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№
урока
і дата

Характарыстыка асноўных
відаў
і спосабаў дзейнасці

Тэма ўрока

Коль
касць
гадзін

Мэты вывучэння тэмы

1

2

3

4

5

6

1

Уводзіны

1

Узнавіць і паглыбіць набытыя вучнямі ў
пачатковай школе эмпірычныя веды пра
літаратуру як мастацтва слова, яе
пазнавальнае, выхаваўчае і эстэтычнае
значэнне. Акрэсліць (на прыкладзе вядомых
твораў) тэматычную і жанравую
разнастайнасць літаратуры.

Чытанне ўступнага
артыкула вучэбнага
дапаможніка «Дарагія
сябры» і яго абмеркаванне.
Вуснае выказванне з
элементамі разважання:
«Чаму мастацкую
літаратуру называюць
чалавеказнаўствам?».
Выразнае чытанне
народных выслоўяў пра

Перачытаць уступны
артыкул.

Падарожжа па Краіне
літаратуры.
Тэматычная,
змястоўная
разнастайнасць
фальклорных і
літаратурных твораў.
Пазнавальнае,
выхаваўчае і
эстэтычнае значэнне

Прыгадаць і абмеркаваць народныя выслоўі,
выказванні беларускіх пісьменнікаў пра ролю
асветы і кнігі ў жыцці чалавека. Пазнаѐміць са
структурай, зместам, мастацкім афармленнем,

Дамашняе заданне

Паразважаць над
зместам народных
выслоўяў: «Вучэнне —
свет», «Ад навукі
спрытнеюць розум і
рукі», «На працягу ўсяго
века кніга вучыць
чалавека».
Падрыхтаваць вусную

мастацкай літаратуры

2

1

Пятрусь Броўка.
«Калі ласка!»

прызначэннем вучэбнага дапаможніка

1

ролю асветы і кнігі ў жыцці
чалавека, аналіз іх зместу
(«У каго веды, у таго і сіла»,
«За аднаго вучонага дзесяць
невукаў даюць», «Навука
вочы адкрывае», «Кніга —
маленькае акенца, а праз яго
ўвесь свет відаць» і інш.).
Вусная замалѐўка паводле
адной з прыказак

І. РОДНАЕ СЛОВА (4 гадзіны)
Раздзел падручніка «Мой чароўны беларускі край…»
Выявіць шматграннасць чалавечых пачуццяў і Выразнае чытанне верша,
думак, выказаных у вершы: захапленне
аналіз яго зместу
меладычнасцю, трапнасцю, выразнасцю
(спасціжэнне агульнага
роднай мовы; гонар паэта за высокія
настрою, выказаных
маральныя якасці беларускага нацыянальнага пачуццяў і перажыванняў,
характару — гасціннасць, ветлівасць,
паэтычных вобразаў і
добразычлівасць, прыязнасць, шчодрасць,
сродкаў іх стварэння).
спагадлівасць, жыццѐвы аптымізм і інш.
Вуснае выказванне пра
Вучыць пяцікласнікаў выразна чытаць і
беларускі нацыянальны
аналізаваць лірычныя творы (адчуваць
характар (з апорай на змест
агульны настрой, разумець аўтарскія
верша і ўласнае ўяўленне)
перажыванні, спасцігаць паэтычныя вобразы і
сродкі іх стварэння, выдзяляць голасам
лагічныя націскі і паўзы, заўважаць

замалѐўку паводле
адной з прыказак (на
выбар)

Перачытаць верш
Петруся Броўкі «Калі
ласка» і паразважаць
над яго зместам.
Падрыхтаваць выразнае
чытанне верша,
адказаць на пытанні,
змешчаныя ў вучэбным
дапаможніку1

Тут і далей пры вызначэнні дамашняга задання настаўнік (з улікам канцэпцыі канкрэтнага ўрока) адбірае з метадычнага апарату, змешчанага ў вучэбным дапаможніку
да кожнага твора, пэўныя пытанні і заданні і паведамляе іх нумары вучням.

адметнасці рытму, мелодыку верша,
перадаваць праз уласнае чытанне пачуцці
аўтара і сваѐ асабістае стаўленне да верша)
3

Яўгенія Янішчыц.
«Мова»

1

Засяродзіць увагу вучняў на выяўленні
аўтарскай пазіцыі ў вершы Яўгеніі Янішчыц
«Мова». Фарміраваць уменні вучняў
супастаўляць тэматычна блізкія вершы (па
зместу, настраѐвасці, аўтарскіх пачуццях,
мастацкіх вобразах, будове, інтанацыі і інш.),
выказваць уласнае стаўленне да твораў і
абгрунтоўваць яго. Удасканальваць
маўленчыя ўменні пяцікласнікаў

Выразнае чытанне і аналіз
верша (абмеркаваць
выказаныя думкі і
перажыванні, выявіць
вобразы і сродкі іх
мастацкага выяўлення).
Супастаўленне тэматычна
блізкіх вершаў розных
аўтараў (па зместу,
агульным настроі, аўтарскай
пазіцыі, вобразах, форме)

Самастойна перачытаць
верш Яўгеніі Янішчыц
«Мова» і паразважаць
над ім, карыстаючыся
пытаннямі вучэбнага
дапаможніка.
Падрыхтаваць выразнае
чытанне верша. Скласці
вуснае выказванне на
тэму: «Чым з’яўляецца
мова для народа?» (з
апорай на вядомыя
творы)

4

Уладзімір Караткевіч.
«Бацькаўшчына»

1

Развіваць вобразнае ўяўленне вучняў пры
ўспрыманні мастацкіх карцін прыроды ў
паэтычным творы, выхоўваць уважлівае
стаўленне да аўтарскага слова.
Удасканальваць уменні школьнікаў узнаўляць
карціны і вобразы, створаныя паэтам,
вызначаць настрой і танальнасць, выяўляць
аўтарскія пачуцці і перажыванні,
перададзеныя праз адметную форму,
арыгінальныя вобразы, мастацкія тропы,
мелодыку верша. Пазнаѐміць з рэпрадукцыямі
мастацкіх палотнаў Вітольда Бялыніцкага-

Выразнае чытанне верша.
Асэнсаванне аўтарскай
пазіцыі, апісанне ўласнага
ўражання ад твора. Аналіз
зместу, вобразаў, формы
верша. Разгляд
рэпрадукцый карцін
(звярнуць увагу на іх змест,
агульны настрой, вобразы,
фарбы, дэталі, кампазіцыю).

Самастойна перачытаць
верш Уладзіміра
Караткевіча
«Бацькаўшчына»,
адказаць на пытанні да
твора, навучыцца яго
выразна чытаць.
Падрыхтаваць вусную
замалѐўку «Прырода на
палотнах мастакоў
Вітольда БялыніцкагаБірулі «Зацвіла

Супастаўленне верша з

5

6

Анатоль Грачанікаў.
«Дрымотна ціснуцца
кусты…»

Творчая работа
Вуснае выказванне на

1

1

Бірулі «Зацвіла калужніца» і Эдуарда
Рымаровіча «Свежая раніца», вучыць
пяцікласнікаў успрымаць пейзаж, створаны
мастаком, параўноўваць настраѐвасць і
вобразны лад літаратурнага тэксту і твора
жывапісу

творамі жывапісу Вітольда
Бялыніцкага-Бірулі і
Эдуарда Рымаровіча
(тэматыка, настраѐвасць,
вобразы і дэталі,
эмацыянальнае гучанне,
аўтарская пазіцыя, будова)

калужніца», Эдуарда
Рымаровіча «Свежая
раніца » і ў вершы паэта
Уладзіміра Караткевіча»

Пазнаѐміць пяцікласнікаў з выдатным узорам
грамадзянскай лірыкі. Дапамагчы вучням
зразумець аўтарскія думкі і пачуцці, іх
суаднесенасць з апісаннямі карцін прыроды,
ацаніць дасканаласць і арыгінальнасць
мастацкіх вобразаў, багацце сродкаў
мастацкага выяўлення, пафас верша. Вучыць
аналізаваць пейзажныя творы жывапісу,
супастаўляць іх з мастацкімі апісаннямі
прыроды ў літаратурным творы. Фарміраваць
эмпірычнае ўяўленне пяцікласнікаў пра
мастацкі вобраз у лірычным творы (без
знаѐмства з дэфініцыяй паняцця)

Выразнае чытанне верша,
аналіз выказаных паэтам
думак і пачуццяў,
спасціжэнне настраѐвасці,
вобразнага ладу, формы
твора. Супастаўленне яго з
вершам Уладзіміра
Караткевіча
«Бацькаўшчына», блізкім па
тэме, патрыятычным
пафасе.

Перачытаць верш
Анатоля Грачанікава
«Дрымотна ціснуцца
кусты…» і паразважаць
над тэкстам,
карыстаючыся
пытаннямі да твора.
Падрыхтаваць выразнае
чытанне верша, вусную
замалѐўку з элементамі
разважання: «Ці ѐсць
што агульнае ва
ўспрыманні роднай
зямлі мастаком і
паэтам?»

Абудзіць патрыятычныя пачуцці вучняў
(любоў да сваѐй зямлі, захапленне яе
прыродай, гонар за слаўную гісторыю,

Паўтарэнне матэрыялу
першага раздзела вучэбнага
дапаможніка і абагульненне

Разгляд рэпрадукцыі
карціны Уладзіміра
Хадаровіча «Сакавік»
(агульны настрой,
кампазіцыя, выразныя
дэталі, фарбы)

Падрыхтаваць да
выставы ў класе «Мой
чароўны беларускі

адну з тэм:

багатую культуру, векавыя традыцыі нашага
народа). Абагульніць і сістэматызаваць веды і
ўменні, набытыя пяцікласнікамі пры
вывучэнні раздзела падручніка «Мой чароўны
беларускі край…». Навучыць пяцікласнікаў
рыхтаваць вуснае выказванне паводле
паэтычнага твора

«Мой родны кут, як
ты мне мілы!»,
«Бацькаўшчына
светлая мая…»,
«Наша мова —
цудоўная, спеўная…»

ведаў, атрыманых пры
вывучэнні вершаў,
асэнсаванне асабістых
уражанняў ад успрымання
твораў літаратуры і
жывапісу. Стварэнне
калектыўнага вуснага
выказвання па абранай
тэме. Абмеркаванне
атрыманых вынікаў
творчай працы на ўроку

край…» рэпрадукцыі
карцін айчынных
мастакоў, пейзажы з
фотаальбомаў, уласныя
малюнкі або фатаграфіі
дарагіх сэрцу беларускіх
краявідаў

