




УДК	 373.5.016:821.161.3.09
ББК	 74.268.3(4Беи)
	 Б43

ISBN 978-985-19-0050-9

Беларуская	літаратура	:	зборнік	творчых	заданняў	для	тэматыч-
нага	кантролю	:	5—9	класы	:	дапам.	для	настаўнікаў	устаноў	агул.	
сярэд.	адукацыі	з	беларус.	і	рус.	мовамі	навучання	/	І.	М.	Гоўзіч	
[і	інш.].	—	Мінск	:	Авер	сэв,	2012.	—	159	с.	—	(Кантрольна-вымя-
ральныя	матэрыялы).

ISBN	978-985-19-0050-9.
У	зборніку	ўпершыню	даюцца	творчыя	заданні	да	кожнага	з	блокаў-раздзелаў	

вучэбных	дапаможнікаў	па	беларускай	літаратуры	для	5—9	класаў	устаноў	агуль-
най	сярэдняй	адукацыі	з	беларускай	і	рускай	мовамі	навучання.

Прапанаваныя	ў	кнізе	творчыя	заданні	могуць	быць	выкарыстаны	настаўні-
кам	для	ажыццяўлення	розных	відаў	кантролю	і	ацэнкі	якасці	засваення	вучнямі	
асноўнага	вучэбнага	матэрыялу	і	дынамікі	змяненняў	узроўню	сфарміраванасці	
ў	іх	вопыту	літаратурна-творчай	дзейнасці.

Б43

УДК 373.5.016:821.161.3.09
ББК 74.268.3(4Беи)

©	 НМУ	«Нацыянальны	інстытут	адукацыі»,	2012
©	 Афармленне.	ТДА	«Аверсэв»,	2012

Серыя заснавана ў 2012 годзе

А ў т а р ы:
І.	М.	Гоўзіч,	М.	У.	Грынько,	А.	В.	Руцкая,	В.	У.	Праскаловіч,		

В.	І.	Русілка,	В.	В.	Кушнярэвіч	

Р э ц э н з е н т ы:
лабараторыя	гуманітарнай	адукацыі	Навук.-метад.	установы	«Нацыянальны	інстытут		
адукацыі»	Міністэрства	адукацыі	Рэспублікі	Беларусь;	канд.	пед.	навук,	дац.	каф.	рус.		

і	замеж.	літ.	установы	адукацыі	«Беларускі	дзяржаўны	педагагічны	ўніверсітэт		
імя	Максіма	Танка»	Н. М. Кавалёва;	метадыст	вышэйшай	катэгорыі	Цэнтра	каардынацыі	

метад.	работы	дзярж.	установы	адукацыі	«Мінскі	гарадскі	інстытут	развіцця	адукацыі»,	
настаўнік	беларус.	мовы	і	літ.	вышэйшай	катэгорыі	дзярж.	установы	адукацыі		

«Агульнаадукацыйная	сярэдняя	школа	№	52	г.	Мінска»	Л. А. Рудзеня;		
настаўнік	беларус.	мовы	і	літ.	вышэйшай	катэгорыі	дзярж.	установы	адукацыі		

«Гімназія	№	7	г.	Мінска»	Н. В. Дубовік



   3   

Прадмова

Літаратура — гэта мастацтва слова, і вывучэнне яго павінна 
быць крэатыўным, задавальняць пазнавальную актыўнасць 
вуч няў, уключаць іх у самастойную творчую дзейнасць. Да-
лучэнне вуч няў-чы та чоў да мастацтва праз розныя формы 
творчас ці, шырокі ўдзел у літа ра тур най самадзейнасці змо-
жа зрабіць навучанне сапраўды цікавым, стварыць рэальныя 
магчы мас ці не толькі для таго, каб захапляцца прыгожым, але 
і тварыць прыгожае. 

Прынцып творчага навучання прадугледжвае выхаванне 
чытача, які здольны да ўласнай думкі аб прачытаным тво-
ры; спрыяе ўключэнню вучняў у самастойную літаратурна-
творчую дзейнасць; садзейнічае ўдасканаленню формаў і ме-
та даў навучання літаратуры.

У вучэбных дапаможніках па беларускай літаратуры для 
5—9 кла саў паслядоўна і настойліва ўвасабляецца адзін з асноў-
ных прын цыпаў Канцэпцыі літаратурнай адукацыі — стыму-
ляцыя ўлас най культуратворчасці дзяцей. Гэта забяспечваец-
ца прадуманай сіс тэ май пытанняў і заданняў да твораў.

У зборніку ўпершыню даюцца творчыя заданні да кож-
нага з бло каў-раздзелаў вучэбных дапаможнікаў па белару-
скай літа ра ту ры для 5—9 класаў устаноў агульнай сярэдняй 
адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання. 

У дадзеным зборніку прапануюцца заданні, якія не паў та-
ра юць, а дапаўняюць тыя творчыя работы, што прадугледжаны 
падруч ні кам і метадычнымі выданнямі да яго. Прыёмы і мета-
дычныя ўмовы выканання большасці з іх настаўніку павінны 
быць вядомы з прак тыкі работы па вучэбных дапаможніках, 
некаторыя ж запатрабуюць творчага і самастойнага падыходу. 
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Заданні накіраваны не столькі на кантроль і праверку вы-
ні каў вучэбнай дзейнасці, колькі на фарміраванне саміх споса-
баў каму ні ка тыўна-творчай дзейнасці, на развіццё вобразнага 
мыслення і ўяў лен ня падлеткаў, эмацыянальна-каштоўнас ных 
адносін да вывучаемага твора. 

Прапанаваныя віды прадметна-творчай дзейнасці між воль-
на «ставяць» вучня ў пазіцыю аўтара і творцы, выхоў ва юць 
на зі раль насць і чуйнасць да слова, спрыяюць развіццю эўры-
стыч ных здольнасцей. Па выніках выкананання такіх задан-
няў можна меркаваць пра ступень сфарміраванасці творчых 
умен няў школьнікаў і кі ра вац ца гэтым у далейшай дзейнасці. 
Акрамя таго, ажыццяўляецца запамінанне пры «навучанні 
з захапленнем». Творчая работа вучняў каштоўная не тым, 
што яна можа прыносіць нейкі мастацкі плён у выглядзе за-
вершаных твораў, а пазнавальна-выхаваўчым вынікам, таксама 
магчымасцю кожнаму самавыявіцца, самасцвердзіцца праз 
творчасць. 

Змешчаныя ў зборніку творчыя заданні могуць быць вы-
карыстаны настаўнікам для ажыццяўлення розных ві даў кан-
тролю і ацэнкі якасці засваення вучнямі-чытачамі асноў на га 
вучэбнага матэрыялу і дынамікі змяненняў узроўню сфар мі ра-
ванасці ў іх вопыту літаратурна-творчай дзейнасці. На стаў нік 
з дапамогай гэтых заданняў можа ажыццяўляць кант роль на-
ацэначную дзейнасць як усіх вучняў класа, так і групы наву-
чаемых або канкрэтнага вучня. 

Прапанаваныя заданні могуць быць выкарыстаны на фа-
куль та тыўных занятках і для правядзення школьных алім піяд 
па беларускай літаратуры.

5  К Л А С

Раздзел І
Роднае слова

 1. Знайдзіце верш, прысвечаны Бацькаўшчыне, роднай мове, 
падрыхтуйце яго выразнае чытанне. Калі ёсць магчымасць, 
арганізуйце конкурс чытальнікаў.
Калі няма такой магчымасці, паспрабуйце выразна прачытаць 
верш Рыгора Барадуліна «Ліст з дому» і намаляваць вусна бе-
ларускі і стэпавы (казахстанскі) пейзаж і параўнаць іх:

Ліст з дому
Бурты кладуцца, як барханы. 
Лапатам не даём астыць. 
Ды што за шум?.. 
Прыйшлі лісты, 
Лісты ад родных, ад каханых.

I мне ж тут нешта быць павінна...
Матулін почырк пазнаю.
I піша пра бяду сваю,
Пра радасць і пра ўсе навіны:

«Сусед наш справіў наваселле. 
Ну, а ў бары па верасу 
Грыбоў — хоць закладай касу, 
I ўжо арэхі палыселі...

Вуголле з печы ўранні скача, 
Кот мыцца на акне пачне, — 
I верыцца, што ты ка мне 
Паспееш па пірог гарачы».

Я сёмы раз, забыўшы стому, 
Чытаю гэты ліст,
           нібы
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Я на Ушаччыне пабыў, 
Пагутарыў з усімі дома...

I зноўку зерне з-пад лапаты
Уверх ляціць ва ўсе бакі
I падае. (А так шпакі
На луг садзяцца там, за хатай...)

 2. Адшукайце і выпішыце па пяць фальклорных прыказак на 
тэмы ра дзімы і роднай мовы. Разгорнута пракаменціруйце адну 
з іх па прыве дзеным ніжэй плане:
1) Тэма.
2) Якім чынам прыказка суадносіцца з сучаснасцю.
3) Прыклады прыказак на падобную тэму.
4) Назвы твораў з блізкай да прыказак тэматыкай.

 3. Падрыхтуйце з дапамогай слоў ці намалюйце алоўкамі (фар-
ба мі) карціну — апісанне краявідаў роднай старонкі. Наладзьце 
выставу малюнкаў.
Прыкладам можа паслужыць наступны фотаздымак.

 4. Напішыце сачыненне-мініяцюру ці падрыхтуйце разгорнутае 
вуснае выказванне на тэму «Край мой беларускі, край…» (на 

аснове верша, што вы чыталі ў класе), карыстаючыся наступнымі 
парадамі:

 План

1) Назва твора, аўтар. 
2) Аб чым гэты твор? 
3) Чым цікавы твор? 
4) Каму можам прапанаваць яго прачытаць?

 Памятка для работы над сачыненнем

 Аналізаваць — гэта тлумачыць, а не пераказваць.
 Дзе няма галоўнай думкі, там няма і не можа быць пра віль-

нага адбору матэрыялу.
 Мастацтва пісаць — гэта своечасова паставіць кропку.
 Будзь простым, але не прымітыўным.
 Пісаць — не значыць спісваць!!!

 5. Арганізуйце віктарыну-конкурс на веданне гарадоў, рэк, азё раў 
і славутых землякоў Беларусі:
а) Пералічыце буйнейшыя гарады нашай краіны.
б) Якія рэкі Беларусі вы ведаеце? Назавіце іх.
в) Чаму Беларусь называюць сінявокай? Пералічыце нашы 

азёры.
г) Хто з нашых продкаў упершыню надрукаваў кнігу?
д) Якая беларуская асветніца арганізоўвала пры манасты-

рах біб лія тэкі і майстэрні па перапісцы кніг (скрыпторыі), 
а таксама школы для дзяўчат?

е) Назавіце беларускіх пісьменнікаў, чые творы вы вывучалі 
ў пачатковых класах.

 6. Складзіце сінквейны «Мова» і «Бацькаўшчына».

 Прыклад сінквейна

Мова
Родная мілагучная

Люблю шаную сагравае
Прыгожа звініць сардэчнаю струною

Радзіма
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 7. Назавіце вершы, у якіх сустракаюцца наступныя радкі, і пад-
рыхтуй це вуснае выказванне на тэму «Каб любіць Беларусь 
нашу мілую…», вы карыстоўваючы ў ім урыўкі з гэтых вершаў:

Нашу я любоў да цябе вялікую
У сэрцы сваім маленькім. 

Я. Янішчыц. «Мова».

Выйду зноў, як у мінулы май,
Басанож прайдуся па траве.
Дымная, сцюдзёная раса,
Цёмныя ў траве ад ног сляды. 

У. Караткевіч. «Бацькаўшчына».

О край мой родны! Я прашу:
Ратуючы ад пустазелля,
Я сам расцераблю душу,
А ты мне дай свайго насення,
Каб мог я так сумленна жыць…

А. Грачанікаў. 
«Дрымотна ціснуцца кусты…».

— Калі ласка! — нашай роднай мовы
Шчырыя і ветлівыя словы.

П. Панчанка. «Калі ласка».

 8. Складзіце верш з паэтычных радкоў, прыведзеных у папярэднім 
заданні, змяняючы іх, дапаўняючы ўласнымі.

 9. Запішыце ў літаратурныя сшыткі асацыятыўны рад да слоў 
«родная мова» і «Радзіма». Прачытайце ўслых, дапішыце іншыя 
словы, вызначце самыя цёплыя. Побач напішыце словы, якія не 
стасуюцца з паняц ця мі «родная мова» і «Радзіма». Абмяр куй це 
свой выбар у пары, потым у групе, выберыце (1—2) самыя яркія 
словы. Прачытайце выбраныя словы, запішыце ix на дошцы.

 10. Падрыхтуйце пазакласнае мерапрыемства «Ад прадзедаў 
спакон вякоў нам засталася спадчына…», выкарыстаўшы 
створаныя вамі малюнкі, выразнае чытанне вершаў, прыказ-
кі. У працэсе падрыхтоўкі мерапрыемства можна выкарыстаць 
веды, атрыманыя вамі ў 4 класе на ўроках па прадмеце «Мая 
Радзіма — Беларусь».

Магчыма, мерапрыемства будзе ўключаць:
а) конкурс чытальнікаў;
б) конкурс мастакоў;
в) конкурс пісьменнікаў (творчыя работы, міні-сачыненні, 

вершы і г. д.).

 11. Падбярыце іншую назву да верша Уладзіміра Караткевіча 
«Баць каў шчына», патлумачце свой выбар, дапішыце прапушча-
ныя словы.

Дагарэў за брамай    ,
Месяц паміж воблачкаў плыве.
Выйду зноў, як у мінулы май,
   прайдуся па траве.
Дымная, сцюдзёная раса,
Цёмныя ў траве ад ног сляды.
А такога рослага аўса
Я не бачыў доўгія гады.
Бач, хмызы спляліся, як павець,
Светлякі мігцяць, гараць святлей.
Перад тым як звонка ў лозах   ,
Прачышчае горла   .
Лашчыцца трава да босых ног.
З дальніх паплавоў плыве ракой
Ледзь прыкметны сумны халадок —
Подых юні ўходзячай маёй.
Паімчаць за ёю наўздагон? —
Хоць і схопіш — усё адно падман.
Дзе каханне тых мінулых дзён —
Весніх паркаў бэзавы туман?
Нават шкадаванне — дзе яно?
Зноў вясна, і жаль знікае зноў.
(Так губляюць пах перад вясной
Ссохлыя сцябліны палыноў.)
Ціха цмокае у сне    .
О, як добра, як прыгожа жыць!
Раска, як русалчына луска,  
На вадзе ад месяца гарыць.
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А вакол травіцы роснай   
І бярозак белая сям’я.
Мой     беларускі край,
Бацькаўшчына светлая мая!

Словы для даведкі: чароўны, пець, салавей, рака, басанож, 
рай, светлая, небакрай.

 12. Здагадайцеся, каму з герояў казкі «Воўк і сабака» належаць 
наступныя словы:
а) Скажы, дзе вы корм бераце? (Воўк)
б) Не, наша служба не цяжкая. Работа наша — уночы двор 

піль на ваць. (Сабака)
в) Гэта ж і я хоць зараз на вашу службу пайшоў бы, а то нам 

цяжка корм здабываць. (Воўк)
г) Што ж, ідзі. Гаспадар і цябе гэтак жа карміць будзе. (Сабака)

Раздзел ІІ
Вусная народная творчасць

 1. Напiшыце казку, падбярыце ілюстрацыі да яе і афор мі це 
ў выглядзе кніжкі. Пры напісанні казкі кіруйцеся на ступ нымі 
парадамі:

 Парады юнаму казачніку

1) Падумай, якая казка ў цябе павінна быць — чарадзейная, 
бытавая, пра жывёл.

2) Падбяры назву казцы.
3) Героі казкі.
4) Падумай, якія казачныя прадметы будуць дапамагаць 

героям.
5) Асноўная думка казкі.
6) Паслядоўнасць дзеяння.
7) Выкарыстай у казцы фальклорныя выразы.
8) Намалюй да асноўных эпізодаў казкі ілюстрацыі.

 2. Уявіце, што вы знаходзіцеся ў тэатры, седзіце ў сваім крэсле 
і чакаеце пачатку казкі «Разумная дачка» (ці «Залаты птах»). І вось 

нарэшце ўздымаецца заслона. Паспрабуйце адказаць на пытанні 
ці намаляваць малюнкі:
1) Як выглядае сцэна? 
2) Як выглядаюць галоўныя героі? 
Або: 
Уявіце, што вы — мастак тэатра:
1) Якія б вы распрацавалі касцюмы для герояў? 
2) Які падабралі б грым?
3) Як бы аформілі сцэну?

 3. Перакажыце самы любімы вамі эпізод казкі «Залаты птах» 
ад імя галоўнага героя Івана (або эпізод «Разумнай дачкі» ад імя 
дзяўчынкі). Перад пераказам падумайце, які характар, знеш-
насць героя, ад імя якога будзе весціся апавяданне.

 4. Праінсцэніруйце казку «Музыкі».

 5. Адшукайце і запішыце ў літаратурны сшытак казку, якую 
вам або вашай матулі (тату) расказвалі перад сном. Казку 
назавіце «Лю бі мая казка маёй матулі…». Намалюйце некалькі 
ілюстрацый да яе і паспрабуйце стварыць яе ў выглядзе кнігі.

 6. Намалюйце слоўны партрэт галоўных герояў легенды «Нарач» 
(Найрыты, Андрэя, пана) па наступным плане:
1) Знешнасць.
2) Узрост.
3) Рысы характару.
4) Асаблівасці мовы.

 7. Складзіце цытатную характарыстыку вашых любімых ка-
зачных герояў (казка на выбар) у выглядзе табліцы: 

Назва казкі Імя героя Рыса характару Цытата

 8. Самастойна адшукайце і падрыхтуйце выразнае чытанне ле-
генды вашай мясцовасці (пра горад, вёску, раку, возера і г. д.). 

! Пасля чытання легенд вучні класа павінны выбраць самую 
ці ка вую з усіх расказаных.
 9. Самастойна складзіце загадкі да слоў «Кніга», «Школа», «Дзве-

ры», «Нажніцы», «Кот». Намалюйце ілюстрацыі да іх.
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 10. Арганізуйце віктарыну «Разумніцы і разумнікі». Прынясіце 
на ўрок па пяць загадак. Выберыце вядучага, які будзе чытаць 
прынесеныя вамі загадкі. Падзяліцеся на каманды па 5—6 ча-
лавек у кожнай. Падбярыце назву сваёй камандзе. Перамагае 
тая каманда, якая набрала больш правільных адказаў.

 11. Напішыце сачыненне-мініяцюру па прыказцы «Людзей слу-
хай, а свой розум май». 

  Выкарыстайце пры яго напісанні словы: сябар, маці, гуляць, за-
быць, настаўніца, кантрольная.

 12. Уявіце, што вы — рэдактар часопіса «Здагадайка», выпраўце 
памылкі ў адказах да загадак.
а) Усіх нас корміць, а сама есці не просіць. (Мама; зямля)
б) Хутка грызе, дробна жуе, а не глытае. (Вавёрка; піла)
в) Яны чорныя, крывыя,
 З нараджэння ўсе нямыя,
 А калі пастануць поруч,
 Як жывыя загавораць. (Гукі; літары)
г) Дзень і ноч сакоча, а есці не хоча. (Конік; гадзіннік)

 13. Расстаўце словы ў такім парадку, каб атрымаліся сказы. На пі-
шыце, да якіх твораў, што вы вывучалі, можна аднесці гэтыя сказы:
а) даражыць, кожнага, сваёй, задача, чалавека, сумленна, 

ра дзімай, жыць. (Задача кожнага чалавека сумленна жыць, да-
ражыць сваёй радзімай.) 

б) прыродай, яе, прыгажосць, роднай, заўважаць, зямлі, за-
хапляцца. (Заўважаць прыгажосць роднай зямлі, захапляцца 
яе прыродай.)

 14. Запоўніце кластар.

Казкі

Бытавыя
?

Героі
? ?

Назвы

?

?

?

Раздзел ІІІ
Літаратурныя казкі і легенды

 1.  Запоўніце наступную табліцу па ўзоры:

Казка Аўтар Героі Від

«Ля вогнішч 
начлежных»

Максім Танк Галіна
Васіль
Барына

Чарадзейная

«Крыніца»

«Нямоглы 
бацька»

«Чужое ба-
гацце»

 2. Падбярыце і прынясіце на наступны ўрок ілюстрацыі з возе-
рам і люстэрка. Параўнайце люстэрка і возера. Што ў іх адноль-
кавае, а што адрознае? Што, на вашу думку, сімвалізуе сабой 
люстэрка?

 3. Складзіце кадраплан казкі Максіма Танка «Ля вогнішч начлеж-
ных». У працэсе работы над кадрапланам выкарыстайце наступ-
ную табліцу:

Сцэна і яе 
загаловак

Персанажы 
і адносіны 
паміж імі

Дзеянні, 
рухі 

перса -
нажаў

Пейзажны 
фон

Музычнае 
афармленне 

ці цытаты 
з тэксту

1.

2.

3.

4.
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 4. Падрыхтуйце фотакалаж ці калаж з малюнкаў і рэпрадукцый 
да казкі Якуба Коласа «Крыніца».

 5. Складзіце сінквейны «Дачушка-крынічка» і «Маці-рака».

 Алгарытм напісання сінквейнаў

Назва
Два азначэнні
Тры дзеясловы

Сказ з чатырох слоў
Сінонім (ці асноўная думка тэксту) назвы

 6. Знайдзіце імёны герояў літаратурных казак:

А П Ы Л З М Е Й Р Л О М А Й Д А Н С К І
Л Б У С Е Л К Г П А Г А Н Н А Ч К А А Д
І Р Б А Р Ы Н А А П Н К Р К А Р Д Ы Н Ы
В Е Л І К А Н Р Ч А А І А У В А С І Л Ь
Ф А К І Р Ы Г Ы В К Т Н К А Д У К Д Ф Ы
Г В Е Ц Е Р А Н А Р П Т А Л Е С Ь М Т П
Л В А Б К У Н А Р Ы Р А К Ф О Р А М С А
Е П Н А І С Н В Н Н П Ш І В А Н К А І Л
Б Я Т Ц Р А А І І І Ы О Г А Р А Л К Л І
М Т О Ь Ы Л А Ч К Ц Д К Е Л І Т У С А Ч
А Р С К Л К С У Р А Г А Ў Р Ы Л А І У А
Я О Ь А А А А Л І М П І Я Д А І Р М Д Г

 7. Дапоўніце казку, якая вам спадабалася, сваімі думкамі і раз-
ва жаннямі: змяніце пачатак ці канцоўку казкі, памяняйце эпі зо-

ды месцамі, замяніце герояў, увядзіце ў дзеянне новых пер са-
нажаў і г. д.

 8. Намалюйце словамі вобраз аднаго з герояў казкі Уладзіміра 
Караткевіча «Нямоглы бацька».

 У дапамогу

1) Уявіце сабе знешні выгляд героя, яго паводзіны, адносі-
ны да іншых герояў.

2) Уважліва перачытайце ўрыўкі з казкі, знайдзіце словы 
і выразы, якія вам дапамогуць «намаляваць» вобраз героя.

 9. Складзіце вуснае паведамленне на тэму «За што я люблю казкі».
Выкарыстайце наступныя словы: чараўнік, цуда, павучальны, 
незвычайны, загадкавы, вясёлы.

 10. Падбярыце да кожнай казкі, якую вы вывучалі на ўроку, 
прыказку ці прымаўку, якая б адпавядала асноўнай думцы 
казкі.

 11. Запоўніце крыжаванку.
1

2

3

4

5

6

7

1) Зжатае хлебнае поле, іржышча. (Пожня)
2) Краіна, якую паэты называюць «мілай». (Беларусь)
3) Цёплы край, куды адлятаюць на зімоўку птушкі. (Вырай)
4) Мастацкі прыём і спосаб паказу жыцця, у аснове якога зна-

ходзіцца скрытае параўнанне, перанясенне ўласцівасцей адной 
з’явы на другую, чым-небудзь падобную да яе. (Метафара)

5) Мастацкі прыём, характарыстыка аднаго прадмета, з’явы 
праз супастаўленне з іншымі. (Параўнанне)
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6) Прыродны рэгіён на поўдні Беларусі. (Палессе)
7) Мастацкае азначэнне, якое вобразна характарызуе прад-

мет, з’яву, чалавека. (Эпітэт)

Раздзел ІV
Выразнасць мастацкага слова

 1. Падрыхтуйце фотакалаж або калаж з рэпрадукцый і ўласных 
малюнкаў на тэму «Зімовы пейзаж».

 2. У літаратурны сшытак запішыце словы-асацыяцыі да слова 
«зіма» (не менш за 10). Стварыце ўласнае апавяданне «Якой 
я люблю зіму», выкарыстоўваючы выпісаныя словы-асацыяцыі.

 3. Уявіце сабе, што вы ствараеце каляровы гукавы фільм па 
вершы Максіма Багдановіча «Зімой», у якім можна перадаць не 
толькі фарбы, але і гукі прыроды. Паспрабуйце апісаць першыя 
словы да гэтага фільма. Як іх агучыць?

 4. Зрабіце партытуру выразнага чытання верша Максіма Баг-
да новіча «Зімой». Пры яе складанні выкарыстайце наступныя 
ўмоўныя абазначэнні:
1) Асноўны націск             (слова падкрэсліваецца адной 

гарызантальнай рыскай).
2) Апорны націск             (слова падкрэсліваецца пунк-

цірам).
3) Кароткая паўза ⊥ (перпендыкуляр).
4) Паўза першай даўжыні | (адна вертыкальная рыска).
5) Паўза другой даўжыні || (дзве вертыкальныя рыскі).

6) Павышэнне голасу ↑ (стрэлка ўверх).
7) Паніжэнне голасу ↓ (стрэлка ўніз).

 5. Стварыце цытатную характарыстыку герояў з урыўка «На 
рэчцы» з паэмы Якуба Коласа «Новая зямля».

Імя героя Рыса характару Цытата

 6. Прачытайце верш Анатоля Грачанікава «Верасень», апус ціў шы 
эпітэты. Паразважайце, што змянілася ў ім. 

 7. Паспрабуйце аднавіць верш Янкі Сіпакова «Ціхая мелодыя», 
уставіўшы замест кропак азначэнні.

Блукаю, усхвалёваны нечым, 
I чую ...  шорах — 
Штосьці рыхтуе вечар, 
Збіраючы … морак.

Пераймаю … цені, 
Бы ягнят,
 што вяртаюцца з поля. 
Лаўлю цішыні трымценне, 
Хвалююся, як ніколі.

Не кідаю … вахты
I бачу:
 як продкі на веча, 
Дрэвы — … яхты —
Сплываюцца ў … вечар.

Словы для даведкі: ціхі, шэры, вячэрнія, зялёнай, прыглу-
шаны, зялёныя.

 8. Запішыце ў  літаратурны сшытак асацыятыўныя рады да 
кожнай пары года. Паспрабуйце напісаць невялікае чаты рох-
рад коўе, прысвечанае зіме, вясне, лету або восені, абавязкова 
выкарыстоўваючы словы-асацыяцыі.

 9. Напішыце сачыненне-мініяцюру «Мая любімая пара года» або 
невялікую казку «Падарожжа па розных порах года».
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 10. Падрыхтуйце конкурс выразнага чытання пейзажных вер шаў 
беларускіх паэтаў. 

 11. Выканайце творчае заданне: падрыхтуйце вуснае сачы нен-
не-фантазію на тэму «Ура! Больш не будзе зімы» або «Як шкада! 
Больш не будзе зiмы».

 12. Правядзіце інтэрв’ю, запоўніўшы табліцу:

Удзельнікі Любімая пара года. 
Чаму?

Нелюбімая пара 
года. Чаму?

1. Жэня, 11 гадоў

Раздзел V
Літаратурны твор — складанае 

і непадзельнае мастацкае адзінства

 1. Уважліва перачытайце ўрывак «Дарэктар» з паэмы Якуба Коласа 
«Новая зямля», падзяліце яго на часткі, прыдумайце загаловак 
да кожнай з іх. Падрыхтуйце кадрапалан да ўрыўка, асаблівую 
ўвагу звярніце на апісанне знешнасці і паводзін галоўных герояў.

 2. Уявіце, што вы — Якуб Колас. Раскажыце пра сваё дзя цін-
ства і юнацтва па наступным плане. Самы лепшы адказ атры-
маецца, калі вы будзеце карыстацца ўрыўкамі з паэмы «Новая 
зямля»:
1) Сапраўднае імя, імя па-бацку і прозвішча.
2) Дзе нарадзіўся.
3) Кім працаваў бацька.
4) Самы любімы сваяк.
5) Як праходзіла вучоба.
6) Чым займаліся дзеці ў вольны час.

 3. Падрыхтуйце мастацкі пераказ любога эпізоду ўрыўка «Да-
рэктар» з паэ мы, асаблівую ўвагу звярніце на выкарыстанне 
аўтарскіх слоў і сінтаксічных канструкцый.

 4. Падрыхтуйце інсцэніроўку драматычнага абразка Алеся Гаруна 
«Датрымаў характар». Размяркуйце функцыі:
Рэжысёр — вызначае месца, час, інтэр’ер дзеяння, колькасць 

персанажаў, іх размяшчэнне на сцэне (мізансцэніраванне).
Касцюмер — вызначае, як выглядаюць героі.
Акцёры — характарызуюць сваіх герояў, вызначаюць іх 

інтанацыі, выконваюць ролі перад класам.
Тэатральныя крытыкі — рэцэнзуюць (пішуць крытычны 

водгук) работу тэатральнай групы.
Гледачы — выказваюць свае ўражанні.

 5. Узгадайце смешны выпадак са школьнага жыцця, напішыце не-
вялікае сачыненне-мініяцюру ў форме пісьма да Зюка і Він-
цуся, дзе апісваецца ваш кур’ёзны выпадак.

 6. Узгадайце адну з самых сумных падзей у вашым жыцці. Падумай-
це, як можна выразіць уражанне ад яе, якія сродкі мовы выка-
рыстаць, каб выклікаць у чытачоў адпаведныя пачуцці і эмоцыі.

 7. Паразважайце над пытаннем «Што прыносіць дзецям вайна?», 
напішыце сачыненне «Мае адносіны да маленькага героя, які 
абараняў сям’ю, Радзіму» і намалюйце букецік ва сіль коў і жыта 
ў знак павагі да Міколкі. Малюнак падпiшыце радкамi з апавя-
дання М. Лынькова «Васількі».

 8. Прачытайце верш Рыгора Барадуліна «Палата мінёраў». Што 
аб’ядноўвае яго з вершам «Бацьку», а чым яны адрозніва юцца?

