаў на слых. Дапаўненне 
вершаў патрэбнымі па сэнсе сло ва мі. 
Вымаў лен не вершаў услед за на стаў ні кам.
Чытанне слоў. Узаемакантроль пра віль насці 
вы маў лен ня. Слоўнікавая праца па вы зна
чэн ні пра віль насці разумення прачытаных 
слоў. Гутарка па малюнку з выкарыстаннем 
прачытаных слоў. Чытанне тэксту на стаў
ні кам, выпрацоўка ўмення сачыць за чы
таннем па тэксце. Чытанне тэксту вучнямі 
з папярэдняй пад рых тоў кай. Пастаноўка 
пы тан няў па тэксце. Слуханне народных 
песень. Гутарка пра традыцыі святкавання

Урок 30 Я і мая мова
(с. 62)

1 Абагульніць і паў та рыць прой дзе
ны матэрыял падчас актыўнага 
су раз моўніцтва па змесце праслу
ханых і прачытаных тэкс таў; фар
мі ра ваць умен ні асэнсавана ўспры
маць беларускую мову на слых, 
практыкаваць у чытанні на бела
рускай мове; фар мі ра ваць перша
пачатковыя чы тац кія ўмен ні пры 
адказе на пы тан ні па прачытаным; 
адказваць на пытанне, карыстаю
чыся сло ва мі самога пытання, пра
віль на і дакладна ўжы ваць словы 
пры канст руя ван ні ска заў па ўзо ры, 
вы хоў ваць пачуццё павагі да род
най мовы, ад каз насці за сказаныя 
словы

Успрыманне верша на слых, вызначэнне 
тэмы ўрока. Гутарка па малюнках на тэму 
«Дзе і як нам дапамагае мова?». Агучаная 
пан та міма «Жывы малюнак». Разыгрыван
не дыялогу па малюнку. 
Адгадванне за гад кі. Верагоднаснае прагна
заванне зместу казкі па пачатку. Слуханне 
казкі, гутарка па праслуханым. Разыгрыван
не дыялогаў з казкі.
Чытанне тэксту пасля папярэдняй пад рых
тоў кі. Адказ на пы тан ні па змесце. Завуч
ванне вершаванага двухрадкоўя.
Успрыманне і асэнсаванне прыказкі. Адгад
ванне загадак
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