ІІ. ВУСНАЯ НАРОДНАЯ ТВОРЧАСЦЬ (13 гадзін + 1 гадзіна на дадатковае чытанне і 1 гадзіна на творчую работу)
Раздзел вучэбнага дапаможника «За смугою стагоддзяў»
7

Беларускія народныя
казкі, іх віды і
жанравыя адметнасці

1

Узнавіць, паглыбіць і сістэматызаваць
эмпірычныя веды вучняў, набытыя ў
пачатковай школе, пра вусную народную
творчасць, у прыватнасці пра фальклорныя
казкі. Пазнаѐміць пяцікласнікаў з відамі
народных казак (бытавымі, чарадзейнымі,
казкамі пра жывѐл), іх адметнасцямі і
жанравымі ўласцівасцямі. Адзначыць
традыцыйную будову народных казак,
наяўнасць асноўнага канфлікту, падзел герояў
на станоўчых і адмоўных, своеасаблівую
мову.
Садзейнічаць спасціжэнню вучнямі

Адрозніваць тэксты
народных казак, вызначаць
іх від (чарадзейныя,
бытавыя, казкі пра жывѐл).
Выразна чытаць і
пераказваць народныя
казкі, разумець сутнасць
канфлікту, вусна
характарызаваць
персанажаў, даваць ацэнку
іх паводзінам і учынкам,
адрозніваць казачную
лексіку, аналізаваць будову

Прачытаць артыкулы
вучэбнага дапаможніка
«Вусная народная
творчасць» і «Народныя
казкі, паразважаць над
пытаннямі да артыкула
«Народныя казкі».
Прыгадаць любімыя
казкі, падрыхтаваць
пераказ адной з іх (на
выбар), абгрунтаваць яе
прыналежнасць да
пэўнага віду народных
казак

выхаваўчай скіраванасці фальклорных казак
8

Бытавая казка
«Разумная дачка»

2

Пазнаѐміць вучняў з народнай бытавой казкай
«Разумная дачка».
Прааналізаваць паводзіны казачных
персанажаў паводле выяўлення чалавечых
каштоўнасцей (кемлівасці, знаходлівасці,
працавітасці, смеласці, настойлівасці ў
дасягненні мэты і пераадоленні жыццѐвых
нягод і выпрабаванняў). Вучыць
характарызаваць персанажаў паводле іх
учынкаў і паводзін

9

Выпрацоўваць навыкі выразнага чытання
казак, пабудаваных на дыялогах (звярнуць
ўвагу на індывідуалізацыю мовы герояў,
стоены гумар і сродкі яго выяўлення ў
бытавой казцы). Вучыць інсцэніраваць
фрагмент казкі, аналізуючы манеру герояў
гаварыць і трымаць сябе, прадумваючы
інтанацыю, жэсты, міміку выканаўцаў

Выразнае чытанне бытавой
казкі. Дэталѐвы разгляд яе
эпізодаў (выпадковае
з’яўленне цялушачкі ў
беднай сялянскай сям’і,
панскі суд, адгадванне
загадак багацеем і
сялянскай дзяўчынкай,
сустрэча пана з разумнай
дачкой, новыя панскія
заданні дзяўчынцы, дачка
бедняка судзіць сялян,
уцѐкі пана з сялянскай
хаты). Вусная
характарыстыка герояў
казкі

Перачытаць казку,
адказаць на пытанні,
змешчаныя ў вучэбным
дапаможніку.
Супаставіць паводзіны
герояў казкі (пана,
багацея і яго жонкі,
бедняка, дзяўчынкісямігодкі) у розных
жыццѐвых сітуацыях

Выразнае чытанне казкі па
асобах. Аналіз эпізодаў, у
якіх раскрываюцца
характары казачных герояў.
Калектыўная падрыхтоўка
інсцэніроўкі аднаго з
эпізодаў казкі

Падрыхтаваць выразнае
чытанне казкі «Разумная
дачка» (асаблівую ўвагу
звярнуць на дыялогі)

10

Чарадзейная казка

2

«Залаты птах»

11

12

Народная казка
«Музыкі»

1

Пашырыць уяўленне вучняў пра чарадзейныя
казкі, іх жанравыя ўласцівасці (асноўны
канфлікт, наяўнасць чарадзейных элементаў,
выразнае размежаванне герояў на станоўчых і
адмоўных, сцвярджэнне дабрыні і
спагадлівасці, працавітасці і сумленнасці,
адданасці і вернасці ў сяброўстве і інш.).
Раскрыць сутнасць асноўнага канфлікту казкі

Чытанне казкі «Залаты
птах». Калектыўнае
абмеркаванне тэмы і
галоўнай думкі твора.
Вызначэнне межаў асобных
эпізодаў казкі. Калектыўнае
складанне плана для
пераказу твора. Выразнае
чытанне казкі па асобах

Перачытаць казку
«Залаты птах», адказаць
на пытанні да твора.
Падрыхтаваць
падрабязны пераказ
аднаго з эпізодаў
(настаўнік вызначае
асобны эпізод для групы
пяцікласнікаў

Ахарактарызаваць пазіцыю кожнага з
персанажаў. Развіваць уменні вучняў
спасцігаць сутнасць канфлікту, расстаноўку
герояў у чарадзейных казках, заўважаць
адметнасці лексікі, перадаваць напружанасць
дзеяння пры чытанні, узнаўляць
паслядоўнасць падзей пры вусным пераказе,
выдзяляць эпізоды, важныя для
характарыстыкі казачных герояў, аналізаваць
будову казкі і выяўляць элементы
чарадзейнага ў ѐй. Звярнуць увагу на
адсутнасць у народных казках мастацкіх
апісанняў, псіхалагічных характарыстык
герояў, на зададзенасць і статычнасць
характараў. Фарміраваць уяўленне пра
мастацкую гіпербалу і яе ролю ў творы

Пераказ асноўных эпізодаў
казкі, у якіх надзвычай ярка
раскрываюцца характары.
Калектыўнае абмеркаванне
паводзін герояў. Вусная
характарыстыка
персанажаў казкі —
гаспадара, яго сыноў
Сцяпана, Піліпа і Івана,
ваўчыхі, караля, кухара.

Падрыхтаваць вусную
характарыстыку аднаго з
персанажаў казкі (на
выбар). Намаляваць
ілюстрацыю да аднаго з
эпізодаў казкі

Прааналізаваць паводзіны персанажаў казкі
пра жывѐл «Музыкі». Абагульніць веды
вучняў пра народныя казкі, іх віды і жанравыя

Выразнае чытанне казкі,
вольны пераказ яе зместу.
Вусная ацэнка падзей і

Перачытаць беларускую
народную казку
«Музыкі», адказаць на
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Урок дадатковага
чытання

адметнасці (сюжэт, канфлікт, характары,
будову, спецыфічную лексіку)

паводзін кожнага з
персанажаў.
Абмеркаванне асобных
эпізодаў, якія найлепш
падыходзяць да
ілюстравання

пытанні да твора,
змешчаныя ў вучэбным
дапаможніку.
Падрыхтаваць выразнае
чытанне казкі.
Намаляваць ілюстрацыю
да аднаго з эпізодаў
казкі (на выбар)

1

Чытанне народнай казкі, прапанаванай
праграмай для дадатковага чытання. Аналіз
сюжэта, вобразаў, тэматыкі, будовы,
спасціжэнне павучальнага зместу казкі

Вызначэнне тэматычнай
дамінанты казкі, аналіз
асноўнага канфлікту,
характараў герояў,
адметнасцей будовы і мовы
казкі (своеасаблівыя зачын і
канцоўка, трохразовыя
паўторы, перавелічэнні,
багацце трапных выслоўяў,
адсутнасць канкрэтных
апісанняў і псіхалагічнай
матывіроўкі паводзін
герояў)

Падрыхтаваць у класе
калектыўную кніжную
выставу любімых казак з
ілюстрацыямі
прафесійных мастакоў і
ўласнымі малюнкамі

1

Даць вучням агульнае ўяўленне пра легенду
як фальклорны жанр (у пераважнай большасці
твораў — наяўнасць элементаў фантастыкі:
неверагодныя здарэнні, незвычайныя героі,
дзівосныя прыгоды і інш.). Пазнаѐміць са

Выразнае чытанне твора.
Абмеркаванне асноўных
жанравых прыкмет
фальклорнай легенды
(паэтызацыя гістарычных

Прачытаць тэарэтычны
артыкул

Народная казка (на
выбар настаўніка)
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Фальклорныя
легенды.
«Нарач»

«Легенды».
Падрыхтаваць выразнае

зместам легенды «Нарач», звярнуць увагу на
выяўленне душэўнай чысціні і прыгажосці
герояў твора Найрыты і Андрэя, на іх
вернасць ў каханні, маральную перавагу над
панам. Прааналізаваць апісанне чароўнага
возера. Удасканальваць уменне вучняў
расказваць легенды, карыстаючыся
адпаведнай лексікай, захоўваючы
эмацыянальнае гучанне, напеўнасць і
нетаропкасць (павольнасць) аповеду

падзей, услаўленне
народных герояў пры
лаканічнай абмалѐўцы іх
знешнасці, наяўнасць у
якасці апавядальніка сведкі
або непасрэднага
ўдзельніка падзеі).
Уменне вучняў расказваць
легенды з захаваннем іх
мастацкіх адметнасцей

чытанне легенды
«Нарач» (асаблівую
ўвагу надаць дыялогам).
Стварыць вусную
замалѐўку пра галоўную
гераіню твора Найрыту
(апісаць яе знешні
выгляд, адносіны з
каханым Андрэем,
аднавяскоўцамі, панам,
пракаменціраваць яе
жыццѐвы выбар)

15

Народная легенда
«Пестунь»

1

Засяродзіць увагу вучняў на мастацкай
выразнасці легенды, багацці бытавых і
сацыяльных рэалій, спосабах абмалѐўкі
вобразаў, даступнасці зместу і лаканізме
формы. Дапамагчы пяцікласнікам спасцігнуць
характары персанажаў, іх месца і ролю ў
казачным сюжэце, зразумець павучальны
змест твора

Выразнае чытанне легенды
«Пестунь». Апісанне і
ацэнка паводзін людзей і
ваўкоў, маральная выснова
з гэтага жыццѐвага
здарэння

Падрыхтаваць вольны
пераказ легенды
«Пестунь» (як
запомнілася). Прыгадаць
іншыя беларускія
легенды, прачытаныя
самастойна, каб
расказаць іх на ўроку
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Загадкі

2

Аднавіць, сістэматызаваць і паглыбіць
эмпірычныя веды вучняў пра загадкі.
Расказаць пра ўзнікненне загадак, іх
першапачатковае прызначэнне, прынцыпы
стварэння. Паказаць на канкрэтных прыкладах
мастацкія адметнасці і ўласцівасці загадак
(дасціпнасць, мудрасць, іншасказальнасць,

Адгадваць загадкі,
змешчаныя ў вучэбным
дапаможніку. Разумець
прызначэнне загадак і
прынцыпы іх стварэння (на
аснове параўнання,
супастаўлення ў нечым

Прачытаць тэарэтычны
артыкул «Загадкі».
Перачытаць загадкі,
змешчаныя ў вучэбным
дапаможніку. Адабраць і
пастарацца запомніць па
некалькі старажытных і

17
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Прыказкі

2

лаканізм, дасканаласць формы, гумар).
Развіваць у вучняў назіральнасць, увагу,
кемлівасць, гумарыстычнае стаўленне да
паасобных жыццѐвых з’яў і чалавечых
недахопаў

падобных з’яў і прадметаў,
калі вядомая рэч паўстае ў
нечаканым, незвычайным
вобразе).