Палата мінёраў
Руку аднагодак працягвае мне,
Пацісну я куксу ў шрамах, бы ў разорах,
I порахам
  ды марганцоўкай дыхне 
З раённай бальніцы
   «палата мінёраў».
Далёка на захад адкочваўся гром. 
Гулялі ў вайну мы —
   у нашых і немцаў, 
Вайна ж,
  пазалёгшы за кожным кустом, 
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Глядзела навокала
   позіркам немым.
Мы рана сталелі ў зямлянках сырых,
Але забываліся цацкі няскора.
I рваліся «цацкі»...
I ўрач гаварыў:
— Яшчэ папаўненне
   ў палату мінёраў...
Здавалася,
  ў цішы
   рыпела зямля 
На восі, —
  нібы на пратэзе, —
             у зморы. 
Пасля перавязкі
   (ой, раны смыляць!) 
Спявала «Арлёнка»
   палата мінёраў.
Вятрыска лісты нам
   на шыбіну клаў, 
Рабіны
         рукамі здаровымі
    гойдаў.
I доўга не мог нас даклікацца ў клас 
Той верасень
  сорак чацвёртага года...
З пустым рукавом
   сын вярнуўся дамоў, 
А маці, як яблыня, белая
    з гора...
Хай порахам толькі
   запахне ізноў, 
Вы ўчуеце, хлопцы,
   з палаты мінёраў!
Ты помніш:
  асколак абвугліла кроў, 
Ты ведаеш міны
   здрадлівы нораў... 
Белабілетная ў дваццаць гадоў, — 
Ты ў першым запасе,
   палата мінёраў!

  Запоўніце табліцу:

Назва твора Агульнае Адрознае

 9.  Запішыце ў сшыткі асацыятыўны рад да слоў «мама» і «бацька» 
і складзіце аднайменныя сінквейны.

 10. Паразважайце над словамі Кузьмы Чорнага «Шануйце, дзе-
ці, дружбу, гэта самае дарагое і важнае, што ёсць у чалавека. 
Дружба павінна быць вялікая, моцная і  вечная. Вырастай-
це вя лікія і зберагайце праз усё жыццё дружбу. І ведайце — 
асаб ліва моцнай павінна быць тая дружба, што ўста наў лі ва-
ец ца ў маленстве і ў маладыя гады». Паспрабуйце запісаць 
у літаратурны сшытак словы-асацыяцыі да паняцця «са-
праўд ны сябар».

 11. Напішыце ліст да вашага сябра, дзе вы просіце ў яго прабачэн-
ня за дрэнны ўчынак або выказваеце падзяку.

 12. Зрабіце цытатную характарыстыку герояў твора Генрыха 
Далідовіча «Страта» Міці і Стася.

Імя героя Рыса характару Цытата

 13. Паразважайце над народным выслоўем «Той не можа быць дру-
гам, хто ў бядзе абыдзе кругам» і падрыхтуйце вуснае са чы-
ненне-мініяцюру.

 14. Выпішыце са слоўніка тлумачэнне паняццяў «спагадлі васць» 
(уласцівасць спачування каму-небудзь), «дабрата» (чуласць 
у адносінах да людзей), «міласэрнасць» (схіль насць да спага-
ды іншым, уменне рабіць дабро) і словы-асацыя цыі да гэтых 
паняццяў. Ці ўласцівы гэтыя пачуцці Стасю? Свой адказ абгрун-
туйце.

 15. Падрыхтуйце вуснае сачыненне-разважанне на тэму «Са праў-
д ныя сябры. Якія яны?».
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3) Хто апісаны наступнымі радкамі: «...быў звычайным, 
звычайнай пароды. Ні асаблівымі здатнасцямі, ні асаблівымі 
талентамі ён не мог пахваліцца... Толькі вось бок хіба крыху 
падпалены, дык гэта ўжо ад паходнага жыцця прыпаліў, ля 
цяпла грэючыся ў халодную восеньскую ноч»?

4) Абавязак Мішкі ў батальёне.
5) Закончыце выказванне словам: «Можна падумаць, што 

Барадаты і Жук такія ўжо адвечныя ворагі і што яны так не па-
важаюць адзін аднаго. Гэта зноў-такі няпраўда. Калі па зна ёміц-
ца з імі бліжэй, дык мы ўбачым, што яны самыя найлепшыя...».

6) Машына, на якой галоўны герой падняўся ў неба.
7) Чыя знешнасць апісана наступнымі радкамі: «...шэрая 

ўзлахмачаная поўсць, вечна ў рэп’ях, у саломе. Левы рог на-
па ла ві ну збіты — страціў дзесьці ў гарачых бойках. Куртаты 
хвост — адна відзімасць. Але затое ж барада — сапраўдная кра-
са і гонар...»?

8) Птушка, ганяючыся за якой Мішка дапамог чырвона-
армейцам выбіць з вёскі белапалякаў.

9) Пачэснае імя, якое далі байцы галоўнаму герою за дапа-
могу разбіць атрад варожых коннікаў.

10) У што апранулі чырвонаармейцы Мішку, каб прывесці 
яго ў прыстойны для воіна выгляд?

11) Жывёла, прызначаная Мішку для кавалерыйскай справы.
Па гарызанталі:
1) За што Барадаты «пачаў адчуваць да Мішкі вялікую па-

вагу»?
2) Які дыягназ паставіў ветэрынар «хвораму» медзведзяняці?
11) Чым спакусілі, каб скрасці, байцы суседняга палка да 

сябе галоўнага героя?
Адказы: (Па вертыкалі) 1. Чалавек. 2. Маліна. 3. Жук. 

4. Артыст. 5. Дружакі. 6. Самалёт. 7. Барадаты. 8. Певень. 
9. Таптыгін. 10. Мундзір. 11. Мул. (Па гарызанталі) 1. Ма-
хорка. 2. Сімуляцыя. 11. Мёд.

 2. У першым раздзеле «Пра Мішкава дзяцінства і аб тым, як ён 
маліну любіў» М. Лынькоў з пяшчотаю і любоўю апісвае ўзаема -
адносіны маці-мядзведзіцы і  яе сына. Чаму маці так строга, 
а часам і жорстка карала за непаслушэнства свайго маленькага 

 16. Складзіце кадраплан апавядання Генрыха Далідовіча «Страта». 
У працэсе работы над кадрапланам выкарыстайце наступную 
табліцу:
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загаловак

Персанажы 
і адносіны 
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на жаў

Пейзажны 
фон

Музычнае 
афармлен-

не ці цытаты 
з тэксту

1.

2.

3.
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Раздзел VI
Прыгоды і падарожжы

Міхась Лынькоў. «Пра смелага ваяку 

Мішку і яго слаўных таварышаў»

 1. Запоўніце крыжаванку.

Па вертыкалі:
1) Самы хітры і небяспечны вораг мядзведзяў.
2) Любімы лясны ласунак Мішкі.
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сына? Ці можна сказаць, што яна не любіла сына? Знай дзі це 
і выпішыце ў літаратурны сшытак пяць прыказак пра ма-
цярынскую любоў.

 3. Адметнасцю сюжэта першага раздзела з’яўляецца тое, што 
М. Лынькоў па-майстэрску апісаў нораў і павадкі мядз ве дзяў — 
маці і сына. Пры дапамозе якіх выразаў пісьмен нік паказвае, што 
гэта ўзаемаадносіны менавіта мядзведзяў? Знай дзі це і запішыце 
іх у літаратурны сшытак.

Мішка Паводзіны Мішкава Мама

 4. Якія першыя жыццёвыя ўрокі атрымаў Мішка ад узаемаадно сін 
з маці, жабай, чмялём, вожыкам, дзятлам, вавёркай, і наогул, 
з акаляючай прыродай? Намалюйце ілюстрацыі да сустрэч ге-
роя з жабай, чмялём і вожыкам і падпішыце радкамі з аповесці.

 5. Аповесць М. Лынькова называецца «Пра смелага ваяку Міш ку 
і яго слаўных таварышаў». Наколькі апраўдана ўжыванне слова 
«смеласць» у першым раздзеле? Ці ўхваляеце вы гэтыя Мішкавы 
«смелыя» ўчынкі? Чаму? Паразважайце, чаму пісьменнік наз-
ваў Мішку «смелым ваякам», а  сабаку і  казла  — «слаўнымі 
таварышамі». Уявіце, што вы — Мішка, і падрыхтуйце невя-
лі кае апавяданне пра сваіх «слаўных таварышаў».

 6. Чаму М. Лынькоў, апісваючы радасць байцоў трэцяга батальё-
на з-за незвычайнай знаходкі, называе мядзведзя «звяруш-
каю», а не проста звярком? Што вы можаце сказаць пра свае 
і аўтарскія адносіны да ўчынку чырвонаармейцаў, якія сілком 
надзелі на Мішку нашыйнік і забралі яго з сабою? Паразважай-
це над пытаннем «Людзі і жывёлы: сябры ці ворагі».

 7. Складзіце план раздзела «Дзіўны хворы, цукар і казлоў тытунь» 
і перакажыце яго.

 Прыкладны варыянт плана

1) На капцёрскім возе.
2) Чырвонаармейцы занепакоіліся.
3) Фокуснік.

4) Доктарскі агляд.
5) Наступствы агляду.
6) Непераможны сверб.
7) Умяшанне капцёра.
8) Сімулянт.
9) На новую кватэру.

 8. Складзіце план эпізоду «Апошні гераічны ўчынак Мішкі». На асно-
ве гэтага плана паспрабуйце зрабіць кадраплан да дыяфільма 
«Апошні гераічны ўчынак Мішкі».

 Прыкладны варыянт плана

1) Пад канец грамадзянскай вайны.
2) Аднойчы позняй восенню ў лесе.
3) Дазорны на высокай хвоі.
4) Незнаёмыя коннікі.
5) «Няўжо зноў тыя самыя штаны?»
6) Паніка сярод варожага войска.
7) «— Ну і малайчына, Мішка!»

 9. Пафантазіруйце і вусна прадоўжыце апавяданне пра ге ро яў 
твора. Як склаліся ў далейшым іх жыццёвыя дарогі? Што сталася 
далей з Мішкам, Вясёлай Барадой і Жуком? Калі ёсць жаданне, 
напішыце працяг аповесці.

 10. Вусна ці пісьмова складзіце апавяданне пра сабаку, катá і г. д., 
расказаўшы пра цікавае здарэнне з ёй. Сваё апавяданне пабу-
дуйце ад імя першай асобы.

 11. Намалюйце ілюстрацыі да аповесці, наладзьце выставу ма люн-
каў, параўнайце сваю творчасць з работамі да твора мастака-
ілюст ратара Васіля Александровіча, змешчанымі ў кнізе Мі ха ся 
Лынькова «Міколка-паравоз» (Мінск, 1989).
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 12. Вось так выглядае Мішка. А як, на вашу думку, можа выглядаць 
хлопчык Мішка?

Заданні для абагульнення

 1. Міні-віктарына:

1) Дапоўніце народныя прыкметы:
Шмат снегу — шмат… (хлебу).
Шмат вады — шмат… (травы).
Жабы квакаюць — ... (быць дажджу).
Дым з каміноў падымаецца ўверх — ... (будзе добрае надвор’е).
2) Адкажыце на жартоўныя загадкі:
Чым заканчваецца апавяданне? (Літарай «е»)
У авадня спераду, а ў вавёркі ззаду. (Літара «а»)
3) Аднавіце прыказкі, каб яны сталі правільнымі:
Калі топішся, малога павучай.
Ладзь калёсы зімой, за саломінку схопішся.
Старога паважай, а сані летам.
4) Адгадайце метаграму:

У агародзе ён на градцы,
Пад сонцам, як кумач, гарыць,
«М» на «л» змяню ў пачатку —
Паверхняй мэблі заблішчыць. (Мак — лак)

5) Адгадайце загадку:
Расчашу сама адну я,
Сама заплятуся,
А другое не крану,
Пагладзіць баюся.

Шасне грэбень востры —
Травы ніц кладуцца.
Што гэта за сёстры,
Як яны завуцца? (Косы)

 2. Запоўніце дыяграму Вена, упісаўшы ў адпаведныя акруж нас ці 
прыкметы, якія ўласцівыя толькі фальклорным казкам і толькі 
літаратурным казкам. У тым месцы, дзе акружнасці перасяка-
юцца, напішыце тыя прыкметы, якія ўласцівыя і літа ра турным 
і фальклорным казкам:

 3. Напішыце ліст-падзяку пісьменніку (аднаму на выбар), з тво-
рамі якога вы пазнаёміліся ў 5 класе.

 4. Запоўніце табліцу:

Пісьменнік Твор Галоўныя героі

Якуб Колас «Дарэктар» Міхал, Костусь, 
Алесь, Яська

Алесь Гарун

Міхась Лынькоў

Якуб Колас «У старых дубах»

Анатоль Кудравец

Генрых Далідовіч

Уладзімір 
Караткевіч

 5. Паназірайце над паводзінамі якой-небудзь жывёлы (саба-
кі, ката і г. д.), свае назіранні запішыце. Праз некалькі дзён 
дапоўніце іх новымі. Распытайце сваіх бацькоў і  сяброў, ці 
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Дым з каміноў падымаецца ўверх — ... (будзе добрае надвор’е).
2) Адкажыце на жартоўныя загадкі:
Чым заканчваецца апавяданне? (Літарай «е»)
У авадня спераду, а ў вавёркі ззаду. (Літара «а»)
3) Аднавіце прыказкі, каб яны сталі правільнымі:
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4) Адгадайце метаграму:

У агародзе ён на градцы,
Пад сонцам, як кумач, гарыць,
«М» на «л» змяню ў пачатку —
Паверхняй мэблі заблішчыць. (Мак — лак)

5) Адгадайце загадку:
Расчашу сама адну я,
Сама заплятуся,
А другое не крану,
Пагладзіць баюся.

Шасне грэбень востры —
Травы ніц кладуцца.
Што гэта за сёстры,
Як яны завуцца? (Косы)

 2. Запоўніце дыяграму Вена, упісаўшы ў адпаведныя акруж нас ці 
прыкметы, якія ўласцівыя толькі фальклорным казкам і толькі 
літаратурным казкам. У тым месцы, дзе акружнасці перасяка-
юцца, напішыце тыя прыкметы, якія ўласцівыя і літа ра турным 
і фальклорным казкам:

 3. Напішыце ліст-падзяку пісьменніку (аднаму на выбар), з тво-
рамі якога вы пазнаёміліся ў 5 класе.

 4. Запоўніце табліцу:

Пісьменнік Твор Галоўныя героі

Якуб Колас «Дарэктар» Міхал, Костусь, 
Алесь, Яська

Алесь Гарун

Міхась Лынькоў

Якуб Колас «У старых дубах»

Анатоль Кудравец

Генрых Далідовіч

Уладзімір 
Караткевіч

 5. Паназірайце над паводзінамі якой-небудзь жывёлы (саба-
кі, ката і г. д.), свае назіранні запішыце. Праз некалькі дзён 
дапоўніце іх новымі. Распытайце сваіх бацькоў і  сяброў, ці 
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ведаюць яны якую-небудзь цікавую гісторыю пра жывёл, іх 
паводзіны, характар. Паспрабуйце на аснове сваіх назіранняў 
і апавяданняў дарослых і сяброў напісаць казку (апавяданне) 
пра жывёл.

 6. Падрыхтуйце разгорнутае паведамленне на тэму «Кім я ўяў-
ляю сябе ў будучым». Аформіце яго ў пісьмовай форме, прык-
ладзіце партрэт свайго героя, яго біяграфію, радавод. Раскажыце 
пра самы цікавы выпадак са свайго жыцця ў будучым.

 7. Падрыхтуйце невялікае вуснае выступленне на тэму «З прачы-
танага ў 5 класе асабліва запомнілася…».

 8. Да вас у клас павінен прыйсці ваш любімы пісьменнік, скла дзі це 
анкету з пытанняў, на якія вы хочаце атрымаць адказ.

 9. Разам з аднакласнікамі падрыхтуйце праект «Чароўная краіна 
Літаратура». Заданне для мастакоў — намаляваць карту краі-
ны Літаратура, для пісьменнікаў  — прыдумаць гімн і  назвы 
геаграфічных аб’ектаў: гара Паэзія, возера Загадак і г. д.; для 
гісторыкаў — расказаць пра гісторыю гэтай краіны і г. д.

 10. Дапамажыце кветцы аднавіць пялёсткі (іх павінна стаць 10), 
у якіх пазначаюцца імёны і прозвішчы аўтараў і іх творы:

Якуб Колас 
«На рэчцы»

6  К Л А С

Раздзел І
Мой род. Родная зямля. Народ

 1. Падрыхтуйце паведамленне на тэму «Я хачу вам расказаць 
пра…», для чаго падбярыце ілюстрацыю (малюнак, фота, рэ-
прадукцыю і  інш.) прыгожага краявіду, знакамітай мясціны, 
гістарычнага помніка і інш.

 2. Патлумачце, як вы разумееце словы: настраёвасць, таналь-
насць, пафас (твора).
Падмацуйце сваё тлумачэнне прыкладамі з вывучаных твораў.

 3. Пазнаёміўшыся з творам Уладзіміра Ліпскага «Ад роду — да на-
роду», а таксама разгледзеўшы радаводнае дрэва Янкі Купалы, 
запоўніце табліцу свайго радаводнага дрэва (с. 30). Пры неаб-
ход насці звярніцеся да сваіх бацькоў, бабуль і дзядуль.

Напісанне анатацыі

1) Пазнаёмцеся з патрабаваннямі да анатацыі.
2) Разгледзьце алгарытм працы па напісанні анатацыі.
3) Пазнаёмцеся з анатацыяй на легенду Уладзіміра Карат-

ке віча «Лебядзіны скіт».
4) На аснове набытых ведаў і навыкаў стварыце ўласную 

анатацыю на творы Янкі Купалы «Як у казцы» або Яна Бар-
шчэў скага «Вужыная карона». 

Анатацыя — кароткае паведамленне пра змест і значэнне 
твора.

Віды анатацый: кароткая (выдавецкая) — агульнае па-
ведамленне, у некалькіх сказах перадаецца змест, указваец-
ца прызначэнне; разгорнутая (творчая, рэкламная) — паве-
дамленне пра змест з элементамі зацікаўлення, інтрыгуючай 
устаўкай.
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Прызначэнне анатацый — даць інфармацыю, зацікавіць, 
пазнаёміць у самых агульных рысах з аўтарам, зместам тво-
ра (асноўнай тэматыкай і праблематыкай, калі гэта зборнік), 
пазнаёміць з героямі, заахвоціць прачытаць кнігу.

Разгледзьце прыклады відаў анатацый. 
І варыянт

Казка У. Бутрамеева «Птушка шчасця» апавядае пра тое, 
як чатыры браты шукалі сваю сінюю птушку шчасця, праз якія 
выпрабаванні прайшоў кожны з іх.

Казка рэкамендуецца для сярэдняга школьнага ўзросту.
ІІ варыянт

Вы любіце чытаць кнігі аб неверагодных прыгодах? Тады 
вы не пашкадуеце, калі прачытаеце казку У. Бутрамеева 
«Птушка шчасця». Вы пражывяце чатыры цікавыя лёсы. Ра-
зам з першым братам павандруеце па далёкіх марах на пірацкім 
караблі, з другім — трапіце ў лабараторыю алхімікаў, з трэцім — 
пройдзеце шляхамі купецкіх караванаў. А з чацвёртым... Але не 
будзем траціць час. Адгортвайце старонку — і наперад!

Патрабаванні да зместу анатацыі

1) Хто аўтар, якая назва і жанр твора?
2) Аб чым гаворыцца ў творы (скарыстаць элемент заці-

каўлення)?
3) Каму адрасуецца твор?

Алгарытм працы над анатацыяй

1) Чытанне і асэнсаванне твора.
2) Вызначэнне зместу і афармленне яго перадачы некаль-

кімі сказамі.
3) Вызначэнне сэнсавых частак тэксту твора.
4) Выбар сказаў, у якіх перададзена галоўная думка кожнай 

часткі.
5) Назапашванне ключавых слоў.
6) Адбор і афармленне інтрыгуючых момантаў (не дагава-

рыць, спыніцца на самым цікавым месцы).
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Праілюструем у асноўных рысах парадак вышэйадзначанай 
працы на аснове легенды У. Караткевіча «Лебядзіны скіт».

Пасля прачытання твора і гутаркі-абмеркавання пачына-
ецца праца па назапашванні базавага матэрыялу, якая право-
дзіцца праз наступныя ўстановачныя заданні.

1) Якія ключавыя словы адабралі б вы для напісання аната-
цыі?

Сівая даўніна, балотная зямля, хан Батый, Юсуфі, 
спрэчка, старац, нявольнікі, скіт, лебедзі, камень, страх, 
вачніцы, слёзы, Белая Русь і г. д.

2) Падзяліце тэкст на часткі і выберыце тую, якая можа 
стаць асновай для зацікаўленасці. 

Спрэчка хана і Юсуфі.
Адбыўся цуд. 
Ханскія войскі ў жаху пакінулі балотную зямлю.
Пры пабудове асноўнай часткі неабходна памятаць пра 

фарміраванне тэксту са зместавым напаўненнем адпаведна 
жанру, спосабаў арганізацыі і сувязі тэкставых кампанентаў. 
Найперш пры стварэнні тэксту трэба памятаць пра чатыры 
асноўныя правілы:

— падпарадкоўваць увесь матэрыял тэме і асноўнай думцы;
— вытрымліваць паслядоўнасць, не дапускаць пераскокван-

ня думкі;
— адбіраць словы і сказы, якія найбольш дакладна пера-

даюць думкі;
— лагічна звязваць часткі, абзацы.
Анатацыю можна распачаць словамі:
А ці чулі вы?..
Давайце зазірнем у сівую мінуўшчыну.
Давайце з Уладзімірам Караткевічам адправімся ў па-

дарожжа.
Мы раім вам прачытаць легенду Уладзіміра Каратке-

віча.
Калі вы цікавіцеся гісторыяй (мінулым нашага народа), 

то гэта кніжка для вас. 
Прыкладнае завяршэнне анатацыі:

Калі вы адкрыеце першую старонку, то не зможаце 
адкласці кніжку, пакуль не дачытаеце да канца. Гісторыя, 
апісаная У. Караткевічам, цікавая і хвалюючая.

Пасля стварэння першаснага варыянта анатацыі абавяз-
кова неабходна правесці яго рэдагаванне.  Яно дапамагае да-
сягнуць неабходнай дасканаласці. Выпрацоўку навыкаў рэда-
гавання мэтазгодна праводзіць, першапачаткова азнаёміўшыся 
з наступнымі патрабаваннямі:

— прааналізуйце, ці рэалізавана ваша задума;
— адкіньце лішняе;
— узмацніце малавыразныя моманты;
— абдумайце сродкі выразнасці;
— прасачыце стылёвую вытрыманасць;
— прааналізуйце звязнасць і лагічную завершанасць;
— зрабіце неабходныя папраўкі: замяніце слова, слова-

злучэнне, сказ; памяняйце паслядоўнасць, зрабіце перастаноў-
ку сказаў, частак тэксту там, дзе гэта неабходна.

У нашым прыкладзе тэкст набудзе наступны выгляд:
Я раю вам прачытаць легенду У. Караткевіча «Лебядзіны 

скіт». Гэта захапляльнае апавяданне пра сівую мінуўшчыну, 
калі на нашу зямлю прыйшлі заваёўнікі, татара-манголы, 
і прывёў іх жорсткі хан Батый. Самаўлюбёны хан паспрачаўся 
са сваім прыдворным паэтам Юсуфі. Аб чым была спрэчка? 
Гэта ты даведаешся, калі прачытаеш легенду.

А яшчэ ты будзеш сведкам вялікага цуда, сведкам мужнасці 
і даведаешся, чаму нашу Радзіму называюць Белай Руссю.

Гісторыя, апісаная У. Караткевічам, цікавая і хвалюючая.

3) Пазнаёмцеся з легендай пра Целеханы. Параўнайце яе 
з легендай У. Караткевіча «Лебядзіны скіт». Што агульнае ў гэ-
тых легендах? Стварыце ілюстрацыі да аднаго-двух эпізодаў, 
якія вас найбольш уразілі.

4) Запішыце 10—20 слоў, якія папоўнілі ваш слоўнікавы 
запас пры знаёмстве з тэмай «Мой род. Родная зямля. Народ».

5) Параўнайце партрэт жывапісны (падбірае настаўнік) 
і літаратурны (знешні выгляд хана Батыя).
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Праілюструем у асноўных рысах парадак вышэйадзначанай 
працы на аснове легенды У. Караткевіча «Лебядзіны скіт».

Пасля прачытання твора і гутаркі-абмеркавання пачына-
ецца праца па назапашванні базавага матэрыялу, якая право-
дзіцца праз наступныя ўстановачныя заданні.

1) Якія ключавыя словы адабралі б вы для напісання аната-
цыі?

Сівая даўніна, балотная зямля, хан Батый, Юсуфі, 
спрэчка, старац, нявольнікі, скіт, лебедзі, камень, страх, 
вачніцы, слёзы, Белая Русь і г. д.

2) Падзяліце тэкст на часткі і выберыце тую, якая можа 
стаць асновай для зацікаўленасці. 

Спрэчка хана і Юсуфі.
Адбыўся цуд. 
Ханскія войскі ў жаху пакінулі балотную зямлю.
Пры пабудове асноўнай часткі неабходна памятаць пра 

фарміраванне тэксту са зместавым напаўненнем адпаведна 
жанру, спосабаў арганізацыі і сувязі тэкставых кампанентаў. 
Найперш пры стварэнні тэксту трэба памятаць пра чатыры 
асноўныя правілы:

— падпарадкоўваць увесь матэрыял тэме і асноўнай думцы;
— вытрымліваць паслядоўнасць, не дапускаць пераскокван-

ня думкі;
— адбіраць словы і сказы, якія найбольш дакладна пера-

даюць думкі;
— лагічна звязваць часткі, абзацы.
Анатацыю можна распачаць словамі:
А ці чулі вы?..
Давайце зазірнем у сівую мінуўшчыну.
Давайце з Уладзімірам Караткевічам адправімся ў па-

дарожжа.
Мы раім вам прачытаць легенду Уладзіміра Каратке-

віча.
Калі вы цікавіцеся гісторыяй (мінулым нашага народа), 

то гэта кніжка для вас. 
Прыкладнае завяршэнне анатацыі:

Калі вы адкрыеце першую старонку, то не зможаце 
адкласці кніжку, пакуль не дачытаеце да канца. Гісторыя, 
апісаная У. Караткевічам, цікавая і хвалюючая.

Пасля стварэння першаснага варыянта анатацыі абавяз-
кова неабходна правесці яго рэдагаванне.  Яно дапамагае да-
сягнуць неабходнай дасканаласці. Выпрацоўку навыкаў рэда-
гавання мэтазгодна праводзіць, першапачаткова азнаёміўшыся 
з наступнымі патрабаваннямі:

— прааналізуйце, ці рэалізавана ваша задума;
— адкіньце лішняе;
— узмацніце малавыразныя моманты;
— абдумайце сродкі выразнасці;
— прасачыце стылёвую вытрыманасць;
— прааналізуйце звязнасць і лагічную завершанасць;
— зрабіце неабходныя папраўкі: замяніце слова, слова-

злучэнне, сказ; памяняйце паслядоўнасць, зрабіце перастаноў-
ку сказаў, частак тэксту там, дзе гэта неабходна.

У нашым прыкладзе тэкст набудзе наступны выгляд:
Я раю вам прачытаць легенду У. Караткевіча «Лебядзіны 

скіт». Гэта захапляльнае апавяданне пра сівую мінуўшчыну, 
калі на нашу зямлю прыйшлі заваёўнікі, татара-манголы, 
і прывёў іх жорсткі хан Батый. Самаўлюбёны хан паспрачаўся 
са сваім прыдворным паэтам Юсуфі. Аб чым была спрэчка? 
Гэта ты даведаешся, калі прачытаеш легенду.

А яшчэ ты будзеш сведкам вялікага цуда, сведкам мужнасці 
і даведаешся, чаму нашу Радзіму называюць Белай Руссю.

Гісторыя, апісаная У. Караткевічам, цікавая і хвалюючая.

3) Пазнаёмцеся з легендай пра Целеханы. Параўнайце яе 
з легендай У. Караткевіча «Лебядзіны скіт». Што агульнае ў гэ-
тых легендах? Стварыце ілюстрацыі да аднаго-двух эпізодаў, 
якія вас найбольш уразілі.

4) Запішыце 10—20 слоў, якія папоўнілі ваш слоўнікавы 
запас пры знаёмстве з тэмай «Мой род. Родная зямля. Народ».

5) Параўнайце партрэт жывапісны (падбірае настаўнік) 
і літаратурны (знешні выгляд хана Батыя).
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 Памятка

а) Які знешні выгляд? (поза, адзенне, што ў руках)
б) Якія вочы? Што выражае позірк?
в) Які выраз твару?
г) Што можна сказаць пра настрой, духоўны стан героя?

6) Якія фарбы выкарыстаў мастак і якое значэнне яны маюць?
7) Намалюйце слоўны партрэт старца (можна зрабіць і ма-

люнак).

Раздзел ІІ
Фальклор і літаратура

(раздзел падручніка «Cвет загадак і цудаў»)

  Заданні да тэмы «Міфы»

 1. На аснове матэрыялу падручніка выканайце наступныя заданні:
а) запоўніце табліцу:

Міфы пра багоў Міфы пра духаў (міфічных істот)

б) складзіце невялікі тлумачальны слоўнік міфічных істот:
Узор: 
 Пярун — бог грому і маланак.
 Дамавік — апякун чалавечага жытла і гаспадаркі.

в) намалюйце, якімі вам уяўляюцца міфічныя істоты (вус-
ныя або ілюстрацыйныя).

 2. Падрыхтуйце невялікія паведамленні на аснове народных па-
данняў пра зязюлю, каню, пра папараць-кветку.

 3. Якія легенды і паданні бытуюць у вашай мясцовасці? Што ў іх 
агульнае і адрознае з тымі, якія прапанаваны ў пад ручніку?

 4. Раскажыце, якія абрады, звязаныя з міфамі, існуюць у вашай 
мясцовасці.

СЭРЦАМ НАРОДЖАНЫ СПЕЎ

Заданні да тэмы «Беларуская песня»

 1. Запоўніце кластар.

Каляндарна-
абрадавыя песні

 2. З твораў, з якімі вы пазнаёміліся ў раздзеле «Фальк лор і лі тара-
тура», выберыце цытаты-ілюстрацыі да наступных мастацкіх 
срод каў: алегорыя, зварот, паўтор, эпітэт, параўнанне, вобра-
зы-сімвалы, гіпербалы.

 3. Падрыхтуйце невялікае разважанне на тэму «Для чаго патрэбна 
людзям песня».

