50

1

1

3

2

Уводзіны

Колькасць
гадзін

Тэма ўрока
5

Характарыстыка асноўных
відаў і спосабаў дзейнасці

Уводзіны (1 гадзіна)
Пазнаёміць сямікласнікаў Чытанне ўступных артыз новым вучэбным дапамож- кулаў (да вучэбнага дапанікам па літаратуры і задача- можніка і першага раздземі, якія яны будуць выра ла «Чарадзейная сіла мас
шаць на працягу года; даць тацтва») і іх абмеркаванне.
уяўленне аб літаратуры як Супастаўленне літаратумастацкай з’яве ў сістэме яе ры з іншымі відамі масувязей з іншымі відамі ма- стацтва (суаднясенне пастацтва; развіваць навыкі няццяў) і ўстанаўленне
вуснага маўлення ў працэсе асацыятыўных сувязей
гутаркі па самастойна пра- літаратурнага твора з твочытаных творах; актывіза рамі жывапісу і музыкі.
ваць працэс чытання і спры- Правядзенне дыспуту на
яць выхаванню цікавасці да тэму «Месца літаратуры
прадмета
сярод відаў мастацтва».
Работа з электронным
адукацыйным рэсурсам
MOODLE1

4

Мэты вывучэння тэмы

У залежнасці ад узроўню падрыхтаванасці класа можна
прапанаваць на выбар:
а) зрабіць малюнак да
эпізода любімага твора і падпісаць радкамі
з гэтага ж твора;
б) падабраць агульныя
па тэме мастацкія творы (напрыклад, пейзажны верш, пейзаж
у жывапісе і музычны
твор па назіраннях за
прыродай);
в) падрыхтаваць паведамленне «Тэма

6

Дамашняе заданне
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Работа з электронным адукацыйным рэсурсам MOODLE можа быць праведзена на ўроках, да якіх распрацаваны заданні.

1

Нумар
урока
і дата
правядзення
1

(53 гадзіны на год)
Размеркаванне вучэбнага матэрыялу прыводзіцца ў адпаведнасці са зместам і структурай вучэбнага дапаможніка:
Лазарук, М. А. Беларуская літаратура : вучэб. дапам. для 7 кл. агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі наву
чання / М. А. Лазарук, Т. У. Логінава. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2010. — 304 с.

Беларуская літаратура

51

1

Якуб Колас. «У яго
быў свет цікавы…»
(урывак з паэмы
«Сымон-музыка»)

2

3

4

5

Працягваць знаёміць 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 пачуццё 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 сродк аў 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.)

6

Навучыцца выразна
чытаць урывак, пад
рыхтаваць адказы на
пытанні да яго1.
Па жаданні падрыхтаваць ілюстрацыі да
твора

прыроды ў мастакоў,
паэтаў, кампазітараў»
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Тут і далей пры вызначэнні дамашняга задання настаўнік (з улікам канцэпцыі канкрэтнага ўрока, агульнай падрыхтаванасці класа і індывідуальных магчымасцей вучняў) адбірае з метадычнага апарату, змешчанага ў вучэбным дапаможніку да кожнага твору,
пэўныя пытанні і заданні і паведамляе іх нумары сямікласнікам.

1

ЛІТАРАТУРА — МАСТАЦТВА СЛОВА (4 гадзіны + 1 гадзіна)

2

1

Працяг

52
Працягваць знаёміць з паэмай Янкі Купалы; актуаліза
ваць звесткі аб прыёмах ства
рэння мастацкага вобраза:
партрэт, учынкі, адносіны да
іншых персанажаў, аўтарская ацэнка героя; выпрацоўваць уменне даваць ацэнку
паводзінам героя зыходзячы
з яго учынкаў; шляхам кант-

1

4

Аднавіць і замацаваць звесткі пра жыццё Янкі Купалы
і пра яго вывучаныя ў папярэдніх класах творы; абу
дзіць цікавасць да паэмы
«Курган»; выявіць першаснае ўспрыманне твора; пра
аналізаваць 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

1

3
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Янка Купала. «Курган». Вобразы гус
ляра і князя

3

4

2

Янка Купала. «Курган». Уступныя заняткі

1

5

Прэзентацыя ілюстрацый
да ўрыўка Якуба Коласа
«У яго быў свет цікавы...».
Правядзенне 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 настраёвасці, вусны пераказ тэксту з выкарыстаннем сродкаў мастацкай выразнасці, праслухоўванне
раздзела паэмы ў выкананні майстроў слова, выразнае
чытанне І раздзела паэмы
Прэзентацыя ілюстрацый
да паэмы Янкі Купалы
«Курган». Каменціраванне мастацкага тэксту.
Выкананне творчага задання на супастаўленне
мастацкіх вобразаў гусляра і князя (па паходжанні,
сацыяльным становішчы,
рысах характару, адносінах

6

Вывучыць раздзел
з паэмы (на выбар)
на памяць

Адказаць на пытанні
да паэмы (1–4), пад
рыхтавацца да выразнага чытання І раз
дзела паэмы. Па жаданнi падрыхтаваць
iлюстрацыi да паэмы

Працяг

53

5

1

1

3

Паглыбіць веды вучняў пра
адметнасці будовы паэтычнага твора, выдзяляць эпізоды, якія дапамагаюць зра
зумець кампазіцыю твора,
вызначаць асноўныя прыметы жанру паэмы: рамантычны характар сюжэта, глыбокія перажыванні аўтара і герояў; паказаць сувязь паэмы

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).

5

да сялян, аўтарскім стаў
ленні да герояў). Выпіс
ванне 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 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

4

раснага супастаўлення раскрыць вобразы княз я 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
жыццёвага ідэалу
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Янка Купала. «Курган». Мастацкія
асаблівасці паэтычнага твора

2

Адказаць на пытанні
да паэмы (5–9), пад
рыхтаваць адказ на
пытанне: «На якой
падставе аўтары вучэбнага дапаможніка
аб’ядналі вывучаныя
вамі творы ў раздзел
пад назвай “Чарадзей
ная сіла мастацтва”?»