сучасных загадак, якія
найбольш спадабаліся

Удасканальваць уменні вучняў асэнсоўваць,
выразна чытаць (загадваць) загадкі і адгадваць
іх, звяртаючы ўвагу на арыгінальнасць формы,
адметную будову, вобразны лад (у загадках
часта рэчы неадушаўлѐныя надзелены
якасцямі жывых істот). Даць уяўленне пра
сучасныя літаратурныя загадкі, вучыць
пяцікласнікаў ствараць уласныя загадкі

Вывучыць некалькі новых
загадак. Умець загадваць і
адгадваць загадкі.
Адрозніваць народныя
загадкі і загадкі
літаратурныя.
Паспрабаваць стварыць
уласныя загадкі
(улічваючы, што яны
ўтвараюцца на аснове
супастаўлення, параўнання
ў нечым падобных паміж
сабой прадметаў і з’яў)

Самастойна адшукаць
некалькі новых загадак,
каб загадаць іх на ўроку.

Узнавіць, паглыбіць і сістэматызаваць
папярэдне набытыя вучнямі эмпірычныя веды
пра народныя прыказкі, даць уяўленне пра іх
паходжанне і жанравыя асаблівасці (сцісласць,
выразнасць, вобразнасць, трапнасць,

Выразна чытаць і
запамінаць прыказкі.
Разумець сутнасць
прыказак (трапнасць
выказвання, павучальны

Прачытаць тэарэтычны
артыкул «Прыказкі»,
тэксты саміх прыказак.
Запомніць некалькі

Звяртаць увагу на
адметнасці, выразныя
дэталі асобных прадметаў,
з’яў прыроды, уласцівасці
характараў людзей

Паспрабаваць скласці
адну-дзве ўласныя
загадкі (ці загадкізадачы). Паразважаць,
навошта чалавеку варта
ведаць як мага больш
загадак і ўмець іх
адгадваць
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Прыкметы і павер’і

1

афарыстычнасць, пераносны сэнс, павучальны
змест, мастацкую дасканаласць, тэматычную
разнастайнасць). Пазнаѐміць пяцікласнікаў са
змешчанымі ў вучэбным дапаможніку
прыказкамі, пры неабходнасці растлумачыць
іх мастацкі сэнс, абмеркаваць жыццѐвыя
сітуацыі, у якіх прыдаліся б пэўныя выслоўі

змест, вобразная ацэнка
чалавечых паводзін,
учынкаў, якасцей), іх
прызначэнне. Паразважаць,
у якой жыццѐвай сітуацыі
будзе дарэчным выслоўе
«Кароткая пацеха, а доўгае
пакаянне» (ці якая іншая
прыказка — на выбар
настаўніка)

прыказак (на выбар),

Дапамагчы вучням усвядоміць, што прыказкі
— своеасаблівая энцыклапедыя народнага
жыцця на працягу шматвяковай гісторыі.
Навучыць выразна чытаць і асэнсоўваць
прыказкі, разумець іх падтэкст, вызначаць
тэматычную дамінанту, ствараць уласныя
замалѐўкі паводле прапанаванай прыказкі

Веданне некалькіх
прыказак на памяць,
разуменне іх павучальнага
сэнсу і падтэксту, уменне
прымяняць выслоўі на
практыцы. Вуснае
сачыненне-мініяцюра
паводле адной з прыказак

Перачытаць прыказкі,
згрупаваць іх па
прапанаваных у
вучэбным дапаможніку
тэмах, запомніць як мага
больш выслоўяў, каб
пры нагодзе актыўна
карыстацца імі ў сваім
маўленні

Абагульніць і паглыбіць веды вучняў пра
народныя прыкметы і павер’і, іх узнікненне,
прызначэнне, асноўныя функцыі (дарадчую,
перасцерагальную, забарончую). Дапамагчы
пяцікласнікам спасцігнуць афарыстычнасць і
трапнасць народных выслоўяў, іх скіраванасць
на паляпшэнне дабрабыту працоўнага
чалавека. Паказаць блізкасць прыкмет і

Разуменне сутнасці
прыкмет (прадказваюць
пэўны вынік, пацверджаны
народным вопытам) і
павер’яў (вытлумачваюць
пэўны факт, грунтуючыся
на выдумцы, фантазіі,
прымхах). Уменне
адрозніваць прыкметы і

Засвоіць змест
тэарэтычнага артыкула
«Прыкметы і павер’і»,
перачытаць тэксты
выслоўяў, запомніць
некалькі з іх, што
прадказваюць пэўнае
надвор’е.

падрыхтаваць паводле
адной з іх вусную
замалѐўку

21

Творчая работа
Абагульняльны ўрокконкурс па раздзеле
«За смугою
стагоддзяў»

1

павер’яў да загадак і прыказак

павер’і ад прыказак.
Падрыхтоўка калектыўнай
вуснай замалѐўкі паводле
адной з прыкмет: «Май
лясы прыбірае, лета ў госці
чакае», «Калі не будзе
зімой бела, не будзе ўлетку
зелена», «Грымоты ў
верасні — на цѐплую
восень» і г.д.

Замацаваць і прывесці ў сістэму набытыя
пяцікласнікамі веды пра фальклор і яго
жанры. Прыўнесці ў навучальны працэс
элементы займальнасці, творчасці,
спаборніцтва (прапанаваць вучням расказаць
уласную казку на аснове фальклорных
сюжэтаў і вобразаў, пераказаць народную
казку ці легенду, загадаць некалькі загадак,
скласці вусную замалѐўку па абранай
прыказцы, падрыхтаваць інсцэніроўку
асобнага эпізоду казкі: вызначыць асобныя
дыялогі і скампанаваць іх, каб атрымалася
кароценькая пастаноўка, вызначыць
мізансцэны, прадумаць манеру ўдзельнікаў
трымацца і гаварыць, можна падрыхтаваць
дэкарацыі, падабраць музычнае афармленне,
зрабіць афішу) — на выбар настаўніка і
вучняў

Трывалае веданне сутнасці
фальклорных жанраў —
казак, легенд, загадак,
прыказак, прыкмет.
Расказванне цікавай
легенды, стварэнне ўласнай
казкі (з апорай на
фальклорныя сюжэты і
вобразы), загадванне і
адгадванне загадак,
складанне вуснай замалѐўкі
па абранай прыказцы,
інсцэніраванне асобнага
эпізоду казкі

Адказаць на пытанні і
выканаць заданні да
ўсяго раздзела,
змешчаныя ў вучэбным
дапаможніку. Наладзіць
у класе выставу
ілюстраваных
фальклорных зборнікаў,
а таксама вучнѐўскіх
ілюстрацый да твораў

Цітова Л.К.
БЕЛАРУСКАЯ ЛІТАРАТУРА. 6 КЛАС
Каляндарна-тэматычнае планаванне на 1 чвэрць.
(колькасць гадзін на год — 70, на тыдзень — 2)
Размеркаванне вучэбнага матэрыялу праводзіцца ў адпаведнасці са зместам і структурай вучэбнага дапаможніка: Беларуская літаратура:
вучэб. дапам. для 6-га кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / А. І. Бельскі, Цітова, Л. К. — 2-е выд., перапрац. і
дап. — Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2016, 312 с. : іл.
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Характарыстыка
відаў

Коль
Тэма ўрока

касць
гадзін

2

3

Мэты вывучэння тэмы

4

асноўных

і спосабаў дзейнасці
рэкамендаванымі
практыкаваннямі)

5

(з Дамашняя заданне

6

1

Уводзіны

1

Кніга адкрывае свет

Акрэсліць (з дапамогай вучняў) ролю
літаратуры ў жыцці чалавека, значэнне кнігі
— мудрага спадарожніка і дарадцы.
Прыгадаць важнейшыя прыѐмы і сродкі
мастацкага адлюстравання ў літаратуры
(аднавіць веды вучняў, набытыя ў 5 класе).
Пазнаѐміць шасцікласнікаў з вучэбным
дапаможнікам
(зместам,
структурай,
афармленнем, прызначэннем). Прачытаць і
абмеркаваць уступны артыкул «Кніга
адкрывае свет»

Калектыўная гутарка па
ўступным
артыкуле.
Выразнае
чытанне
і
абмеркаванне
народных
выслоўяў:
«Кніга
—
маленькае акенца, а праз яго
ўвесь свет відаць», «Чалавек
без кнігі — як бяскрылая
птушка», «Хто шмат чытае,
той многа знае», «Дзе
розумам не дайду, дык у
кніжцы знайду» і інш.

Перачытаць
артыкул
«Кніга адкрывае свет»,
паразважаць над сэнсам
народных
выслоўяў,
змешчаных
у
ім.
Падрыхтаваць вусную
замалѐўку па адной з
прыказак пра ролю
кнігі ў жыцці чалавека

І. МОЙ РОД. РОДНАЯ ЗЯМЛЯ. НАРОД
(6 гадзін + 1 гадзіна на дадатковае чытанне)
2

Уладзімір Ліпскі. «Ад
роду — да народу»
(з кнігі «Я»)

2

1

Абудзіць у вучняў усведамленне таго, што
чалавек — выключная, непаўторная асоба,
якая наследуе якасці, рысы, прыкметы сваіх
бацькоў і дзядоў, свайго роду, і кожны
абавязаны ведаць і шанаваць сваіх продкаў.
Дапамагчы падлеткам зразумець, што
чалавек — маленькая часцінка свету —
належыць да свайго народа і павінен годна
яго прадстаўляць, ведаць сваю гісторыю і
ганарыцца ѐю, любіць і берагчы родную

Выразнае чытанне твора і
яго
калектыўнае
абмеркаванне.
Разгляд
радаводнага
дрэва
Янкі
Купалы па бацькоўскай лініі.
Аналіз
рэпрадукцыі
фрагмента роспісу мастака
Эдуарда
Рымаровіча
«Дзяцінства». Калектыўнае
вуснае
сачыненне
з

Перачытаць
твор
Уладзіміра
Ліпскага
«Ад роду — да народу»
(з кнігі «Я»), адказаць
на пытанні, акрэсленыя
настаўнікам (з шэрагу
змешчаных ў вучэбным
дапаможніку2)

Тут і далей пры вызначэнні канкрэтнага дамашняга задання настаўнік (з улікам канцэпцыі канкрэтнага ўрока, агульнай падрыхтаванасці класа і індывідуальных
магчымасцей шасцікласнікаў ) адбірае з метадычнага апарату, змешчанага ў вучэбным дапаможніку да кожнага твора, пэўныя пытанні і заданні і паведамляе іх нумары
вучням.