 4. Падрыхтуйце невялікае партфоліа «Кола года», у якім будзе 
звернута ўвага на асноўныя святы гадавога цыкла. У партфоліа 
павінен утрымлівацца наступны матэрыял:
 назва свята, што з ім звязана;
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 Памятка

а) Які знешні выгляд? (поза, адзенне, што ў руках)
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6) Якія фарбы выкарыстаў мастак і якое значэнне яны маюць?
7) Намалюйце слоўны партрэт старца (можна зрабіць і ма-

люнак).

Раздзел ІІ
Фальклор і літаратура

(раздзел падручніка «Cвет загадак і цудаў»)

  Заданні да тэмы «Міфы»

 1. На аснове матэрыялу падручніка выканайце наступныя заданні:
а) запоўніце табліцу:
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 Пярун — бог грому і маланак.
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в) намалюйце, якімі вам уяўляюцца міфічныя істоты (вус-
ныя або ілюстрацыйныя).
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агульнае і адрознае з тымі, якія прапанаваны ў пад ручніку?

 4. Раскажыце, якія абрады, звязаныя з міфамі, існуюць у вашай 
мясцовасці.
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Заданні да тэмы «Беларуская песня»

 1. Запоўніце кластар.

Каляндарна-
абрадавыя песні

 2. З твораў, з якімі вы пазнаёміліся ў раздзеле «Фальк лор і лі тара-
тура», выберыце цытаты-ілюстрацыі да наступных мастацкіх 
срод каў: алегорыя, зварот, паўтор, эпітэт, параўнанне, вобра-
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 3. Падрыхтуйце невялікае разважанне на тэму «Для чаго патрэбна 
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 назва свята, што з ім звязана;
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 адметнасць яго святкавання (абрады, гульні, дзействы 
і інш);
 песні, якія выконваюцца падчас святкавання;
 ілюстрацыі да свята;
 адметнасць правядзення святочных мерапрыемстваў у ва-

шай мясцовасці.
Калі матэрыялу многа, можна зрабіць партфоліа аднаго са 

свят.

Раздзел ІІІ
Біблія

(раздзел падручніка 

«Біблія — вечная і дзівосная кніга»)

 1. На аснове матэрыялу падручніка запоўніце табліцу:

Часткі Бібліі Асноўныя запаветы Вобразы ў біблейскіх творах

 2. Уважліва прачытайце 10 запаведзей, якія змешчаны ў тэксце 
«Старога Запавету». Паразважайце над кожнай з іх. Прывядзіце 
прыклады з жыцця, якія сведчаць, што захаванне гэтых запаве-
дзей неабходна, каб у грамадстве панавалі гармонія, згода, даб ро.

 3. На аснове загадзя падрыхтаваных настаўнікам і вучнямі ма-
тэрыялаў складзіце партфоліа «Францыск Скарына як пера-
кладчык Бібліі на старабеларускую мову». Можна выкарыстаць 
наступнае: партрэт Скарыны, выяву першага выдання Бібліі 
Францыскам Скарынам, выяву пражскай друкарні, яго думкі 
пра Біблію, яе змест і прызначэнне.

 4. Складзіце вусны водгук на ўрывак з прадмовы да Бібліі ў паэ-
тычным узнаўленні Алеся Разанава, у якім абавязкова скіруйце 
ўвагу, чаму А. Разанаў называе Біблію цудадзейнай ракой, адна-
часова плыткай і глыбокай, лекамі, якія гояць душу і ацаляюць 
цела.

 5. Зрабіце параўнальны аналіз «Прытчы пра блуднага сына» і рэ-
пра дукцыі карціны Рэмбранта «Вяртанне блуднага сына».

 6. Падрыхтуйце выступленне батлейкавага тэатра па «Прытчы пра 
блуднага сына». Пры падрыхтоўцы выканайце наступнае:
 напішыце сцэнарый па прытчы пра блуднага сына;
 прыдумайце і зрабіце лялькі ці кардонныя сілуэты герояў;
 прыдумайце і стварыце дэкарацыі;
 намалюйце афішу да пастаноўкі.
Для ўзору стварэння пастаноўкі карыстайцеся матэрыя-

лам «Цар Ірад» з падручніка.

Раздзел IV
Мастацкае слова: вобразнасць, 

выразнасць, хараство
(раздзел падручніка «Каляндар прыроды»)

 1. Прачытайце верш Сяргея Законнікава «Зямля мая» і абразок 
Змітрака Бядулі «Зямля». Параўнайце, якім пачуццём прасякнуты 
абодва творы, чым з’яўляецца для пісьменнікаў родная зямля, 
праз якія вобразы перадаецца хараство зямлі. 

 2. Складзіце разважанне на тэму «Чаму чалавеку неабходна шана-
ваць родную зямлю».

 3. Запоўніце табліцу:

Паняцце Азначэнне паняцця Цытатны прыклад 
з матэрыялу падручніка

Эпітэт
Параўнанне
Метафара
Увасабленне

Узор: 
Эпітэт — «бліскучая здаровая зіма» (З. Бядуля. «Зямля»).
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 адметнасць яго святкавання (абрады, гульні, дзействы 
і інш);
 песні, якія выконваюцца падчас святкавання;
 ілюстрацыі да свята;
 адметнасць правядзення святочных мерапрыемстваў у ва-

шай мясцовасці.
Калі матэрыялу многа, можна зрабіць партфоліа аднаго са 

свят.

Раздзел ІІІ
Біблія

(раздзел падручніка 

«Біблія — вечная і дзівосная кніга»)

 1. На аснове матэрыялу падручніка запоўніце табліцу:

Часткі Бібліі Асноўныя запаветы Вобразы ў біблейскіх творах

 2. Уважліва прачытайце 10 запаведзей, якія змешчаны ў тэксце 
«Старога Запавету». Паразважайце над кожнай з іх. Прывядзіце 
прыклады з жыцця, якія сведчаць, што захаванне гэтых запаве-
дзей неабходна, каб у грамадстве панавалі гармонія, згода, даб ро.

 3. На аснове загадзя падрыхтаваных настаўнікам і вучнямі ма-
тэрыялаў складзіце партфоліа «Францыск Скарына як пера-
кладчык Бібліі на старабеларускую мову». Можна выкарыстаць 
наступнае: партрэт Скарыны, выяву першага выдання Бібліі 
Францыскам Скарынам, выяву пражскай друкарні, яго думкі 
пра Біблію, яе змест і прызначэнне.

 4. Складзіце вусны водгук на ўрывак з прадмовы да Бібліі ў паэ-
тычным узнаўленні Алеся Разанава, у якім абавязкова скіруйце 
ўвагу, чаму А. Разанаў называе Біблію цудадзейнай ракой, адна-
часова плыткай і глыбокай, лекамі, якія гояць душу і ацаляюць 
цела.

 5. Зрабіце параўнальны аналіз «Прытчы пра блуднага сына» і рэ-
пра дукцыі карціны Рэмбранта «Вяртанне блуднага сына».

 6. Падрыхтуйце выступленне батлейкавага тэатра па «Прытчы пра 
блуднага сына». Пры падрыхтоўцы выканайце наступнае:
 напішыце сцэнарый па прытчы пра блуднага сына;
 прыдумайце і зрабіце лялькі ці кардонныя сілуэты герояў;
 прыдумайце і стварыце дэкарацыі;
 намалюйце афішу да пастаноўкі.
Для ўзору стварэння пастаноўкі карыстайцеся матэрыя-

лам «Цар Ірад» з падручніка.

Раздзел IV
Мастацкае слова: вобразнасць, 

выразнасць, хараство
(раздзел падручніка «Каляндар прыроды»)

 1. Прачытайце верш Сяргея Законнікава «Зямля мая» і абразок 
Змітрака Бядулі «Зямля». Параўнайце, якім пачуццём прасякнуты 
абодва творы, чым з’яўляецца для пісьменнікаў родная зямля, 
праз якія вобразы перадаецца хараство зямлі. 
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Параўнанне
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Узор: 
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 4. Выпішыце некалькі метафар і ўвасабленняў, растлумачце іх ролю 
ў творы, з якога яны ўзяты.

 5. Падрыхтуйце вусную або пісьмовую замалёўку пра вашу любі-
мую пару года або ўлюбёныя мясціны з выкарыстаннем эпітэтаў, 
параўнанняў, метафар, увасабленняў.

 6. Падрыхтуйце міні-хрэстаматыю з ілюстрацыямі «Поры года» (па 
некалькі твораў на кожную пару года).

 7. Уважліва разгледзьце рэпрадукцыю карціны Галіны Шапялевіч 
«У пушчы». Напішыце пейзажную замалёўку, сугучную гэтай 
карціне. Пастарайцеся выкарыстаць у сваім тэксце параўнанні, 
эпітэты, метафары, увасабленні.

 План-алгарытм працы з рэпрадукцыяй

1) Хто аўтар карціны?
2) Якая пара года адлюстравана?
3) Што вы бачыце на пярэднім плане? У цэнтры? На зад-

нім плане?
4) Чаму аўтар выбраў такую кампазіцыю?
5) Як выглядаюць дрэвы, неба i да т. п.?
6) Які тон фарбаў пераважае? Якое значэнне яны маюць?
7) Які настрой стварае каларыт карціны?
8) Чаму так названа мастацкае палатно?
9) Якое ўражанне зрабіла на вас карціна? Якія пачуцці 

выклікала?
10) Апішыце ўбачанае, ужываючы эпітэты, параўнанні, ме-

тафары.

 8. Разгледзьце і параўнайце дзве карціны М. Ліхаменка «Сакавік» 
і Ф. Рушчыца «Вясна».  Што адрознівае мастакоў у выяўленні вяс-
ны? Якое з палотнаў больш блізкае мастацкім творам Я. Брыля 
і Р. Барадуліна?

Водгук на апавяданне 
І. Грамовіча «Воблакі»

З маленства чалавека акружае прырода, захапляе сваёй раз-
настайнасцю, зачароўвае хараством. Яна служыць крыніцай 
натхнення для мастакоў і пісьменнікаў, бо прырода — гэта 

і ёсць паэзія. Вось і ў лірычным апавяданні-апісанні Івана 
Грамовіча кожны радок, нібы ўвасабленне гэтай паэзіі.

Малюнкі, убачаныя не толькі вачыма мастака слова, але 
і чуйным сэрцам, абуджаюць у нас яркія зрокавыя ўяўленні. 
Чытаеш — і нараджаецца адчуванне, што перад табою не 
мастацкі тэкст, а некалькі акварэльных пейзажаў. І на кож-
ным з іх па-свойму непаўторны малюнак воблачнага неба. 
Шматлікія параўнанні і метафары ажыўляюць, адухаўляюць 
прыроду. Мы вобразна ўяўляем сабе то сіняе поле, на якім 
рассыпаліся, разбегліся, «нібы авечкі», маленькія белыя 
воблачкі, то шэры шлях, якім імчацца «шпарка, без аглядкі, 
гуртом», як ганцы, дробныя хмаркі. Перад намі то лагоднае 
летняе неба, дзе лятаюць, «ласкава чылікаючы», ластаўкі 
і стрыжы, то задумлівыя восеньскія нябёсы, дзе «высока-
высока плаваюць буслы».

Пытальныя, клічныя сказы, паўторы адлюстроўваюць 
душэўны стан апавядальніка, падкрэсліваюць выказаную 
думку («Адкуль яны? Куды нясуцца?», «Аж страшна!», «Як 
цудоўна!»).

Мне зразумела і знаёма гэта пачуццё пісьменніка. Бо, 
сапраўды, так прыемна, лежачы на зямлі, глядзець у неба і, як 
аўтар, адчуваць адвечную чалавечую мару адарвацца ад зямлі 
і ўзляцець пад белыя купалы воблакаў.

Іван Грамовіч тонка адчувае прыгожае ў прыродзе і стара-
ецца перадаць гэта адчуванне нам, імкнецца сапраўды наву-
чыць захапляцца хараством прыроды, у звыклых з’явах бачыць 
незвычайную прыгажосць.

Апошні абзац апавядання — гэта ўжо не апісанне, а разва-
жанне. Воблакі нагадваюць пісьменніку само жыццё. Так, як 
бягуць хмары, бягуць і дні: «То бываюць цёмнымі, то яснымі. 
То спакойнымі, то неспакойнымі». Але мы ўсё павінны цаніць. 
Думка аўтара пераклікаецца з выслоўем, якое я некалі пра-
чытала і цяпер успомніла: «Каб у жыцці ўсё было цудоўна, 
у ім не было б нічога цудоўнага». Прачуласць аўтарскай інтана-
цыі падводзіць нас да высновы, што мы павінны цаніць наша 
жыццё ва ўсіх яго праявах. Бо толькі тады ў ім будзе больш 
прыгажосці, калі мы навучымся бачыць гэту прыгажосць.
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 Пытанні і заданні

1) Уважліва прачытайце водгук.
2) Звярніце ўвагу на ўступ і заключэнне. Прапануйце свае 

варыянты.
3) Ці перададзена ў водгуку выяўленне багатай аўтарскай 

фантазіі?
4) Ці ўбачана роля мастацкіх тропаў?
5) Пра што, на вашу думку, варта было б яшчэ напісаць 

у водгуку?
6) Падрыхтуйце вусны водгук на верш Р. Барадуліна «Уцяка-

ла зіма ад вясны».

Раздзел V
Літаратура як чалавеказнаўства

(раздзел падручніка «Чалавек — гэта цэлы свет»)

 1. Паразважайце над зместам наступных прыказак:
 Той не можа быць другам, хто абыдзе ў бядзе кругам.
 І ў шчасці і ў радасці без дружбы чалавеку нельга быць.
 Сяброўства даражэйшае за золата.
 Лепшая надзея і дапамога ў дарозе — таварыш.
 Абрус са стала і дружба прайшла.
 Дружба робіць вялікую справу.

 2. Узгадайце, якія яшчэ вы ведаеце прыказкі пра сяброўства 
і сям’ю. Якую б вы выкарысталі ў якасці эпіграфа да твораў «Сяб-
ры» Алены Васілевіч і «Насцечка» Кузьмы Чорнага? Абгрунтуйце 
свой выбар.

 3. Прадоўжыце ланцужок слоў:
 Якасці сапраўднага сяброўства: шчырасць, узаемадапамога, 

адданасць, спагадлівасць…
 Якасці, недапушчальныя для сяброўства:  карыслівасць, зай-

здрасць, несумленнасць, эгаізм…

 4. Прачытайце цытату і пракаменціруйце выдзеленыя словы. 

«У творах уздымаюцца заўсёды надзённыя маральныя пра-
блемы: таварыскасці і эгаізму, дабрыні, спагады і абыякавасці, 
годнасці і сораму, сардэчнасці і жорсткасці» (В. Ляшук).

 5. Запоўніце наступную табліцу (на аснове вобразаў Насцечкі, Сер-
жа, Лёні, Грышы):

Прыёмы 
псіхалагічнай 

абмалёўкі харак-
тараў (стварэння 

вобраза-персанажа)

Прыклады з твора Рысы характару

НАСЦЕЧКА
1. Апісанне 
знешнасці

«…была бойкая і ру-
ха вая, белатварая, 
з гус тымі валасамі, 
якія роўна ляжалі на 
яе га лаве пад грабян-
цом»

Сціплая, 
акурат ная

2. Дзеянні, учынкі

3. Думкі, пачуцці, 
разважанні

СЕРЖ
1. Апісанне 
знешнасці
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2. Дзеянні, учынкі

3. Думкі, пачуцці, 
разважанні

ЛЁНЯ
1. Апісанне 
знешнасці

2. Дзеянні, учынкі

3. Думкі, пачуцці, 
разважанні

ГРЫША
1. Апісанне 
знешнасці

2. Дзеянні, учынкі

3. Думкі, пачуцці, 
разважанні

 6. На аснове артыкулаў з падручніка, матэрыялаў «Слоўніка літа-
ратуразнаўчых тэрмінаў» і прыведзенай ніжэй схемы дакажыце, 
што «Сябры» — апавяданне, а «Насцечка» — аповесць.

Апавяданне
Асобная падзея
Мала персанажаў
Невялікі адрэзак часу

Аповесць
Шэраг падзей
Шмат персанажаў
Значны адрэзак часу

 7. Чаму пісьменніца А. Васілевіч назвала сваё апавяданне «Сябры»?

 8. Чаму не «Насця», а менавіта «Насцечка» назваў аповесць К. Чорны?

 9. Літаратурны партрэт можа быць статычным і дынамічным, 
сціслым і разгорнутым. Запоўніце табліцу і патлумачце ваша 
меркаванне:

Героі
П а р т р э т

статычны дынамічны сціслы разгорнуты

Лёня
Грыша
Насцечка
Серж
Мішка
Закрэўскі

 10. Паразважайце, ці можна паставіць знак роўнасці паміж Грышкам 
(«Сябры») і Сержам («Насцечка»). Абгрунтуйце свой адказ.

 11. Запоўніце наступную карту-характарыстыку:

Героі
А д н о с і н ы   г е р о я ў   д а

бацькоў аднакласнікаў вучобы і жыцця

Лёня

Грыша

Насцечка

Серж

Мішка

Закрэўскі
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 12. Пазнаёмцеся з наступным алгарытмам. Патлумачце, як вы яго 
разумееце. Карыстаючыся алгарытмам, прасачыце сюжэт апавя-
дання «Сябры» А. Васілевіч і аповесці «Насцечка» К. Чорнага.

СЮЖЭТ

Развіццё 
дзе яння — па-
ступовыя 
дзеянні, якія 
паглыбляюць, 
наблі жа юць 
канфлікт

Кульміна-
цыя — мо-
мант най-
вы шэйшага 
напружан-
ня ў раз віц-
ці дзе яння

Развязка — 
вырашэнне 
супярэчна-
сцей

Завязка — 
першае 
сутыкнен-
не супраць-
дзейных 
сіл

Раздзел VI
Тэмы і вобразы мастацкай 

літаратуры

ГІСТАРЫЧНАЯ ТЭМА 

(раздзел падручніка «Покліч мінулых стагоддзяў»)

 1. Чым цікавае нам жыццё продкаў?
  Патлумачце сэнс выказванняў «З сівых камянёў мінуў шчыны скла-

даюцца прыступкі будучыні» (І. Рэрых), «Вывучаючы сённяшняе, 
мы звяртаемся да сівой мінуўшчыны» (В. Супрун).

 2. Вызначце матывацыю паводзін гераінь Рагнеды і Еўфрасінні. 
Прачытайце радкі, якія выяўляюць матывы іх учынкаў.

 3. Складзіце параўнальную характарыстыку Рагнеды і Еўфрасінні 
Полацкай на аснове прачытаных твораў (лёс гераінь, свабо да-
любівы характар, пачуццё ўласнай годнасці, духоўная моц і г. д.). 
Рысы характараў падмацоўвайце прыкладамі з тэкстаў. 

Або: 
  Складзіце слоўны алгарытм характарыстыкі вобразаў Рагнеды 

і Еўфрасінні з улікам наступных асаблівасцей: знешнасць, пахо-
джанне, погляд, рысы характару, жыццёвая пазіцыя, справы, мес-
ца ў гісторыі.

 4. Знайдзіце ў тэксце 1—2 параўнанні, эпітэты, метафары, гі пер-
балы, якія вас найбольш уразілі. Запішыце іх і патлумачце, якую 
ролю яны адыгрываюць.

 5. На аснове твораў, якія вы вывучалі, і дадатковага матэрыялу па-
дрыхтуйце партфоліа «Полацк — культурная сталіца Беларусі». 
Пры гэтым звярніце ўвагу на наступнае:
 кароткая гістарычная даведка пра горад;
 выявы некалькіх культурных і архітэктурных помнікаў;
 славутыя палачане;
 2—3 творы, прысвечаныя Полацку і яго славутым ураджэн-

цам.
Партфоліа можна стварыць і на рэгіянальнай аснове (На-

ваградак, Магілёў, Гродна, Нясвіж і інш.).

 6. Апішыце словамі поле бітвы, удзельнікаў бітвы, апісаныя Генры-
хам Сянкевічам, пастарайцеся як мага больш выкарыстоўваць 
слоў з твора.

 7.  Яшчэ раз перачытайце словы-зноскі да ўрыўка з твора Г. Сянкеві-
ча. Што яны нам расказваюць?

 8. Разгледзьце рэпрадукцыі карцін, змешчаных на форзацы 
падручніка (С.  Лагуновіч-Чарапко. «Еўфрасіння Полацкая», 
А. Карповіч. «Рагнеда і Ізяслаў»). Паразважайце, ці ўдалося мас-
такам адлюстраваць характары гераінь. Як аўтары твораў пад-
крэслілі гэта на сваіх палотнах? Ці супадае бачанне мастакоў 
з  вашым уяўленнем твораў, гераінь, з  пунктам гледжання 
аўтараў? Якія новыя дэталі ўнесены мастакамі?

 9. Падрыхтуйце вуснае выказванне на тэму «Я ганаруся сваёй 
гісторыяй, слаўнай мінуўшчынай роднай зямлі» (пажадана 
выкарыстоўваць гістарычны і літаратурны матэрыял).
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ВАЕННАЯ ТЭМА

(раздзел падручніка 

«Вайна — боль і памяць народа»)

 1. Прачытайце тэкст. Вызначце яго тэму і ідэю. 

Хвіліна памяці
Хвіліна памяці… Гляджу на ветэранаў. Цяпер перад вачыма 

гэтых немаладых ужо людзей, як кінакадры, усплываюць падзеі, 
якія ўчэпіста трымае памяць: першы бой, наступленні, атакі, тва-
ры таварышаў. Тых, хто, не шкадуючы ўласнага жыцця, ратаваў 
жыццё Айчыны. Яны так і засталіся маладымі. Ім наканавана 
быць такімі вечна, пакуль жыве наша памяць (Т. Курыла).

Перачытайце зноску пра паэта Міколу Сурначова ў пад ручніку 
(с. 212). Чым перагукваецца змест спасылкі з прапанаваным вы-
шэй тэкстам? 
На аснове прачытанага паразважайце, якім перад вамі паўстае 
вобраз паэта-франтавіка.

 2. Разгледзьце схему і абгрунтуйце, якое з азначэнняў, на вашу 
думку, найбольш поўнае і правільнае. Прывядзіце прык лад тэмы 
з якога-небудзь твора, што вывучаўся раней.

Тое, пра што ідзе размова ў творы

Жыццёвая з’ява, падзея або кола з’яў, 
адлюстраваных аўтарам у творы

ТЭМА

 3. На аснове прапанаванай схемы складзіце азначэнне ідэі тво-
ра. Праілюструйце сваё меркаванне прыкладамі з мастацкай 
літаратуры.

Абагульненая думка твора

Аўтарская ацэнка жыццёвых з’яў, паказа-
ных у творы

Галоўны сэнс твора

Тое, што хацеў сказаць аўтар

ІДЭЯ

 4. Разгледзьце схему. Праілюструйце яе прыкладамі з мастацкіх 
твораў.

Ідэя можа раскрывацца:
 у назве твора,
 у эпіграфе да твора,
 у фармулёўцы з двух-трох сказаў твора,
 у выказванні героя,
 у аўтарскім разважанні,
 усім зместам твора.

 5. Разгледзьце наступную схему і праілюструйце кожную пазіцыю 
цытатамі з мастацкіх твораў:

Мастацкі вобраз

вобраз-персанаж

вобраз-алегорыя вобраз-з’ява

вобраз-пейзаж вобраз-прадмет

 6. Дзякуючы чаму мы ўяўляем вобразы хлопчыкаў з апавядання 
Вячаслава Адамчыка «Салодкія яблыкі» як рэальных людзей? 
Якія эпізоды, мастацкія апісанні ствараюць характары гэтых літа-
ратурных герояў?

 7. На аснове матэрыялу падручніка «Пра кампазіцыю» складзіце 
схему-памятку. За ўзор можаце выкарыстаць прапанаваныя вы-
шэй схемы.

 8. Напішыце міні-сачыненне на адну з прапанаваных тэм.
 «У нас ля кожнай вёскі абеліскі, у кожнай хаце нехта не 

прыжданы».
 «Памяць вечная пра тых, хто загінуў».
 «Ля помніка воіну-вызваліцелю».
 «Хто скажа: “На вайне не страшна”, не ведае нічога пра 

вайну».
 «Вайна і сённяшні дзень».
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 9. Падрыхтуйце вуснае паведамленне пра лёс вашых сваякоў ці 
знаёмых, якія былі сведкамі вайны з фашысцкай Германіяй.

 10. Падрыхтуйце выставу рэпрадукцый карцін мастакоў на тэму 
«Ніколі не забудзем», падбярыце да рэпрадукцыі радкі вершаў 
беларускіх пісьменнікаў.
Або: 
Стварыце выставу твораў беларускіх пісьменнікаў, прысве-
чаных падзеям Вялікай Айчыннай вайны. Стварыце малюнкі-
ілюстрацыі да твораў. Зрабіце прэзентацыю. 

ЭКАЛАГІЧНАЯ ТЭМА

(раздзел падручніка 

«Зямля мая — зялёны дом»)

 1. Складзіце разгорнутае выказванне па радках Пімена Панчанкі 
«Не люблю я слова “пакарыцель”, // не люблю я слова “уладар”. // 
Вось зямля зялёная, бярыце // для жыцця, для шчасця і для мар». Ці 
пераклікаюцца гэтыя радкі са зместам верша «Сармацкае кадзіла»?

 2. Паразважайце над словамі «Паэты абуджаюць добрыя пачуцці 
ў тых, хто чытае іх вершы» (В. Вітка). Якія пачуцці выклікалі 
ў вас вершы П. Панчанкі? Які настрой застаўся пасля іх чытання? 
Або: 
Выберыце з прапанаваных эпітэтаў тыя, якія адлю строў ваюць 
ваш настрой пасля чытання вершаў: светлы, радасны, шчымлівы, 
горкі, гарэзлівы, спакойны, абыякавы, рашучы.  Дапоўніце сваімі 
эпітэтамі. Патлумачце свой выбар.

 3. Якія ўражанні абудзілі ў вас вершы? (Можна стварыць міні-апавя-
данне з уласнага вопыту.)

 4. Якія новыя фарбы, гукі, карціны, адчуванні адкрылі для вас паэ-
ты? Чаму?

 5. Акрэсліце адметнасць інтанацыі кожнага з вершаў.

 6. Карыстаючыся схемай, прааналізуйце кампазіцыю апавяданняў 
«Алені» Івана Пташнікава, «Багіра» Янкі Маўра, аповесці «Стары 
бабёр» Алеся Жука.

Падзея

Пейзаж

Дэталь

Дыялог

Маналог

Апісанне

Партрэт

Успамін

Аўтарскае 
разважанне

Масавая 
сцэна і інш.

Элементы 
кампазіцыі

 7. Напішыце міні-сачыненне па радках «Хто птушку пакрыўдзіць, 
той сам сабе здрадзіць».

 8. Як вы разумееце сэнс метафары, змешчанай у наступнай страфе 
верша П. Панчанкі «Вясёлай маланкаю ластаўка бліскае…»:

Патрэбна штодзённая людзям руплівасць
І песні, каб лашчыла сонца і слых.
Каб дзеці вяліся, каб лад быў шчаслівы,
А гэта прыносяць у хаты буслы.

 9. Якія рысы ўласцівы гераіні апавядання І. Пташнікава «Алені»? На 
аснове свайго адказу запоўніце наступную табліцу:

Рысы Чаму? (выкажыце сваё меркаванне, 
а па магчымасці — працытуйце)

Уважлівая

Добрая

Спагадлівая

 10. Звярніце ўвагу на радкі з твора «Алені»: «Мама ніколі не слу-
хала Іркі». Як вы ацэньваеце адносіны Іркі з маці? (Разумееце, 
апраўдваеце, не пагаджаецеся і г. д.)

 11. Падрыхтуйце выставу рэпрадукцый карцін мастакоў на тэму 
«Зямля мая — зялёны дом», падбярыце да рэпрадукцыі радкі 
вершаў беларускіх пісьменнікаў.
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Або: 
Стварыце выставу твораў беларускіх пісьменнікаў, прысвеча-
ных роднай прыродзе. Стварыце малюнкі-ілюстрацыі да твораў. 
Зрабіце прэзентацыю. 

АЛЕГАРЫЧНЫЯ І САТЫРЫЧНЫЯ ВОБРАЗЫ

(раздзел падручніка «I досціп, і мудрасць»)

 1.  Паспрабуйце скласці крыжаванку. Зместам яе павінны стаць 
алегарычныя вобразы ці тое, што звязана з байкай.

Узор:
2л 3в 

і о

с ў

1 б а й к а

1) Невялікі, часцей вершаваны твор сатырычнага зместу 
з павучальнай канцоўкай.

2) Лоўкая, хітрая падманшчыца (з пушыстым хвастом).
3) Грубы, злы, дурнаваты (шэры разбойнік). 

 2. Складзіце вусны водгук на адну з баек, з якімі вы пазнаёміліся.

 3. Пазнаёмцеся з выказваннямі вядомага беларускага байкапісца 
Эдуарда Валасевіча. Як вы іх разумееце? Паразважайце над іх 
зместам.
 «Байку можна параўнаць з лекамі».
 «Падмурак баек — фальклор».

 4. Падрыхтуйце вусную або малюнкавую ілюстрацыю на байку, 
якая вам найбольш спадабалася. Дайце абгрунтаванне сваёй 
ілюстрацыі.

 5. Складзіце схему-апору.

ГЭТА

Байка

Іншасказальнасць 
(алегорыя)

Героі байкі

Мараль

 6. Карыстаючыся «Слоўнікам літаратуразнаўчых тэрмінаў», запоў-
ніце табліцу і пракаменціруйце яе:

Алегорыя Гумар Сатыра

 7. Зрабіце інсцэніроўку байкі (на выбар). Прыдумайце і па магчы-
масці стварыце афішу, касцюмы, дэкарацыі. 

 8. Патлумачце, што дапамагае нам расшыфраваць алегорыю.

 9. Параўнайце мову баек і лірычных вершаў, якія вы вывучалі. Чым 
яна падобная і чым адрозніваецца?

 10. Паспрабуйце скласці байку ў прозе.
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Раздзел VII
Фантастыка

(раздзел падручніка «Cвятло далёкай зоркі»)

 1. Дапоўніце схему, карыстаючыся артыкулам «Пра фантастыку».

апавяданні, казкі, легенды…

вобразы, падзеі, абставіны, сітуа-
цыі (прыдуманыя, нерэальныя  
  
 , немагчымыя ў жыцці)

астранаўты, планеты, робаты…

жанры

змест паказу

героі

ідэйна-тэматычны 
змест

Ф
А
Н
Т
А
С
Т
Ы
К
А пра агульначалавечыя каштоў-

насці: дабро, радасць…

 2. На аснове схемы дакажыце, што «Гальштучнік» Р. Баравіковай — 
фантастычны твор. 