6

Працяг

54

Творчая работа.
Схема пабудовы вы
казвання-разважан
ня:
1. Тэзіс.
2. Аргументы (доказы, матывы, абгрунтаванні), прыклады.
3. Вывад або заключэнне.
(Падр ыхтоўка да
звязнага выказвання зводзіцца да перадачы ў сістэматызаваным выглядзе
аргументаў і пры-

6

1

3

Выпрацоўваць навыкі да
ваць аргументаваныя адказы
на праблемныя пытанні; раз
віваць вуснае маўленне сямікласнікаў пры падрыхтоўцы
выказванняў на літаратурныя тэмы, прапанаваныя
аўтарамі вучэбнага дапаможніка для падагульнення па
раздзеле; спрыяць фарміраванню пачуцця грамадзянскага абавязку і адказнасці

Падагульненне вывучанага па раздзеле «Чарадзейная сіла мастацтва»: адказы на пытанні да раздзела
з выкарыстаннем цытат
з мастацкіх твораў. Вуснае
выказванне з элементамі
разважання на літаратурныя тэмы. Выкананне тэс
тавых заданняў

5

Вызначэнне вершаваных
памераў асобных чатырох
радкоўяў (падзел на склады, выдзяленне націскных
складоў).
Чытанне артыкула «Пра
паэму» і выкананне творчых заданняў на вызначэнне мастацкіх асаблівасцей паэтычнага твора,
прымет паэмы і яе сувязі
з фальклорам

4

з фальклорам; фарміраваць
у навучэнцаў цікавасць да
вуснай народнай творчасці,
развіваць іх мастацка-эстэтычную ўспрымальнасць
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2

1

Падрыхтаваць вуснае
выказванне на адну
з тэм:
1. Каб крануць нас да
слёз, сам зарыдай,
паэт.
2. Калі музыка плача,
то разам з ім плача
ўсё чалавецтва, уся
прырода.
3. І такі быў той музыка-чарадзей: што
захоча, тое з сэрцам
зробіць

6

Працяг

55

7, 8

1

2

3

4

5

2

Пазнаёміць з уступным артыкулам да раздзела «У вершах і ў прозе»; выпрацоўваць
уменне заўважаць дэталі
і вызначаць іх, выкарыстоўваючы прыём вуснага малявання; пашыраць слоўнікавы
запас вучняў; параўнаць паказ аднолькавай з’явы прыроды ў паэтычным творы
Якуба Коласа «Ручэй» і пра
заічным творы Т. Хадкевіча
«Крынічка», звярнуць увагу
на тое, як адрозніваюцца па
знешніх адзнаках, мове, спосабах, прыёмах і сродках
створаныя вобразы ў розных
відах літаратурнай мастацкай творчасці; развіваць
здольнасць адклікацца на
аўтарскае паэтычнае бачанне свету
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Якуб Колас. «Ручэй».
Тарас Хадкевіч.
«Крынічка»

Чытанне артыкула «У вершах і ў прозе» і яго абмеркаванне па 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 пачуццёвы
стан, вуснае слоўнае маляванне паводле празаічнага
твора Т. Хадкевіча «Кры
нічка». Разгляд рэпрадукцыі карціны В. Бялыніц
кага-Бірулі «Зялёны май».
Выкананне творчых заданняў на вызначэнне адрознення паэтычных і празаічных твораў па знешніх адзнаках, па мове, па спосабах, прыёмах і сродк ах
стварэння вобразаў

6

Вывучыць верш Якуба Коласа «Ручэй» на
памяць.
Падрыхтаваць замалёўку на пейзажную
тэму

ВЕРШАВАНЫЯ І ПРАЗАІЧНЫЯ МАСТАЦКІЯ ТВОРЫ (5 гадзін + 2 гадзіны)

кладаў, якімі будзе
карыстацца вучань.)

Працяг

56
1

1

3

4

Паглыбляць веды пра В. Быкава, увесці вучняў у свет
прозы пісьменніка, прыгадаўшы прачытаныя раней
творы аб вайне; пазнаёміць
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
Раскрыць душэўны стан маці, якая чакае з вайны сына;
выпрацоўваць уменне вы
значаць ролю бытавых дэталяў, успамінаў, эпізадычных
вобразаў апавядання (пісьманосца, суседкі Ульянкі,
хлопца на малатарні) у раскрыцці душэўнага стану маці, якая чакае з вайны сына,
драматызму становішча старой Тэклі; спыніцца на мас
тацкіх прыёмах, якія дапа-
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Васіль Быкаў. «Незагойная рана».
Вобраз галоўнай гераіні твора

9

10

2

Васіль Быкаў. «Незагойная рана»

1

5

Пераказ твора па плане.
Аналіз з элементамі характарыстыкі галоўнай гераіні. Разгорнуты адказ на
пытанне пра асаблівае
стаўленне да помніка Невядомаму салдату. Выкананне творчых заданняў
на вызначэнне ролі бытавых дэталяў, успамінаў,
эпізадычных вобразаў апавядання ў раскрыцці ідэі
твора

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

6

Прадоўжыць апавяданне, развіваючы
сюжэт і прытрымліваючыся агульнага
настрою твора

Падрыхтаваць пераказ твора, выкарыстаўшы план апавядання, падрыхтаваны
на ўроку

Працяг

57

Васіль Быкаў. «Незагойная рана».
Майстэрства пісьменніка ў раскрыцці характараў.
В. Зуёнак. «З вайны
сустрэлі мацяркі
сыноў…»

11
1

3

4

Пазнаёміць з артыкулам
«Пейзаж», вызначыць ролю
пейзажу ў раскрыцці настрояў, перажыванняў гераіні; паказаць, як праз апісанні прыроды выяўляюцца пачуцці
аўтара, яго адносіны да жыцця; раскрыць псіхалагічнае
майстэрства В. Быкава ў паказе абставін і характараў герояў твора; параўнаць апавяданне з вершам В. Зуёнка
«З вайны сустрэлі мацяркі
сыноў…»; паказаць розніцу
ў празаічным і паэтычным
адлюстраванні тэмы мацярынскага гора; спрыяць станаўленню ў вучняў антываеннага настрою і ўдзячнасці
за шчасце жыць у мірны час

магаюць аўтару раскрыць пачуцці маці; акцэнтаваць увагу на майстэрстве аўтара
ў паказе жыцця гераіні напрацягу адных сутак; выхоўваць павагу да ветэранаў
вайны і працы, сваіх бацькоў,
старэйшых людзей
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2

1

Мастацкае расказванне
працягу апавядання.
Раб ота з тлумачальным
слоўнікам па вызначэнні
паняцця «пейзаж», чытанне артыкула «Пейзаж і яго
роля ў мастацкім творы»
і абмеркаванне яго; пералічэнне функцый, якія можа
выконваць апісанне прыроды ў творы. Чытанне
верша В. Зуёнка і праслухоўванне песні «Нашы маці». Параўнальны аналіз
празаічнага і вершаванага
твора на патрыятычную
тэму. Назіранне за мовай
твораў і асаблівасцямі іх
будовы.