зямлю. Навучыць шасцікласнікаў складаць элементамі
разважання
радаводнае дрэва
«Чаму без дзяцей няма
будучыні ў нашай планеты
Зямля?»
3

Алесь Пісьмянкоў.
«Продкі»

1

Данесці да вучняў патрыятычны пафас
верша; дапамагчы ўсвядоміць неабходнасць
шанавання свайго роду, сваіх блізкіх,
захавання
іх
памяці
і
традыцый.
Выпрацоўваць уменні падлеткаў выразна
чытаць і аналізаваць паэтычныя творы.
Вучыць аналізаваць творы жывапісу,
супастаўляць іх з літаратурнымі творамі,
блізкімі па тэматыцы, настраѐвасці,
вобразным ладзе

Выразнае чытанне верша,
абмеркаванне яго зместу і
мастацкіх
адметнасцей.
Аналіз рэпрадукцыі карціны
Эдуарда
Белагурава
«Партрэт
бацькоў».
Параўнанне
вершаванага
твора і карціны жывапісу.
Падрыхтоўка калектыўнага
вуснага
сачыненняразважання «Што значыць
быць
вартым
памяці
продкаў?»

Перачытаць
верш
Алеся
Пісьмянкова
«Продкі», адказаць на
пытанні
да
твора.
Вывучыць верш на
памяць

4

Пятрусь Броўка.

1

Развіваць творчае ўяўленне вучняў пры
ўспрыманні карцін прыроды, створаных
паэтам,
удасканальваць
уменні
шасцікласнікаў вызначаць настраѐвасць,
танальнасць, пафас паэтычнага твора,
спасцігаць аўтарскую пазіцыю. Выхоўваць
патрыятычныя пачуцці падлеткаў, іх
грамадзянскую пазіцыю

Выразнае чытанне і аналіз
твора
Петруся
Броўкі.
Знаѐмства з рэпрадукцыяй
карціны
Уладзіміра
Масленікава «Зямля дзядоў»
і
яе
абмеркаванне.
Падрыхтоўка калектыўнага
вуснага выказвання «Зямля
Беларусі»

Падрыхтаваць выразнае
чытанне твора Петруся
Броўкі
«Зямля
Беларусі» (урыўка з
паэмы
«Беларусь»),
адказаць на пытанні да
яго

«Зямля Беларусі»
(урывак з паэмы
«Беларусь»).

5

Уладзімір Караткевіч.
«Лебядзіны скіт»

2

6

7

Любоў Тарасюк.

1

Дапамагчы вучням пераадолець моўныя
цяжкасці пры чытанні твора, зарыентавацца
ў змесце казкі-легенды, асноўную ўвагу
засяродзіць на абмалѐўцы двух вобразаў —
паэта Юсуфі і хана Бату (знешні выгляд
хана апісваецца падрабязна, з нагляднымі
дэталямі-вобразамі, а паэта — вельмі
лаканічна);
звярнуць
увагу
на
супрацьлеглыя жыццѐвыя пазіцыі і погляды
герояў, разважанні і спрэчкі паміж сабой,
на іх паводзіны, манеру трымацца на
людзях. Паказаць ролю вобраза Юсуфі ў
раскрыцці асноўнай думкі твора

Каменціраванае
чытанне
настаўніка і калектыўны
аналіз
твора.
Выразнае
чытанне
дыялогаў.
Супастаўленне
вобразаў
хана Бату і паэта Юсуфі
(знешні выгляд, паводзіны і
перакананні,
жыццѐвая
філасофія,
погляды
на
гістарычныя падзеі і ролю
асобы ў іх, на сутнасць
паняцця
«народ»).
Назапашванне і асэнсаванне
матэрыялу
для
характарыстыкі
вобраза
старца

Перачытаць
вызначаную
настаўнікам
частку
твора
Уладзіміра
Караткевіча
«Лебядзіны
скіт».
Падрыхтаваць вуснае
паведамленне пра хана
Бату (звярнуць увагу на
партрэтную
характарыстыку героя,
яго паводзіны, размовы
са старцам і паэтам
Юсуфі)

Ахарактарызаваць старога дэрвіша (у якім
увасобіліся лепшыя чалавечыя якасці —
адданасць свайму народу, гатоўнасць
ахвяраваць
уласным
жыццѐм
дзеля
выратавання іншых, высакароднасць і
душэўная прыгажосць, нянавісць да
ворагаў).
Дапамагчы
спасцігнуць
патрыятычны пафас, паэтычную рамантыку
твора, яго вобразны лад, аўтарскую
пазіцыю

Аналіз другой часткі твора,
адбор
цытат
для
параўнальнай
характарыстыкі
хана
і
старца.
Супастаўленне
жыццѐвых пазіцый Бату і
старога дэрвіша (разважанні
Бату пра народ, уладу,
уласнае прызначэнне)

Дачытаць тэкст твора,
адказаць на пытанні.
Скласці вусны аповед
пра старога дэрвіша,
яго
самаахвярны
подзвіг як сведчанне
маральнай перамогі над
ханам

Абудзіць патрыятычныя пачуцці вучняў Выразнае чытанне і аналіз Падрыхтаваць выразнае
(любоў да сваѐй зямлі, захапленне яе верша Любові Тарасюк. чытанне верша Любові

8

«Імя Айчыны»

прыгажосцю, гонар за слаўную гісторыю
Бацькаўшчыны, шматвяковыя традыцыі,
культуру свайго народа). Прааналізаваць
вобразна-выяўленчыя сродкі мовы верша

Урок дадатковага
чытання

Разгляд твора, прапанаванага праграмай (на
выбар настаўніка)

Параўнальны
аналіз
вершаваных твораў Петруся
Броўкі і Любові Тарасюк,
блізкіх па тэматыцы і
адметных сваѐй мастацкай
спецыфікай

Тарасюк
«Імя
Айчыны». Выбраць з
фотаальбома
або
намаляваць
уласную
ілюстрацыю да твора

ІІ. ФАЛЬКЛОР І ЛІТАРАТУРА (14 гадзін + 1 гадзіна на творчую работу)
Раздзел вучэбнага дапаможніка «Свет загадак і цудаў»
9

Узнікненне вобразнага,
мастацкага слова

1

Распавесці
шасцікласнікам
пра
светаўспрыманне нашых продкаў, іх
паэтычнае асэнсаванне жыцця, уяўленні
пра прыроду і месца ў ѐй чалавека

Слова
настаўніка
пра Перачытаць
артыкул
ўзнікненне міфаў. Чытанне і «Міфы», адказаць на
абмеркаванне тэарэтычных пытанні да яго
артыкулаў «Міфы»

10

Міфы пра багоў

1

Пазнаѐміць вучняў з найбольш значнымі
славянскімі
язычніцкімі
багамі,
іх
функцыянальнай роляй ў прыродзе.
Развіваць рэпрадуктыўнае і творчае
ўяўленне шасцікласнікаў, удасканальваць іх
уменне «маляваць» словамі (звярнуць увагу
на апісанне знешняга выгляду багоў, іх
характараў і звычак, заняткаў, паводзін,
учынкаў і г. д.). Пазнаѐміць вучняў з
рэпрадукцыямі карцін беларускіх мастакоў

Аповед
настаўніка
пра
міфалагічных багоў. Разгляд
і абмеркаванне ілюстрацый
Валерыя Славука з выявамі
асобных старажытных багоў,
размешчанымі
ў
энцыклапедыі
«Беларускі
фальклор».
Падрыхтоўка
калектыўнай
вуснай
замалѐўкі пра міфалагічнага

Прачытаць
артыкул
«Пра багоў». Скласці
вусную замалѐўку пра
аднаго з міфалагічных
багоў
(паводле
атрыманых на ўроку
ведаў,
самастойна
здабытай інфармацыі з
літаратурных крыніц і
інтэрнэта, гл. ЭАР —

11

Міфы пра духаў

1

на міфалагічныя сюжэты

бога (на выбар вучняў)

электронны
адукацыйны рэсурс, —
adu. by)

Расказаць пра міфічных істот (духаў), што
бытуюць у беларускім фальклоры, пра іх
звычаі, схільнасці, характары; вучыць
аналізаваць паводзіны і ўчынкі духаў,
параўноўваць іх паводле адносін да
чалавека. Развіваць вобразнае ўспрыманне,
эмацыянальную
чуйнасць,
творчае
ўяўленне вучняў, паказаць на канкрэтных
прыкладах незвычайную фантазію нашых
далѐкіх
продкаў,
іх
назіральнасць,
уражлівасць, паэтычнае ўспрыманне свету

Чытанне і абмеркаванне
тэарэтычнага артыкула «Пра
міфічных істот (духаў)».
Знаѐмства
з
выявамі
міфічных істот (ілюстрацыі
Валерыя
Славука
ў
энцыклапедыі
«Беларускі
фальклор»,
рэпрадукцыя
карціны Гаўрылы Вашчанкі
«Жыцень» і інш.) і іх
абмеркаванне.