 3. Складзіце разгорнутае разважанне, пачаўшы яго сказам з пад-
ручніка: «У фантастычных творах уздымаюцца важныя для нас 
пытанні і праблемы…».

 4. Прыдумайце фантастычнае апавяданне па наступным пачат-
ку: «Мы вярталіся з планеты… калі атрымалі загад цэнтра 
па дарозе заляцець на маленькую планету… і забраць чаты-
рох астранаўтаў, якія праводзілі там даследаванні. Камандзір 
выканаў загад. Мы сабраліся ля вялікага ілюмінатара. Цікава, 
што нас чакае? І вось…». (Можна зрабіць ілюстрацыі да свайго 
апавядання.)

 5. Запоўніце наступную табліцу і пракаменціруйце яе:

ФАНТАСТЫКА

Агульнае Адрознае 

з мастацкімі 
творамі

з фальклорнымі 
творамі

з мастацкімі 
творамі

з фальклорнымі 
творамі
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7  К Л А С

Раздзел I
Чарадзейная сіла мастацтва

 1. Як вы разумееце назву раздзела падручніка «Чарадзейная сіла 
мастацтва»?

 2. Разгледзьце наступны кластар (што ў перакладзе з англійскай 
мовы абазначае «сузор’е», «пучок», «гронка»)  — графічная 
арганізацыя матэрыялу, ланцужок элементаў таго ці іншага 
паняцця. Дапоўніце яго і  ўпішыце асноўныя віды мастацтва 
і сродкі, якімі яны карыстаюцца. 

ЛІТАРАТУРА

МАСТАЦТВА

Словы-памочнікі: жывапіс (колер, фарба, адценне); музы-
ка (гук, мелодыя); літаратура (слова) і да т. п.

1) Паразважайце, ці маюць такія розныя віды мастацтва нешта 
агульнае. Прыгадайце творы, якія звяртаюцца да тэмы мастака 
і мастацтва.
2) Алесь лепш за ўсіх разгадваў у класе загадкі. А вось над рэ-
бусам, які яму загадалі сябры, задумаўся, бо не ведаў нават зна-
чэння гэтага слова. Растлумачце Алесю значэнне слова рэбус. 
Дапамажыце яму разгадаць рэбус. Запішыце адгадку.

Адгадка:     

 3. Паразважайце, чаму мастацтва валодае вялікай сілай уздзеяння 
на чалавека. Прывядзіце прыклады.

 4. Падумайце, якія вобразы сімвалізуюць у літаратурных і фальк-
лорных творах мастацтва. Складзіце гэты асацыятыўны ланцу-
жок. З дапамогай малюнка (вобразнай, схематычнай, графічнай 
візуалізацыі) і яго абгрунтавання (тлумачэння, чаму такія вобра-
зы, схемы, колеры вы абралі) падмацуйце свае ўяўленні. 

Я к у б   К о л а с. «У яго быў свет цікавы...»
(урывак з паэмы «Сымон-музыка»)

 1. Якім вы ўяўляеце Сымонку? Чым ён адрозніваецца ад іншых 
дзяцей? Намалюйце яго слоўны партрэт. 

 2. Апішыце, як вам уяўляецца карціна адлёту журавоў, намаля-
ваная паэтам у ніжэйпрыведзеных радках. Калі б вы валодалі 
здольнасцю перадаць напісанае Я. Коласам у карціне, што б вы 
намалявалі? Якія колеры пераважалі б на вашым палатне? Аб-
грунтуйце свой выбар. 

Шнур жывы, загнуты крукам,
Ледзь чарнеецца ўгары,
І ўсё стада з смелым гукам
Журавель вядзе стары;
Плыўка, згодна ходзяць крылы, 

Як адно, у тахт адзін —
Пакідаюць край свой мілы, 

К = С Р = Т

+
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Родны кут глухіх лядзін.
Шнур знікае, тоне ў багне
Мора сіняга нябёс...

 3. Падрыхтуйце невялікае сачыненне-апісанне «Хараство бела-
рускіх пейзажаў» (на аснове вывучанага твора і самастойна 
выбранай рэпрадукцыі твора пейзажнага жывапісу або фота-
мастацтва). Наладзьце разам з  аднакласнікамі, сябрамі по-
шук неабходнай інфармацыі, адбор патрэбных крыніц. Калі не 
ўдалося — не трэба адчайвацца.

 Карысная інфармацыя 

Жывапіс: «Мая зямля»: альбом / уклад. В. Трыгубовіч; «Бе-
ларускі пейзажны жывапіс»: альбом / уклад. А. В. Аладава; 
У. Сулкоўскі. «Радзіма Якуба Коласа»: серыя палотнаў: мас-
тацкае электроннае выданне на 2 кампакт-дысках. — Мінск: 
Маст. літ., 2006—2007; Мастацтва ў школе. — Выпуск 1. — 
Жывапіс, скульптура: выяўленчае электроннае выданне. — 
Мінск: Маст. літ., 2008.

Фотамастацтва: «Пакланіся прыродзе»: альбом; В. Алеш-
ка. «Спатканне з лесам»: альбом; С. Плыткевіч. «Мая Бела-
русь»: альбом; Г. Ліхтаровіч. «Добры дзень, Беларусь»: альбом; 
У. Арлоў, З. Герасімовіч. «Краіна Беларусь: Ілюстраваная гіс-
торыя»: альбом; В. Бараноўскі. «Белавежская пушча»: альбом; 
А. Кляшчук. «Пад небам Беларусі»: альбом (на выбар).

 Памятка да сачынення-апісання

1) Тэма твора;
2) агульнае ўражанне, пераважная каляровая гама;
3) пярэдні план малюнка, асноўныя вобразы, іх прасторавае 

і колеравае вырашэнне;
4) фон, дробныя дэталі;
5) ідэйная ўстаноўка аўтара. 

 4. Да паэмы Я. Коласа «Сымон-музыка» звярталіся многія беларускія 
кампазітары (Я. Глебаў, В. Іваноў, Л. Шлег), тэатральныя дзеячы 
(М. Пінігін) і інш. Наведайце (па магчымасці) спектакль па паэме 
Я. Коласа «Сымон-музыка». Паспрабуйце падрыхтаваць (на выбар):

а) эскізы афішы і праграм да спектакля «Сымон-музыка»;
б) рэкламны слоган, які б, на вашу думку, зацікавіў гледача; 
в) рэкламны тэкст для газеты да спектакля «Сымон-

музыка»; 
г) камп’ютарную каляровую версію рэкламы;
д) водгук на спектакль. 

 Слоўнік да задання

Водгук — выказванне ўражанняў, дзе аўтар дзеліцца сваімі 
думкамі аб творы, пры гэтым не ставіць мэту ўсебакова аха-
рактарызаваць змест і мастацкую структуру. Водгук пішацца 
ад імя першай асобы.

Кампазіцыйная схема:
1) Уступ (тэзіс).
2) Доказ (аргументы).
3) Вывады.

Азбука тэатра

Афіша (фр. аffiche — аб’ява, ад affichee — выстаўляць на-
паказ) — від рэкламы, паведамленне пра спектакль. Вывешва-
ецца перад уваходам у тэатр і ў людных месцах (вуліцы, пло-
шчы). Афішы бываюць шрыфтавыя (яны змяшчаюць асноўныя 
звесткі аб спектаклі, пастаноўках і выканаўцах), маляваныя 
(яны даюць эмблему тэатра, сцэны са спектакл я і асноўныя 
звесткі пра яго стваральнікаў) і змешаныя (з выкарыстаннем 
фатаграфій). Да прэм’еры складаюцца падрабязныя афішы: 
называюцца аўтары, выканаўцы, пастановачная група: рэжы-
сёры, мастакі-дэкаратары, балетмайстры і інш. На Беларусі 
афішы паявіліся ў сярэдзіне ХІХ ст., былі як друкаванымі, так 
і рукапіснымі. Сёння пераважна выкарыстоўваюць афішы-
плакаты, у якіх у абагульненай форме, з выкарыстаннем 
сімвалаў і метафар, раскрываецца змест пастаноўкі.

Праграма тэатральная — друкаваны паказальнік спек-
такля. У ёй змяшчаецца назва п’есы, указваецца аўтар, рэ жысёр, 
пастаноўшчык, мастак, кампазітар і інш., пералічваюцца дзейныя 
асобы і іх выканаўцы. Калі драматург у спісе дзейных асоб дае 
кароткія заўвагі пра іх, то гэтыя звесткі змяшчаюцца ў праграме.
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Слоган (англ. slogan — лозунг, дэвіз) — кароткі лозунг, які вы-
ражае пэўны погляд або рэкламуе; сціслая, лёгка ўспрымальная 
фармулёўка рэкламнай ідэі.

 5. На адной з самых прыгожых плошчаў горада Мінска, якая носіць 
імя Я. Коласа, устаноўлены помнік. Пазнаёмцеся з фота здымкам 
помніка, а калі ёсць магчымасць — прыйдзіце на плошчу. Па-
дрыхтуйце слоўнае апісанне помніка пісьменніку. Якім паказаў 
скульптар паэта?

 6. Уявіце сябе экскурсаводам. Падрыхтуйце невялікае экскурса-
водчае паведамленне аб помніку. Дамоўцеся з суседам па парце, 
пра каго з літаратурных герояў скульптурнай групы вы будзе-
це расказваць. Размяркуйце ролі экскурсавода і экскурсанта. 
Падрыхтуйце пытанні для экскурсавода. Падумайце, якімі мо-
гуць быць адказы на гэтыя пытанні. Разыграйце дыялогі ад імя 
літаратурных персанажаў.

 Памятайце!

Пры падрыхтоўцы экскурсаводчага паведамлення можа-
це звярнуцца да прыёму завочнай экскурсіі (так бы мовіць, 
«падарожжа ва ўяўленні»). Актывізаваць наглядна-вобразнае 
ўяўленне слухачоў магчыма не толькі з дапамогай нагляд-
ных сродкаў, але і вербальных (слоўных), невербальных 
(міміка, жэсты, позірк), паралінгвістычных (інтанацыя, тэмп 
маўлення, тэмбр голасу і г. д.). Натуральнымі ў аповедзе экс-
курсавода будуць выразы тыпу: «уявіце сабе», «паглядзіце 
направа», «паглядзіце налева», «выйдзем на плошчу Якуба 
Коласа» і г. д. 

 Карысная інфармацыя 
Якуб Колас: жыццё і творчасць: альбом / склад. Д. Міцкевіч 

[і інш.]. — Мінск, 1974; Якуб Колас: жыццё і творчасць: матэ-
рыялы для выстаўкі ў шк. / склад. І. Курбека, М. Базарэвіч. — 
Мінск, 1980; Якуб Колас у творчасці мастакоў / склад. Ю. Ка-
рачун. — Мінск, 1982; Шчыракоў М. Н. Творы выяўленчага 
мастацтва на ўроках беларускай літаратуры. — Мінск, 1978; 
Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі: у 5 т. / рэд-
кал.: І. П. Шамякін (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск, 1986.

  7. Падрыхтуйце мультымедыйную прэзентацыю 
  «Зямля паэта». 
 Дадатковы матэрыял вы можаце знайсці, 
карыстаючыся інтэрнэт-адрасам:

http://litmuseums.iatp.by/kolas/ru/, а таксама — электрон-
ным выданнем: У. Сулкоўскі. «Радзіма Якуба Коласа»: серыя 
палотнаў: мастацкае электроннае выданне на 2 кампакт-
дысках. — Мінск: Маст. літ., 2006—2007; Мастацтва ў школе. — 
Выпуск 1. — Жывапіс, скульптура: выяўленчае электроннае 
выданне. — Мінск: Маст. літ., 2008 і інш.

Я н к а   К у п а л а. «Курган»

 1. Пазнайце героя па апісанні знешнасці:
а) Невыдумная світка — убор на плячах, // Барада, як снег 

белы — такая, // Незвычайны агонь у задумных вачах, // На 
каленях ляглі гуслі-баі;

б) Недаступны і грозны, як хорам... 
Адказ:
а)     ;  б)          .

 2. Падрыхтуйце выразнае чытанне раздзела, які вас найбольш 
уразіў.
Памятайце! Асноўныя этапы падрыхтоўкі выразнага чы-

тання паэтычнага (вершаванага) твора:
— прачытаць твор (урывак) або праслухаць яго ў аўтарскім 

выкананні, у выкананні майстроў слова; 
— пазнаёміцца з яго зместам і вобразамі;
— вызначыць асноўны настрой;
— яшчэ раз перачытаць тэкст, паразважаць над ім;
— вызначыць тэму, асэнсаваць асноўную думку твора, зразу-

мець, якія пачуцці валодалі аўтарам, калі ён ствараў яго, што 
ўразіла, здзівіла паэта, падштурхнула ўзяцца за пяро;

— пастарацца абудзіць у сваім уяўленні вобразы, створа-
ныя паэтам, пранікнуцца настроем твора і нібы «прысвоіць» 
пачуцці аўтара;

— паспрабаваць выразна перадаць пры чытанні ўсе пера-
жыванні і эмоцыі, выказаныя ў творы; 
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— паспрабаваць запісаць уласнае чытанне на магнітафон 
(або дыктафон); 

— пастарацца праслухаць і прааналізаваць сваё выканаль-
ніцкае майстэрства, зрабіць адпаведныя высновы і паспра-
баваць яшчэ раз прачытаць твор, ужо з улікам заўважаных 
і выпраўленых недахопаў.

 3. Праслухайце (па магчымасці) выразнае чытанне паэмы ў вы-
кананні заслужанага артыста Рэспублікі Беларусь Ільі Кургана 
(гл.: Творы па беларускай літаратуры для завучвання на памяць. 
Паэмы, вершы, проза, песні: гукавое электроннае выданне на 
2 кампакт-дысках. — Мінск: Маст. літ., 2007) і параўнайце са 
сваім варыянтам. 

 4.  Параўнайце апісанне гусляра ў  паэме «Курган» з  мастацкім 
увасабленнем вобраза музыкі на карцінах М. Басалыгі і В. Ша-
ранговіча. Якія асаблівасці знешняга выгляду, манеры паводзін, 
адзначаныя Я. Купалам, перададзены на ілюстрацыі? Якая ілюст-
рацыя больш дакладна, на ваш погляд, перадае стан душы ге-
роя? Якая ілюстрацыя вам больш падабаецца? Падрыхтуйце 
паводле яе мастацкае расказванне, выкарыстоўваючы ўрыўкі 
з паэмы.
Ці можна меркаваць, што мастакі М. Басалыга, В. Шаран говіч пры 
стварэнні карцін абапіраліся на змест паэмы Я. Купалы «Курган»? 
Абгрунтуйце свой адказ.

 5. Распрацуйце праект помніка літаратурнаму герою (гусляру), 
матывуйце свой выбар. Супастаўце з ілюстрацыямі беларускіх 
мастакоў да паэмы Я. Купалы «Курган».

 6. Разгадайце наступную крыжаванку. 
1

2

3

4

5

6

Пытанні да крыжаванкі
1) Якія грошы абяцаў заплаціць князь гусляру за песню? 

(дукаты)
2) На якім музычным інструменце іграў гусляр? (гуслі)
3) Будынак, дзе жыве князь. (хорам)
4) Герой паэмы, які за свой смелы ўчынак паплаціўся жыц-

цём — быў закапаны жывым у магілу. (гусляр)
5) Якой зброяй грымнуў князь, што «толькі з лёскатам вы-

бегла рэха»? (шабля)
6) Герой паэмы — увасабленне жорсткай, бесчалавечнай 

улады. (князь)

 7. Наведайце (па магчымасці) Дзяржаўны літаратурны музей Янкі 
Купалы і пазнаёмцеся з выставай «Курганы шмат чаго нам гаво-
раць…» (да 100-годдзя паэмы Янкі Купалы «Курган»). Падрых-
туйце водгук аб выставе.

 Наведайце афіцыйны сайт музея:
www.kupalа-museum.by

Падрыхтуйце прэзентацыю вобраза народнага 
песняра (паводле твораў фальклору або мастац-
кай літаратуры). 

 Слоўнік да задання

Прэзентацыя — адна з разнавіднасцей рэкламы. Мэта 
прэзентацыі — зацікавіць аўдыторыю чымсьці новым (кнігай, 
вынікамі даследавання), пазнаёміць з цікавай асобай.

Вучэбная прэзентацыя мае такую структуру:
Уступ. Для ўстанаўлення кантакту з аўдыторыяй уступ 

най лепш пачынаць словамі: «Спадзяюся, што пасля знаём-
ства з героем (кнігай, пісьменнікам, мастаком)...» або «Маю 
на дзею, што прадстаўленыя матэрыялы (аўдыя-/відэа-, слай-
ды) творчай біяграфіі пісьменніка (мастака, кампазітара і г. д.) 
зацікавяць вас асобай...».

Асноўная частка. Змяшчае кароткую характарыстыку 
таго, што прэзентуецца. Інфармацыя павінна зацікавіць, заінт-
рыгаваць прысутных. 
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Заключэнне. Падвядзенне вынікаў, падсумаванне; выказ-
ванне падзякі слухачам за ўвагу.

 8. Падрыхтуйце з таварышамі (калектыўная работа):
а) праграму паэтычных чытанняў на тэму «Неўміручая сіла мас-

тацтва»; 
б) выставу кніг, малюнкаў да любімых твораў на тэму мастака 

і мастацтва; 
в) аформіце плакаты з выказваннямі аб мастацтве і мас таках; 
г) вусна (пісьмова) апішыце залу, дэкарацыі.

 9. Складзіце спіс (работа ў парах) літаратурных твораў розных 
аўтараў аб мастацтве, якія ўвойдуць у самаробны зборнік; дайце 
яму назву, падбярыце ілюстрацыі да твораў, падрыхтуйце звесткі 
аб іх аўтарах і гісторыі іх напісання.

 10. Перад вамі цэнтон (ад лац. cento — адзенне, пашытае з розных 
абрэзкаў) — верш, складзены з урыўкаў розных твораў аднаго 
ці некалькіх паэтаў. 
Адгадайце аўтараў асобных радкоў і назвы твораў, адкуль яны 
ўзятыя. Вы можаце працягнуць гэты цэнтон, выкарыстаўшы яшчэ 
адну цытату.

Паміж пустак, балот беларускай зямлі,
На ўзбярэжжы ракі шумнацечнай, 
Дрэмле памятка дзён, што ў нябыт уцяклі, —
Ўдзірванелы курган векавечны.
Як матулька, вярба
Хіліць голаў над ім,
I глядзяцца кусты
Пышным верхам сваім. 
Абступаюць яго
Чараты, асака,
Падыходзіць мурог
Да яго здаляка. 

 11. Прачытайце (самастойна) апавяданне Г.  Сянкевіча «Янка-
музыка». Абмяняйцеся з аднакласнікамі ўражаннямі аб прачы-
таным творы. Падрыхтуйце водгук на самастойна прачытаны 
твор.

 12. Уявіце наступную жыццёвую сітуацыю: вам пашчасціла тра-
піць у  госці да Леаніда Якубовіча  — вядучага тэлевізійнай 
гульні «Поле цудаў». Атрымаць суперпрыз давядзецца толькі 
ўважліваму чытачу апавядання Г. Сянкевіча «Янка-музыка». З гэ-
тай мэтай разгадайце наступную крыжаванку. 
Упісаўшы па гарызанталі словы-адказы на ніжэй прыве дзе ныя 
пытанні, вы здолееце назваць ключавое слова (па вер ты ка лі), 
якое абазначае адлюстраванне жыцця ў мастацкіх вобразах.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1) Музыкант або від мастацтва. 
2) Птушка, якая адгаворвала Янку лезці ў пакой па скрыпку. 
3) Імя вартаўніка, якога прызначылі пакараць Янку.
4) Здольнасць да творчасці. 
5) Краіна, з якой вярнуліся гаспадары маёнтка. 
6) Занятак маці героя. 
7) Пакой, у якім знаходзілася скрыпка.
8) Прозвішча аўтара твора. 
9) Свята збору ўраджаю, на якім герою даводзілася слухаць 

скрыпку. 
Словы-памочнікі: буфетная, дажынкі, Сянкевіч, талент, 

Стах, казадой, музыка, падзёншчыца, Італія.
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Раздзел II
У вершах і ў прозе

Я к у б   К о л а с. «Ручэй»

 1. Якім бачыць паэт ручаёк? Намалюйце словамі ручаёк, як вы яго 
ўяўляеце; падмацуйце сваё бачанне радкамі з тэксту.

 2. Калі б вы валодалі здольнасцю перадаць напісанае Я. Коласам 
у карціне, што б вы намалявалі? Якія колеры пераважалі б на 
вашым палатне? Абгрунтуйце свой выбар. Наколькі б адпавядаў 
ваш твор агульнаму настрою верша?

 3. Паспрабуйце распрацаваць партытуру выразнага чытання: вы знач-
це асабліва значныя словы ў кожным радку верша, рас стаўце 
лагічныя націскі і паўзы, падбярыце адпаведную інтанацыю, з да-
памогай якой можна перадаць тую асаблівую прыгажосць, якую 
раскрыў нам паэт у вершы «Ручэй».
Партытура выразнага чытання верша

Між алешын, кустоў,
Дзе пяе салавей,
I шуміць, і грыміць 
Срэбразвонны ручэй.

Як матулька, вярба 
Хіліць голаў над ім. 
I глядзяцца кусты 
Пышным верхам сваім.

Абступаюць яго 
Чараты, асака. 
Падыходзіць мурог 
Да яго здаляка.

Часам зорка ўначы 
На яго кіне зрок, 
I хмурынка не раз 
Зазірне ў ручаёк.

I схіляе трава 
Над ім пасмы-брыжы, 
А ён, жэўжык-пястун, 
Гучным смехам дрыжыць.

То заскочыць у гай. 
То курган абаўе,
Дзе сярдзіта бубніць,
Дзе лагодна пяе.

Люба слухаць той спеў,
Несціханы, густы.
I пад песні яго
Адпачынеш і ты.

 4. Выразна прачытайце верш у адпаведнасці з партытурай. Па 
магчымасці запішыце ўласнае чытанне на магнітафон (або 
дыктафон). Праслухайце і прааналізуйце сваё выканальніцкае 
майстэрства, зрабіце адпаведныя высновы і паспрабуйце яшчэ 
раз прачытаць твор, ужо з улікам заўважаных і выпраўленых 
недахопаў.

 5. Праслухайце выразнае чытанне верша ў  выкананні Міхася 
Міцкевіча  — сына пісьменніка (гл.: Творы па беларускай 
літаратуры для завучвання на памяць. Паэмы, вершы, проза, 
песні: гукавое электроннае выданне на 2 кампакт-дысках. — 
Мінск: Маст. літ., 2007) і параўнайце са сваім варыянтам.

 6. Вывучыце верш на памяць. 
Памятайце! Чытанне павінна быць выразным, інтана цый-

на багатым, артыстычным; пры выразным чытанні на памяць 
павінна абавязкова прысутнічаць трываласць і дакладнасць 
запамінання.

 7. З  дапамогай якіх вобразна-выяўленчых сродкаў створаны 
мастацкі вобраз ручая ў  паэтычным (вершаваным) творы? 
Параўнайце з апісаннем той жа з’явы ў жывапісе. Рэпрадук-
цыю карціны В. Цвіркі «Ручай» можаце знайсці, карыстаючыся 
інтэрнэт-адрасам: http://rv-blr.com/art/art_mastaka/1123
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 8. Складзіце сцэнарый дыяфільма да верша «Ручэй»: аднавіце 
паслядоўнасць падзей, вызначце колькасць кадраў дыяфільма, 
прадумайце дэталі пры апісанні мастацкіх вобразаў і падзей. 
Падбярыце неабходнае музычнае суправаджэнне. 

 9. Праслухайце (па магчымасці) песню М.  Чуркіна «Ручэй» на 
тэкст верша Я. Коласа. Параўнайце сваё ўражанне ад гэтых двух 
твораў — верша і песні.
Рэфлексія — роздум пра свой унутраны стан, самааналіз.

РЭФЛЕКСІЙНАЕ ДРЭВА
Мэта: выявіць гаму пачуццяў і настрой, што ўзніклі пад 

уплывам музыкі, жывапісу, паэзіі.  

 Інструкцыя па выкананні

Вазьміце кожны па два папяровыя макеты ліста:

Падрыхтуйцеся да праслу хоў вання музычнага твора і раз-
гляду рэпрадукцыі карціны, аднавіце па памяці верш. 

Расфарбуйце адзін ліст згодна 
з вашым пачуццём, узнікшым пад 
уплывам трох відаў мастацтва, а дру-
гі — перадасць ваш настрой.

Расфарбаваныя лісточкі на клей-
це на кардонныя макеты дрэў. У вас 
атрымаецца два дрэвы: «Дрэва на-
строю» і «Дрэва пачуцця».

Ці аднолькавая крона атрымала-
ся ў вашых дрэваў? Чаму? 
10. Праверце свае здольнасці ў вер ша-

складанні. Складзіце верш па зада-
дзенай рыфме (бурымэ).
лясны  не мог 
ручаёк  уначы

 З паэтычнай гульнёй «Бурымэ» вы можаце 
пазнаёміцца ў інтэрнэце.

В а с і л ь   Б ы к а ў. «Незагойная рана»

 1. Прыгадайце прачытаныя раней творы аб вайне. Складзіце 
зборнік найбольш цікавых, на вашу думку, твораў беларускіх 
пісьменнікаў на ваенную тэму, прыдумайце яму назву.

 2. Прагледзьце (па магчымасці) відэафільм «Праўдай адзінай» 
пра жыццё і  творчы лёс В.  Быкава; выкарыстайце матэры-
ял падручніка «Даведнік пра аўтараў» і  падрыхтуйцеся да 
невялікага паведамлення «Як узбагацілася маё ўяўленне пра 
Васіля Быкава».

 3. Чаму апавяданне называецца «Незагойная рана»? Пра якую рану 
гаворыцца ў творы? Раскрыйце пераносны сэнс гэтай назвы. 
Якую назву вы прапанавалі б? Абгрунтуйце свой выбар.

 4. Уявіце, што вы ствараеце кінасцэнарый па эпізодзе пакутлівых 
блуканняў старой на шляху да сына. Якія істотныя моманты з яе 
блуканняў вы вылучыце для асобных кінакадраў? Якім чынам 
вы адлюструеце ў кадрах навакольны пейзаж?
У працэсе работы над кадрапланам выкарыстайце наступную 
табліцу:

Сцэна і яе 
загаловак

Персанажы 
і адносіны 
паміж імі

Дзеянні, 
рухі, паво-
дзіны пер-

санажаў

Пейзаж-
ны фон

Музычнае 
афармленне ці 
цытаты з тэксту

1.
2.
3.
4. і г. д.

 5.  Уявіце сабе выданне асобнай кніжкай апавядання В. Быкава «Не-
загойная рана». Апішыце вокладку. Матывуйце сваё рашэнне 
спасылкамі на змест твора.

 6. Прадоўжыце апавяданне, развіваючы сюжэт і прытрымліваючыся 
агульнага настрою твора (каб пачуцці гераіні, падзеі, якія адбу-
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 8. Складзіце сцэнарый дыяфільма да верша «Ручэй»: аднавіце 
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 11. Складзіце сінквейн «Проза».

 Слоўнік да задання

Сінквейн — вершаваная форма (пяцірадкоўе), састаўленая 
па пэўнай схеме:

1) ключавое паняцце;
2) два азначэнні, якія характарызуюць гэтае паняцце;
3) тры дзеясловы, якія паясняюць тэму;
4) фраза з чатырох слоў;
5) слова-сінонім да ключавога паняцця.

 Прыкладны варыянт

Празаічны твор
Падрабязны, цікавы

Расказвае, паказвае, апісвае
Адзінства мовы, сюжэта, кампазіцыі

Эпас

Раздзел III
Загадкавая краіна Паэзія

В і к т а р   Ш н і п. «Паэзія»
Л е а н і д   Г а л у б о в і ч. «Паэзія»

 1. Напішыце водгук аб любімым творы на тэму паэзіі.

 Памятайце!

Жанр водгуку патрабуе:
1) захавання кампазіцыйнай стройнасці (уступ — асноўная 

частка — заключэнне);
2) звестак пра аўтара, яго ролю ў беларускай літаратуры;
3) характарыстыкі асобы лірычнага героя;
4) сваіх уражанняў, уласных адносін да твора;
5) аналізу вобразна-выяўленчых сродкаў, якія дапамагаюць 

зразумець стан лірычнага героя, яго духоўны свет;

дуцца ў вашым апавяданні, былі блізкія да агульнага настрою 
апавядання).

 7. Разгледзьце рэпрадукцыю карціны У. Міхайлоўскага «Хатынскі 
набат». Якія пачуцці яна выклікала ў вас? 
Прачытайце словы В. Быкава: «сімвал бязмерных выпраба ванняў 
беларусаў  — Хатынь», «у французаў ёсць Арадур, у  чэхаў  — 
Лідзіцэ» і растлумачце іх сэнс. Падрыхтуйце вуснае або пісьмовае 
выказванне пра названыя вёскі — сімвалы ахвяр фашызму.

 8.  Падрыхтуйце творчую работу па адной з прапанаваных тэм. 
Жанр работы выберыце самастойна.
1) Водгук (вусны, пісьмовы) аб прачытаным творы (В. Бы-

каў. «Незагойная рана») ці аб творы выяўленчага мастацтва 
(У. Міхайлоўскі. «Хатынскі набат»).

2) Сачыненне-разважанне «Чаму аўтар пакідае гераіню ля 
помніка-абеліска?».

3) Сачыненне-апавяданне «Пакутлівыя блуканні старой на 
шляху да сына» на аснове асабістых назіранняў, ура жанняў.  

 9. Якія старонкі творчай біяграфіі В. Быкава вам найбольш за пом-
ніліся?

 Дадатковую інфармацыю пра творчасць 
В. Быкава вы атрымаеце ў інтэрнэце.

 10. Прагледзьце (па магчымасці) кінафільм па творах В. Быкава 
«Доўгія вёрсты вайны» і падрыхтуйце водгук па алгарытме: 
1) агульнае ўражанне ад кінафільма;
2) эпізоды, якія найбольш уразілі;
3) уласныя адносіны да герояў (сімпатыя ці антыпатыя, 

яе тлумачэнне, ацэнка ўчынкаў, разуменне ўнутранага свету, 
пачуццяў і перажыванняў герояў);

4) кінематаграфічныя сродкі стварэння вобразаў (каму на-
даецца больш увагі, хто часцей паказваецца буйным планам, 
знешні выгляд, дэталі партрэта і адзення, жэсты, голас і г. д.);

5) ацэнка рэжысёрскай і акцёрскай работы.
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6) выяўлення літаратурнага і культурнага кругагляду, цытат, 
спасылак на іншых аўтараў, іншыя творы на неабходную тэму;

7) арыгінальнага, яркага заключэння;
8) адсутнасці памылак.