5

Падрыхтаваць адказ
на пытанні да другога раздзела. Па жаданні скласці зборнік
найбольш цікавых
(на думку вучняў)
твораў беларускіх
пісьменнікаў на ваенную тэму

6

Працяг

58

Творчая работа.
Схема будовы апавядальнага тэксту:
1. Уступ.
2. Паведамленне
пра месца і час, калі
адбывалася падзея.
3. Знаёмства з дзейнай асобай (або некалькімі).
4. Непасрэдныя
дзеянні, іх асаблівасці і парадак.
5. Указанне на завяршэнне дзеяння.
6. Вывад (раскрыць
павучальны сэнс гэ
тай гісторыі)

13

4

Пашыраць веды пра творы
патрыятычнай тэматыкі на
прыкладзе «Рэквіема па кож
ным чацвёртым» А. Вярцін
скага. Выпрацоўваць уменні
вызначаць эпізоды, важныя
для аналіза твора, даваць аргументаваную ацэнку з’явам
і падзеям
Выпрацоўваць навыкі маналагічнага маўлення пры пад
рыхтоўцы вуснага апавядання на падставе ўласных назіранняў за падзеямі, якія адбываліся з вамі, вашымі блізкімі і знаёмымі, пры вашай
непасрэднай прысутнасці;
раскрыць павучальны сэнс
гэтай гісторыі; развіваць назіральнасць, увагу, ана
літыка-сінтэтычнае мысленне вучняў

3

1

1
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2

Дадатковае чытанне.
Анатоль Вярцінскі.
«Рэквіем па кожным чацвёртым»

1

12

5

Складанне плана ўласнага
вуснага выказвання, раз
віццё маўлення. Абмеркаванне атрыманых вынікаў
творчай працы на ўроку

Каменціраванне мастацкага тэксту, назіранне за асаблівасцямі будовы твора.
Мастацкае расказванне
з матывацыяй уласных адносін да падзей і герояў

Скласці план, па ім
падрыхтаваць сваю
гісторыю і прыняць
удзел у конкурсе на
лепшага апавядальніка

6

Працяг

59

15

14

1

2

3

4

5

6

1

1
Мастацкае расказванне
падрыхтаванай гісторыі на
падставе ўласных назіранняў за падзеямі, якія адбываліся з вамі, вашымі блізкімі і знаёмымі пры вашай
непасрэднай прысутнасці.
Чытанне ўступнага артыкула «Загадкавая краіна
Паэзія» і абмеркаванне
яго. Выразнае чытанне паэтычнага твора, асэнсаванне аўтарскай пазіцыі, апісанне ўласнага ўражання
ад твора, вызначэнне ролі
вобразна-выяўленчых
сродкаў пры стварэнні мастацкіх вобразаў.
Чытанне артыкула «Пра
вершаскладанне» і адказ
на пытанні да яго. Суаднясенне вершаваных памераў з іх схемамі

Падрыхтаваць выразнае чытанне верша і адказ на пытанне
пра ролю паэзіі
ў жыцці чалавека

Выпрацоўваць навыкі аналі- Выразнае чытанне верша, В ы в у ч ы ц ь в е р ш
зу пейзажных твораў, пашы- адказы на пытанні да тво- М. Багдановіча «Маё
раць уяўленні вучняў аб па- ра, вуснае слоўнае маля- вая песня» на памяць

Пазнаёміць з уступным артыкулам да раздзела; дапамагчы вучням зразумець
мнагазначнасць паняцця
«паэзія»; пашырыць веды
пра разнастайнасць тэматыкі паэтычных твораў; асэнсаваць ролю сродкаў мастацкай выразнасці ў вершы, паглыбіць веды аб выхаваўчай
ролі паэтычных твораў;
развіваць творчыя здольнасці і слоўнікавы запас пры абмеркаванні твораў; працягваць фарміраваць чытацкія
якасці навучэнцаў, неабходныя для паўнавартаснага
ўспрымання лірыкі: эмацыянальную чуласць, вобразнае,
асацыятыўнае мысленне,
эстэтычную рэакцыю на мастацкае слова
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Максім Багдановіч.
«Маёвая песня»

Максім Танк. «Паэзія»

ПАЭЗІЯ. РАЗНАСТАЙНАСЦЬ ІДЭЙНА-ЭСТЭТЫЧНАГА ПАФАСУ ПАЭТЫЧНЫХ ТВОРАЎ
(9 гадзін + 1 гадзіна)

Працяг

60

16

1

1

3

Працягваць знаёміць падлеткаў з разнастайнасцю тэматыкі паэтычных твораў і іх
мастацкімі асаблівасцямі;
абудзіць захапленне прыгажосцю роднай зямлі; данесці да сямікласнікаў высокі
пафас і задушэўнасць літаратурнага твора; развіваць
уменне вызначаць у мастацкім тэксце паэтычныя звароты, эпітэты, паўторы, разу
мець іх функцыянальную ролю ў перадачы думкі-перажывання; выхоўваць актыўную грамадзянскую пазіцыю,
патрыятычныя адносіны да
сваёй краіны, пашану да мовы

Выразнае чытанне верша
«Маёвая песня» на памяць.
Чытанне верша Д. Бічэль
«Роднае слова», усведамленне высокага пафасу
верша і задушэўнасці.
Выкананне творчых заданняў на спасціжэнне
функцыянальнай ролі паэтычных зваротаў, эпітэ
таў, паўтораў у перадачы
думкі-перажывання.
Работа з тлумачальным
слоўнікам па вызначэнні
паняцця «патрыятызм».
Назіранне за мовай і асаблівасцямі будовы мастацкага твора: узнаўленне па
памяці паэтычнага тэксту

5

ванне. Праслухоўванне
песні І. Паліводы на тэкст
гэтага верша і супастаў
ленне мастацкіх твораў.
Работа па падрыхтоўцы
слоўніка «Фарбы прыроды Беларусі»

4

эзіі за кошт увядзення ў іх
чытацкую свядомасць верша
«Маёвая песня», вызначыць
ролю вобразна-выяўленчых
сродкаў у вершы, развіваць
навыкі выразнага чытання,
выхоўваць экалагічную куль
туру падлеткаў. Пазнаёміць
з артыкулам «Пра гукапіс»
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Данута Бічэль.
«Роднае слова»

2

Падрыхтаваць адказ
на пытанні да верша
Д. Бічэль «Роднае
слова»

6

Працяг

61

18

17

1

1

1

3

Пазнаёміць са зместам твора
Е. Лось «Дзяўчаты мінулай
вайны». Вызначыць ролю
сродкаў мастацкай выразнасці ў раскрыцці тэмы і мастацкай ідэі твора; патлумачыць ролю рыфмы ў вершы.