Перачытаць
артыкул
«Пра міфічных істот
(духаў)». Разгледзець
рэпрадукцыю карціны
Валерыя
Славука
«Волат», размешчаную
ў
вучэбным
дапаможніку,
і
падрыхтаваць паводле
яе вусную замалѐўку
пра волата

Падрыхтоўка калектыўнай
вуснай замалѐўкі пра аднаго
з духаў (на выбар вучняў)
12

Народная легенда
«Дамавікова
ўдзячнасць»

1

Узнавіць і пашырыць веды і ўяўленні
шасцікласнікаў пра народныя легенды і іх
жанравыя ўласцівасці (багацце бытавых
рэалій, даступнасць сюжэту, лаканізм
формы,
асноўны
канфлікт, спосабы
абмалѐўкі герояў і размежаванне іх на
станоўчых і адмоўных, павучальны змест,
наяўнасць
чарадзейных
элементаў).
Пазнаѐміць вучняў з легендай «Дамавікова
ўдзячнасць». Прааналізаваць характары і

Гутарка
пра
жанравыя
адметнасці
фальклорных
легенд (на падставе ведаў,
атрыманых у 5 класе).
Чытанне і аналіз легенды
«Дамавікова
ўдзячнасць»,
вызначэнне
эпізодаў,
важных для характарыстыкі
герояў
і
спасціжэння
павучальнага зместу твора

Падрыхтаваць пераказ
твора, карыстаючыся
планам, складзеным на
ўроку.
Намаляваць
уласную ілюстрацыю
для аднаго з эпізодаў
твора (на выбар)

паводзіны персанажаў твора, дапамагчы Калектыўная
ўспрыняць яго мастацкую адметнасць
характарыстыка
дзейных
асоб народнай легенды.
Калектыўнае
складанне
плана твора
13

Ян Баршчэўскі.

2

«Вужыная карона»

14

15

Максім Багдановіч.
«Вадзянік»

1

Пазнаѐміць са зместам і жанравымі
адметнасцямі
апавядання
«Вужыная
карона», адзначыць яго міфалагічную
аснову. Дапамагчы вучням зразумець
галоўную
думку
твора,
асэнсаваць
спрадвечныя маральныя высновы жыцця.
Звярнуць
увагу
шасцікласнікаў
на
падабенства і адрозненне вобразаў у
міфалогіі і літаратуры

Пераказ
настаўнікам
фальклорнай легенды пра
Вужынага Караля. Чытанне і
абмеркаванне
апавядання
Яна Баршчэўскага «Вужыная
карона»

Перачытаць твор Яна
Баршчэўскі «Вужыная
карона», адказаць на
пытанні, змешчаныя ў
вучэбным дапаможніку

Удасканальваць уменні вучняў вызначаць у
празаічным
творы
сэнсавыя
часткі,
складаць план, пераказваць асобныя
эпізоды, характарызаваць героя паводле яго
ўчынкаў і паводзін

Вызначэнне
эпізодаў,
важных для спасціжэння
матываў паводзін панскага
лоўчага Сямѐна, разумення
вучнямі мастацкай ідэі твора
(без ужывання тэрміна).
Калектыўная падрыхтоўка
плана твора

Падрыхтаваць сціслы
пераказ
апавядання,
карыстаючыся планам,
складзеным на ўроку

Пашырыць уяўленні вучняў пра вобразы
міфалагічных істот і іх увасабленне ў
літаратурных
творах.
Удасканальваць
уменне шасцікласнікаў выразна чытаць
вершы, суадносячы ўласную інтанацыю з

Выразнае чытанне верша
Максіма
Багдановіча
«Вадзянік»,
аналіз
яго
вобразнага ладу, моўных
асаблівасцей. Супастаўленне

Падрыхтаваць выразнае
чытанне
верша.
Прыдумаць
вусную
невялікую казку ці
незвычайную гісторыю

агульным
пафасам
твора.
Выявіць
функцыянальную ролю тропаў, гукапісу ў
стварэнні вобраза Вадзяніка. Вучыць
супастаўляць вобразы міфалагічных і
літаратурных герояў (што агульнае, чым
розняцца іх выгляд, заняткі, характары,
паводзіны, стаўленне да людзей)

паэтычнага
вобраза пра Вадзяніка
Вадзяніка
з
вобразам
міфалагічным
(аблічча,
паводзіны, звычкі, характары
персанажаў).
Маляванне
(словамі, алоўкамі, фарбамі)
выявы Вадзяніка

16

Казімір Камейша.
«Камень ля вѐскі
Камень»

1

Пазнаѐміць
вучняў
з
арыгінальнай
трактоўкай
міфалагічнага
сюжэта
ў
паэтычнай легендзе Казіміра Камейшы,
прааналізаваць змест і вобразы твора.
Паглыбіць веды вучняў пра міфалагічныя
сюжэты і вобразы, спецыфіку іх узнаўлення
ў мастацкіх тэкстах. Развіваць творчае
ўяўленне падлеткаў, удасканальваць іх
аналітычныя і маўленчыя ўменні (выразна
чытаць і расказваць легенды, карыстаючыся
адпаведнай лексікай і захоўваючы вобразны
лад і эмацыянальную афарбоўку твораў)

Выразнае чытанне верша і
аналіз яго зместу. Знаѐмства
з рэпрадукцыяй карціны
Эдуарда
Рымаровіча
«Камяні» і яе абмеркаванне.
Падрыхтоўка калектыўнага
вуснага сачынення (паводле
верша,
твора
жывапісу,
асабістых
назіранняў
вучняў) пра камяні-валуны
на нашай зямлі

Падрыхтаваць выразнае
чытанне верша Казіміра
Камейшы «Камень ля
вѐскі
Камень».
Намаляваць ледавік з
валунамі або скласці
казачную гісторыю «Як
Асілак-валун ворагаў
на
нашай
зямлі
запыніў»
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Якуб Колас.

1

Садзейнічаць
спасціжэнню
вучнямі
мастацкай ідэі літаратурнай казкі, яе
філасофскага падтэксту. Абагульніць і
паглыбіць веды шасцікласнікаў пра
жанравыя
адметнасці
алегарычнай
літаратурнай казкі (на матэрыяле казак
Якуба Коласа «Жывая вада» і «Крыніца»,
што вывучалася ў пятым класе) —
спалучэнне
казачнага
і
рэальнага,

Чытанне казкі Якуба Коласа
«Жывая вада», абмеркаванне
яе зместу і мастацкіх
асаблівасцей.
Узнаўленне
ведаў
вучняў
пра
літаратурныя казкі і іх
жанравыя
ўласцівасці
(асаблівую ўвагу звярнуць на
аўтарскую характарыстыку

Перачытаць
казку
Якуба Коласа «Жывая
вада», падабраць назвы
да кожнай яе часткі.
Прыгадаць легенду пра
паходжанне
назвы
сваѐй
мясцовасці
(горада,
вѐскі,
паселішча,
рэчкі),

«Жывая вада»

алегарычны сэнс, філасофскі падтэкст, вобразаў,
іншасказальны
незвычайныя героі, элегічнасць аповеду, сэнс,
моўныя
сродкі
лірызм, афарыстычнасць мовы, спецыфіка выяўлення)
выяўлення аўтарскай пазіцыі
18

Творчая работа
«Мой свет загадак і
цудаў»

1

Абагульніць і сістэматызаваць веды вучняў,
набытыя пры вывучэнні раздзела вучэбнага
дапаможніка «Свет загадак і цудаў».
Падрыхтаваць
калектыўнае
вуснае
сачыненне пра міфалагічнага бога або духа
(з апорай на творы літаратуры і жывапісу)

Узнаўленне ведаў вучняў
пра міфалагічных багоў і
духаў.
Падрыхтоўка
калектыўнага
вуснага
сачынення пра аднаго з
міфалагічных
персанажаў
(на выбар вучняў)

прачытаную
самастойна
або
пачутую ад сваякоў ці
знаѐмых

Логінава Т.У.
Беларуская літаратура. 7 клас.
Каляндарна-тэматычнае планаванне на 1 чвэрць.
Лазарук, М.А. Беларуская літаратура: вучэб. дапам. для 7-га кл. ўстаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання/ М.А.
Лазарук, Т.У. Логінава –Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2010. – 304 с.
Нумар
урока
і дата
правядзення
1

Тэма ўрока

Коль-

Мэты вывучэння тэмы

Характарыстыка асноўных
відаў і спосабаў дзейнасці

касць

Дамашняе заданне

гадзін
2

3

4

5

6

Чытанне ўступных артыкулаў (да
вучэбнага дапаможніка і першага
раздзела
―Чарадзейная
сіла
мастацтва‖) і іх абмеркаванне.

У залежнасці ад узроўню
падрыхтаванасці
класа
можна прапанаваць на
выбар:

Супастаўленне
літаратуры
з
іншымі
відамі
мастацтва
(суаднясенне
паняццяў)
і
ўстанаўленне
асацыятыўных
сувязей літаратурнага твора з
творамі жывапісу і музыкі.

а) зрабіць малюнак да
эпізода любімага твора і
падпісаць радкамі з гэтага
ж твора;

Уводзіны ( 1 гадзіна)
1

Уводзіны

1

Пазнаѐміць сямікласнікаў з новым
вучэбным
дапаможнікам
па
літаратуры і задачамі, якія яны
будуць вырашаць на працягу года;
даць уяўленне аб літаратуры як
мастацкай з’яве ў сістэме яе сувязей з
іншымі відамі мастацтва; развіваць
навыкі вуснага маўлення ў працэсе
гутаркі па самастойна прачытаных
творах; актывізаваць працэс чытання
і спрыяць выхаванню цікавасці да
прадмета

Правядзенне дыспуту на тэму:
―Месца літаратуры сярод відаў
мастацтва‖.
Работа

з

электронным

б) падабраць агульныя па
тэме
мастацкія
творы
(напрыклад,
пейзажны
верш, пейзаж у жывапісе і
музычны
твор
па
назіраннях за прыродай);

адукацыйным
MOODLE3

рэсурсам

в)
падрыхтаваць
паведамленне
―Тэма
прыроды
ў
мастакоў,
паэтаў, кампазітараў‖4

Працягваць знаѐміць вучняў з
творамі пра таленавітых людзей;
фарміраваць
уменне
заўважаць
мастацкія дэталі, істотныя для
характарыстыкі героя; выпрацоўваць
навыкі вызначэння адносін аўтара да
героя твора: гонар за яго талент,
замілаванае ўспрыманне прыроды,
жыцця; развіваць уменне бачыць
прыгажосць у звычайным; спрыяць
эмацыянальнаму,
эстэтычнаму
ўспрыманню
свету,
развіваць
пачуццѐ
гармоніі,
прыгажосці,
дапамагчы вучням асэнсаваць ролю
паэта
ў
грамадстве;
абудзіць
суперажыванне герою, адоранаму
прыродай незвычайным талентам

Правядзенне
літаратурнага
дыктанта
на
аднаўленне
біяграфічных звестак пра Якуба
Коласа, разгляд рэпрадукцыі яго
партрэта.
Выразнае
чытанне
вершаванага
ўрыўка
і
паўнавартаснае яго ўспрыманне:
вызначэнне першаснага ўражання,
мастацкіх
вобразаў
і
ролі
вобразна-выяўленчых сродкаў у іх
стварэнні, аўтарскіх адносін да
літаратурнага
героя
і
г.д.
Разгорнуты адказ на пытанні,
звязаныя са зместам прыказак, у
якіх даецца ацэнка мастакаммузыкам (―Які музыка, такое і
гранне‖ і г. д.)