 2.  Праверце свае здольнасці ў вершаскладанні. Складзіце дыяман-
ту «Паэзія».

 Слоўнік да задання

Дыяманта — сямірадковы верш, пабудаваны на антаніміі 
паняццяў.

1) Тэма (назоўнік).
2) Два азначэнні (прыметнікі).
3) Дзеянне (тры дзеясловы).
4) Асацыяцыі (чатыры назоўнікі).
 1, 2 (антонімы)     3, 4   
5) Дзеянне (тры дзеясловы).
6) Два азначэнні (прыметнікі).
7) Тэма (назоўнік).

Прыклад:
Паэтычны твор.
Мілагучны, шчыры.
Вучыць суперажываць і разумець.
Ты — сум, паэзія. Ты — весялосць, радасць.
Выклікаць, усхваляваць, настроіць.
Урачыстая, удумліва-разважлівая.
Паэзія.

М а к с і м   Б а г д а н о в і ч. «Маёвая песня» 
(«Па-над белым пухам вішняў...»)

 1. Выразна прачытайце верш «Па-над белым пухам вішняў...». Па-
старайцеся пры чытанні перадаць настраёвасць верша, пачуцці 
самога аўтара. Паразважайце, якая інтанацыя — спакойная, 
даверлівая, усхваляваная або ўрачыстая, узнёслая — лепш пера-
дасць усе адценні перажыванняў паэта.

 2. Да верша «Па-над белым пухам вішняў...», які меў і другую наз-
ву — «Маёвая песня», М. Багдановіч абраў эпіграф. Паспра-

буйце перакласці яго і растлумачыць сэнс эпіграфа, назавіце 
літаратурную крыніцу тэксту. 
De la musigue avant toute chose (з французскай мовы).

 3. Успомніце і  аднавіце песню «Па-над белым пухам вішняў...» 
(музыка У. Карызны або А. Туранкова). Які настрой выклікае 
яна ў вас? Як узбагацілася ваша ўспрыманне верша? Ствары-
це невялікі эцюд (першапачатковы накід, эскіз, частка будучага 
кампазіцыйнага цэлага) (вусна або пісьмова), навеяны творамі 
музычнага і паэтычнага мастацтва.

 4. Намалюйце словамі або фарбамі, вылепіце з пластыліну або 
вышыйце крыжыкам, выканайце відарыс матылька ў тэхніцы 
аплікацыі (на выбар). Калі вы не валодаеце такімі здольнасцямі — 
не засмучайцеся. Дамалюйце матылька і расфарбуйце згодна 
з вашым уяўленнем.

 5. Прыдумайце эмблему (знак, які выражае паняцце, ідэю) верша 
(або творчасці паэта, самога паэта), матывуйце свой выбар.

 6. Прачытайце казку і адгадайце імя ўтойваемага героя.
«Даўно гэта было, калі чалавек толькі пачаў сеяць жыта. 

На шэрай, патрэсканай зямлі яно расло невялікае. Сумна было 
каласкам гайдацца пад ветрам на спякотным сонцы. Надышла 
ноч. Яна прынесла расу і прахалоду, напаіла каласкі расою. 
Выпрасталіся яны, паднялі галоўкі і ўбачылі ў небе мноства зо-
рак. Залюбаваліся каласкі зоркамі. “Ідзіце да нас”, — паклікалі 
каласкі. І раптам зоркі пачалі падаць на зямлю. Раніцай яны 
сталі ярка-сінімі і разам з каласкамі ціха гайдаліся пад ветрам. 
Хутка зоркі гэтыя ператварыліся ў кветкі, і людзі пачалі на-
зываць іх васількамі.
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6) выяўлення літаратурнага і культурнага кругагляду, цытат, 
спасылак на іншых аўтараў, іншыя творы на неабходную тэму;

7) арыгінальнага, яркага заключэння;
8) адсутнасці памылак.

 2.  Праверце свае здольнасці ў вершаскладанні. Складзіце дыяман-
ту «Паэзія».

 Слоўнік да задання

Дыяманта — сямірадковы верш, пабудаваны на антаніміі 
паняццяў.

1) Тэма (назоўнік).
2) Два азначэнні (прыметнікі).
3) Дзеянне (тры дзеясловы).
4) Асацыяцыі (чатыры назоўнікі).
 1, 2 (антонімы)     3, 4   
5) Дзеянне (тры дзеясловы).
6) Два азначэнні (прыметнікі).
7) Тэма (назоўнік).

Прыклад:
Паэтычны твор.
Мілагучны, шчыры.
Вучыць суперажываць і разумець.
Ты — сум, паэзія. Ты — весялосць, радасць.
Выклікаць, усхваляваць, настроіць.
Урачыстая, удумліва-разважлівая.
Паэзія.

М а к с і м   Б а г д а н о в і ч. «Маёвая песня» 
(«Па-над белым пухам вішняў...»)

 1. Выразна прачытайце верш «Па-над белым пухам вішняў...». Па-
старайцеся пры чытанні перадаць настраёвасць верша, пачуцці 
самога аўтара. Паразважайце, якая інтанацыя — спакойная, 
даверлівая, усхваляваная або ўрачыстая, узнёслая — лепш пера-
дасць усе адценні перажыванняў паэта.

 2. Да верша «Па-над белым пухам вішняў...», які меў і другую наз-
ву — «Маёвая песня», М. Багдановіч абраў эпіграф. Паспра-

буйце перакласці яго і растлумачыць сэнс эпіграфа, назавіце 
літаратурную крыніцу тэксту. 
De la musigue avant toute chose (з французскай мовы).

 3. Успомніце і  аднавіце песню «Па-над белым пухам вішняў...» 
(музыка У. Карызны або А. Туранкова). Які настрой выклікае 
яна ў вас? Як узбагацілася ваша ўспрыманне верша? Ствары-
це невялікі эцюд (першапачатковы накід, эскіз, частка будучага 
кампазіцыйнага цэлага) (вусна або пісьмова), навеяны творамі 
музычнага і паэтычнага мастацтва.

 4. Намалюйце словамі або фарбамі, вылепіце з пластыліну або 
вышыйце крыжыкам, выканайце відарыс матылька ў тэхніцы 
аплікацыі (на выбар). Калі вы не валодаеце такімі здольнасцямі — 
не засмучайцеся. Дамалюйце матылька і расфарбуйце згодна 
з вашым уяўленнем.

 5. Прыдумайце эмблему (знак, які выражае паняцце, ідэю) верша 
(або творчасці паэта, самога паэта), матывуйце свой выбар.

 6. Прачытайце казку і адгадайце імя ўтойваемага героя.
«Даўно гэта было, калі чалавек толькі пачаў сеяць жыта. 

На шэрай, патрэсканай зямлі яно расло невялікае. Сумна было 
каласкам гайдацца пад ветрам на спякотным сонцы. Надышла 
ноч. Яна прынесла расу і прахалоду, напаіла каласкі расою. 
Выпрасталіся яны, паднялі галоўкі і ўбачылі ў небе мноства зо-
рак. Залюбаваліся каласкі зоркамі. “Ідзіце да нас”, — паклікалі 
каласкі. І раптам зоркі пачалі падаць на зямлю. Раніцай яны 
сталі ярка-сінімі і разам з каласкамі ціха гайдаліся пад ветрам. 
Хутка зоркі гэтыя ператварыліся ў кветкі, і людзі пачалі на-
зываць іх васількамі.
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— Вось так на Беларусі з’явіліся васількі. Але слухаем казку 
далей.

Больш чым за сто гадоў таму назад пасяліўся ў жыце адзін 
Васілёк. Быў ён нядужы, слабенькі, і аднойчы моцны вецер 
вырваў яго з карэннем і панёс далёка ад сваёй нівы, у чужы 
край. Засумаваў па Радзіме Васілёк, пытаў у вятроў, ці красу-
юць яшчэ каласкі на палях, прасіў сонца, каб часцей на Радзіму 
яго заглядала, цяплей зямельку сагравала. А сам, трацячы 
апошнія сілы, сплятаў вяночак з красак, каласкоў і зорак, па-
мяць аб сабе хацеў на Радзіму паслаць. Прайшло шмат часу. Не 
стала Васілька, толькі вяночак застаўся. І хто дакранецца да 
яго, той становіцца моцным і дужым, а зоркі з вяночка асвят-
ляюць яму шлях у цемры.

Няма на Беларусі такога чалавека, які б не трымаў у руках 
вяночак, сплецены Васільком. Жывучы далёка па-за межамі 
Беларусі, пазбаўлены яе моўнага, культурнага, бытавога ася-
роддзя, гэты Васілёк стаў выдатным беларускім паэтам». 

— Як завуць гэтага паэта?
Адказ:  

 7. Падрыхтуйцеся да конкурсу на лепшага чытальніка вершаў су-
часных паэтаў, прысвечаных М. Багдановічу. 

 8. Якія старонкі творчай біяграфіі М. Багдановіча вам найбольш 
запомніліся?

 Дадатковую інфармацыю пра творчасць 
М. Багдановіча вы атрымаеце ў інтэрнэце.

Д а н у т а   Б і ч э л ь. «Роднае слова»
 1. Складзіце слоўнічак выказванняў беларускіх пісьменнікаў пра 

мову, роднае слова і на тэму аднаго з іх падрыхтуйце невялікае 
вуснае выступленне. 

 2. Уявіце сябе карэспандэнтам школьнай газеты. Вы атрымалі за-
данне — падрыхтаваць інтэрв’ю са знакамітай паэткай Д. Бічэль 
па хвалюючых пытаннях нацыянальнай культуры, мовы. Пад-
рыхтуйце пытанні, якія б вы хацелі задаць свайму субяседніку. 

Напішыце невялікі газетны артыкул, які выкладае змест такой 
гутаркі.

 Слоўнік да задання

Інтэрв’ю — прызначаная для друку, радыё, тэлебачання 
гутарка з якой-небудзь асобай.

 3. Правядзіце конкурс на лепшага чытальніка вершаў пра Радзіму, 
мову.

 4. Праверце свае здольнасці ў вершаскладанні. Складзіце сінквейн 
«Роднае слова».

Р ы г о р    Б а р а д у л і н. «Мы — беларусы...» 
(«Мы больш сваёй ахвярнасцю вядомы...»)

 1. Паспрабуйце напісаць ліст-зварот да паэта. Якія пачуцці, адно-
сіны да адрасата будуць выражаны ў  зваротках, агульных 
інтанацыях, стылі пісьма? 

 Слоўнік да задання

Адрасат — той, каму адрасавана пісьмо; стыль — сукуп-
насць прыёмаў выкарыстання моўных сродкаў для выказвання 
думак.

 2. Падрыхтуйце з дапамогай слоў ці намалюйце алоўкамі (фарбамі) 
карціну — апісанне краявідаў роднай старонкі. Наладзьце вы-
ставу малюнкаў.

 3. Падрыхтуйце разам з аднакласнікамі літаратурна-музычную 
кампазіцыю «У кожным сэрцы Бацькаўшчыны гукі». Размяр-
куйце абавязкі, заданні для творчых груп; складзіце сцэнарый. 
Падбярыце песні (касеты з запісамі песень), рэпрадукцыі карцін 
беларускіх мастакоў, вывучыце на памяць вершы пра Радзіму, 
мову. Запрасіце на «гасцявы ўрок» вядомага дзеяча культуры, 
літаратуры. З дапамогай настаўніка, калектыўна, а пасля сама-
стойна падрыхтуйце пытанні для госця «круглага стала».

 4. Напішыце нататку пра творчую сустрэчу ў школьную насцен-
газету.
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— Вось так на Беларусі з’явіліся васількі. Але слухаем казку 
далей.

Больш чым за сто гадоў таму назад пасяліўся ў жыце адзін 
Васілёк. Быў ён нядужы, слабенькі, і аднойчы моцны вецер 
вырваў яго з карэннем і панёс далёка ад сваёй нівы, у чужы 
край. Засумаваў па Радзіме Васілёк, пытаў у вятроў, ці красу-
юць яшчэ каласкі на палях, прасіў сонца, каб часцей на Радзіму 
яго заглядала, цяплей зямельку сагравала. А сам, трацячы 
апошнія сілы, сплятаў вяночак з красак, каласкоў і зорак, па-
мяць аб сабе хацеў на Радзіму паслаць. Прайшло шмат часу. Не 
стала Васілька, толькі вяночак застаўся. І хто дакранецца да 
яго, той становіцца моцным і дужым, а зоркі з вяночка асвят-
ляюць яму шлях у цемры.

Няма на Беларусі такога чалавека, які б не трымаў у руках 
вяночак, сплецены Васільком. Жывучы далёка па-за межамі 
Беларусі, пазбаўлены яе моўнага, культурнага, бытавога ася-
роддзя, гэты Васілёк стаў выдатным беларускім паэтам». 

— Як завуць гэтага паэта?
Адказ:  

 7. Падрыхтуйцеся да конкурсу на лепшага чытальніка вершаў су-
часных паэтаў, прысвечаных М. Багдановічу. 

 8. Якія старонкі творчай біяграфіі М. Багдановіча вам найбольш 
запомніліся?

 Дадатковую інфармацыю пра творчасць 
М. Багдановіча вы атрымаеце ў інтэрнэце.

Д а н у т а   Б і ч э л ь. «Роднае слова»
 1. Складзіце слоўнічак выказванняў беларускіх пісьменнікаў пра 

мову, роднае слова і на тэму аднаго з іх падрыхтуйце невялікае 
вуснае выступленне. 

 2. Уявіце сябе карэспандэнтам школьнай газеты. Вы атрымалі за-
данне — падрыхтаваць інтэрв’ю са знакамітай паэткай Д. Бічэль 
па хвалюючых пытаннях нацыянальнай культуры, мовы. Пад-
рыхтуйце пытанні, якія б вы хацелі задаць свайму субяседніку. 

Напішыце невялікі газетны артыкул, які выкладае змест такой 
гутаркі.

 Слоўнік да задання

Інтэрв’ю — прызначаная для друку, радыё, тэлебачання 
гутарка з якой-небудзь асобай.

 3. Правядзіце конкурс на лепшага чытальніка вершаў пра Радзіму, 
мову.

 4. Праверце свае здольнасці ў вершаскладанні. Складзіце сінквейн 
«Роднае слова».

Р ы г о р    Б а р а д у л і н. «Мы — беларусы...» 
(«Мы больш сваёй ахвярнасцю вядомы...»)

 1. Паспрабуйце напісаць ліст-зварот да паэта. Якія пачуцці, адно-
сіны да адрасата будуць выражаны ў  зваротках, агульных 
інтанацыях, стылі пісьма? 

 Слоўнік да задання

Адрасат — той, каму адрасавана пісьмо; стыль — сукуп-
насць прыёмаў выкарыстання моўных сродкаў для выказвання 
думак.

 2. Падрыхтуйце з дапамогай слоў ці намалюйце алоўкамі (фарбамі) 
карціну — апісанне краявідаў роднай старонкі. Наладзьце вы-
ставу малюнкаў.

 3. Падрыхтуйце разам з аднакласнікамі літаратурна-музычную 
кампазіцыю «У кожным сэрцы Бацькаўшчыны гукі». Размяр-
куйце абавязкі, заданні для творчых груп; складзіце сцэнарый. 
Падбярыце песні (касеты з запісамі песень), рэпрадукцыі карцін 
беларускіх мастакоў, вывучыце на памяць вершы пра Радзіму, 
мову. Запрасіце на «гасцявы ўрок» вядомага дзеяча культуры, 
літаратуры. З дапамогай настаўніка, калектыўна, а пасля сама-
стойна падрыхтуйце пытанні для госця «круглага стала».

 4. Напішыце нататку пра творчую сустрэчу ў школьную насцен-
газету.
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А н а т о л ь   В я р ц і н с к і. 
«Рэквіем па кожным чацвёртым»

 1. Выразна прачытайце верш. Якімі эмоцыямі і пачуццямі вы хаце-
лі б падзяліцца са слухачамі? Падумайце, з якой інтанацыяй 
трэба чытаць кожную з частак; прыдумайце назвы кожнай з іх. 
Складзіце цытатны план твора.

 2. Складзіце слоўнік «Гама пачуццяў».
Інструкцыя па выкананні: апішыце паслядоўна тыя змены, 

што адбыліся па ходу прачытання кожнай новай часткі верша 
А. Вярцінскага «Рэквіем па кожным чацвёртым»:

а) у вашым настроі;
б) пачуццях і ўражаннях;
в) эмацыянальным і псіхалагічным стане. 

 3. Знайдзіце і паслухайце творы музычнага мастацтва (да прыкла-
ду, «Рэквіем» В. А. Моцарта, «Рэквіем» Д. Кабалеўскага, вакальна-
сімфанічная паэма «Вечна жывыя» Г. Вагнера), а таксама раз-
гледзьце рэпрадукцыі карцін беларускіх мастакоў, прысвечаныя 
тэме вайны (да прыкладу, М.  Р.  Залознага «9 Мая. Удовы»; 
У. Міхайлоўскага «Хатынскі набат»; І. П. Рэя «З вогненнай вёскі», 
«Быль вогненных гадоў. Год 41-ы»; альбом М. Савіцкага «Лічбы 
на сэрцы» і інш.). Перадайце свае пачуцці, навеяныя творамі му-
зычнага, выяўленчага і паэтычнага мастацтва, пры дапамозе 
слова, фарбы, алоўка. Вусна апішыце тыя карціны, што ўзніклі 
ў вашым уяўленні пад уплывам твораў розных відаў мастацтва; 
падбярыце дакладныя словы для стварэння асацыятыўнага рада.

Рэфлексія «Воблака настрою»
Падрыхтуйцеся да сустрэчы з паэзіяй, музыкай і жывапісам. 

Перадайце свае пачуцці, настрой, навеяныя творамі музычна-
га, выяўленчага і паэтычнага мастацтва. У якіх фарбах можна 
перадаць ваш душэўны стан? Стварыце пры дапамозе каляро-
вых алоўкаў, фламастараў сваё «Воблака настрою».

 

 4. Праверце свае здольнасці ў вершаскладанні. Складзіце сінквейн 
«Вайна».

 Прыкладны варыянт

Вайна
Жудасная, крывавая

Забівае, разбурае, знішчае
Гэта слёзы і боль

Смерць

 5. Па магчымасці наведайце Беларускі дзяржаўны музей гісторыі 
Вялікай Айчыннай вайны ў Мінску (школьны або раённы (аблас-
ны) музей Славы), складзіце спіс праблемных пытанняў, з якімі 
вы хацелі б звярнуцца да экскурсавода.

 6. Падрыхтуйцеся да ўрока-рэквіема. Запрасіце на ўрок ветэрана 
Вялікай Айчыннай вайны. З дапамогай настаўніка, калектыўна, 
а пасля самастойна падрыхтуйце пытанні для госця, самаробныя 
сувеніры. 

 7. Па жаданні: зрабіце фотаздымкі аб сустрэчы, аформіце фотааль-
бом «Памяць сэрца»; запішыце гукавое (відэа-) пісьмо-падзяку 
«Героям апошняй вайны». Паспрабуйце стварыць (з дапамогай 
настаўнікаў, таварышаў, бацькоў, старэйшых братоў і/або ся-
сцёр) мультымедыйную прэзентацыю; падумайце, якія творы 
літаратуры, музычнага і выяўленчага мастацтва неабходна вы-
карыстаць.

Н і л   Г і л е в і ч. «Маці»
 В а с і л ь   З у ё н а к. «Я са шляхоў далёкіх...»

 1. Ці часта вы выказваеце свае пачуцці самаму дарагому чалаве-
ку? У вас з’явілася такая магчымасць. Падрыхтуйце паэтычнае 
(празаічнае) прызнанне ў любові да сваёй маці. 

 2. Успомніце задушэўнасць размоў, звернутых да маці, і падрых-
туйце вуснае (пісьмовае) выказванне па адной з тэм: «Дзякуй, 
мама!», «Мой самы родны чалавек».

 3. З дапамогай якіх вобразна-выяўленчых сродкаў створаны воб-
раз маці ў паэтычным (вершаваным) творы? Параўнайце яго 
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А н а т о л ь   В я р ц і н с к і. 
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з вобразам, створаным у жывапісе (да прыкладу, рэпрадукцыя 
карціны — мастак І. Пратасеня. «Бацькоўскі дом»).

 4. Праверце свае здольнасці ў вершаскладанні. Складзіце сінквейн 
«Сям’я», «Бацькоўскі дом».

Узор:

Бацькоўскі дом
Утульны, надзейны, верны

Абароніць, навучыць, выхавае
Там заўсёды рады табе

Школа жыцця

Узор:

Бацькі і дзеці
Добрыя і шчырыя

Любяць, дапамагаюць, радуюцца
Усе паважаюць адно аднаго

Сям’я

 5. Разгадайце рэбус. Запішыце адгадку.

Адгадка:     

 6. Падрыхтуйце вуснае маналагічнае выказванне паводле афарыз-
маў (на выбар):
«Дзеці не толькі бачаць недахопы бацькоў, але і горшы 

з усіх недахопаў — крывадушнасць бацькоў» (Л. Талстой).
«Вы вашымі словамі падманеце дарослага, але не падмане-

це дзіця» (Ф. Адоеўскі).
«Вельмі карысна і нам самім вучыцца ў дзяцей» (М. Горкі).
«Усе дарослыя спачатку былі дзецьмі, толькі мала хто з іх 

пра гэта помніць.

Дарослыя ніколі нічога не разумеюць самі, а для дзяцей 
вельмі цяжка без канца ім усё тлумачыць.

І я баюся не стаць такім, як дарослыя...
Адны толькі дзеці ведаюць, чаго шукаюць» (Антуан дэ 

Сент-Экзюперы).

 7.  Паспрабуйце стварыць сімвалічную мадэль узаемаадносін да-
рослых і дзяцей. 
Пазнаёмцеся з наступнымі праектамі і прадстаўце сваё бачанне.

  1     2    3

1. Вучымся адно 2. Мы патрэбны 3. Заўсёды разам.
 ў аднаго. адно аднаму.   

Я к у б   К о л а с. «Дзядзька-кухар» 
(урывак з паэмы «Новая зямля»)

 1. Праслухайце (па магчымасці) грамзапіс паэмы «Дзядзька-кухар» 
у выкананні У. Бузука або аўдыязапіс (мастацкае электроннае вы-
данне на 2 кампакт-дысках. — Мінск: Маст. літ., 2006—2007). Пад-
рыхтуйце з таварышамі выразнае чытанне ўрыўка для «Тэатра 
ля мікрафона». Перадайце камічнасць сітуацый, намаляваных 
аўтарам, пры дапамозе розных спосабаў маўлення: інтанацыі, 
лагічных націскаў, паўз і інш.
Наладзьце конкурс на лепшага чытальніка ўрыўка.

 2. З дапамогай якіх вобразна-выяўленчых сродкаў створаны воб-
раз дзядзькі Антося ў творы? Параўнайце яго з вобразам, створа-
ным у выяўленчым мастацтве. Падрыхтуйце вусную замалёўку, 
скарыстаўшы рэпрадукцыю карціны А. Малішэўскага «Дзядзька 
Антось з дзецьмі», якая змешчана ў альбоме «Якуб Колас. Матэ-
рыялы для выстаўкі ў школе», або ілюстрацыі В. Шаранговіча да 
паэмы Я. Коласа «Новая зямля».

+ ,
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Параўнайце сваё ўражанне ад гэтых двух твораў — паэтычнага 
і жывапіснага. 

 3. Калі б вы былі мастакамі, які эпізод з прачытанага ўрыўка пра-
ілюстравалі б? Абгрунтуйце свой выбар, падпішыце ілюстрацыю 
адпаведнымі радкамі з твора.

 4. Падрыхтуйцеся да стварэння вуснага апавядання пра дзядзьку 
Антося. План апавядання-характарыстыкі можа быць такім:
1) Дзядзька — тонкі знаўца дзіцячай псіхалогіі.
2) Дзядзька — цікавы апавядальнік, экскурсавод.
3) Дзядзька — майстра на ўсе рукі.
4) Дзядзька — арыгінальны кулінар.

 5. Ці не захацелася вам таксама, як і героям твора, пакаштаваць 
клёцак, звараных у  бярозавым соку? Уявіце сабе, што вам 
пра панавалі стаць вядучым перадачы «Смак». Даведайцеся 
кулінарны рэцэпт, падзяліцеся ім са сваёй аўдыторыяй. Пра-
пануйце бацькам папоўніць стравамі старадаўняй белару-
скай кухні ваш стол. Паспрабуйце з дапамогай матулі (бабулі, 
сястрычкі) прыгатаваць клёцкі, звараныя ў бярозавым соку. 
Падумайце, як вы звернецеся да старэйшых сямейнікаў, якія 
словы і выразы выкарыстаеце, каб папрасіць дапамогі. 
Запрасіце на вячэру сваіх таварышаў, аднакласнікаў. Прадумай-
це змест запрашэння, формулы маўленчага этыкету. 

Раздзел IV
Цікавае і захапляючае 

ў звычайным, паўсядзённым

З м і т р о к   Б я д у л я. «На Каляды к сыну»
 1. Прачытайце ўзор кадраплана «Паход Тэклі ў горад. Сустрэча» 

і самастойна складзіце свой варыянт (або падрыхтуйце серыю 
малюнкаў з падабранымі да іх па змесце цытатамі). 

Кадр 1
«Пайду да сына!» 

На малюнку могуць быць паказаны 
зай  зд росныя твары аднавяскоўцаў 
і ўзрушаны твар Тэклі.
«На зморшчаным твары шчаслівая 
ўсмешка»

Кадр 2 
У дарозе

Раніца. Аснежанае поле. 
Задуменны і шчаслівы твар старой 
жанчыны, якая спяшаецца да сына.
«I шчасце яе расло...»

Кадр 3 
Начлег у вёсцы

Тэкля сярод незнаёмых людзей расказ-
вае пра сына.
«Гэткім тонам, гэткай шчаслівай гу тар-
кай...»

Кадр 4 
Працяг дарогі 

Ранак. Белае поле. Згорбленая стомле-
ная постаць жанчыны.
«Нічога — горад блізка»

Кадр 5 
Вось і горад

Сярод гарадскіх пабудоў старэнькая 
жанчына ў хустачцы.
«У старых вачах бліснуў радасны ага нёк...
— Нічога, у сына адпачну...»

Кадр 6 
На цёмных вуліцах.
Пошукі

Разгубленая Тэкля звяртаецца да лю-
дзей па дапамогу, ад яе ўсе адварочваюц-
ца, хто са смехам, хто са спачуваннем.
«Гэткім чынам нехта завёў яе да гара-
давога... Там яна пераначавала, галодная 
і змёрзлая»
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Раздзел IV
Цікавае і захапляючае 

ў звычайным, паўсядзённым

З м і т р о к   Б я д у л я. «На Каляды к сыну»
 1. Прачытайце ўзор кадраплана «Паход Тэклі ў горад. Сустрэча» 

і самастойна складзіце свой варыянт (або падрыхтуйце серыю 
малюнкаў з падабранымі да іх па змесце цытатамі). 

Кадр 1
«Пайду да сына!» 

На малюнку могуць быць паказаны 
зай  зд росныя твары аднавяскоўцаў 
і ўзрушаны твар Тэклі.
«На зморшчаным твары шчаслівая 
ўсмешка»

Кадр 2 
У дарозе

Раніца. Аснежанае поле. 
Задуменны і шчаслівы твар старой 
жанчыны, якая спяшаецца да сына.
«I шчасце яе расло...»

Кадр 3 
Начлег у вёсцы

Тэкля сярод незнаёмых людзей расказ-
вае пра сына.
«Гэткім тонам, гэткай шчаслівай гу тар-
кай...»

Кадр 4 
Працяг дарогі 

Ранак. Белае поле. Згорбленая стомле-
ная постаць жанчыны.
«Нічога — горад блізка»

Кадр 5 
Вось і горад

Сярод гарадскіх пабудоў старэнькая 
жанчына ў хустачцы.
«У старых вачах бліснуў радасны ага нёк...
— Нічога, у сына адпачну...»

Кадр 6 
На цёмных вуліцах.
Пошукі

Разгубленая Тэкля звяртаецца да лю-
дзей па дапамогу, ад яе ўсе адварочваюц-
ца, хто са смехам, хто са спачуваннем.
«Гэткім чынам нехта завёў яе да гара-
давога... Там яна пераначавала, галодная 
і змёрзлая»
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Кадр 7
У доме сына

На парозе багатага дома. Лёкай з усмеш-
кай пазірае на жанчыну, пачуўшы, чыя 
яна маці.
«— Пусціце... я да сына свайго іду, да 
Лаў рука!»

Кадр 8
Сустрэча

Старая жанчына кідаецца абдымаць ма-
ладога чалавека ў чорным сурдуце.
«— Лаўручок мой! Сынок! — як непры-
том ная кінулася да яго Тэкля... — Род-
нен...
Ён раптам пачырванеў, паглядзеў на 
слуг ды хрыпла крыкнуў: “Чаму вы пус-
каеце ў пакой розных жабрачак шалё-
ных?”»

Кадр 9 
Роспач

Тэкля за варотамі дома. 
Шумны тратуар. Белы разгублены твар 
старой жанчыны, згорбленая постаць.
«Яна нават не чула, як з акалелых пальцаў 
выпаў гасцінец роднага, доўгажаданага 
сына.
Некалькі трохрублёвых прыліплі да 
мак раватага тратуара»

 2. У апавяданні З. Бядулі «На Каляды к сыну» выдзяляюцца тры 
асноўныя эпізоды: 1) вясковае жыццё ўдавы Тэклі; 2) па дарозе 
ў горад да сына; 3) доўгачаканая сустрэча або марныя надзеі маці.
Паспрабуйце зрабіць драматызацыю трэцяга эпізоду. Для гэтага 
вызначце дзейных асоб, змест рэмарак да першага дзеян ня, пер-
шай і наступных з’яў гэтага дзеяння і г. д. Запішыце і аформіце 
сваю работу, якую пажадана выконваць у супра цоўніцтве.

 3. Падрыхтуйце сцэнарый аднаго з урыўкаў твора, прытрым ліва-
ючыся наступных парад:
— аднавіце ў памяці змест эпізоду, па якім складаецца 

сцэна рый;
— вызначце дзейных асоб, падбярыце інфармацыю пра 

дзейных асоб (знешнасць, узрост, сацыяльнае становішча, 
паводзіны персанажа);

— апішыце месца, дзе і калі будзе адбывацца дзеянне 
ў інсцэніроўцы;

— прадумайце дыялогі і маналогі дзейных асоб;
— складзіце тэксты рэмарак і рэплік герояў;
— выпішыце характарыстыкі дзейных асоб, зробленыя 

аўтарам;
— прадумайце дэкарацыі, касцюмы дзейных асоб, музычнае 

суправаджэнне, асвятленне.