Засяродзіць увагу вучняў на
спасціжэнні ідэйна-мастацкага зместу верша М. Арочкі
«Хлеб роднай мовы». Данесці да іх заклапочанасць паэта лёсам роднай мовы, яго гонар за сваю краіну і родную
мову; развіваць уменні
ўзнаўляць мастацкія карціны; знаходзіць выяўленчыя
сродкі мовы і вызначаць іх
ролю ў стварэнні мастацкіх
вобразаў. Вызначыць ролю
падтэксту ў раскрыцці патрыятычнага пафасу твора;
развіваць вуснае маўленне;
выхоўваць беражлівае стаў
ленне і пашану да роднай
мовы

4
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Еўдакія Лось.
«Дзяўчаты мінулай
вайны»

Мікола Арочка.
«Хлеб роднай
мовы»

2

5

Выразнае чытанне верша
і адказ на пытанні да яго;
разгляд і аналіз рэпрадукцыі карціны мастака Г. Кудрэвіч «Вясна 1945». Праслухоўванне твора Д. Кабалеўскага «Рэквіем», ра-

Выразнае чытанне верша
М. Арочкі «Хлеб роднай
мовы» і абгрунтаванне
ўласных уражанняў ад яго
ўспрымання. Асэнсаванне
аўтарскай пазіцыі. Выкананне заданняў на ўзнаў
ленне вядомых выслоўяў,
дзе хлеб выступае сімвалам дабрабыту чалавека.
Гутарка па пытаннях, якія
дапамогуць зразумець адметнасць будовы твора
і складаны працэс фармі
рав ання нацыянальнай
мовы. Узнаўленне па памяці вывучаных у папярэдніх
класах вершаў пра мову
і яе ролю ў грамадстве

(уставіць прапушчаныя
словы і г. д.)

Падрыхтаваць адказ
на тэму «Аўтарскае
стаўленне да праблемы, узнятай у творы»

Падрыхтаваць адказ
на пытанні пра ролю
мовы ў жыцці грамадства

6

Працяг

62
1

1

3

4

5

Узбагаціць чытацкія веды
сямікласнікаў пра паэзію
Якуба Коласа, пашырыць іх
уяўленні пра народныя вытокі яго творчасці; раскрыць
майстэрства паэта ў абмалёўцы вобраза галоўнага героя; звярнуць увагу на спосабы і сродкі, якімі ствараецца камічнае ў творы; удасканальваць маўленчую культуру вучняў; развіваць эстэ-

Паглыбляць веды пра жанравыя асаблівасці лірычнай
споведзі (даверлівасць інтанацый, глыбокі лірызм, задушэўнасць); данесці да вучняў
шчырасць і ўсхваляванасць
сына ад сустрэчы з самым дарагім чалавекам у вершы
Н. Гілевіча «Маці»; па
знаёміць з артыкулам «Падтэкст у паэтычным творы»;
выхоўваць любоў і павагу да
маці
Уступнае слова настаў
ніка. Чытанне мастацкага
твора. Адбор эпізодаў твора, якія дапамагаюць раскрыць майстэрства пісьменніка ў абмалёўцы вобраза галоўнага героя.
Вызначэнне ролі вобразна-выяўленчых сродкаў
пры раскрыцці вобраза
дзядзькі Антося. Работа
з фразеалагізмамі (знайс-

Уступнае слова настаўніка,
выразнае чытанне верша
з захаваннем шчырасці
і задушэўнасці лірычнай
споведзі паэта. Работа па
падрыхтоўцы матэрыялаў
для вуснага паведамлення
на тэму «Самы дарагі мой
чалавек…».
Чытанне артыкула «Падтэкст у паэтычным творы»
і адказы на пытанні да яго

Пашыраць веды вучняў пра бота з тлумачальным слоў
яшчэ адну жахлівую старон- нікам па вызначэнні па
ку вайны
няцця «рэквіем»
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Якуб Колас. «Дзя
дзька-кухар» (урывак з праэмы «Новая зямля»). Вобраз
дзядзькі Антося

Ніл Гілевіч. «Маці»

19

20

2

1

Падрыхтаваць аповед пра дзядзьку Антося, выкарыстаўшы
прыём вуснага малявання

Падрыхтаваць вуснае
паведамленне на тэ
му «Самы дарагі мой
чалавек…»

6

Працяг

63

2

23

4

5

Скласці план урыўка (для
загалоўка кожнай часткі выкарыстаць радкі з паэмы);
пазнаёміць з артыкулам
«Выразнае чытанне»; вызначыць спосабы раскрыцця
зместу ў творы; выпрацоўваць навыкі выразна чытаць
паэтычны тэкст, карыстаючыся адпаведнай інтанацыяй, мімікай, жэстамі;
спрыяць узнікненню эма
цыянальных адносін да па
дзей і герояў; развіваць творчыя здольнасці падлеткаў
Дапамагчы вучням асэнса
ваць раздзел у цэлым па пытаннях і заданнях вучэбнага
дапаможніка: акцэнтаваць
увагу на паэзіі як асаблівым
відзе мастацкай творчасці; на
разнастайнасці тэм і воб
разаў вершаваных твораў; на
ролі рытму і рыфмы ў паэтычных творах; на двух-

1

6

Замацаванне ведаў па пы- Прачытаць твор
таннях і заданнях да раз Змітрака Бядулі «На
дзела «Загадкавая краіна Каляды к сыну»
Паэзія» (значэнне паэзіі
ў жыцці чалавека, асноўныя тэмы лірычных твораў, сродкі і спосабы дасягнення рытмічнасці мовы, вызначэнне вершаванага памеру і г. д.)

Складанне плана ўрыўка Падрыхтаваць вы«Дзядзька-кухар», у якас- разнае чытанне ўрыў
ці загалоўкаў выкарыстоў- ка «Дзядзька-кухар»
ваюцца радкі з тэксту.
Выкананне творчых заданняў на выяўленне рыс
беларускага нацыянальнага характару (на прыкладзе вобраза дзядзькі
Антося).
Знаёмства з артыкулам
«Выразнае чытанне паэтычных твораў» і калектыўнае абмеркаванне яго
асноўных тэзісаў

тычны густ; выхоўваць па- ці ў тэксце і прапанаваць
чуццё гуманнасці і дабрыні жыццёвую сітуацыю).
Вуснае маляванне
2

3
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Творчая работа.
Замацаванне ведаў
па тэме «Паэзія»

21, 22 Якуб Колас. «Дзя
дзька-кухар» (урывак з праэмы «Новая зямля»). Выразнае чытанне паэтычных твораў

1

Працяг

64

26

3

4

Паглыбляць уменні характарызаваць героя па яго паво
дзінах і ўчынках, вызначыць
ролю мастацкай дэталі ў па-

1
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Змітрок Бядуля.
«На Каляды к сыну». Вобраз Лаўрука