Навучыцца выразна чытаць
урывак,
падрыхтаваць
адказы на пытанні да яго.

Аднавіць і замацаваць звесткі пра
жыццѐ Янкі Купалы і пра яго
вывучаныя ў папярэдніх класах

Прэзентацыя
ілюстрацый
да
ўрыўка Я.Коласа ―У яго быў свет
цікавы‖.
Правядзенне

ЛІТАРАТУРА – МАСТАЦТВА СЛОВА (4 гадзіны + 1 гадзіна)
2

3

Якуб Колас. ―У яго быў 1
свет цікавы…‖ (урывак з
паэмы ―Сымон-музыка‖)

Янка Купала. ―Курган‖. 1
Уступныя заняткі

Па жаданні падрыхтаваць
ілюстрацыі да твора

Адказаць на пытанні да

Работа з электронным адукацыйным рэсурсам MOODLE можа быць праведзена на ўроках, якія ў вучэбным дапаможніку пазначаны
адпаведным значком.
3

4

Тут і далей у залежнасці ад узроўню падрыхтаванасці вучняў настаўнік самастойна карэкціруе аб’ём дамашняга задання.

4

Янка Купала. ―Курган‖. 1
Вобразы гусляра і князя

творы; абудзіць цікавасць да паэмы
―Курган‖;
выявіць
першаснае
ўспрыманне твора; прааналізаваць
першы раздзел паэмы, акцэнтуючы
ўвагу на паэтычных вобразах і
сродках мастацкай выразнасці, якія
дапамагаюць
стварыць
гэтыя
вобразы;
развіваць
уменне
асэнсаванага выразнага чытання;
спрыяць выхаванню добразычлівых
адносін да людзей, надзеленых яркай
індывідуальнасцю

літаратурнай
віктарыны
па
біяграфічных звестках і папярэдне
вывучаных творах Янкі Купалы,
разгляд рэпрадукцыі яго партрэта
мастака С. Андруховіча. Чытанне
твора ―Курган‖ і аналіз першага
раздзела паэмы: спасціжэнне
настраѐвасці,
вусны
пераказ
тэксту з выкарыстаннем сродкаў
мастацкай
выразнасці,
праслухоўванне раздзела паэмы ў
выкананні
майстроў
слова,
выразнае чытанне 1 раздзела
паэмы.

паэмы
(1 – 4),
падрыхтавацца
да
выразнага
чытання
1
раздзела паэмы

Працягваць знаѐміць з паэмай Я.
Купалы; актуалізаваць звесткі аб
прыѐмах
стварэння
мастацкага
вобраза: партрэт, учынкі, адносіны да
іншых персанажаў, аўтарская ацэнка
героя; выпрацоўваць уменне даваць
ацэнку паводзінам героя зыходзячы з
яго учынкаў; шляхам кантраснага
супастаўлення раскрыць вобразы
князя
як
прадстаўніка
прыгнятальнікаў
і
гусляра
–
народнага песняра, які выражае думкі
народа;
акцэнтаваць
увагу на
паводзінах герояў у крытычнай
сітуацыі; дапамагчы пераканацца ў
маральнай перамозе гусляра над
князем;
спрыяць
фарміраванню

Прэзентацыя
ілюстрацый
да
паэмы Янкі Купалы ―Курган‖.
Каменціраванне
мастацкага
тэксту.

Вывучыць урывак з паэмы
(на выбар) на памяць

Выкананне творчага задання на
супастаўленне мастацкіх вобразаў
гусляра і князя (па паходжанні,
сацыяльным становішчы, рысах
характару, адносінах да сялян,
аўтарс кім стаўленні да герояў).
Выпісванне з тэксту азначэнняў,
якія даюць ацэнку ўчынку князя ў
адносінах да гусляра: жахлівы,
жудасны і г.д. (назіранне за мовай
твора). Разгорнуты адказ на
пытанне: ―За кім засталася

5

Янка Купала. ―Курган‖. 1
Мастацкія
асаблівасці
паэтычнага твора

жыццѐвага ідэалу

маральная
перамога
ў
супрацьстаянні гусляра і князя?‖
Праслухоўванне
ўрыўка
з
музычнай кантаты І. Лучанка
―Курган‖, каб глыбей адчуць
канфлікт твора і пераканацца ў
маральнай перамозе гусляра

Паглыбіць
веды
вучняў
пра
адметнасці будовы паэтычнага твора,
выдзяляць эпізоды, якія дапамагаюць
зразумець
кампазіцыю
твора,
вызначаць асноўныя прыметы жанру
паэмы:
рамантычны
характар
сюжэта,
глыбокія
перажыванні
аўтара і герояў; паказаць сувязь
паэмы з фальклорам; фарміраваць у
навучэнцаў цікавасць да вуснай
народнай творчасці, развіваць іх
мастацкаэстэтычную
ўспрымальнасць

Выразнае чытанне на памяць
аднаго з раздзелаў паэмы. Вуснае
слоўнае маляванне абагульненага
вобраза народнага песняра. Аналіз
кампазіцыі твора (зачытванне
радкоў твора, якія адпавядаюць
экспазіцыі, завязцы, кульмінацыі,
развязцы, эпілогу).
Вызначэнне вершаваных памераў
асобных чатырохрадкоўяў (падзел
на склады, выдзяленне націскных
складоў).

Адказаць на пытанні да
паэмы (5–9), падрыхтаваць
адказ на пытанне ―На якой
падставе аўтары вучэбнага
дапаможніка
аб’ядналі
вывучаныя вамі творы ў
раздзел
пад
назвай
―Чарадзейная
сіла
мастацтва‖

Выкананне творчых заданняў на
вызначэнне
мастацкіх
асаблівасцей паэтычнага твора,
прыкмет паэмы і яе сувязі з
фальклорам.
6

Творчая работа.
Схема
пабудовы
выказвання-разважання.

1

Выпрацоўваць
навыкі
даваць
аргументаваныя
адказы
на
праблемныя
пытанні;
развіваць
вуснае маўленне сямікласнікаў пры
падрыхтоўцы
выказванняў
на

Падагульненне вывучанага па
раздзеле
―Чарадзейная
сіла
мастацтва‖: адказы на пытанні да
раздзела з выкарыстаннем цытат з
мастацкіх
твораў.
Вуснае

Падрыхтаваць
вуснае
выказванне на адну з тэм:
1. Каб крануць нас да слѐз,

1. Тэзіс

літаратурныя тэмы, прапанаваныя
аўтарамі вучэбнага дапаможніка для
падагульнення па раздзеле; спрыяць
фарміраванню
пачуцця
грамадзянскага абавязку і адказнасці

2. Аргументы
(доказы,
матывы, абгрунтаванні),
прыклады.

выказванне
з
элементамі
разважання на літаратурныя тэмы

3. Вывад або заключэнне.

сам зарыдай, паэт.
2. Калі музыка плача, то
разам з ім плача ўсѐ
чалавецтва, уся прырода.
3. І такі быў той музыкачарадзей, што захоча, тое з
сэрцам зробіць

(Падрыхтоўка да звязнага
выказвання зводзіцца да
перадачы
ў
сістэматызаваным
выглядзе аргументаў і
прыкладаў, якімі будзе
карыстацца вучань)э
ВЕРШАВАНЫЯ І ПРАЗАІЧНЫЯ МАСТАЦКІЯ ТВОРЫ ( 5 гадзін + 2 гадзіны)
7-8

Якуб Колас. ―Ручэй‖
Тарас
―Крынічка‖

Хадкевіч.

2

Пазнаѐміць з уступным артыкулам да
раздзела ―У вершах і ў прозе‖;
выпрацоўваць уменне заўважаць
дэталі
і
перадаваць
іх,
выкарыстоўваючы прыѐм вуснага
малявання; пашыраць слоўнікавы
запас вучняў; параўнаць паказ
аднолькавай з’явы прыроды ў
паэтычным творы Якуба Коласа
―Ручэй‖ і празаічным творы Тараса
Хадкевіча ―Крынічка‖, звярнуць
увагу на тое, як адрозніваюцца па
знешніх адзнаках, мове, спосабах,
прыѐмах і сродках створаныя
вобразы ў розных відах літаратурнай

Чытанне артыкула ―У вершах і ў Вывучыць верш Якуба
прозе‖ і яго абмеркаванне па Коласа ―Ручэй‖ на памяць
пытаннях да твора, супастаўленне
паэтычнага і празаічнага твораў
на адну тэму: выразнае чытанне
лірычнага
твора
―Ручэй‖,
праслухоўванне запісу песні А.
Чуркіна
―Ручэй‖
з
мэтай
увядзення вучняў у пэўны
пачуццѐвы стан, вуснае слоўнае
маляванне паводле празаічнага
твора Т. Хадкевіча ―Крынічка‖.
Выкананне творчых заданняў на
вызначэнне
адрознення
паэтычных і празаічных твораў па

9

Васіль
Быкаў. 1
―Незагойная рана‖

мастацкай
творчасці;
развіваць
здольнасць адклікацца на аўтарскае
паэтычнае бачанне свету

знешніх адзнаках, па мове, па
спосабах, прыѐмах і сродках
стварэння вобразаў

Паглыбляць веды пра В. Быкава,
увесці вучняў у свет прозы
пісьменніка,
прыгадаўшы
прачытаныя раней творы аб вайне;
пазнаѐміць са зместам апавядання
―Незагойная
рана‖;
высветліць
пераноснае значэнне назвы твора;
вызначыць, чым адрозніваецца гэты
твор ад папярэдніх на аналагічную
тэму;
развіваць
эмацыянальную
чуйнасць, здольнасць суперажываць
героям;
выхоўваць
негатыўнае
стаўленне да вайны

Выразнае чытанне верша Якуба
Коласа ―Ручэй‖ на памяць. Слова
настаўніка пра падзеі Вялікай
Айчыннай вайны і кароткія
звесткі пра В. Быкава. Чытанне і
каменціраванне празаічнага твора
―Незагойная рана‖. Адказ на
пытанні вучэбнага дапаможніка
па змесце твора, складанне плана

Падрыхтаваць
пераказ
твора, выкарыстаўшы план
апавядання, падрыхтаваны
на ўроку

Слесарава І.М. і інш.
Беларуская літаратура. 8 клас.
Каляндарна-тэматычнае планаванне на 1 чвэрць.
Лазарук, М.А. Беларуская літаратура: вучэб. дапам. для 8-га кл. ўстаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання/ М.А.
Лазарук, В.І. Русілка, І.М. Слесарава.–Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2011. – 360 с.