 4. Зрабіце інсцэніроўку па ўрыўку (на выбар) з апавядання З. Бядулі 
«На Каляды к сыну». Наладзьце калектыўнае абмеркаванне 
інсцэніроўкі, падрыхтуйце вусны калектыўны водгук.

Я н к а   Б р ы л ь. «Сірочы хлеб»
 1. З якімі фактамі біяграфіі Я. Брыля вы пазнаёміліся ў папярэдніх 

класах? Якія факты яго біяграфіі можна аднавіць з наступных 
слоў самога пісьменніка: «Данік з “Сірочага хлеба”, вядома, не 
я, а тып, або заяўка на яго, мілы сябар майго дзяцінства, якога 
я зляпіў з многіх знаёмых хлопчыкаў, дадаўшы трохі свайго. Свай-
го найбольш — у Данікавай закаханасці ў польскую настаўніцу, 
якая была, якую я любіў, можа, нават мацней, чым напісаў пра 
гэта» (Брыль, Я. Думы ў дарозе / Я. Брыль // Пяцьдзясят чатыры 
дарогі : аўтабіяграфіі беларускіх пісьменнікаў / склад. Я. Казе-
ка. — Мінск, 1963. — С. 62).

 2. Правядзіце міні-даследаванне і падрыхтуйце тэзісы вуснага вы-
казвання па пытанні «Чым блізкія лёсы самога пісьменніка і яго 
героя Даніка Мальца?».

 3. Уявіце, што вам трэба распавесці пра асобу Я. Брыля: а) неда-
сведчанаму слухачу, які чуе гэтае імя ўпершыню; б) дасведча-
наму суразмоўцу, напрыклад, свайму аднакласніку. Зрабіце два 
варыянты накідаў сваіх расповедаў. Чым будуць адрознівацца 
гэтыя варыянты?

 4. Прыміце ўдзел у віктарыне.
Дзе і калі адбываюцца падзеі ў аповесці?  
Назавіце галоўнага героя твора.  
Якія настаўнікі былі ў Даніка Мальца?  
Хто быў Даніку Мальцу сапраўдным сябрам і духоўным 

настаўнікам?  
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   82      83   

Хто такі Мікола Кужалевіч?  
Як звалі любімую настаўніцу Даніка?  
Якія творы з беларускай і польскай літаратуры чытала дзе-

цям пані Мар’я?  
Якую кнігу пані Мар’я падарыла Даніку?  
За што Данік быў выключаны са школы?  

 5. Разгадайце наступную крыжаванку. 
Пытанні да крыжаванкі

1) Да якога жанру можна 
ад несці твор Я. Брыля «Сірочы 
хлеб»?

2) Як звалі любімую на стаў-
ніцу Даніка?

3) Пра каго гаварыла ўся 
вёс ка: «Панскі падлізак»?

4) Якую крыўдную мянуш-
ку меў Данік?

5) Як звалі маці Даніка?
6) Якую мянушку далі вучні 

Дулембу?
7) Кнігу якога пісьменніка 

падарыла пані Мар’я Даніку? 
Назавіце прозвішча.

8) Які твор Цёткі чытала 
пані Мар’я вучням?

9) Як звалі старэйшага сяб-
ра Даніка?

Словы-памочнікі: Мар’я, Зося, Прус, жабрак, Цаба, апо-
весць, павук, Мікола, «Міхаська».

І в а н    Н а в у м е н к а. «Жуль Верн»

 1. Знешні партрэт Навуменкавых герояў у творы адсутнічае. Вус-
на (пісьмова) намалюйце партрэт хлопцаў-аднакласнікаў, рас-
кажыце, якімі яны вам бачацца. Звярніце ўвагу на дэталі, што 
дапамагаюць вам «дамаляваць» іх партрэт. Як вы думаеце, чаму 

ў апавяданні няма дэталёвага і падрабязна выпісанага партрэта 
дзеючых асоб?

 2. Уявіце вобраз аўтара-апавядальніка па наступнай самахаракта-
рыстыцы: «люблю фантазію і таямнічасць...».

 3. Пазнайце герояў па наступных апісаннях і ўпішыце прапушчанае 
слова:
а) «Чырванашчокі мацак         , які лятаў зімой 

у рас хрыстаным кажушку, а засопшыся, праганяў смагу кавал-
кам лёду», «грыз лёд, як цукар», мог нават босым гадзіну гуляць 
па лёдзе, і «ніякая хвароба яго не брала», «насіўся па замерзшай 
рачулцы на сваіх дзеравяшках з ранку да вечара і, здаецца, 
мог бы там і начаваць», «але варочацца пад вечар дамоў  
   прымушалі некаторыя прычыны: трэба было 
пад’есці, які б смачны ні быў сіняваты лёд са срабрыстымі 
вочкамі застыглых у ім бурбалак, але без падмацавання буль-
бай     жывот ныў і бурчаў, а ногі пачыналі пру-
цянець...». «На навуку          налягаў не вельмі 
і ўрокі вучыў збольшага. Таму ў яго заўсёды было многа вольна-
га часу, якім ён распараджаўся як хацеў». «    ля-
ніва ўставаў з самай задняй парты, за якой ён сядзеў, і медзве-
дзяватай паходкай ішоў праз увесь клас да карты».   
лічыў слабейшых за сябе «непаўнацэннымі, і    
без лішняй далікатнасці заўсёды аб гэтым напамінаў», і на-
сміхаўся з іх, «рагатаў на ўсё горла».

б)        старанна вучыўся, вельмі любіў чытаць. Кнігі 
для яго былі лепшымі сябрамі. Асабліва        падабаліся 
кнігі пра падарожжы, у якіх герояў «вядзе ў нябачаны свет 
нейкая нястрымная прага да новага, нязведанага, неапісанага». 
Такімі былі кнігі французскага пісьменніка Жуля Верна, дзя-
куючы якому «рана пачаў вандраваць па свеце. Для гэтага не 
трэба было ні караблёў, ні цягнікоў, ні цягавітых мулаў. Хапала 
адной фантазіі».

в) «Нічога асаблівага не знаходзіў я ні ў яго знешнасці, ні 
ў адказах, ні нават у ведах.    , на першы погляд, 
выглядаў бесклапотным рагатуном, якому проста шанцавала». 
Вылучала     з ліку іншых «нястрымная і нена-
сытная цікаўнасць». 
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Якую кнігу пані Мар’я падарыла Даніку?  
За што Данік быў выключаны са школы?  

 5. Разгадайце наступную крыжаванку. 
Пытанні да крыжаванкі

1) Да якога жанру можна 
ад несці твор Я. Брыля «Сірочы 
хлеб»?

2) Як звалі любімую на стаў-
ніцу Даніка?

3) Пра каго гаварыла ўся 
вёс ка: «Панскі падлізак»?

4) Якую крыўдную мянуш-
ку меў Данік?

5) Як звалі маці Даніка?
6) Якую мянушку далі вучні 

Дулембу?
7) Кнігу якога пісьменніка 

падарыла пані Мар’я Даніку? 
Назавіце прозвішча.

8) Які твор Цёткі чытала 
пані Мар’я вучням?

9) Як звалі старэйшага сяб-
ра Даніка?

Словы-памочнікі: Мар’я, Зося, Прус, жабрак, Цаба, апо-
весць, павук, Мікола, «Міхаська».

І в а н    Н а в у м е н к а. «Жуль Верн»

 1. Знешні партрэт Навуменкавых герояў у творы адсутнічае. Вус-
на (пісьмова) намалюйце партрэт хлопцаў-аднакласнікаў, рас-
кажыце, якімі яны вам бачацца. Звярніце ўвагу на дэталі, што 
дапамагаюць вам «дамаляваць» іх партрэт. Як вы думаеце, чаму 

ў апавяданні няма дэталёвага і падрабязна выпісанага партрэта 
дзеючых асоб?

 2. Уявіце вобраз аўтара-апавядальніка па наступнай самахаракта-
рыстыцы: «люблю фантазію і таямнічасць...».

 3. Пазнайце герояў па наступных апісаннях і ўпішыце прапушчанае 
слова:
а) «Чырванашчокі мацак         , які лятаў зімой 

у рас хрыстаным кажушку, а засопшыся, праганяў смагу кавал-
кам лёду», «грыз лёд, як цукар», мог нават босым гадзіну гуляць 
па лёдзе, і «ніякая хвароба яго не брала», «насіўся па замерзшай 
рачулцы на сваіх дзеравяшках з ранку да вечара і, здаецца, 
мог бы там і начаваць», «але варочацца пад вечар дамоў  
   прымушалі некаторыя прычыны: трэба было 
пад’есці, які б смачны ні быў сіняваты лёд са срабрыстымі 
вочкамі застыглых у ім бурбалак, але без падмацавання буль-
бай     жывот ныў і бурчаў, а ногі пачыналі пру-
цянець...». «На навуку          налягаў не вельмі 
і ўрокі вучыў збольшага. Таму ў яго заўсёды было многа вольна-
га часу, якім ён распараджаўся як хацеў». «    ля-
ніва ўставаў з самай задняй парты, за якой ён сядзеў, і медзве-
дзяватай паходкай ішоў праз увесь клас да карты».   
лічыў слабейшых за сябе «непаўнацэннымі, і    
без лішняй далікатнасці заўсёды аб гэтым напамінаў», і на-
сміхаўся з іх, «рагатаў на ўсё горла».

б)        старанна вучыўся, вельмі любіў чытаць. Кнігі 
для яго былі лепшымі сябрамі. Асабліва        падабаліся 
кнігі пра падарожжы, у якіх герояў «вядзе ў нябачаны свет 
нейкая нястрымная прага да новага, нязведанага, неапісанага». 
Такімі былі кнігі французскага пісьменніка Жуля Верна, дзя-
куючы якому «рана пачаў вандраваць па свеце. Для гэтага не 
трэба было ні караблёў, ні цягнікоў, ні цягавітых мулаў. Хапала 
адной фантазіі».

в) «Нічога асаблівага не знаходзіў я ні ў яго знешнасці, ні 
ў адказах, ні нават у ведах.    , на першы погляд, 
выглядаў бесклапотным рагатуном, якому проста шанцавала». 
Вылучала     з ліку іншых «нястрымная і нена-
сытная цікаўнасць». 
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 4. Прыгадайце кульмінацыйны момант у творы і падкрэсліце, 
пры дапамозе якой мастацкай дэталі перададзены стан душы 
героя ў гэтай сцэне. Прасачыце, як пры дапамозе апісанняў 
перажыванняў, эмацыянальных станаў, пераходаў настрою 
пісьменніку ўдалося перадаць напружанасць падзей. Адра-
зу, як «Рэю быў нанесен удар у самае сэрца», «яго спецыяльна 
зачэплівалі, падкалвалі, але ён маўчаў, як быццам не было ні 
кнігі, ні палявання за ёй». Андрэю было вельмі крыўдна, да слёз: 
«ледзь-ледзь задрыжала яго верхняя губа, і ён адвярнуўся, каб 
не паказаць сваіх слёз». Андрэй усё ж такі трымаўся мужна, 
выклікаючы павагу хлопцаў: «З усімі тымі, хто памагаў вы-
крадаць Жуля Верна, ён размаўляў, як і раней, і ў голасе не чула-
ся ні пагрозы, ні злосці. Гэтая высакароднасць з боку Рэя неяк 
абяззбройвала».

 5. У апавяданні «Жуль Верн» восем раздзелаў. Прыдумайце кож-
наму з іх назву.

 6. Аповед у творы вядзецца ад імя аўтара, аднаго з галоўных герояў 
апавядання. Акрамя яго яшчэ ёсць два героі — суседскі хлопец 
Кірыла Бомзель і Андрэй Камінскі. 
Падрыхтуйце творчы пераказ са зменаю асобы апавядаль ніка. 
Перакажыце ад імя Андрэя Камінскага (скарочана — Рэй або 
Комін, як звалі яго ўсе ў класе). 
Пазнаёмцеся з памяткаю «Што трэба ведаць, каб зрабіць пера-
каз, памяняўшы асобу апавядальніка».
Па-першае, ведаць погляды на жыццё, перакананні, думкі, 

усю біяграфію таго персанажа, ад імя якога будзеш пераказ-
ваць.

Па-другое, неабходна ўяўляць, як ставіцца літаратурны 
герой да тых (таго), пра каго (што) будзе расказваць.

 7. Напішыце працяг апавядання пасля слоў: «Кірыла, дужы мой 
сусед, працуе настаўнікам, як і я. Шляхі нашы разышліся даўно, 
і зрэшты, я мала аб ім ведаю...», уявіўшы, як мог бы скласціся лёс 
Кірыла Бомзеля. 

 8. Прачытайце самастойна апавяданне І. Навуменкі «Настаўнік 
чарчэння». Чым падобныя вобразы настаўнікаў з апавядання 
«Жуль Верн» і «Настаўнік чарчэння»? Знайдзіце ў тэкстах апісанні 
іх знешнасці. Якія мастацкія дэталі дапамагаюць нам зразумець 
характары Антона Антонавіча і Апалінарыя Феакціставіча? 

 9. Паспрабуйце вызначыць, з дапамогай якіх сродкаў знешняй 
экспрэсіі  — усмешак, позіркаў, жэстаў, інтанацый голасу  — 
пісьменнік раскрыў вобразы персанажаў:
а) Антон Антонавіч Струк — «географ таропка ўвайшоў 

у клас, шпурнуў на стол туга напакаваны жоўты партфель і, 
узяўшы рукі ў бокі, арліным позіркам акінуў прыціхлыя рады 
пяцікласнікаў». 

б) Апалінарый Феакціставіч — «з разгубленай усмешкай 
закрываў класны журнал», «голас у яго быў слабы, прыглуша-
ны, ён дрыжаў і зрываўся, але старога слухалі з затоеным ды-
ханнем», «падабалася ўзрушанасць старога настаўніка, які, 
хвалюючыся, вымаўляў незразумелыя звонкія словы...». 

Як праведзены аналіз дэталей знешняй экспрэсіі дапамог вам 
зразумець хараство душ Навуменкавых герояў, асэнсаваць 
галоўнае, што яднала гэтых настаўнікаў?

 10. Уявіце, што вам даручана аформіць вокладку кнігі І. Навуменкі, 
у якой былі б змешчаны апавяданні «Жуль Верн» і «Настаўнік 
чарчэння». Апішыце, як выглядала б гэта вокладка. Растлу мачце, 
чаму вам бачыцца менавіта такая вокладка.

 11. Падрыхтуйце (на выбар) вуснае (пісьмовае) міні-сачыненне «Мой 
любімы герой з апавяданняў І. Навуменкі», у якім ахарактары-
зуйце героя і выкажыце свае адносіны да яго; вуснае (пісьмовае) 
сачыненне-разважанне на тэму «Мой любімы настаўнік».

 12. Паназірайце за дэталямі знешняй экспрэсіі — усмешка, выраз ва-
чэй, позірк, міміка, жэст, інтанацыі голасу — сваіх родных, знаё-
мых, таварышаў па класе, настаўнікаў. Як гэтыя знешнія дэталі 
дапамагаюць вам выявіць душэўны (унутраны) стан ча ла века, 
яго перажыванні, думкі? Пры дапамозе якіх знешніх дэталей 
партрэта (вочы, рукі і да т. п.) вам удалося выявіць пера ходы на-
строю? перажыванні людзей? Паспрабуйце знайсці дакладныя 
словы, каб перадаць гэту гаму пачуццяў. 

 13. Прачытайце са «Слоўніка эпітэтаў беларускай мовы» (Гаў-
рош, Н. В. Слоўнік эпітэтаў беларускай мовы / Н. В. Гаўрош ; 
пад рэд. Ф. М. Ян коўскага. — Мінск, 1991) мастацкія азначэнні 
знешніх дэталей партрэта (вочы, твар, позірк, усмешка і да т. п.) 
і  выкарыстайце іх у  сваім вусным (пісьмовым) сачыненні 
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з элементамі апісання знешнасці вашых родных (маці, бацька, 
сястра, брат), знаёмых, сяброў, настаўнікаў (на выбар). Выберыце 
з прыведзеных азначэнняў тыя, якія абазначаюць аб’ектыўныя 
прыметы і могуць быць выкарыстаны ў любым стылі.

 Алгарытм сачынення-апісання знешнасці чалавека

1) Уступ. 
Агульнае ўражанне ад прадмета апісання, якое перадае 

асноўную думку.
2) Галоўная частка, у якой раскрываецца асноўная думка. 
Састаўныя часткі апісання знешнасці: а) фігура, пастава, 

выгляд, валасы, вочы, нос і г. д.; б) дзеянні, рухі, звязаныя з ха-
рактарыстыкай састаўных частак апісання.

3) Заключэнне, у якім робіцца вывад пра чалавека, знеш-
насць якога апісваецца.

М і к о л а   Л у п с я к о ў. «Мэры Кэт»
 1. Аповед у творы вядзецца ад імя галоўнага героя Антона Бубнова. 

Падрыхтуйце творчы пераказ са зменаю асобы апавядальніка. 
Перакажыце ад свайго імя першы раздзел апавядання.

 2. Складзіце план апавядання і прыдумайце назвы кожнай частцы.

 3. Прачытайце наступныя радкі:
а) «Я люблю таксама восень з яе першымі яснымі днямі, 

дажджом, з першымі замаразкамі і маразамі. А зіма! А першы 
снег! А іней на дрэвах і лёд на рацэ! І конь, запрэжаны ў сані, 
што імчыцца некуды далёка па дарозе!»

б) «Я люблю вясну, калі з трэскам ломіцца на рацэ лёд 
і гаманкія поўныя воды нясуць крыгі…». 

Ці можна назваць гэтыя радкі лірычнай прозай? а  вершам 
у прозе? Абгрунтуйце сваю думку. Паспрабуйце трансфарма-
ваць (пераўтварыць) празаічныя па форме радкі ў паэтычныя. 
Запішыце іх вершам.

 4. У апавяданні «Мэры Кэт» расказваецца пра ўзаемаадносіны дзя-
цей, школьнае жыццё, першае каханне. Выпішыце са зборнікаў 
прыказак і прымавак, афарызмаў выказванні аб сяброўстве, 
каханні.

 5. Падрыхтуйце вуснае маналагічнае выказванне паводле афа-
рызмаў (на выбар):
«Дзе праўда, там і шчасце» (Прыказка).
«Шчасце людзей заключаецца ў тым, каб любіць справу, 

якую яны павінны рабіць» (К. Гельвецый).
«Ёсць два жаданні, здзяйсненне якіх можа скласці са праў-

днае шчасце чалавека, — быць карысным і мець спакойнае 
сумленне» (Л. Талстой).

«Найвышэйшае шчасце ў жыцці — гэта ўпэўненасць у тым, 
што вас любяць, любяць дзеля вас саміх» (В. Гюго).

«Шчасце ёсць справа лёсу, розуму і характару» (М. Карам-
зін).

«Першы твой абавязак заключаецца ў тым, каб зрабіць 
шчаслівым самога сябе. Калі ты сам шчаслівы, ты зробіш шчас-
лівым і іншых» (Л. Феербах).

«Цаніце кожнае імгненне, кожны дзень жыцця — мо гэта 
і ёсць самая галоўная навука, сапраўднае шчасце» (В. А. Мо-
царт).

 6. З прапанаваных слоў «зманціруйце» (г. зн. падбярыце і аб’яд-
найце часткі ў  адно цэлае) тэксты прыказак і  прымавак аб 
каханні; запішыце іх, правільна расстаўце знакі прыпынку.
1) і нас калі любілі быў час;
2) да травінкі хінецца вясной і травінка;
3) рай мілым і ў шалашы з;
4) і кашаль не схаваеш каханне;
5) зла палюбіш і казла любоў;
6) цешацца мілыя сварацца толькі; 
7) не сэрцу загадаеш;
8) любіць той таго каго хто чубіць і.

 Праверце сябе

1) Быў час, калі любілі і нас.
2) Вясной і травінка да травінкі хінецца.
3) З мілым рай і ў шалашы. 
4) Каханне і кашаль не схаваеш. 
5) Любоў зла — палюбіш і казла.
6) Мілыя сварацца — толькі цешацца. 
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рактарыстыкай састаўных частак апісання.
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найце часткі ў  адно цэлае) тэксты прыказак і  прымавак аб 
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6) цешацца мілыя сварацца толькі; 
7) не сэрцу загадаеш;
8) любіць той таго каго хто чубіць і.

 Праверце сябе

1) Быў час, калі любілі і нас.
2) Вясной і травінка да травінкі хінецца.
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6) Мілыя сварацца — толькі цешацца. 
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7) Сэрцу не загадаеш.
8) Хто каго любіць, той таго і чубіць.

 7. Каханню паэты прысвячалі свае вершы, мастакі — карціны, 
а кампазітары пісалі рамансы. Сёння шырока вядомыя раман-
сы М.  Рымскага-Корсакава, П.  Чайкоўскага, М.  Мусаргскага, 
С. Пракоф’ева, Г. Свірыдава. Праслухайце (па магчымасці) адзін 
з іх. Разгледзьце рэпрадукцыі карцін С. Гарачава «Дзяцінства», 
Э. Рымаровіч «Дзяцінства», М. Казакевіч «Юнацтва». Перадай-
це словамі (алоўкамі, фарбамі) тыя ўражанні, што ўзніклі ў вас 
пад уплывам розных відаў мастацтва. Якія вобразы вы ўявілі 
пад уздзеяннем трох відаў мастацтва — слоўнага, музычнага,  
выяўленчага? З дапамогай якіх сродкаў паэт, кампазітар, мастак 
дапамагаюць нам адчуць стан душы герояў? Пры дапамозе якіх 
спосабаў-прыёмаў Мікола Лупсякоў здолеў перадаць нам стан 
галоўнага героя? Якая мелодыя, на ваш погляд, можа дапамагчы 
адчуць перададзены ў апавяданні «Мэры Кэт» настрой эмацыя-
нальнай прыўзнятасці ад пачуцця першага кахання? 

Раздзел V
Паэзія ў прозе i проза ў паэзіі 

Я к у б   К о л а с. «Думкі ў дарозе»
З м і т р о к   Б я д у л я. «Шчасце не ў золаце»

 1. Герой твора «Думкі ў дарозе» ў сваіх роздумах і разважаннях аб 
долі роднай краіны папераменна звяртаецца да неба, дарогі 
і краю. Чаго так пільна ўглядаецца ў неба герой? На якія пытанні 
шукае ён адказы? Як называюцца такія пытанні? Знайдзіце іх 
і дапішыце: 

«Чаму не дасі адказу на ? Чаму не ? 
Не ? Чаму не ?»

Як гэтыя пытанні суадносяцца з гістарычнымі ўмовамі, у якія 
пісаўся гэты твор? Як жыў тады беларускі народ? Выкарыстайце 
вашы веды па гісторыі.

«І куды ты нясеш мяне, няведамая дарога?» — з такім пы-
таннем звяртаецца герой да дарогі, паўтараючы яго некалькі 
разоў.

Ці могуць даць адказ на гэтыя спрадвечныя пытанні-роздумы 
неба і дарога, да якіх яны звернуты?

 2. Неба і дарога ў творы выступаюць як вобразы-сімвалы. Звяр-
ніцеся да «Слоўніка літаратуразнаўчых тэрмінаў» і растлумачце 
іх сімволіку. 
Перабудуйце пытанне, звернутае да дарогі, памяняўшы яго 
сімвалічны сэнс так, каб адразу было зразумела, пра што ідзе 
гутарка.

 Праверце сябе

Неба выступае сімвалам недасягальнага і вечнага, а даро-
га — спрадвечны сімвал руху наперад, да жыцця новага і нязве-
данага.

«Што чакае нас і нашу краіну наперадзе, які лёс, якая буду-
чыня?» — прыблізна такое пытанне, звернутае да дарогі.

 3. Ужо з першых радкоў бязрадаснай і хмурай паказана радзіма 
героя. Парэзана яна «чорнымі сцежкамі» і нават «неба, спус ціў-
шыся нізка, абнімаецца з беднай зямлёю».
Прачытайце апісанне сялянскіх хат і панскіх палацаў. Які прыём 
выкарыстоўвае Я. Колас, каб параўнаць іх? Узгадайце паэтычны 
твор, набліжаны па эмоцыях да твора Я. Коласа, у якім гэтак жа 
праз кантраснае супрацьпастаўленне паказана жыццё «бедных 
вёсак і сёл» і «панскіх палацаў».

 Да ведама: паэма Янкі Купалы «Курган»:
На гары, на крутой, на абвітай ракой,
Лет назад таму сотня ці болей
Белы хорам стаяў, недаступнай сцяной,
Грозна, думна глядзеў на прыволле.
У нагах у яго рассцілаўся абшар
Хвоек гонкіх і пахані чорнай,
Сонных вёсак шары, хат амшалых, як мар,
Хат з сям’ёй душ падданых, пакорных.
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7) Сэрцу не загадаеш.
8) Хто каго любіць, той таго і чубіць.

 7. Каханню паэты прысвячалі свае вершы, мастакі — карціны, 
а кампазітары пісалі рамансы. Сёння шырока вядомыя раман-
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вашы веды па гісторыі.
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таннем звяртаецца герой да дарогі, паўтараючы яго некалькі 
разоў.

Ці могуць даць адказ на гэтыя спрадвечныя пытанні-роздумы 
неба і дарога, да якіх яны звернуты?

 2. Неба і дарога ў творы выступаюць як вобразы-сімвалы. Звяр-
ніцеся да «Слоўніка літаратуразнаўчых тэрмінаў» і растлумачце 
іх сімволіку. 
Перабудуйце пытанне, звернутае да дарогі, памяняўшы яго 
сімвалічны сэнс так, каб адразу было зразумела, пра што ідзе 
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Неба выступае сімвалам недасягальнага і вечнага, а даро-
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чыня?» — прыблізна такое пытанне, звернутае да дарогі.
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героя. Парэзана яна «чорнымі сцежкамі» і нават «неба, спус ціў-
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 4. Параўнайце сродкі мастацкай выразнасці, ужытыя ў празаічным 
і вершаваным творах, каб паказаць умовы жыцця людзей у вё-
сках і палацах.

 5. Якім паўстае перад намі герой твора? Як думкі-разважанні да-
памагаюць выявіць асобу героя? Пры дапамозе слова (фарбы, 
алоўка, фламастара) намалюйце героя-апавядальніка.

 6. Напішыце водгук на прачытаны верш у прозе Я. Коласа «Думкі ў да-
розе», параўнайце ўражанні ад яго і карціны В. Васільева «Дарогі».

 Алгарытм водгуку

а) Настрой твораў;
б) уважлівасць аўтараў да канкрэтных дэталей;
в) колеравая гама твораў; 
г) рытмічнасць мовы; іншыя асаблівасці, якія збліжаюць 

празаічную мову з паэтычнай;
д) асабістае ўспрыманне верша ў прозе;
е) агульнае і адметнае ва ўражаннях ад верша ў прозе 

і карціны В. Васільева «Дарогі».

 7. Складзіце прадмову-зварот да сваіх аднакласнікаў па надзённых 
праблемах жыцця вашага класа, школы, захоўваючы стылёвыя 
асаблівасці верша ў прозе Я. Коласа (або З. Бядулі). Выступіце 
з гэтым зваротам перад класам ці на пасяджэнні факультатыва. 

 Памятка для выступоўцы

1) Захавайце кампазіцыю прамовы: уступ — асноўная част-
ка — заключэнне.

2) Задача ўступу — прыцягнуць увагу да праблемы, заці ка-
віць слухача, устанавіць кантакт з аўдыторыяй.

3) У асноўнай частцы разгарніце тэзіс, выкарыстайце неаб-
ходны арсенал літаратурнага сінтаксісу, выяўленчых сродкаў, 
каб уздзейнічаць на слухачоў.

4) Задача заключэння — зрабіць вывады, узмацніць уражан-
не ад выступу, заклікаць да дзеяння.

5) Прадумайце характар інтанацыі, неабходнасць лагічных 
паўз, лагічнага націску, жэстаў, мімікі.

6) Пастарайцеся ўкласціся ў адведзены час.

М а к с і м   Т а н к. «Дрэвы паміраюць»
 1. Якія думкі і пачуцці выклікаў у вас верш «Дрэвы паміраюць»? 

Перачытайце твор з адпаведнай інтанацыяй. Чаму, на ваш по-
гляд, адсутнасць рыфмы не перашкаджае ўспрыманню верша, 
захапленню ім? Што ў такім выпадку бярэ на сябе асноўную 
ідэйна-мастацкую нагрузку ў творы?

 2. Параўнайце верш Я. Сіпакова «Спяць у снарадах...» з вершам 
М. Танка «Дрэвы паміраюць». Чым яны падобныя? 

 3.  Напішыце літаратуразнаўчы артыкул «Свабодны верш». Не за-
будзьце прывесці прыклады. Пры неабходнасці звярніцеся да 
падручніка, «Слоўніка літаратуразнаўчых тэрмінаў».

 4. Разгледзьце наступны кластар. Дапоўніце яго і ўпішыце рысы 
прозы і паэзіі, што ўвабраў у сябе свабодны верш (або верлібр).

ВЕРЛІБРРысы паэзіі Рысы прозы

 5. Напішыце сачыненне-мініяцюру з элементамі разважання на 
адну з прапанаваных тэм:
1) Ці ёсць яно, шчасце людское?
2) Нашто на свеце чалавек?
3) Да чаго імкнецца свет цэлы? 
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Раздзел VI
Мастацкая літаратура i навука

Ц ё т к а. «Шануйце роднае слова!»

 1. На старонку артыкула Цёткі «Шануйце роднае слова!», на жаль, 
пралілася «Фанта» і раз’ела некаторыя словы. Вы — эксперт па 
творчасці Цёткі і можаце аднавіць страчанае. Наперад!
«М_й_е  _іл_  і  а_ _агу  _зяржа_ _а  _о_ _ага  _ _ова.  _е_це 

_ _ела_ _ _   ус_ ды  _ола_на  _а_аць  па-с_о_м_».

 2. Падрыхтуйце невялікі артыкул, у якім вы звернецеся да сваіх 
нашчадкаў і выкажыце заклапочанасць лёсам роднай мовы. Вы-
карыстайце прыёмы і сродкі ўздзеяння на пачуцці і думкі чытача 
ў публіцыстычным творы: лагічныя довады і эмацыянальныя 
звароты, заклікі да актыўнай дзейнасці ў падтрымку роднай 
мовы.