Пазнаёміць з уступным артыкулам «Цікавае і захап
ляльнае ў звычайным і паўсядзённым».
Высветліць першыя чытацкія
ўражанні ад апавядання «На
Каляды к сыну», паказаць
душэўную драму маці Лаўрука; звярнуць увагу навучэнцаў
на тое, як аўтар вырашае галоўную праблему твора (пейзаж, сродкі мастацкай выразнасці, мастацкая дэталь);
развіваць пазнавальную актыўнасць вучняў; выхоўваць
пачуццё суперажывання гераіні твора

2

складовых і трохскладовых
памерах; пашыраць слоўнікавы запас вучняў; выхоўваць
цікавасць да творчасці сучасных паэтаў

5

Аналіз тэксту з элементамі характарыстыкі галоўнага героя Лаўрука. Разгорнутыя адказы на пы-

Чытанне ўступнага артыкула «Цікавае і захапляльнае ў звычайным і паўся
дзённым» і складанне яго
плана.
Адказы на пытанні па
асэнсаванні зместу апавядання Змітрака Бядулі
«На Каляды к сыну».
Адбор эпізодаў твора, якія
дапамагаюць зраз умець
трагедыю гераіні Тэклі.
Чытанне дыялогаў, тэкставая работа.
Вуснае слоўнае маляванне

6

Падрыхтаваць вуснае
паведамленне на тэ
му «Чым, на вашу
думку, выкліканы та-

Прачытаць артыкул
«Мастацкая дэталь»,
падрыхтаваць адказы
на пытанні да твора Змітрака Бядулі
«На Каляды к сыну»

Узнаўленне вершаваных
тэкстаў вывучаных у раздзеле твораў і самастойнае
складанне чатырохрадкоўяў па прапанаваных
рыфмаваных словах
АДЛЮСТРАВАННЕ ЖЫЦЦЯ Ў ПРАЗАІЧНЫХ ТВОРАХ (14 гадзін + 2 гадзіны)

2

24, 25 Змітрок Бядуля.
«На Каляды к сы
ну». Трагедыя Тэклі

1
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Выпрацоўваць уменне да
ваць узаемаацэнку пры праслухоўванні вусных паведамленняў. Выявіць пазіцыю
аўтара ў адносінах да герояў;
фарміраваць аналітыка-сінтэтычныя ўменні вучняў і іх
жыццёвыя ідэалы

Выпрацоўваць уменне рабіць інсцэніроўку па ўрыўку
з эпічнага твора (вызначаць
дзейных асоб і выканаўцаў,
прадумваць мізансцэны,
склад аць тэксты рэмарак
і рэплік); развіваць творчыя
здольнасці вучняў; выхоў
ваць мастацка-эстэтычны
густ
Выкананне творчых заданняў па абгрунтаванні
маральнага выбару кожнага героя апавядання «На
Каляды к сыну». Чытанне
артыкула «Мастацкая
дэталь», знаходжанне мастацкіх дэталей у тэксце
твора. Вызначэнне іх ролі
ў кожным канкрэтным выпадку

Падрыхтаваць вуснае
сачыненне-разважанне «Як, на вашу думку, складзецца далейшае жыццё героя?»

Чытанне па асобах, ін- Прыдумаць касцюмы
сцэніраванне і мізан- для выканаўцаў інсцэніраванне ўрыўка эпіч- сцэніроўкі
нага твора, вуснае слоўнае
маляванне, выкананне
творчых заданняў

ступовым паказе змен у ха- танні пра ўзаемаадносіны кія паводзіны Лаўрурактары Лаўрука; фарміра- Лаўрука і яго бацькоў
ка?»
ваць уменне даваць маральную ацэнку негатыўным паводзінам героя
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Змітрок Бядуля.
«На Каляды к сыну». Праблема маральнага выбару

Творчая работа. Інсцэніроўка па ўрыў
ку з твора

27

28

2

1

Працяг
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30

4

Дапамагчы вучням убачыць
нетрадыцыйны падыход
аўтара да раскрыцця псіхалогіі Апалінарыя Феакціставіча: яго захапленне латынню, адданасць ідэалам
і перакананням. Вызначыць
ролю мастацкай дэталі
(«у чорным, яшчэ царскіх часоў, сурдуце») у раскрыцці
вобраза настаўніка. Выхоўваць павагу да людзей, якія
самааддана працуюць на карысць сваёй Радзімы
Пашыраць уяўленні вучняў
пра тое, як раскрываюцца вобразы герояў у празаічным
творы на прыкладзе Косці
Кветкі, які пад уплывам настаўніка не толькі засвоіў лацінскі выраз «Радзіму нашу
любім і абараняць яе павінны», але мужна і самааддана
змагаўся за яе незалежнасць.
Выхоўваць грамадзянскія пачуцці высакароднасці і жыц
цёвай мэтанакіраванасці

3

1

1
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Іван Навуменка.
«Настаўнік чарчэння». Характарыстыка вобраза Косці
Кветкі

2

Іван Навуменка.
«Настаўнік чарчэння»

1

29

5

6

Падрыхтаваць вуснае
паведамленне на тэ
му «Самымі галоўны
мі якасцямі асобы
я лічу…»

Выступленне з паведам- Прачытаць твор
леннямі і іх абмеркаванне. Янкі Брыля «Урокі
Выкананне творчых за- пані Мар’і»
данняў па ўстанаўленні
прычынна-выніковай сувязі паміж падзеямі і паводзінамі герояў (Апалінарый Феакціставіч і яго
вучань Косця — адданасць
і вернасць настаўніка
сваім перакананням і яго
ўплыў на Косцю).
Вуснае слоўнае маляванне

Выбарачны пераказ твора
з выдзяленнем эпізодаў,
важных для характарыстыкі настаўніка чарчэння
Апалінарыя Феакціставіча

Працяг

67

Янка Брыль. «Урокі пані Мар’і». Вобраз Даніка Мальца

Янка Брыль. «Урокі пані Мар’і».
Вобраз пані Мар’і

32

33

1

5

6

Гутарка па пытаннях да Адказаць на пытанні
раздзелаў твора, мастац- да V–VII раздзелаў
кае расказванне, выбарачны пераказ, зачытванне
апісанняў, звязаных з вобразам галоўнага героя

Уступнае слова настаў Адказаць на пытанні
ніка. Знаёмства з карот- да І–ІV раздзелаў
кімі біяграфічнымі звесткамі пра Янку Брыля. Адказы на пытанні па асэнсаванні зместу твора «Урокі
пані Мар’і». Работа па выбары правільнага варыянту адказа з некалькіх, чытанне па ролях, вуснае маляванне