№
урока
і дата
правядзення

Тэма ўрока

Мэты і задачы ўрока

Вучэбны матэрыял, дамашняе заданне

1

2

3

4

1

2.

3.

5

Уводзіны. Літаратура як від Аднавіць веды вучняў па літаратуры як
мстацтва,
чалавек
як мастацтве слова, аб паэзіі і прозе як спосабах
галоўны аб’ект літаратуры
паказу жыцця, увесці паняцце пра роды
літаратуры:эпічны, лірычны, драматычны.
Пазнаѐміць з новым вучэбным дапаможнікам.
І.
Роды
мастацкай
Разглядзець верш у адзінстве яго зместу і
літаратуры. Р. Барадулін формы, выхоўваць патрыятызм і духоўнасць
―Трэба
дома
бываць
вучняў, зацікавіць паэзіяй Р. Барадуліна.
часцей‖
В.Карамазаў.
―Дзяльба Дапамагчы вучням сарыентавацца ў змесце
кабанчыка‖. Важная нагода апавядання, звярнуць увагу на ролю ў ім
для паездкі дамоў
пейзажу і партрэта; паглыбіць паняцці
―тэма‖, ―ідэя‖, ―праблема твора‖; развіваць
уменне назіраць за сродкамі раскрыцця
характару ў эпічным творы; выхоўваць
пачуццѐ павагі да бацькоў і сваякоў.

Артыкул ―Роды мастацкай літаратуры‖.
Падрыхтаваць адказ на пытанні да артыкула,
падумаць, чаму першы раздзел вучэбнага
дапаможніка мае назву ―У трох абліччах‖5
Верш Р. Барадуліна ―Трэба дома бываць
часцей‖ вывучыць на памяць; адказаць на
пытанні, змешчаныя ў вучэбным дапаможніку.
Тэкст апавядання В.Карамазава
―Дзяльба кабанчыка‖.
Падрыхтавацца
да
пераказу
твора;
падрыхтаваць вуснае
паведамленне
пра
Сцяпана па плане: 1. Як склалася жыццѐ
Сцяпана? 2. Што найбольш засмучае і
трывожыць яго ў гэты прыезд? 3. Якія дэталі і

Тут і далей ў залежнасці ад узроўню падрыхтаванасці вучняў настаўнік самастойна карэкціруе аб’ѐм дамашняга задання.

4.

В.Карамазаў.
―Дзяльба
кабанчыка‖.Клопат маці і
адказнасць
дарослых
дзяцей

5.

А.
Дудараў
―Вечар‖ Паглыбіць чытацкае ўражанне вучняў пра
―Звычайныя
гісторыі‖ сюжэт і вобразы галоўных герояў п’еся –
састарэлых вяскоўцаў
Мульціка, Гастрыта, Ганны. Закласці веды
пра драматычны твор і асаблівасці яго
будовы, звярнуць увагу на тэматычную
блізкасць п’есы ―Вечар‖ да твораў, якія
вывучаліся папярэдне (Р. Барадулін ―Трэба
дома бываць часцей‖В.Карамазаў. ―Дзяльба
кабанчыка‖)
А.
Дудараў
―Вечар‖ У працэсе перачытвання тэксту з рознымі Напісаць невялікае сачыненне-разважанне на
―Звычайныя гісторыі‖ або мэтавымі ўстаноўкамі дапамагчы вучням адну з тэм, прапанаваных настаўнікам (гл.
жыццѐвыя драмы старых?
убачыць розныя жыццѐвыя перакананні метадычны дапаможнік)
Мульціка і Гастрыта, адметныя рысы
характару кожнага з іх. Фарміраваць уменне
гэтак жа ўдумліва чытаць у п’есе тэкст ад
аўтара(рэмаркі, каментарыі да рэплік і інш.),

6.

Развіваць уменне суадносіць учынкі герояў з
матывамі іх паводзін,выхоўваючы пачуццѐ
адказнасці за лѐс састарэлых бацькоў;
параўноўваць характары літаратурных
персанажаў твора; ствараць вусныя
сачыненні-разважанні ў адказ на праблемныя
пытанні, пастаўленыя аўтарам апавядання.

акалічнасці сведчаць пра тое, што ѐн ―дома
бывае не госцем‖? 4. Якімі рысамі характару
Сцяпан падобны да маці? (на выбар)
Тэкст апавядання В.Карамазава
―Дзяльба кабанчыка‖. Артыкут ―Тэма, ідэя і
праблема мастацкага твора‖.
Даць разгорнуты пісьмовы адказ на адно з
пытанняў: 1. Чаму дзяльба кабанчыка выклікае
непрыманне (бунт) Сцяпана?2. Як прыезд
Сцяпана дадому на гэты раз дапамог яму лепш
зразумець сваю маці, сясцѐр, сябе?3. Да каго з
герояў апавядання больш падыходзяць словы
паэта Р. Барадуліна ―…не страціў святое
штосьці‖?4. Наколькі выразна звычайны
жыццѐвы эпізод – дзяльба кабанчыка – дапамог
зразумець або душой адчуць вечны маральны
абавязак дзяцей перад сваѐй маці‖?
Тэкст фрагментаў драмы А.Дударава ―Вечар‖ у
вучэбным
дапаможніку.
Выбарачна
перачытваючы тэкст, адабраць матэрыял для
характарыстыкі аднаго з персанажаў, падабраць
назву для сваѐй характарыстыкі на ўзор,
дадзены настаўнікам.
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8

9

10

11.

12

як і дыялогі або маналогі персанажаў.
―Вечар‖. Развіваць уменне выяўляць аўтарскую
на пазіцыю шляхам супастаўлення характараў
галоўных персанажаў твора. Падвесці вучняў
да асэнсавання сувязі назвы п’есы з ія ідэяй.
Тры мастацкія абліччы Выявіць ідэйна-тэматычнае падабенства
адной
грамадскай твораў, якія належаць да розных родаў
праблемы.
Урок літаратуры,
і
мастацкую
адметнасць
падагульнення
вырашэння рознымі аўтарамі праблемы
адчужэння дзяцей ад бацькаўскага дому
ІІ.Лірычныя
жанры. Пашыраць уяўленні вучняў пра народныя
Народныя пені,‖Бяроза з песні як крыніцу лірычнай паэзіі, разгледзець
лістом…‖‖Зелянеюць,
багацце
зместу,
вобразна-выяўленчых
зелянеюць
лугі, сродкаў мовы беларускіх народных песень,
сенажаці…‖
развіваць уменне самастойна аналізаваць
тэксты песень у адзінстве іх зместу і формы
Грамадзянская лірыка. Янка Дапамагчы вучням усвядоміць непарыўную
Купала ―Спадчына‖
злітнасць лірычнага героя верша з роднай
зямлѐй,
высокі
грамадзянскі
пафас,
адметнасць
выяўленне
патрыятычнага
пачуцця праз кампазіцыю, памер, вобразнавыяўленчыя сродкі мовы; ствараць уяўленне
пра лірычнага героя і грамадзянскую лірыку
М. Багдановіч ―Слуцкія Абудзіць захапленне майстэрствам паэта, які
ткачыхі‖
здолеў стварыць прыцягальныя вобразы
слуцкіх ткачых, роднай беларускай старонкі і
яе сімвала – васілька; працягваць развіваць
уменне
аналізаваць
паэтычны
тэкст,
выхоўваць эстэтычны густ, павагу да творцаў
нацыянальнага мастацтва. Даць паняцце пра
сімвал.
У.Караткевіч. ―Беларуская Даць паняцце пра лірычнага героя,
песня‖
засяродзіць увагу на своеасаблівай інтанацыі
А.
Дудараў
Выпрабаванне
чалавечнасць

Тэкст фрагментаў п’есы А. Дударава ―Вечар‖.
Адказаць на пытанні і заданні, змешчаныя ў
вучэбным дапаможніку. Параўнаць жыццѐвыя
лѐсы Гастрыта, Мульціка і Ганны.
Увесь матэрыял першага раздзела вучэбнага
дапамоніка. Падагульняльныя пытанні і заданні
да яго. Падрыхтаваць невялікае апавяданне на
адну з тэм, прапанаваных настаўнікам (гл.
метадычны дапаможнік).
Запісаць ад сваякоў або суседзяў народную
песню, каб прачытаць і ацаніць яе ў класе.
Знайсці верш беларускага паэта, які стаў
песняй, выдзеліць у ім мастацкія асаблівасці,
уласцівыя народнай песні
Верш Янкі Купалы ―Спадчына‖ вывучыць на
памяць.
Выпісаць з артыкула ―Грамадзянская лірыка‖
азначэнні асноўных паняццяў

Тэкст верша М. Багдановіч ―Слуцкія ткачыхі‖.
Артыкул ―Сімвал‖

Тэкст верша У.Караткевіча ―Беларуская песня‖.
Артыкул ―Лірычны герой‖. Пазнаѐміцца з
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Філасофская
М.Танк ―Шчасце‖

лірыка.

14.

А.Вярцінскі
даецца,
каб
тварыць…‖

15

Інтымная
лірыка.
Багдановіч ―Раманс‖

16

А.Куляшоў. ―Бывай‖

―Жыццѐ
жыццѐ

М.