У л а д з і м і р   К а р а т к е в і ч. 
«Зямля пад белымі крыламі»

 1.  «Зямлёй пад белымі крыламі» буслоў называюць нашу Радзіму. 
Якія вобразы-сімвалы Беларусі вы ведаеце? Звярніце ўвагу на 
рэпрадукцыю карціны Г. Вашчанкі «Мацярынскія крылы». Што, 
на вашу думку, дазваляе суаднесці яе з творам У. Караткевіча 
«Зямля пад белымі крыламі»? Выкажыце свае меркаванні.

 2. Давайце ўявім сябе запрошанымі гасцямі — і пераступім парог 
хаты. Прадстаўце тыповы выгляд беларускай хаты. Паназірайце 
за яе ўнутраным убранствам, а затым параўнайце з карцінамі, 
узнікшымі ў  вашым уяўленні пасля знаёмства з  раздзелам 
«Просім у хату, госцейкі нашы!». 

 3. Разгледзьце інтэр’ер тыповай беларускай хаты, адлюстрава-
ны на карціне У. Сулкоўскага (гл.: У. Сулкоўскі. «Радзіма Якуба 
Коласа»: серыя палотнаў: мастацкае электроннае выданне 
на 2 кампакт-дысках. — Мінск: Маст. літ., 2006—2007). Пад-
рыхтуйце вуснае (пісьмовае) сачыненне з элементамі апісання 
інтэр’ера хаты. У сачыненні варта звярнуцца да зместу прачы-
танай часткі-раздзела нарыса «Зямля пад белымі крыламі». 

 4. Пісьменнік характарызуе змест свайго твора як этнаграфічны 
(гл. пачатак раздзела «Каля хаты ў садочку»). Што такое этна-
графія? Выпішыце з твора словы і выразы этнаграфічнага зме-
сту і ўдакладніце іх значэнне, звярнуўшыся да энцыклапедый, 
слоўнікаў, даведнікаў або настаўнікаў ці да сваіх бацькоў, дзядоў. 
Падчас падрыхтоўкі этнаграфічнага слоўніка можаце карыстацца 
наступнай даведачна-інфармацыйнай літаратурай.

 Карысная інфармацыя

Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы / пад 
рэд. М. Р. Судніка, М. Н. Крыўко. — Мінск, 1996; Этнаграфія 
Беларусі : энцыкл. / рэдкал. : І. П. Шамякін (гал. рэд.) [і інш.]. — 
Мінск, 1989; Этнаграфія беларусаў. — Мінск, 1985 і да т. п.

 5. Паспрабуйце падрыхтаваць для «Дзіцячай энцыклапедыі» невя-
лікі артыкул, прысвечаны аднаму з даследчыкаў беларускай 
этнаграфіі, побыту і культуры насельніцтва Беларусі. Запішыце 
яго, прачытайце сваім таварышам, прасачыце, ці зацікавіла іх 
гэта інфармацыя. Калі не ўдалося — не засмучайцеся. Пастарай-
цеся ў наступны раз напісаць больш займальна, знайдзіце для 
гэтага адпаведныя вобразна-выяўленчыя сродкі мовы. 

 6. Напішыце слоўнікавы артыкул «Нарыс». Не забудзьце прыве-
сці прыклады. Пры неабходнасці звярніцеся да падручніка, 
«Слоўніка літаратуразнаўчых тэрмінаў». 

 Алгарытм напісання слоўнікавага артыкула

а) Устанавіць прамое лексічнае значэнне слова (праца 
з тлумачальным слоўнікам);

б) устанавіць паняційнае значэнне па акадэмічным слоў-
ніку;

в) устанавіць паняційнае значэнне па літаратуразнаўчым 
слоўніку тэрмінаў;

г) гістарычны каментарый;
д) прывесці прыклады.

 7. Падрыхтуйце (вусна або пісьмова) сачыненне-нарыс пра сваю 
або вядомую вам вёску, хату, прадметы хатняга ўжытку, трады-
цыйныя беларускія гульні і забавы, звычаі і да т. п. 
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 6. Напішыце слоўнікавы артыкул «Нарыс». Не забудзьце прыве-
сці прыклады. Пры неабходнасці звярніцеся да падручніка, 
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 8. Уявіце, што вы гаспадыня (гаспадар) кавярні «Беларуская кух-
ня». Абапіраючыся на змест мастацка-этнаграфічных нарысаў 
У. Караткевіча «Зямля пад белымі крыламі», складзіце меню для 
сваіх наведвальнікаў з традыцыйных беларускіх страў. Тлу ма-
чэнні невядомых страў знойдзеце ў энцыклапедыі «Этнаграфія 
Беларусі» ці кулінарным даведніку «Старадаўняя беларуская 
кухня».

 9. Наведайце (па магчымасці) Беларускі дзяржаўны музей народ-
най архітэктуры і побыту (або рэгіянальны, школьны краязнаўчы 
музей). У вас з’явіцца магчымасць убачыць унікальныя прад-
меты розных відаў народнага промыслу. На выставе можна бу-
дзе сфатаграфавацца з падрыхтаванымі для гэтага прадметамі. 
Вы зможаце паўдзельнічаць у традыцыйных беларускіх гуль-
нях і забавах. Для вас арганізуюць майстар-клас па выцінанцы, 
саломапляценні, макрамэ і інш. Свае ўражанні ад убачанага і па-
чутага паспрабуйце перадаць у вусным выказванні. Прыдумайце 
рэкламны слоган, які б, на вашу думку, зацікавіў вашых сяброў 
(аднакласнікаў, бацькоў) гэтым мерапрыемствам. Для большай 
пераканаўчасці падрыхтуйце (па жаданні) фотаздымкі.

Наведайце афіцыйны сайт музея: www.etna.bу 
Падрыхтуйце прэзентацыю-паведамленне 
«Адзін дзень з жыцця музея». 

 10. Вы маеце рэальную магчымасць стаць заснавальнікам «Му-
зея этнаграфіі Беларусі» — стварыць рэальную ці віртуальную 
экспазіцыі, прысвечаныя жыццю і побыту, культуры беларусаў 
(па старонках твора У. Караткевіча «Зямля пад белымі крыламі»).

 Слоўнік да задання

Экспазіцыя — размяшчэнне якіх-небудзь прадметаў у пэў-
ным парадку для агляду. Напрыклад, экспазіцыя твораў мас-
така.

Рыхтуючыся да сваёй экспазіцыі, уважліва перачытайце 
мастацка-этнаграфічныя нарысы У. Караткевіча «Зямля пад 
белымі крыламі» і выпішыце з твора:

а) словы і выразы этнаграфічнага зместу і ўдакладніце іх 
значэнне, звярнуўшыся да слоўнікаў і энцыклапедый;

б) прыказкі і прымаўкі, якія ўжывае аўтар, характарызую-
чы жыццё беларусаў.

 11. Стварыце «пашпарт» для слова «цэбар», «радно», «драбіны», «ку-
фар» (на выбар) па наступнай мадэлі:
а) нацыянальнасць: спрадвечнае або запазычанае;
б) узрост: устарэлае або неалагізм;
в) сфера ўжывання: агульнаўжывальнае або неагульнаўжы-

вальнае (дыялектызм, прафесіяналізм, тэрмін, жарганізм);
г) стылістычная афарбоўка: размоўнае або кніжнае.

 12. Калі б трэба было стварыць фільм пра беларусаў і Беларусь, які 
мастацкі твор вы прапанавалі б у якасці асновы? Чаму? Абгрун-
туйце свой адказ.

 13. Прачытайце ў вашым падручніку аўтабіяграфію У. Караткевіча 
«Дарога, якую я прайшоў». Якія старонкі жыццёвай і творчай 
біяграфіі пісьменніка вам найбольш запомніліся? Уявіце, што вы 
трапілі на літаратурны вечар з нагоды юбілею пісьменніка. Пад-
рыхтуйце вуснае (пісьмовае) выказванне ў жанры «Пахвальнае 
слова». Выкажыце захапленне талентам пісьменніка, раскажы-
це, за што ён вам падабаецца. Якія словы дапамогуць выказаць 
шчырасць пачуццяў? З якой інтанацыяй павінны прамаўляцца 
словы?

 Дадатковую інфармацыю пра творчасць 
У. Караткевіча вы атрымаеце, завітаўшы на 
сайт: www.uladzimir-karatkevich.com

 14. Намалюйце словамі або фарбамі, зрабіце з пластыліну або вы-
шыйце крыжыкам, змайструйце разам з аднакласнікамі на ўроках 
працоўнага навучання адзін з традыцыйных прадметаў гаспадар-
чага і хатняга ўжытку. Наладзьце выставу сваіх творчых прац.

Л е а н і д   Д а й н е к а. «Меч князя Вячкі» 
(урывак з рамана)

 1. Зрабіце ілюстрацыю да эпізоду, які вас найбольш уразіў, і аба-
ра ніце яе (выразна прачытаць эпізод, да якога зроблена ілюст-



   94      95   

 8. Уявіце, што вы гаспадыня (гаспадар) кавярні «Беларуская кух-
ня». Абапіраючыся на змест мастацка-этнаграфічных нарысаў 
У. Караткевіча «Зямля пад белымі крыламі», складзіце меню для 
сваіх наведвальнікаў з традыцыйных беларускіх страў. Тлу ма-
чэнні невядомых страў знойдзеце ў энцыклапедыі «Этнаграфія 
Беларусі» ці кулінарным даведніку «Старадаўняя беларуская 
кухня».

 9. Наведайце (па магчымасці) Беларускі дзяржаўны музей народ-
най архітэктуры і побыту (або рэгіянальны, школьны краязнаўчы 
музей). У вас з’явіцца магчымасць убачыць унікальныя прад-
меты розных відаў народнага промыслу. На выставе можна бу-
дзе сфатаграфавацца з падрыхтаванымі для гэтага прадметамі. 
Вы зможаце паўдзельнічаць у традыцыйных беларускіх гуль-
нях і забавах. Для вас арганізуюць майстар-клас па выцінанцы, 
саломапляценні, макрамэ і інш. Свае ўражанні ад убачанага і па-
чутага паспрабуйце перадаць у вусным выказванні. Прыдумайце 
рэкламны слоган, які б, на вашу думку, зацікавіў вашых сяброў 
(аднакласнікаў, бацькоў) гэтым мерапрыемствам. Для большай 
пераканаўчасці падрыхтуйце (па жаданні) фотаздымкі.

Наведайце афіцыйны сайт музея: www.etna.bу 
Падрыхтуйце прэзентацыю-паведамленне 
«Адзін дзень з жыцця музея». 

 10. Вы маеце рэальную магчымасць стаць заснавальнікам «Му-
зея этнаграфіі Беларусі» — стварыць рэальную ці віртуальную 
экспазіцыі, прысвечаныя жыццю і побыту, культуры беларусаў 
(па старонках твора У. Караткевіча «Зямля пад белымі крыламі»).

 Слоўнік да задання

Экспазіцыя — размяшчэнне якіх-небудзь прадметаў у пэў-
ным парадку для агляду. Напрыклад, экспазіцыя твораў мас-
така.

Рыхтуючыся да сваёй экспазіцыі, уважліва перачытайце 
мастацка-этнаграфічныя нарысы У. Караткевіча «Зямля пад 
белымі крыламі» і выпішыце з твора:

а) словы і выразы этнаграфічнага зместу і ўдакладніце іх 
значэнне, звярнуўшыся да слоўнікаў і энцыклапедый;

б) прыказкі і прымаўкі, якія ўжывае аўтар, характарызую-
чы жыццё беларусаў.

 11. Стварыце «пашпарт» для слова «цэбар», «радно», «драбіны», «ку-
фар» (на выбар) па наступнай мадэлі:
а) нацыянальнасць: спрадвечнае або запазычанае;
б) узрост: устарэлае або неалагізм;
в) сфера ўжывання: агульнаўжывальнае або неагульнаўжы-

вальнае (дыялектызм, прафесіяналізм, тэрмін, жарганізм);
г) стылістычная афарбоўка: размоўнае або кніжнае.

 12. Калі б трэба было стварыць фільм пра беларусаў і Беларусь, які 
мастацкі твор вы прапанавалі б у якасці асновы? Чаму? Абгрун-
туйце свой адказ.

 13. Прачытайце ў вашым падручніку аўтабіяграфію У. Караткевіча 
«Дарога, якую я прайшоў». Якія старонкі жыццёвай і творчай 
біяграфіі пісьменніка вам найбольш запомніліся? Уявіце, што вы 
трапілі на літаратурны вечар з нагоды юбілею пісьменніка. Пад-
рыхтуйце вуснае (пісьмовае) выказванне ў жанры «Пахвальнае 
слова». Выкажыце захапленне талентам пісьменніка, раскажы-
це, за што ён вам падабаецца. Якія словы дапамогуць выказаць 
шчырасць пачуццяў? З якой інтанацыяй павінны прамаўляцца 
словы?

 Дадатковую інфармацыю пра творчасць 
У. Караткевіча вы атрымаеце, завітаўшы на 
сайт: www.uladzimir-karatkevich.com

 14. Намалюйце словамі або фарбамі, зрабіце з пластыліну або вы-
шыйце крыжыкам, змайструйце разам з аднакласнікамі на ўроках 
працоўнага навучання адзін з традыцыйных прадметаў гаспадар-
чага і хатняга ўжытку. Наладзьце выставу сваіх творчых прац.

Л е а н і д   Д а й н е к а. «Меч князя Вячкі» 
(урывак з рамана)

 1. Зрабіце ілюстрацыю да эпізоду, які вас найбольш уразіў, і аба-
ра ніце яе (выразна прачытаць эпізод, да якога зроблена ілюст-



   96      97   

рацыя, аргументаваць задуму, кампазіцыю, асаблівасці ство-
раных вобразаў, выбраных колераў). Ацэньваецца не тэхніка 
выканання ілюстрацыі, а яе адпаведнасць твору, арыгінальнасць 
і аргументаваная абарона.

 2. Выпішыце з твора пейзажныя апісанні, прасачыце дынаміку 
змен у прыродзе і зрабіце пісьмовае міні-даследаванне «Роля 
прыроды ў рамане Л. Дайнекі “Меч князя Вячкі”».

 3. Складзіце свой варыянт кадраплана да ўрыўка з гістарычнага ра-
мана Л. Дайнекі «Меч князя Вячкі», выкарыстаўшы для подпісаў 
пад малюнкамі радкі з твора. 

 4. Стварыце сцэнарый для кароткаметражнага прыгодніцкага ма-
стацкага фільма ці спектакля «Меч князя Вячкі». Якія эпізоды 
з жыцця князя Вячкі ўвойдуць у ваш сцэнарый? Якія батальныя 
карціны будуць адлюстраваны? Якім будзе фінал вашага фільма 
(спектакля)?

 5. Напішыце прадмову да чарговага выдання рамана «Меч князя 
Вячкі» ў серыі «Школьная бібліятэка». Улічыце, што кніга адра-
савана школьнікам вашага ўзросту.

У л а д з і м і р   К а р а т к е в і ч. 
«Балада пра Вячку, князя людзей простых»

 1. Параўнайце апісанне вобраза князя Вячкі ва ўрыўку з гіста-
рычнага рамана Л. Дайнекі «Меч князя Вячкі» і ў паэтычным 
творы У. Караткевіча «Балада пра Вячку, князя людзей прос тых». 
Зрабіце высновы.

 2. Звярніцеся да рэпрадукцыі карціны У. Лукашыка «Вячка». Ці су-
падае ваша ўспрыманне героя з тым, якім убачыў яго мастак? 
Да якога з прачытаных твораў (вершаванага або празаічнага) 
варта выкарыстаць рэпрадукцыю ў якасці ілюстрацыі да вобраза 
Вячкі? Абгрунтуйце свой выбар.

 3. Пазнаёмцеся са зместам урыўка «З мячом і крыжам», узятага 
з падручніка па гісторыі. На падставе прачытаных тэкстаў (мас-
тацкага і навуковага) падрыхтуйце невялікае вуснае выказванне 
на тэму «Гераічнае жыццё князя Вячкі».

 4. Напішыце літаратуразнаўчы артыкул «Балада як жанр». Не за-
будзьце прывесці прыклады. Пры неабходнасці звярніцеся да 
«Слоўніка літаратуразнаўчых тэрмінаў».

 5. На падставе прачытаных твораў мастацкай і навуковай літа-
ратуры падрыхтуйце невялікае вуснае паведамленне на тэму 
«Грунвальдская бітва: 600 год».

 6. Паспрабуйце стварыць (з дапамогай настаўнікаў, таварышаў, 
бацькоў, старэйшых братоў і/або сясцёр) мультымедыйную прэ-
зентацыю на тэму «Грунвальдская бітва»; падумайце, якія творы 
літаратуры, музычнага і выяўленчага мастацтва неабходна вы-
карыстаць.

 7. Уявіце, што вы — вучоны-мастацтвазнаўца і даследуеце творы 
жывапісу, прысвечаныя легендарным старонкам нашай гісторыі. 
Разгледзьце рэпрадукцыю карціны (Я. Матэйка. «Грунвальд-
ская бітва») і падрыхтуйце яе апісанне на падставе прачытаных 
твораў, а таксама звестак з падручніка па гісторыі Беларусі, 
з энцыклапедыі «Літаратура і мастацтва».

 8. Пазнаёмцеся самастойна з наступнымі творамі для пазакласнага 
чытання: А. Марціновіч. «Гістарычныя постаці», У. Ягоўдзік. «Апо-
весць пра князёўну Рагнеду». Уявіце, што вам трэба распавесці 
пра славутых асоб нашай старажытнай культуры (князя Вячку, 
князёўну Рагнеду і інш.) свайму замежнаму сябру. На што ў пер-
шую чаргу вы звернеце ўвагу? Якімі фактамі з жыцця і творчасці 
паспрабуеце зацікавіць сябра?

Заданні для абагульнення

 1. Падрыхтуйцеся да вуснага (або пісьмовага) сачынення на тэму 
«Твор, які б я раіў прачытаць...», «Твор (верш, апавяданне, апо-
весць), які дапамог мне лепш разабрацца ў сабе (сваіх тавары-
шах, бацьках і г. д.)».

 2. Напішыце разгорнутую анатацыю да чарговага выдання твора, 
які вам найбольш спадабаўся. 
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зентацыю на тэму «Грунвальдская бітва»; падумайце, якія творы 
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 Памятка

У анатацыі павінна быць наступная інфармацыя: а) карот кія 
звесткі пра аўтара; б) сцісла, але аб’ёмна перададзены змест тво-
ра; в) аргументы, чым кніга будзе цікавая чытачу. Тэкст ана тацыі 
мае быць не толькі пазнавальным, але і займальным, арыгі-
нальным, каб зацікавіць патэнцыяльнага чытача (пакупніка).

 3. Распрацуйце эмблему паэзіі, прозы (схема, малюнак, герб, калаж, 
музычная кампазіцыя, эсэ).

 4. Правядзіце конкурс на лепшае выразнае чытанне твораў пра 
родны край. Прыгадайце, што значыць прачытаць верш вы-
разна, і падрыхтуйцеся паўдзельнічаць у конкурсе з чытаннем 
на памяць аднаго з  вершаў. Падрыхтуйце ўласныя малюнкі 
тых куточкаў Бацькаўшчыны, што вам найбольш падабаюцца. 
Падбярыце ў альбомах па мастацтве рэпрадукцыі пейзажных 
палотнаў беларускіх мастакоў (В. Бялыніцкага-Бірулі, М. Купавы, 
П. Масленікава, Ф. Рушчыца, Э. Рымаровіча, У. Сулкоўскага і інш.), 
сугучныя абранаму вамі вершу. Падрыхтуйце вуснае сачыненне 
па адной з абраных карцін. Наладзьце ў класе выставу рэпрадук-
цый карцін прыроды беларускіх мастакоў, мастацкіх фатаграфій 
з роднымі краявідамі, сваіх малюнкаў.

 Калі ў вас ёсць такая магчымасць і жадан-
не — прыміце ўдзел у праектах сайта «Графа-
ман», літаратурных конкурсах, арганізаваных 
для школьнікаў чароўным каралеўствам Су-

свет нае Сеціва. Наведайце афіцыйны сайт: www.vavilon.ru

 5. Падрыхтуйце (на выбар):
а) сачыненне-мініяцюру «Чуецца музыка дзіўная» (на 

аснове асабістых перажыванняў і ўражанняў ад прачытаных 
літаратурных твораў, рэпрадукцый і мелодый да іх);

б) вуснае (пісьмовае) сачыненне з элементамі разважання 
на тэму «Кожны твор мастацтва — гэта цэлы свет...»;

в) вусны (пісьмовы) водгук на самастойна прачытаны літа-
ратурны твор;

г) вуснае публічнае выступленне на тэму «Жывапіс — гэта 
паэзія, якую бачаць, а паэзія — жывапіс, які чуюць» (Леанарда 
да Вінчы). 

8  К Л А С

I. Да верша Р. Барадуліна 
«Трэба дома бываць часцей»

 1. У якасці падагульнення ўрока (рэфлексіі) скласці сінквейн 
(пяцірадкоўе) па алгарытме: 1-ы радок — ключавое паняцце; 
2-і радок — два азначэнні, якія характарызуюць гэтае паняцце; 
3-і радок — тры дзеясловы, якія паясняюць тэму; 4-ы радок — 
фраза з чатырох слоў; 5-ы радок — слова-сінонім да ключавога 
паняцця.

 Прыкладны варыянт

Продкі
Родныя, святыя

Не ачарсцвець, не страціць, 
не забыць

Наша сіла ў вернасці
Аснова

Пры напісанні сінквейна трэба выкарыстоўваць словы з верша 
Р. Барадуліна (ва ўзоры яны выдзелены).

II.  Да апавядання В. Карамазава 
«Дзяльба кабанчыка»

 1. Самастойнае складанне плана апавядання. Прыкладны варыянт: 
а) сустрэча Сцяпана з маці;
б) сусед Лёнік і яго праца;
в) прыезд сясцёр Ніны, Веры з зяцем Колем;
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 г) гутарка за святочным сталом;
 д) думкі і перажыванні Сцяпана;
 е) дзяльба кабанчыка;
 ж) Сцяпан ля бацькавай магілы;
 з) ад’езд у горад;
 і) вяртанне Сцяпана.

 2. Вуснае слоўнае маляванне «Сустрэча Сцяпана з  маці на во-
сеньскім панадворку» па апорных выразах з тэксту: яблынька, 
у якой «чорнае голле, сумнае без лісця і яблык»; «чорная, пад-
шэрхлая, не сагрэтая снегам зямля»; груша-вінёўка, у  якой 
«пажоўклае лісце» і «жаўтлява-зялёныя грушы»; малы сабака 
з адданымі вачыма; маці «ў рыжым, старым, кругом палатаным 
кажусе, у шарсцяной хустцы, якую Сцяпан купляў у Мінску яшчэ 
да арміі»; вочы маці, «малыя, нявінныя, нейкія галубіныя, з самот-
най пякучай чырванню, у гусцейшых, як апошні раз, калі ба-
чыліся, маршчынах».

 3. Пісьмовыя характарыстыкі герояў твора — маці Сцяпана, сяс-
цёр Ніны і Веры, зяця Колі (на выбар) па алгарытме: а) мес-
ца ў вобразнай сістэме твора; б) партрэт ці дэталі знешнасці; 
в) адносіны да блізкіх; г) ідэя вобраза і ўласнае стаўленне вучняў 
да яго.

 4. Пісьмовыя дамашнія сачыненні на прыкладныя тэмы: «Святая 
мацярынская любоў», «Каб душою не ачарсцвець» (Р. Барадулін), 
«Як я ад бедаў маму берагу».

III.  Да п’ес А. Дударава «Вечар» ці «Кім»

 1. Распрацаваць эскізы афішы і праграм да спектакля па п’есе А. Ду-
дарава «Вечар» ці «Кім». Пры выкананні задання можна выкары-
стаць матэрыял, змешчаны ў дапаможніку на с. 57.

 2.  Міні-даследаванне на тэму «Раскрыццё праблемы “бацькі і дзе-
ці” ў вершы Р. Барадуліна “Трэба дома бываць часцей”, апавя-
данні В. Карамазава “Дзяльба кабанчыка” і п’есе А. Дударава 
“Вечар”». 

 Алгарытм

а) Агульнае ў тэме і ідэі твораў; 
б) блізкія па змесце вобразы і дэталі ў творах; 
в) асаблівасці эпічнага, лірычнага і драматычнага ўвасаб-

лення тэмы (стрыманы, падрабязны аповед пра падзею, эма-
цыянальнасць, самавыяўленне героя праз дзеянне).

 3. Чытанне па ролях урыўка ад слоў «Прыбягае Ганна...» да слоў 
«Гастрыт. Расстроіў толькі бабу з-за глупства...» з папярэднім 
абгрунтаваннем асаблівасцей чытання кожнага героя. Прыклад-
нае абгрунтаванне: рэплікі Ганны перадаюць усхваляванасць 
маці з-за таго, што адазваўся сын; Гастрыт ад злосці на ўвесь свет 
імкнецца разбурыць яе ілюзіі; Мульцік стрымана радуецца за 
Ганну і баіцца, каб не раскрылася, што ён напісаў пісьмо на ра-
дыё ад імя сына Ганны. Голас дыктара гучыць афіцыйна-ветліва, 
словы ад аўтара чытаюцца з нейтральнай інтанацыяй.
Пасля чытання па ролях — аргументаваная ацэнка вучнямі таго, 
наколькі ўдалося перадаць пры чытанні аўтарскую задумку.

 4. Вуснае складанне характарыстыкі аднаго з герояў п’есы па ал-
гарытме: 
а) узрост; 
б) самавыяўленне ў сялянскай працы і ва ўзаемадачыненнях 

з людзьмі; 
в) адносіны з дзецьмі; 
г) разуменне сутнасці чалавечага жыцця і смерці, дабра 

і зла ў свеце; 
д) сэнс мянушак і імёнаў.

 5. Уважліва прачытаць заключную рэмарку п’есы «Кім», удумацца 
ў апошні сказ («Дай вам бог шчасця!») і паразважаць пра далей-
шы лёс Кіма, Юлі, Каралёва, Лены, Хадзеева.

 6. Дапісаць апошнюю з’яву п’есы А. Дударава «Кім» па пачатку:
Шыкоўны офіс сучаснай кампаніі, застаўлены аргтэхнікай. 

За сталом перад камп’ютарам сядзіць прыгожая, добра і з гу-
стам апранутая маладая жанчына. Звініць тэлефон.

Юля. Генеральны дырэктар міжнароднай кампаніі «Шчас-
лівыя дзеці» слухае...



   100      101   
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ІV. Да тэмы «Народныя песні»

 1. Запісаць ад пажылых людзей беларускую народную песню 
(зрабіць гуказапіс) ці знайсці песню сваёй мясцовасці ў фальк-
лорных зборніках. Прааналізаваць тэкст песні, звярнуўшы ўвагу на 
выкарыстанне прыёму паралелізму, сталых эпітэтаў і метафар.

 2. Зрабіць самастойны параўнальны аналіз тэксту народнай песні 
«Бяроза з лістом» і верша П. Броўкі «Як ліст дубовы» па алгарытме: 
а) аўтарства; 
б) тэма; 
в) ідэя; 
г) вобразна-выяўленчыя сродкі; 
д) традыцыі народнай песні ў вершы П. Броўкі.

V. Да верша Я. Купалы «Спадчына»

 1. Вуснае слоўнае маляванне «Вобразы мілыя роднага краю».

 2. Пісьмовае міні-даследаванне «Агульнае і рознае ў вершы Я. Ку-
палы “Спадчына” і ілюстрацыі М. Басалыгі да яго» па алгарытме: 
а) час напісання; 
б) колеры ў творы, іх значэнне; 
в) асноўныя вобразы (буслы, крыжы на могілках, вясеннія 

праталіны, лес, дрэвы, млын, поле, царква); 
г) пярэдні план і фон; 
д) ідэйная ўстаноўка аўтараў, яе суаднесенасць з часам.

 3. Супастаўляльны аналіз песні І. Лучанка «Спадчына», ілюстрацыі 
М. Басалыгі да верша Я. Купалы «Спадчына» і тэксту твора па 
алгарытме: 
а) настрой твораў; 
б) асноўныя гукавыя, зрокавыя, слоўныя вобразы;
в) спецыфічныя для кожнага віду мастацтва сродкі выраз-

насці; 
г) сіла эмацыянальнага ўздзеяння.

VІ. Да верша М. Багдановіча 
«Слуцкія ткачыхі»

 1. Параўнаць тэкст верша М. Багдановіча «Слуцкія ткачыхі» і яго 
пераклад на рускую мову, зроблены Міхаілам Ісакоўскім:

Слуцкие ткачихи
Навек им бросить приказали
Поля родные и леса:
На панский двор в неволю взяли
Ткать золотые пояса.

Девичьей радости не зная,
Забыв про солнечные дни,
В неволе тяжкой увядая, 
На лад персидский ткут они.

А за стеной смеется поле,
Синеет неба вышина, —
И мчатся думы на раздолье
Туда, где солнце и весна;

Туда, где зеленеют всходы,
Где зацветают васильки,
Где серебром сверкают воды
Меж гор пробившейся реки;

Где виден край седого бора…
И вот, забывшись, ткёт рука
Взамен персидского узора — 
Узор родного василька.

 2. Праслухаць хор А. Багатырова «Слуцкія ткачыхі» і паразважаць 
пра тое, як вобразы і  ідэя верша перададзены ў  музычным 
увасабленні.
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VII. Да верша У. Караткевіча 
«Беларуская песня»

 1. Міні-даследаванне «Сэнс назвы верша У. Караткевіча “Белару-
ская песня”» па алгарытме:

 а) пачуцці, перададзеныя ў вершы;
 б) геаграфічныя дэталі;
 в) гісторыя народа ў творы;
 г) нацыянальныя характары;
 д) колеры роднай зямлі;
 е) роля паўтораў, рэфрэнаў у музычнай арганізацыі верша;
 ж) рытм твора, яго велічнае гучанне;
 з) урачыстая велічальная песня ў гонар роднага краю.

 2. Параўнальны аналіз верша У. Караткевіча «Беларуская песня» 
і рэпрадукцыі карціны П. Данелія «Беларуская мелодыя» па алга-
рытме: 
 а) настрой твораў; 
 б) сэнс назвы; 
 в) асноўныя вобразы; 
 г) сродкі стварэння нацыянальнага каларыту; 
 д) ідэйная задума аўтараў.  

VIII. Для рэфлексіі пасля вывучэння 
вершаў грамадзянскай тэматыкі

 1. Скласці сінквейн «Радзіма» (алгарытм дадзены на с. 99). 

 Прык ладны варыянт

Бацькаўшчына
Слаўная і любімая

Ганарыцца, берагчы, 
не здрадзіць

Шчасце — адчуваць сябе беларусам
Радзіма

IХ. Да верша М. Танка «Шчасце»

 1. Дапісаць верлібр М. Танка адным словам:
Каб зрабіць першы крок,
Патрэбна нам
Рука маці;
Каб, спаткнуўшыся,
Зноўку падняцца — 
Вера ў дарогу;
Каб адчуць цяпло сонца — 
Дружба;
Каб не знаць адзіноцтва — 
     .