Вызначыць ролю пані Мар’і Пераказ асобных эпізодаў, Адказаць на пытанні
ў фарміраванні асобы Дані гутарка па пытаннях да да IX–XI раздзелаў.
ка, дапамагчы вызначыць раздзелаў твора, падрых- Па жаданні прачы-

Акцэнтаваць увагу вучняў на
лёсе кемлівага і дапытлівага
хлопчыка; дапамагчы асэнсаваць матывы яго паводзін,
удасканальваць уменне рабіць выбарачны пераказ
і знаходзіць неабходную інфармацыю ў тэксце мастацкага твора; спрыяць фарміраванню непрыняцця прыні
жэння і выхоўваць пачуццё
ўласнай годнасці. Адзначыць
падабенства лёсаў Даніка
Мальца і Янкі Брыля

1

4

Зацікавіць вучняў асобай
пісьменніка; выявіць першыя чытацкія ўражанні;
развіваць вуснае маўленне,
чытацкую зацікаўленасць;
выхоўваць пачуццё спагадлівасці да малодшых

1

3
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2

Янка Брыль. «Урокі пані Мар’і» (урывак з аповесці «Сі
рочы хлеб»)

1

31
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Урок-інсцэніроўка
«Развітанне пані
Мар’і са сваімі вучнямі»

Уладзімір Шыцік.
«Лісцік серабрыстай таполі»

34

35

1

1

3

4

Зацікавіць творчасцю У. Шыціка. Ахарактарызаваць герояў твора, засяродзіць увагу
на творы з элементамі незвычайнага. Вызначыць ролю загадкавага металічнага прадмета ў выглядзе лісціка
ў развіцці сюжэта твора.

Паглыбіць уяўленне пра вобраз пані Мар’і і яе ўплыў на
падлеткаў; развіваць іх творчыя здольнасці ў час чытання і інсцэніроўкі ўрыўка
з твора; выпрацоўваць уменне фармуляваць і выказваць
свае думкі; выхоўваць маральна-этычныя якасці падлеткаў

ключавыя эпізоды, важныя
для яе характарыстыкі, асэнсаваць этапы развіцця дзеяння. Правесці параўнальны
аналіз вобразаў пані Мар’і
і панны Рузі (адносіны да
дзяцей, да беларускай мовы).
Выхоўваць павагу да настаў
нікаў
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Падрабязны пераказ асобных эпізодаў тэксту, разгляд і аналіз рэпрадукцый
карцін Я. Драздовіча
«Жыцц ё на Сатурне»,
«Жыццё на Месяцы», пад
рыхтоўка водгуку на апавяданне

Прыдумаць працяг
апавядання з элемен
тамі нерэальнага, фан
тастычнага, але магчы
мага і здзяйсняльнага.
Прачытаць твор
М. Лупсякова
«Мэры Кэт»

Вызначэнне дзейных асоб, Прачытаць твор
складанне рэмарак — заў- У. Шыціка «Лісцік
ваг пра месца (дзе адбыва- серабрыстай таполі»
ецца дзеянне) і час (калі
адбываецца), выгляд герояў; падрыхтоўка выказванняў герояў (рэплікі),
прадумванне дэкарацый
і афішы

тоўка плана артыкула таць аповесць «Сіро
«Аповед, апісанне, дыя- чы хлеб»
лог». Падрыхтоўка параўнальнай характарыстыкі
(пані Мар’я — панна Рузя); разгадванне крыжаванкі

Працяг
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Удасканальваць набытыя раней уменні работы з празаічным творам (аднаўленне яго
падзейнага боку), асэнсаванне неаддзельнасці назвы ад
тэксту, здольнасці паглыб
ляцца ў падтэкст, які дапамагае чытачам далучыцца да
самых патаемных перажыванняў і думак героя; рас-

Знаёмства з кароткімі біяграфічнымі звесткамі пра
М. Лупсякова і яго творам
«Мэры Кэт». Выпрацоўваць
навыкі знаходзіць у тэксце
розныя прыёмы адлюстравання жыцця (аповед, апісанне, дыялог); дапамагчы
вучням адчуць настрой эмацыянальнай прыўзнятасці ад
пачуцця першага кахання,
якое застаецца ў апавяданні
як бы прыхаваным за паўсядзённымі падзеямі школьнага і вясковага жыцця; выхоўваць культуру адносін

Паглыбляць веды пра творы
фантастычнага жанру
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Мікола Лупсякоў.
«Мэры Кэт». Вобраз Эмы

Мікола Лупсякоў.
«Мэры Кэт»

36

37

2

1

6

Беглае чытанне і мастацкі
сціслы пераказ эпізодаў
твора, звязаных з вобразам Эмы Пшанічнай, раз
віццё звязнай мовы вучняў, выпрацоўка навыкаў
выразнага чытання пра
заічнага твора

Знайсці ў творы апісанні, лірычныя адступленні і вызначыць іх ролю ў тэксце

Мастацкае расказванне Падрыхтаваць пераз матывацыяй уласных ад- каз твора
носін да падзей і герояў. Зачытванне апісанняў, чытанне па асобах, знаходжанне
ў тэксце твора лірычных адступленняў і вызначэнне іх
ролі ў творы.
Складанне плана апавядання

5

Працяг

70

Мікола Лупсякоў.
«Мэры Кэт». Воб
раз галоўнага героя
твора

Дадатковае чытанне.
Алена Васілевіч.
«Горкі ліпавы мёд»

38

39

4

Раскрыць вобраз галоўнага
героя твора; прасачыць за
зменамі ў паводзінах і перажываннях Антона, якія адбываліся пасля знаёмства
з Эмай; дапамагчы вучням
адчуць лірызм твора, прыгажосць і выразнасць мовы,
мяккі гумар; выхоўваць
культуру ўзаемаадносін паміж падлеткамі
Выпрацоўваць уменні вы
значаць эпізоды, важныя для
характарыстыкі Андрэя
і Лідачкі, даваць аргументаваную ацэнку паводзінам героя, які перажывае першае
інтымнае пачуццё

1

крыць вобраз Эмы; звярнуць
увагу на партрэт і яго функцыянальную ролю; дапамагчы зразумець аўтарскія адносіны да гераіні, якія перадаюцца праз успрыманне
Антона; выхоўваць культуру
маўленчых узаемаадносін
1

3
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Вывучыць урывак
з апавядання (пачынаючы са слоў: «Я
чую… Я чую, як шу
міць вецер…» — і да
канца твора) на па
мяць

6

Мастацкае расказванне Адказаць на пытанні
з матывацыяй уласных ад- да раздзела
носін да падзей і герояў,
каментаванне мастацкага
тэксту, назіранне за асаблівасцямі мовы твора, вус
нае слоўнае маляванне