верша-гімна Бацькаўшчыне, яе гісторыі, іншымі творамі грамадзянскай лірыкі, даць
культуры,
мове;
вучыць
усведамляць разгорнуты пісьмовы адказ на пытанне: ―Якімі
грамадзянскую пазіцыю лірычнага героя
тэмамі,
вобразамі,
ідэямі,
вершамі
―грамадзянская лірыка‖ прадстаўлена ў тваѐй
чытацкай свядомасці?‖
Раскрыць сэнс паэтычных вобразаў, з якіх Тэкст верша М.Танка ―Шчасце‖. Прачытаць і
М.Танк
―складае‖
чалавечае
шчасце. асэнсаваць змест артыкула ―Філасофская
Параўнаць сваѐ ўяўленне пра шчасце з лірыка‖
уяўленнем паэта, з выказваннямі пра сэнс
чалавечага жыцця філосафаў і паэтаў.
Развіваць уменне параўноўваць аднатэмныя
вершы розных паэтаў, даць паняцце пра
філасофскую лірыку
Усвядоміць сувязь паміж сучасным і вечным, Тэкст верша А.Вярцінскага ―Жыццѐ даецца, каб
падвесці вучняў да пераканання, што чалавек жыццѐ тварыць…‖
сам нясе адказнасць за выбар жыццѐвай
пазіцыі(―не марнаваць, не нішчыць, не
бурыць – тварыць!‖)
Пашыраць уяўленні вучняў пра жанры, якія Тэкст верша М. Багдановіча ―Раманс‖.
існуюць у лірыцы (раманс як лірычная Вывучыць на памяць верш М. Багдановіча
любоўная песня заўсѐды апявае каханне). ―Раманс‖, падумаць, наколькі ўдала эпіграф са
Развіваць уменне назіраць за рухам словамі французскага паэта Сюлі Прудома
перажыванняў лірычнага героя з улікам усіх раскрывае сэнс верша
мастацкіх сродкаў (паўтораў, памеру,
кампазіцыі, інтанацыі). Выхоўваць культуру
інтымных пачуццяў падлеткаў, іх душэўную
чуйнасць, імкненне да прыгажосці і чысціні
чалавечых узаемаадносін
Высветліць адпаведнасць малюнкаў прыроды Тэкст верша А.Куляшова ―Бывай‖, пытанні і
настрою лірычнага героя, даць адчуць сум і заданні вучэбнага дапаможніка.
горыч ад расстання закаханых, звярнуць Перачытаць верш, вызначыць тыя асаблівасці
увагу на музыкальнасць паэтычных радкоў, інтымнай лірыкі, якімі яна адрозніваецца ад
падвесці да абагульнення пра асаблівасці грамадзянскай.
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інтымнай лірыкі
Пейзажная лірыка.
Пазнаѐміць вучняў з паняццем ―пейзажная Тэкст твора Якуба Коласа ―О, край родны, край
Якуб Колас. ―О, край лірыка‖ на прыкладзе ўрыўка з паэмы прыгожы!..‖ Артыкул вучэбнага дапаможніка
родны, край прыгожы!..‖
―Сымон-музыка‖ О. край родны, край ―Пейзажная лірыка‖.
прыгожы!.. і іншых твораў паэта, якія
вывучаліся раней. Даць уяўленне пра
мастацкія функцыі пейзажнай лірыкі і пра яе
сувязь
з
грамадзянскай,
філасофскай,
інтымнай

Кушнярэвіч В.В.
Беларуская літаратура. 9 клас.
Каляндарна-тэматычнае планаванне на 1 чвэрць.
Раглйша В.П.. Беларуская літаратура: вучэб. дапам. для 9-га кл. ўстаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання/ В.П.
Рагойша [bі інш.]; пад рэд. В.П. Рагойшы–Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2011. – 320 с.

№
урока
і дата
правядзення

Тэма ўрока

1
2
І.Уводзіны (1 гадзіна)
Літаратура як частка
1
сусветнай культуры

Мэты і задачы ўрока

Дамашняе заданне

3

4

Узнавіць веды вучняў пра літаратуру як Прачытаць уступны артыкул вучэбнага
спецыфічны від мастацтва; шляхам аналітычнай дапаможніка
гутаркі раскрыць значэнне літаратуры як часткі
сусветнай культуры; паказаць стадыяльнасць
развіцця літаратуры; пазнаѐміць з асноўнымі
літаратурнымі напрамкамі;
- развіваць аналітычнае мысленне вучняў;
- фарміраваць пазнавальную цікавасць

ІІ Міфалогія –– фальклор – літаратура (1 гадзіна)
Раскрыць значэнне міфалогіі як першапачатковай
Узнікненне мастацтва
2
слова.

―навуковай‖ карціны свету; паказаць значэнне
фальклору як своеасаблівага падмурка для
з’яўлення мастацтва слова; акцэнтаваць увагу на
маральна-этычныя
і
эстэтычныя
вартасці

Прадумаць адказы на пытанні, змешчаныя пасля
артыкула вучэбнага дапаможніка.
Прачытаць па кнізе ―Легенды і міфы Старажытнай
Грэцыі‖ пра ―Подзвігі Геракла

беларускага фальклору; паглыбіць паняцце пра
міф, міфалогію, літаратуру і фальклор; даць
паняцце пра ―вечны вобраз‖
- развіваць навыкі аналізу мастацкага твора,
сціслага пераказу;
- фарміраваць уяўленне пра фальклор як
каштоўную культурную спадчыну
ІІІ, Літаратура эпохі Сярэднявечча (3 гадзін)
Агульная характарыстыка
3
літаратуры Сярэднявечча.

4

―Жыціе Еўфрасінні Полацкай‖

5

Беларускі летапіс. ―Летапіс
вялікіх князѐў літоўскіх‖
(урывак ―Пахвала Вітаўту‖)

Даць паняцце пра літаратуру Сярэднявечча,
асаблівасці яе жанравай сістэмы; паказаць
вызначальны ўплыў Бібліі на развіццѐ мастацтва і
літаратуры Сярэднявечча;
- развіваць навыкі ўспрымання лекцыйнага
матэрыялу, вуснае маўленне, навыкі сціслага
пераказу;
- спрыяць узбагачэнню духоўнага свету вучняў
Шляхам стварэння культурнага кантэксту, аналізу
зместу твора ўзнавіць паслядоўнасць асноўных
этапаў
біяграфіі
беларускай
асветніцы,
засяродзіўшы ўвагу на духоўным подзвігу
Еўфрасінні; даць паняцце пра жыціе як жанр
старажытнай літаратуры, паказаць адметнасць
будовы твора, яе стройнасць, строгасць, лагічную
завершанасць;
- развіваць інтэлектуальныя здольнасці вучняў,
фарміраваць разуменне часавай аддаленасці
твораў старажытнасці, уменне рабіць ―часавую
папраўку‖;
- спрыяць выхаванню пачуцця павагі да асобы
асветніцы, разумення хрысціянскіх каштоўнасцей
Адзначыць ролю беларускіх летапісаў як вытокаў
мастацкай
прозы;
абапіраючыся
на
міжпрадметныя сувязі з гісторыяй, паказаць
значнасць асобы Вітаўта; акцэнтаваць увагу на
аўтарскай ацэнцы вобраза ў старабеларускім
летапісе; паказаць эвалюцыю жанру летапісу

Прачытаць ―Жыціе Еўфрасінні Полацкай‖.
Падрыхтаваць паведамленне (прэзентацыю) на
тэму: ―Культура беларускіх зямель у ХІІ ст.‖
(індывідуальныя заданні)

Прадумаць адказы на пытанні, змешчаныя ў
вучэбным дапаможніку пасля тэксту ―Жыціе
Еўфрасінні Полацкай‖

Падрыхтаваць паведамленні (прэзентацыі) пра
жыццѐ і дзейнасць Ф. Скарыны. (індывідуальныя
заданні). Прачытаць прадмовы Ф. Скарыны

(з’яўленне рысаў мастацкай літаратуры);
- развіваць уменне бачыць аўтарскую ацэнку
героя; вуснае маўленне, уменне параўноўваць,
аргументаваць свае думкі;
- ствараць умовы для выхавання пачуцця пашаны
да лѐсу славутых асоб нацыянальнай гісторыі,
разумення каштоўнасці твораў старажытнай
літаратуры
ІV. Літаратура эпохі Адраджэння (5+1)
Агульная характарыстыка
6
літаратуры эпохі Адраджэння
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Францыск Скарына.
Прадмовы да кніг ―Псалтыр‖,
―Юдзіф‖

8

Сымон Будны . Васіль
Цяпінскі як прадаўжальнікі
традыцый Ф. Скарыны

Шляхам стварэння культурнага кантэксту
(архітэктура, іканапіс, свецкі партрэт, скульптура)
раскрыць асаблівасці эпохі і літаратуры
Адраджэння,
высокі
ўзровень
развіцця
беларускай
культуры
ў
ХV-ХVІ
стст.,
акцэнтаваць увагу на пашырэнне гуманістычных
ідэй.

Прадумаць адказы на пытанні пасля
артыкула ―Літаратура эпохі
Адраджэння‖

На матэрыяле жыцця і творчасці Ф. Скарыны
паказаць асветніцкую скіраванасць яго дзейнасці;
раскрыць агульначалавечы змест прадмоў да
кніг ―Псалтыр‖, ―Юдзіф‖, значэнне дзейнасці
Ф. Скарыны для беларускай і еўрапейскай
культуры;
- удасканальваць інтэлектуальныя здольнасці
вучняў,
уменне
карыстацца
даведачнаінфармацыйнай
літаратурай,
электроннымі
носьбітамі інфармацыі; развіваць пазнавальную
актыўнасць; пашыраць культурны кругагляд;
- спрыяць выхаванню патрыятычных пачуццяў
вучняў, прывіваць пачуццѐ пашаны да асобы
вялікага гуманіста і асветніка
Правесці тэматычны кантроль па тэме ―Жыццѐ і
творчасць Ф. Скарыны‖;
- абапіраючыся на гісторыка-культурныя веды
вучняў пра рэфармацыйны рух на Беларусі ў ХVІ
ст., пазнаѐміць з асноўнымі фактамі жыцця і

На матэрыяле зместу адной з прадмоў
першадрукара даказаць, што Ф.Скарына – гуманіст і
асветнік эпохі Адраджэння.
Вывучыць на памяць урывак з прадмовы да кнігі
―Юдзіф‖

Прачытаць паэму М. Гусоўскага ―Песня пра зубра‖.
Звярнуць увагу на асаблівасць вершаванага памеру,
рытмічнага малюнка
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Мікола Гусоўскі. Паэма
―Песня пра зубра‖

творчасці выдатных паслядоўнікаў Ф. Скарыны,
звярнуць увагу на патрыятычную скіраванасць іх
прадмоў;
- праз каменціраванае чытанне ключавых
урыўкаў прадмоў, асэнсаванне зместу твораў
развіваць
уменне
бачыць
асветніцкія,
гуманістычныя ідэалы эпохі, развіваць навыкі
ўспрымання лекцыйнага матэрыялу, вуснае
маўленне вучняў, уменне разважаць і рабіць
высновы;
спрыяць
выхаванню
нацыянальнай
самасвядомасці, уплываць на выхаванне пачуцця
грамадзянскага абавязку
Пазнаѐміць з кароткімі звесткамі пра жыццѐ і Прадумаць адказы на пытанні:
творчасць М.Гусоўскага, гісторыяй стварэння 1. Вобраз Вітаўта ў паэме.
паэмы; высветліўшы ўзровень першапачатковага 2. Сімвалічнае значэнне вобраза зубра ў творы
разумення паэмы, звярнуць увагу на сістэму
поглядаў паэта-гуманіста на ролю мастацтва,
прызначэнне
мастака,
адлюстраваную
ў
прадмове, стройнасць кампазіцыі, цэльнасць
зместу, сістэму вобразаў твора;
Удасканальваць навыкі аналізу ліра-эпічнага
твора, уменне бачыць узаемасувязь частак твора;
развіваць
звязнае
маўленне;
спрыяць
фарміраванню
сістэмы
гуманістычных
каштоўнасных арыентацый вучняў