Зачытванне апісанняў,
лірычных адступленняў
і вызначэнне іх ролі ў тэксце.
Аналіз эпізодаў твора, звязаных з вобразам галоўнага героя Антона Бубнова

5
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1

1

Удасканальваць уменне выразнага чытання (узор лі
рычнай прозы Змітрака Бядулі «Шчасце не ў золаце»),
выявіць першаснае ўспрыманне твора і акцэнтаваць
увагу вучняў на яго адрозненні ад іншых празаічных

Выявіць узровень засваення
ведаў пра прозу як від мастацкай творчасці па пытаннях да раздзела «Адлюстраванне жыцця ў празаічных
творах».
Пазнаёміць вучняў з уступным артыкулам да раздзела
«Паэзія ў прозе і проза ў паэзіі» і давесці яго галоўную
думку: паэзія і проза ў мастацкай літаратуры заўсёды
ідуць побач, цесна звязаны
і ўзаемадзейнічаюць; развіваць уменне знаходзіць
у празаічных творах адзнакі
вершаваных; выхоўваць
аналітыка-сінтэтычнае мысленне вучняў

Знайсці ў вядомых
празаічных творах
радкі з адзнакамі вершаванага твора

6

Чытанне мастацкага твора Падрыхтаваць выі паўнавартаснае яго разнае чытанне твора
ўспрыманне: правядзенне
віктарыны па змесце.
Выкананне творчых заданняў на ўстанаўленне
прыналежнасці твора да
лірычнай прозы

Правядзенне тэматычнага
кантролю па пытаннях
і заданнях да раздзела
«Адлюстраванне жыцця
ў празаічных творах».
Чытанне ўступнага артыкула «Паэзія ў прозе і проза ў паэзіі» і абмеркаванне
яго.
Выкананне творчых заданняў па знаходжанні
ў папярэдне вывучаных
празаічных творах адзнак
вершаваных

ПАЭЗІЯ Ў ПРОЗЕ І ПРОЗА Ў ПАЭЗІІ (3 гадзіны)
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Змітрок Бядуля.
«Шчасце не ў золаце»

Паэзія ў прозе і про
за ў паэзіі

40

41

2

1

Працяг

72

43

Максім Танк. «Дрэвы паміраюць»,
Алесь Разанаў.
«У парку»

42
1

3

4

Пазнаёміць вучняў з раз
навіднасцю паэтычных твораў у форме свабодна арганізаванай мовы; дапамагчы
ўсвядоміць схільнасць свабоднага верша да філасофскага абагульнення і глыбіні
думкі; звярнуць увагу на сцісласць і выразнасць мовы,
падзел тэксту на радкі, як
у вершы, але без строгага
рытму і рыфмы; фарміраваць
уменне пазнаваць паэтычны
тэкст па ўнутраных адзнаках,
выпрацоўваць навыкі знаходзіць і спасцігаць падтэкст
у вершаваных творах; спрыяць фарміраванню ўдумлівых адносін да жыцця, спагадлівасці да равеснікаў і дарослых

твораў; выхоўваць патрыятычныя і грамадзянскія пачуцці
Выразнае чытанне твора
і гутарка па пытаннях да
яго. Выкананне творчых
заданняў на вызначэнне
асаблівасцей свабоднага
верша: назіранне за мовай
твора (не мае строга вытрыманага рытму і рыфмы, па мове бліжэй да прозы).
Чытанне артыкула «Падтэкст у паэтычным творы»
і яго абмеркаванне.
Разгадванне крыжаванкі
па змесце раздзела «Паэзія ў прозе і проза ў паэзіі»

5

Вывучыць верш
Максіма Танка «Дрэвы паміраюць» на памяць

6

1

Увесці вучняў у спецыфіку Чытанне ўступнага арты- Падрыхтаваць адкараздзела «Мастацкая літара- кула «Мастацкая літара- зы на пытанні да ар-
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Мастацкая літаратура і навука. Цёт-

ПАКАЗ ЖЫЦЦЯ Ў МАСТАЦКАЙ ЛІТАРАТУРЫ, ПУБЛІЦЫСТЫЦЫ І НАВУЦЫ (9 гадзін)

2

1

Працяг

73

44

1

2

1

3

4

Выпрацоўваць навыкі складання тэзісаў на матэрыяле
артыкула «Шануйце роднае
слова»; паглыбіць паняцце
пра тып маўлення — разважанне; акцэнтаваць увагу на
падабенстве і адрозненні публіцыстычных твораў ад твораў мастацкай літаратуры
адносна паказу жыцця (звярнуць увагу на лагічныя довады і эмацыянальныя звароты, заклікі да актыўнай дзейнасці ў падтрымку культуры
ў публіцыстычных творах);
выхоўваць патрыятычныя
пачуцці

тура і навука»; выявіць першаснае ўспрыманне артыкула «Шануйце роднае слова»
і вызначыць галоўную праб
лему, узнятую аўтарам; дапамагчы вучням адчуць клопат
Цёткі пра лёс роднай мовы;
выклікаць жаданне збера
гаць яе і карыстацца беларускай мовай у паўсядзённым
жыцці
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Артыкул Цёткі «Ша
нуйце роднае слова» — узор публіцыстычнага твора

ка. «Шануйце роднае слова»

5

6

Падрыхтоўка тэзісаў па
публіцыстычным артыкуле «Шануйце роднае слова»

Пазнаёміцца з урыў
кам з нарыса У. Караткевіча «Зямля пад
белымі крыламі»
(«Вёска, о родная
вёска мая!»)

тура і навука» і абмерка- тыкула «Мастацкая
ванне яго. Беглае чытанне літаратура і навука»
публіцыстычнага твора
Цёткі «Шануйце роднае
слова». Абмеркаванне
праблем, узнятых Цёткай
у артыкуле

Працяг

74

46
1

1

3

Каменціраванне тэксту Прачытаць чацвёрты
(побыт вясковых людзей). і пяты раздзелы наВыкананне творчых за- рысаў
данняў па вызначэнні асаблівасцей будовы мастацкага твора.
Назіранне за мовай твора
(устанаўленне адпаведнасці паміж назвай прадмета хатняй гаспадаркі
і яго прызначэннем).
Складанне этнаграфічнага слоўніка

6

Пазнаёміць з раздзеламі
«Просім у хату, госцейкі нашы!», «Хлеб і да хлеба», акцэнтаваць увагу на прадметах хатняга ўжытку, ежы,
прыладах працы беларусаў
і праз іх апісанне даць
уяўленне пра побыт вясковых людзей; выхоўваць пашану да спадчыны беларускага народа, гонар за сваю
краіну

5

Выкананне індывідуаль- Прачытаць другі
ных заданняў і франталь- і трэці раздзелы нанае апытванне па змесце рысаў
твора. Беглае чытанне
і мастацкі пераказ першага раздзела твора, работа
з тлумачальным слоўні
кам (аўтабіяграфія і нарыс); разгляд і аналіз рэ
прадукцыі карціны мастака Г. Вашчанкі «Мацярынскія крылы», устанаўленне асацыятыўных сувязей
літаратурнага твора з творам жывапісу

4

Працягваць знаёміць вучняў
з відамі публіцыстычных твораў (нарыс); паглыбіць звесткі пра творчасць У. Караткевіча; абудзіць цікавасць да
яго цыкла мастацка-этнаграфічных нарысаў «Зямля пад
белымі крыламі»; развіваць
творчае ўяўленне сямікласнікаў і выхоўваць пачуццё павагі да нацыянальных традыцый, звычаяў і культуры
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Уладзімір Караткевіч. «Зямля пад
белымі крыламі».
«Просім у хату, госцейкі нашы!»

2

Уладзімір Караткевіч. «Зямля пад
белымі крыламі»

1

45

Працяг

75

Леанід Дайнека.
«Меч князя Вячкі»
(пяты раздзел — 
скарочана)

48
1

1

3

4

Пазнаёміць з уступным артыкулам «…І перанесціся
ў далёкае мінулае», даць пачатковае паняцце пра творы
літаратуры, якія ўзніклі на
сумежжы мастацкай літаратуры і навукі, высветліць
першаснае ўспрыманне твора; выхоўваць цікавасць да
гістарычнага мінулага нашай
краіны

Раскрыць асноўныя рысы
і склад характару беларусаў:
шчодрасць, гатоўнасць
прыйсці на дапамогу ў бядзе,
гасціннасць да добрых лю
дзей, знаходлівасць, здоль
насць пажартаваць з сябе;
фарміраваць пачуццё нацыянальнай годнасці
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2

Уладзімір Караткевіч. «Зямля пад
белымі крыламі».
«Людзі зямлі беларускай»

1

47

5

6

Выразнае чытанне ўрыўка Выканаць тэставыя
з раздзела «Людзі зямлі заданні па творы
беларускай».
Чытанне артыкула «…І перанесціся ў далёкае мінулае». Мастацкае расказванне (Л. Дайнека. «Меч
князя Вячкі»).
Устанаўленне асацыятыўных сувязей літаратурнага твора з гравюрамі
Ф. Бразоўскага «Гара Мін
доўга ў Навагрудку»
і «Руіны замка крыжакоў
на месцы полацкай крэпасці Кукейнос»

Вуснае выказванне пра бе- Прачытаць урывак
ларускі нацыянальны ха- з твора Л. Дайн екі
рактар з апорай на змест «Меч князя Вячкі»
твора. Абмеркаванне рэпра
дукцыі карціны В. Цвіркі
«На зямлі беларускай».
Выкананне творчых заданняў па вызначэнні асноўных адрозненняў у паказе жыцця ў мастацкай
літаратуры і публіцыс
тыцы

Працяг

76

50
1

1

3

4

Падагульніць веды вучняў
пра творчасць У. Караткевіча; выявіць першаснае
ўспрыманне твора «Балада
пра Вячку, князя люд зей
простых»; раскрыць вобраз
Вячкі; параўнаць сродкі
і прыёмы стварэння гэтага
вобраза ў празаічным і паэтычным творах; выхоўваць
гонар за айчынную гісторыю
і народных герояў

Раскрыць характар князя
Вячкі як гістарычнай асобы,
патрыёта, абаронцы сваёй
зямлі, як сумленнага чалавека і добрага бацькі; праз гэты
вобраз і іншыя вобразы-персанажы паглыбляць веды
вучняў пра гістарычную эпоху і час, калі адбывалася дзеянне; раскрыць майстэрства
пісьменніка ў стварэнні вобразаў тэўтонаў, развіваць
маўленне вучняў; спрыяць
станаўленню пачуцця гонару за гістарычнае мінулае нашай краіны і яе знакамітых
асоб
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Уладзімір Караткевіч. «Балада пра
Вячку, князя лю
дзей простых». Вобраз Вячкі

2

Леанід Дайнека.
«Меч князя Вячкі».
Характарыстыка
вобразаў твора

1

49

5

6

Выразнае чытанне твора
і аналіз яго тэксту з элементамі характарыстыкі
галоўнага героя Вячкі. Назіранне за мовай твора
(тлумачэнне ўстарэлых
слоў і вызначэнне іх ролі
ў творы).
Супастаўленне празаічнага і вершаванага твораў на
агульную тэму. Чытанне
артыкула «Пра баладу»

Падрыхтаваць выразнае чытанне твора
У. Караткевіча. «Балада пра Вячку, князя людзей простых»

Складанне цытатнага пла Знайсці гістарызмы,
на. Аналіз тэксту з элемен- вызначыць іх ролю
тамі характарыстыкі геро- ў творы
яў.
Параўнальны аналіз абаронцаў Кукейноса і герояў-захопнікаў

Працяг

77

Рэзервовая гадзіна

53

1

5

6

Чытанне ўрыўка «З мячом Прапанаваць вучням
і крыжам» з падручніка прыняць удзел у прагісторыі і выкананне твор- екце «Чалавек чытае»
чых заданняў на высвятленне адрозненняў мастацкай літаратуры ад навуковай.
Разгляд і аналіз рэпрадукцыі карціны У. Лукашыка
«Вячка», устанаўленне сувязей паміж літаратурнам
творам і творам жывапісу

Выкарыстоўваецца па меркаванні настаўніка на працягу навучальнага года

Падвесці вынікі навучальна- Пазнаёміць вучняў са спісам твораў для дадаткога года, высветліць уражанні вага чытання, прапанаваных праграмай па белападлеткаў ад курса літарату- рускай літаратуры ў 8 класе
ры, акрэсліць будучыя перспектывы, даць вучням парады для чытання ў час летніх
канікул

1

1

4

Параўнаць вобраз Вячкі
ў паэтычным творы з вобразам Вячкі з навуковага артыкула «З мячом і крыжам»; на
прыкладзе спосабаў і сродкаў паказу гэтага персанажа
абагульніць веды пра адрозненне паміж мастацкай і навуковай літаратурай; спры
яць развіццю цікавасці вучняў да мастацкай і публіцыстычнай літаратуры.
Падвесці вынікі вывучанага
за год

3
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Паўтарэнне і падагульненне вывучанага за год

52

2

Уладзімір Караткевіч. «Балада пра
Вячку, князя лю
дзей простых». Мастацкі герой і гістарычная асоба

1

51

Заканчэнне