Параўнаць уласныя варыянты з поўным тэкстам верша М. Танка 
«Каб зрабіць першы крок...», змешчаным у Дадатку на с. 123, 
зрабіць аргументаваную самаацэнку.

 2.  Дапісаць апошні радок у верлібры М. Танка «Ты яшчэ толькі 
намёк на чалавека…»:

Ты яшчэ толькі намёк на чалавека,
Калі ва ўсім спадзяешся на маці;

Ты яшчэ — чвэрць чалавека,
Калі ва ўсім спадзяешся на дружбу;

Ты толькі — паўчалавека,
Калі ва ўсім спадзяешся на любоў, —

І толькі тады становішся чалавекам,
        .

Параўнаць свае спробы з вершам М. Танка «Ты яшчэ толькі 
намёк на чалавека...», змешчаным у Дадатку на с. 123, зрабіць 
аргументаваную самаацэнку.



   104      105   

VII. Да верша У. Караткевіча 
«Беларуская песня»

 1. Міні-даследаванне «Сэнс назвы верша У. Караткевіча “Белару-
ская песня”» па алгарытме:

 а) пачуцці, перададзеныя ў вершы;
 б) геаграфічныя дэталі;
 в) гісторыя народа ў творы;
 г) нацыянальныя характары;
 д) колеры роднай зямлі;
 е) роля паўтораў, рэфрэнаў у музычнай арганізацыі верша;
 ж) рытм твора, яго велічнае гучанне;
 з) урачыстая велічальная песня ў гонар роднага краю.

 2. Параўнальны аналіз верша У. Караткевіча «Беларуская песня» 
і рэпрадукцыі карціны П. Данелія «Беларуская мелодыя» па алга-
рытме: 
 а) настрой твораў; 
 б) сэнс назвы; 
 в) асноўныя вобразы; 
 г) сродкі стварэння нацыянальнага каларыту; 
 д) ідэйная задума аўтараў.  

VIII. Для рэфлексіі пасля вывучэння 
вершаў грамадзянскай тэматыкі

 1. Скласці сінквейн «Радзіма» (алгарытм дадзены на с. 99). 

 Прык ладны варыянт

Бацькаўшчына
Слаўная і любімая

Ганарыцца, берагчы, 
не здрадзіць

Шчасце — адчуваць сябе беларусам
Радзіма

IХ. Да верша М. Танка «Шчасце»

 1. Дапісаць верлібр М. Танка адным словам:
Каб зрабіць першы крок,
Патрэбна нам
Рука маці;
Каб, спаткнуўшыся,
Зноўку падняцца — 
Вера ў дарогу;
Каб адчуць цяпло сонца — 
Дружба;
Каб не знаць адзіноцтва — 
     .

Параўнаць уласныя варыянты з поўным тэкстам верша М. Танка 
«Каб зрабіць першы крок...», змешчаным у Дадатку на с. 123, 
зрабіць аргументаваную самаацэнку.

 2.  Дапісаць апошні радок у верлібры М. Танка «Ты яшчэ толькі 
намёк на чалавека…»:

Ты яшчэ толькі намёк на чалавека,
Калі ва ўсім спадзяешся на маці;

Ты яшчэ — чвэрць чалавека,
Калі ва ўсім спадзяешся на дружбу;

Ты толькі — паўчалавека,
Калі ва ўсім спадзяешся на любоў, —

І толькі тады становішся чалавекам,
        .

Параўнаць свае спробы з вершам М. Танка «Ты яшчэ толькі 
намёк на чалавека...», змешчаным у Дадатку на с. 123, зрабіць 
аргументаваную самаацэнку.



   106      107   

Х. Да верша А. Вярцінскага 
«Жыццё даецца, каб жыццё тварыць»

 1. Параўнальны аналіз верша А. Вярцінскага «Жыццё даец ца, каб 
жыццё тварыць» і верша П. Броўкі «А ты ідзі…» па алгарытме:
а) тэма твора, ідэйная ўстаноўка аўтара;
б) вобразна-выяўленчыя сродкі (эпітэты, метафары);
в) паэтычны сінтаксіс (роля паўтораў, рэфрэна);
г) дыдактычны сэнс твора і яго ўспрыманне чытачом.

П. Броўка
А ты ідзі...

Дарог у свеце вельмі многа,
А ты між іх сваю знайдзі,
Няхай далёкая дарога, 
А ты ідзі,
А ты ідзі...

Няхай цябе віхор збівае,
Няхай трывожна даль гудзіць,
Няхай сцяжынку замятае,

А ты ідзі,
А ты ідзі...
Няхай звісаюць цемрай ночы,
А ты на зорку ўдаль глядзі,
Няхай пясок і золь у вочы,
А ты ідзі,
А ты ідзі...

Няхай, абы ты верыў прагна,
Няхай жуда, няхай адзін,
Няхай каменне, твань і багна...

А ты ідзі,
А ты ідзі...

 2. Вуснае маналагічнае выказванне паводле афарыстычных радкоў 
вершаў (на выбар вучня): «Свет  — не прытулак ціхіх сноў» 
(В. Гётэ. «Часцінка і агул»), «Нашто ж на зямлі сваркі і звадкі, 

боль і горыч, калі ўсе мы разам ляцім да зор?» (М. Багдановіч. 
«Я хацеў бы сустрэцца з Вамі на вуліцы...»), «Без чалавечнасці не 
будзе вечнасці» (П. Панчанка. «За вогненнымі вякамі»), «Неспакой 
не лечаць адзінотай, адзіноту лечыць неспакой» (А. Куляшоў. 
Урывак з паэмы «Цунамі»), «Месца маё ў свеце — месца ў сэрцы 
тваім» (А. Вярцінскі. «Пра месца ў жыцці, як дзеці...»), «Жыццё — не-
аплатны і спадчынны доўг...» (М. Танк), «Мы марым пра касмічнае 
міжзор’е, а блізкіх нам не можам зразумець» (Г. Бураўкін. «Мы 
хочам зразумець галактык мову...»), «Датуль не знікне хараство, 
пакуль яго шукаюць людзі» (І.  Багдановіч. «Вязь ненапісаных 
лістоў...»).

 3. Вуснае маналагічнае выказванне паводле афарызмаў (на выбар 
вучняў):
«Дзе праўда, там і шчасце» (Прыказка).
«Шчасце людзей заключаецца ў тым, каб любіць справу, 

якую яны павінны рабіць» (К. Гельвецый).
«Ёсць два жаданні, здзяйсненне якіх можа скласці са праў-

днае шчасце чалавека, — быць карысным і мець спакойнае 
сумленне» (Л. Талстой).

«Найвышэйшае шчасце ў жыцці — гэта ўпэўненасць  у тым, 
што вас любяць, любяць дзеля вас саміх» (В. Гюго).

«Шчасце ёсць справа лёсу, розуму і характару» (М. Ка-
рамзін).

«Першы твой абавязак заключаецца ў тым, каб зрабіць 
шчаслівым самога сябе. Калі ты сам шчаслівы, ты зробіш 
шчаслівым і іншых» (Л. Феербах).

«Цаніце кожнае імгненне, кожны дзень жыцця — мо гэта 
і ёсць самая галоўная навука, сапраўднае шчасце» (В. А. Мо-
царт).

ХI. Да верша М. Багдановіча «Раманс»

 1. Пазнаёміцца з музычнымі творамі на вершы М. Багдановіча (ра-
мансы «Зорка Венера» на музыку А. Туранкова і М. Багатырова 
і на музыку С. Рака-Міхайлоўскага ў апрацоўцы А. Багатырова 
і С. Палонскага; поп-опера І. Паліводы «Максім»; лібрэта Л. Пран-



   106      107   

Х. Да верша А. Вярцінскага 
«Жыццё даецца, каб жыццё тварыць»

 1. Параўнальны аналіз верша А. Вярцінскага «Жыццё даец ца, каб 
жыццё тварыць» і верша П. Броўкі «А ты ідзі…» па алгарытме:
а) тэма твора, ідэйная ўстаноўка аўтара;
б) вобразна-выяўленчыя сродкі (эпітэты, метафары);
в) паэтычны сінтаксіс (роля паўтораў, рэфрэна);
г) дыдактычны сэнс твора і яго ўспрыманне чытачом.

П. Броўка
А ты ідзі...

Дарог у свеце вельмі многа,
А ты між іх сваю знайдзі,
Няхай далёкая дарога, 
А ты ідзі,
А ты ідзі...

Няхай цябе віхор збівае,
Няхай трывожна даль гудзіць,
Няхай сцяжынку замятае,

А ты ідзі,
А ты ідзі...
Няхай звісаюць цемрай ночы,
А ты на зорку ўдаль глядзі,
Няхай пясок і золь у вочы,
А ты ідзі,
А ты ідзі...

Няхай, абы ты верыў прагна,
Няхай жуда, няхай адзін,
Няхай каменне, твань і багна...

А ты ідзі,
А ты ідзі...

 2. Вуснае маналагічнае выказванне паводле афарыстычных радкоў 
вершаў (на выбар вучня): «Свет  — не прытулак ціхіх сноў» 
(В. Гётэ. «Часцінка і агул»), «Нашто ж на зямлі сваркі і звадкі, 

боль і горыч, калі ўсе мы разам ляцім да зор?» (М. Багдановіч. 
«Я хацеў бы сустрэцца з Вамі на вуліцы...»), «Без чалавечнасці не 
будзе вечнасці» (П. Панчанка. «За вогненнымі вякамі»), «Неспакой 
не лечаць адзінотай, адзіноту лечыць неспакой» (А. Куляшоў. 
Урывак з паэмы «Цунамі»), «Месца маё ў свеце — месца ў сэрцы 
тваім» (А. Вярцінскі. «Пра месца ў жыцці, як дзеці...»), «Жыццё — не-
аплатны і спадчынны доўг...» (М. Танк), «Мы марым пра касмічнае 
міжзор’е, а блізкіх нам не можам зразумець» (Г. Бураўкін. «Мы 
хочам зразумець галактык мову...»), «Датуль не знікне хараство, 
пакуль яго шукаюць людзі» (І.  Багдановіч. «Вязь ненапісаных 
лістоў...»).

 3. Вуснае маналагічнае выказванне паводле афарызмаў (на выбар 
вучняў):
«Дзе праўда, там і шчасце» (Прыказка).
«Шчасце людзей заключаецца ў тым, каб любіць справу, 

якую яны павінны рабіць» (К. Гельвецый).
«Ёсць два жаданні, здзяйсненне якіх можа скласці са праў-

днае шчасце чалавека, — быць карысным і мець спакойнае 
сумленне» (Л. Талстой).

«Найвышэйшае шчасце ў жыцці — гэта ўпэўненасць  у тым, 
што вас любяць, любяць дзеля вас саміх» (В. Гюго).

«Шчасце ёсць справа лёсу, розуму і характару» (М. Ка-
рамзін).

«Першы твой абавязак заключаецца ў тым, каб зрабіць 
шчаслівым самога сябе. Калі ты сам шчаслівы, ты зробіш 
шчаслівым і іншых» (Л. Феербах).

«Цаніце кожнае імгненне, кожны дзень жыцця — мо гэта 
і ёсць самая галоўная навука, сапраўднае шчасце» (В. А. Мо-
царт).

ХI. Да верша М. Багдановіча «Раманс»

 1. Пазнаёміцца з музычнымі творамі на вершы М. Багдановіча (ра-
мансы «Зорка Венера» на музыку А. Туранкова і М. Багатырова 
і на музыку С. Рака-Міхайлоўскага ў апрацоўцы А. Багатырова 
і С. Палонскага; поп-опера І. Паліводы «Максім»; лібрэта Л. Пран-



   108      109   

чака; інш.) і напісаць міні-даследаванне «М. Багдановіч і музыка» 
(даведачны матэрыял — у артыкуле Л. Піскун «М. Багдановіч 
і музыка», газета «Наша слова», 5 снежня 2001 г.).

 2. Паслухаць раманс Ю. Семянякі на верш А. Русака «Дзе ты, зорка 
мая?» і параўнаць гэты твор з рамансам «Зорка Венера» на словы 
М. Багдановіча. 

 Алгарытм

а) Характар мелодыі (бравурная, гучная, пяшчотная, ціхая, 
сумная, вясёлая і г. д.);

б) адпаведнасць музыкі і слоў;
в) роля мастацкіх вобразаў, сімвалаў, метафар, эпітэтаў;
г) агульныя вобразы ў творах;
д) асаблівасці паэтычнага сінтаксісу і рыфмы;
е) агульнае ўражанне ад твораў.

ХII. Да верша А. Куляшова «Бывай...»

 1. Параўнаць поўны тэкст верша А. Куляшова «Бывай...» з тэкстам 
песні «Алеся» (музыка І. Лучанка), вытлумачыць адрозненні.

Бывай, абуджаная сэрцам, дарагая,
Чаму так горка, не магу я зразумець.
Шкада заранкі мне, што ў небе дагарае
На ўсходзе дня майго, якому ружавець.

Ці помніш першае нясмелае прызнанне?..
Над намі жаўранкам звінеў і плакаў май.
Назаўтра золкае, туманнае світанне,
Суровы позірк твой і мой нямы адчай...

Пайшла ты, любая, пад гоман жоўтых сосен,
Пайшла, маўклівая, пад хваль жытнёвых шум,
Туды, дзе гойдала зялёнае калоссе
На сцежках ростані мой адзінокі сум.

Пайшла за ціхія, далёкія прасторы
Світальнай зоркай ты, што гасне ў сіняве.
Душы пакрыўджанай гарачыя дакоры
Слязой халоднаю застылі на траве.

Пайшла, пакінуўшы мне золкі і туманы,
Палынны жаль смугой ахутаных дарог,
Каб я хвілінны боль і горыч гэтай раны
Гадамі ў сэрцы заглушыць сваім не мог.

Пайшла, ніколі ўжо не вернешся, Алеся,
Бывай, смуглявая, каханая, бывай.
Стаю на ростанях былых, а з паднябесся
Самотным жаўранкам звініць зялёны май.

Бывай, абуджаная ў сэрцы, дарагая.
Твой светлы вобраз панясу я па жыцці.
На ўсходзе дня майго заранка дагарае,
Каб позна вечарам на захадзе ўзысці.

 2. Параўнаць пачатак верша А. Куляшова «Бывай...», апублікаванага 
ў маі 1928 г. у часопісе «Полымя», з пачаткам твора ў апошняй 
рэдакцыі.
Часопісны варыянт:

Бывай, абуджаная  сэрцам, дарагая,
Бывай, пялёсткамі развеяная квець, —
Тваё, чарнявая, юнацтва дагарае
І слоў заранкавая сонечная медзь...

 3. Напісаць верш пад назвай «Вясновае» па апорных рыфмах:
... палыну ... ў лясах, ... сон
... не заснеш ... снег. ... начэй
... загляну ... вясна ... дзён
... жывеш ... мяне ... ручэй.

Параўнаць свае спробы з вершам Я. Янішчыц «Вясновае», 
змешчаным у Дадатку на с. 123—124, які паэтэса напісала, калі 
была яшчэ школьніцай.

 4. Напісаць верш па апорных рыфмах і апорным радку:

      Пазаві.
      травах.
Пачынаецца ўсё з любві,
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     ява.
     не крыві
     шырокай.
Пачынаецца ўсё з любві,
     крокі.
     салаўі
     краявіды.
Пачынаецца ўсё з любві.
     агіда.
     Пазаві.
     плячыма.
Пачынаецца ўсё з любві,
     немагчыма.

Параўнаць свае спробы з вершам Я. Янішчыц «Ты пакліч мяне. 
Пазаві...», змешчаным у Дадатку на с. 124, зрабіць аргумента-
ваную самаацэнку.

 5. Напісаць верш пра каханне па апорных рыфмах:

     нараканне
     сплаў
     каханне
     аддаў
     маладымі
     ўдвая
     узніме,
     мая.

Параўнаць свае спробы з вершам Р. Баравіковай «Казаў му-
дрэц: яно — і нараканне...», змешчаным у Дадатку на с. 124, 
зрабіць аргументаваную самаацэнку.

 6. Праслухаць песню «Ты мне вясною прыснілася» (музыка 
Ю. Семянякі), параўнаць яе тэкст з вершам і паразважаць пра 
ролю інверсіі ў творы.

ХIII. Да ўрыўка з паэмы Я. Коласа 
«Сымон-музыка» 

(«О, край родны, край прыгожы...»)

 1. Вуснае слоўнае маляванне «Беларускія краявіды» на аснове 
вобразаў твора Я. Коласа і загадзя выбранай вучнямі з альбомаў 
«Беларускі пейзажны жывапіс», «Мая зямля» і інш. рэпрадукцыі 
твора пейзажнага жывапісу (П. Масленікаў. «Жытняе поле», 
В. Грамыка. «Ільны беларускія», Я.  Батальёнак. «Далягляды», 
П. Данелія. «Беларуская мелодыя», Г. Вашчанка. «Зямля паэта»).

 Алгарытм

а) Тэма твора;
б) агульнае ўражанне, пераважная каляровая гама;
в) пярэдні план малюнка, асноўныя вобразы, іх прасторавае 

і колеравае вырашэнне;
г) фон, дробныя дэталі;
д) ідэйная ўстаноўка аўтара.

 2. Міні-даследаванне «Пейзаж у лірыцы і ў жывапісе» на аснове 
аднаго з прачытаных пейзажных вершаў і карціны мастака. 

 Алгарытм

а) Паняцце «пейзаж»;
б) ідэйная ўстаноўка аўтара;
в) эмацыянальнае ўздзеянне твораў;
г) агульныя вобразы і дэталі, колер і рытм;
д) адметныя сродкі стварэння вобраза (слова і фарбы);
е) узаемаўзбагачэнне розных відаў мастацтва.

 3. Дапісаць адзін радок у вершы «Бабіна лета»:

Бабіна лета
Над полем, над гасцінцам,
Мінаючы зямлю,
На тонкай павуцінцы — 
     .
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     ява.
     не крыві
     шырокай.
Пачынаецца ўсё з любві,
     крокі.
     салаўі
     краявіды.
Пачынаецца ўсё з любві.
     агіда.
     Пазаві.
     плячыма.
Пачынаецца ўсё з любві,
     немагчыма.
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(«О, край родны, край прыгожы...»)
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П. Данелія. «Беларуская мелодыя», Г. Вашчанка. «Зямля паэта»).

 Алгарытм

а) Тэма твора;
б) агульнае ўражанне, пераважная каляровая гама;
в) пярэдні план малюнка, асноўныя вобразы, іх прасторавае 

і колеравае вырашэнне;
г) фон, дробныя дэталі;
д) ідэйная ўстаноўка аўтара.

 2. Міні-даследаванне «Пейзаж у лірыцы і ў жывапісе» на аснове 
аднаго з прачытаных пейзажных вершаў і карціны мастака. 

 Алгарытм

а) Паняцце «пейзаж»;
б) ідэйная ўстаноўка аўтара;
в) эмацыянальнае ўздзеянне твораў;
г) агульныя вобразы і дэталі, колер і рытм;
д) адметныя сродкі стварэння вобраза (слова і фарбы);
е) узаемаўзбагачэнне розных відаў мастацтва.

 3. Дапісаць адзін радок у вершы «Бабіна лета»:

Бабіна лета
Над полем, над гасцінцам,
Мінаючы зямлю,
На тонкай павуцінцы — 
     .
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Параўнаць свае спробы з вершам Я. Янішчыц «Бабіна лета», 
змешчаным у Дадатку на с. 125, зрабіць аргументаваную сама-
ацэнку.

ХIV. Да верша М. Багдановіча 
«Цёплы вечар, ціхі вецер, свежы стог...»

 1. Параўнаць верш М.  Багдановіча «Цёплы вечар, ціхі вецер, 
свежы стог...» і  яго пераклады на рускую мову, зробленыя 
А. Пракоф’евым і Б. Спрынчанам.

Пераклад А. Пракоф’ева
Тёплый вечер, тихий ветер, свежий стог —
Уложили вы меня на землю спать…
Светлой пыли не видать уж вдоль дорог,
В небе месяца пробился бледный рог,
В небе стали звёзды расцветать.
Вдруг одна слезой скатилась огневой,
Прошумела мягко крыльями сова;
Вижу я, с природой слившийся душой,
Как дрожат от ветра звёзды надо мной,
Слышу, как в лугах растёт трава.

Пераклад Б. Спрынчана
Тёплый вечер, тихий ветер, свежий стог,
Спать меня вы уложили на земле.
Пыль осела, не курится вдоль дорог,
В небе месяц из-за тучки кажет рог,
Расцветают звёзды в сизой мгле.

Вот одна из них огнистою слезой
Покатилась… Глухо ухнула сова.
Вижу я, прильнув к природе всей душой,
Как дрожат от ветра звёзды надо мной,
Слышу, как в тиши растёт трава.

 2. Напісаць водгук на самастойна прачытаныя вершы М. Багда-
новіча «Вечар на заходзе ў попеле тушыць...» і П. Верлена «Ша-

рая гадзіна», параўнаць уражанні ад іх і карціны В. Бялыніцкага-
Бірулі «Змярканне юнага мая» (звернем увагу вучняў, што ў назве 
карціны ўжыты паэтычны вобразна-выяўленчы сродак — эпітэт). 

 Алгарытм водгуку

а) Настрой твораў;
б) уважлівасць паэтаў да канкрэтных дэталяў;
в) колеравая гама твораў;
г) меладычнасць гучання, інтанацыя;
д) асабістае ўспрыманне вершаў;
е) агульнае і адметнае ва ўражаннях ад вершаў і карціны 

В. Бялыніцкага-Бірулі «Змярканне юнага мая».

ХV. Да верша М. Багдановіча «Санет» 
(«Замерзла ноччу шпаркая крыніца...»)

 1. Сачыненне ў  форме параўнальнага аналізу вершаў М.  Баг-
дановіча «Санет» («Замерзла ноччу шпаркая крыніца...») 
і У. Шэкспіра «Санет» («Мастак цудоўны, незраўнаны час...»). 

 План-алгарытм сачынення

1) Звесткі пра аўтараў верша.
2) Назвы твораў, іх сэнс. Адпаведнасць твораў класічнай 

форме санета.
3) Тэма. Аптымістычная філасофская ідэя санетаў У. Шэкс-

піра і М. Багдановіча.
4) Агульнае і адметнае ў вобразным увасабленні ідэі, інта-

нацыі, рытме, памеры.
5) Асабістае ўспрыманне вучнямі санетаў У. Шэкспіра 

і М. Багдановіча.

ХVI. Да верша А. Грачанікава 
«Свяці, кахання чыстая зара...»

 1. Напісаць актаву па зададзенай схеме рыфмоўкі абабабвв.
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Параўнаць свае спробы з вершам Я. Янішчыц «Бабіна лета», 
змешчаным у Дадатку на с. 125, зрабіць аргументаваную сама-
ацэнку.

ХIV. Да верша М. Багдановіча 
«Цёплы вечар, ціхі вецер, свежы стог...»

 1. Параўнаць верш М.  Багдановіча «Цёплы вечар, ціхі вецер, 
свежы стог...» і  яго пераклады на рускую мову, зробленыя 
А. Пракоф’евым і Б. Спрынчанам.

Пераклад А. Пракоф’ева
Тёплый вечер, тихий ветер, свежий стог —
Уложили вы меня на землю спать…
Светлой пыли не видать уж вдоль дорог,
В небе месяца пробился бледный рог,
В небе стали звёзды расцветать.
Вдруг одна слезой скатилась огневой,
Прошумела мягко крыльями сова;
Вижу я, с природой слившийся душой,
Как дрожат от ветра звёзды надо мной,
Слышу, как в лугах растёт трава.

Пераклад Б. Спрынчана
Тёплый вечер, тихий ветер, свежий стог,
Спать меня вы уложили на земле.
Пыль осела, не курится вдоль дорог,
В небе месяц из-за тучки кажет рог,
Расцветают звёзды в сизой мгле.

Вот одна из них огнистою слезой
Покатилась… Глухо ухнула сова.
Вижу я, прильнув к природе всей душой,
Как дрожат от ветра звёзды надо мной,
Слышу, как в тиши растёт трава.

 2. Напісаць водгук на самастойна прачытаныя вершы М. Багда-
новіча «Вечар на заходзе ў попеле тушыць...» і П. Верлена «Ша-

рая гадзіна», параўнаць уражанні ад іх і карціны В. Бялыніцкага-
Бірулі «Змярканне юнага мая» (звернем увагу вучняў, што ў назве 
карціны ўжыты паэтычны вобразна-выяўленчы сродак — эпітэт). 

 Алгарытм водгуку

а) Настрой твораў;
б) уважлівасць паэтаў да канкрэтных дэталяў;
в) колеравая гама твораў;
г) меладычнасць гучання, інтанацыя;
д) асабістае ўспрыманне вершаў;
е) агульнае і адметнае ва ўражаннях ад вершаў і карціны 

В. Бялыніцкага-Бірулі «Змярканне юнага мая».

ХV. Да верша М. Багдановіча «Санет» 
(«Замерзла ноччу шпаркая крыніца...»)

 1. Сачыненне ў  форме параўнальнага аналізу вершаў М.  Баг-
дановіча «Санет» («Замерзла ноччу шпаркая крыніца...») 
і У. Шэкспіра «Санет» («Мастак цудоўны, незраўнаны час...»). 

 План-алгарытм сачынення

1) Звесткі пра аўтараў верша.
2) Назвы твораў, іх сэнс. Адпаведнасць твораў класічнай 

форме санета.
3) Тэма. Аптымістычная філасофская ідэя санетаў У. Шэкс-

піра і М. Багдановіча.
4) Агульнае і адметнае ў вобразным увасабленні ідэі, інта-

нацыі, рытме, памеры.
5) Асабістае ўспрыманне вучнямі санетаў У. Шэкспіра 

і М. Багдановіча.

ХVI. Да верша А. Грачанікава 
«Свяці, кахання чыстая зара...»

 1. Напісаць актаву па зададзенай схеме рыфмоўкі абабабвв.
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ХVII. Да верша М. Багдановіча 
«Трыялет»

 1. Напісаць трыялеты па зададзеных радках на тэму «Максіму 
Багдановічу»:

Ты перамог сляпую смерць
І вучыш нас спяваць і верыць.
     
Ты перамог сляпую смерць.
     
     
Ты перамог сляпую смерць
І вучыш нас спяваць і верыць.

Параўнаць свае спробы з вершам Міхаіла Пазнякова «Ты пе-
рамог сляпую смерць», змешчаным у Дадатку на с. 125, зрабіць 
аргументаваную самаацэнку. 

Ты клікаў светлую зару,
У край бацькоўскі закаханы.
     
Ты клікаў светлую зару.
     
     
Ты клікаў светлую зару,
У край бацькоўскі закаханы.

Параўнаць свае спробы з  вершам Міхаіла Пазнякова «Ты 
клікаў светлую зару...», змешчаным у Дадатку на с. 125, зрабіць 
аргументаваную самаацэнку.

Ялта. Максім. Кіпарысы
Ён навучыў, здаецца, гаварыць
Па-беларуску нават кіпарысы,
     
Ён навучыў, здаецца, гаварыць.
     

     
Ён навучыў, здаецца, гаварыць
Па-беларуску нават кіпарысы.

  Параўнаць свае спробы з вершам Янкі Сіпакова «Ялта. Максім. 
Кіпарысы», змешчаным у Дадатку на с. 125, зрабіць аргумента-
ваную самаацэнку.

ХVIII. Да тэмы «Лірыка»

 1. У якасці падагульнення да вывучанай тэмы скласці сінквейн 
«Лірыка». 

 Прыкладны варыянт

Паэзія душы
Усхваляваная, мудрая

Вучыць суперажываць 
і разумець

Зачароўвае прыгажосцю, багаццем вобразаў
Лірыка

ХIХ. Да апавядання Я. Коласа «Хмарка» 
 1. Конкурс на лепшае мастацкае расказванне апавядання Я. Коласа 

са зборніка «Казкі жыцця» («Адзінокае дрэва» ці інш., на выбар 
вучняў). Мастацкае расказванне казкі адрозніваецца ад перака-
за наступным:
а) можна больш вольна абыходзіцца з тэкстам, апускаць 

асобныя эпізоды ці выразы і ўводзіць свае, блізкія па сэнсе;
б) неабходна захоўваць сказавую інтанацыю («баіць» казку).
Вынікі конкурсу падводзіць загадзя выбранае вучнёўскае 

журы.

ХХ. Да апавядання У. Караткевіча 
«Паром на бурнай рацэ»

 1. Зрабіць ілюстрацыю да твора і абараніць яе (выразна прачы-
таць урывак, да якога зроблена ілюстрацыя, аргументаваць за-
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Ты перамог сляпую смерць
І вучыш нас спяваць і верыць.
     
Ты перамог сляпую смерць.
     
     
Ты перамог сляпую смерць
І вучыш нас спяваць і верыць.

Параўнаць свае спробы з вершам Міхаіла Пазнякова «Ты пе-
рамог сляпую смерць», змешчаным у Дадатку на с. 125, зрабіць 
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Ты клікаў светлую зару.
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У край бацькоўскі закаханы.

Параўнаць свае спробы з  вершам Міхаіла Пазнякова «Ты 
клікаў светлую зару...», змешчаным у Дадатку на с. 125, зрабіць 
аргументаваную самаацэнку.

Ялта. Максім. Кіпарысы
Ён навучыў, здаецца, гаварыць
Па-беларуску нават кіпарысы,
     
Ён навучыў, здаецца, гаварыць.
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Кіпарысы», змешчаным у Дадатку на с. 125, зрабіць аргумента-
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 1. Конкурс на лепшае мастацкае расказванне апавядання Я. Коласа 

са зборніка «Казкі жыцця» («Адзінокае дрэва» ці інш., на выбар 
вучняў). Мастацкае расказванне казкі адрозніваецца ад перака-
за наступным:
а) можна больш вольна абыходзіцца з тэкстам, апускаць 

асобныя эпізоды ці выразы і ўводзіць свае, блізкія па сэнсе;
б) неабходна захоўваць сказавую інтанацыю («баіць» казку).
Вынікі конкурсу падводзіць загадзя выбранае вучнёўскае 

журы.

ХХ. Да апавядання У. Караткевіча 
«Паром на бурнай рацэ»

 1. Зрабіць ілюстрацыю да твора і абараніць яе (выразна прачы-
таць урывак, да якога зроблена ілюстрацыя, аргументаваць за-
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думу, кампазіцыю, асаблівасці створаных вобразаў, выбраных 
колераў). Ацэньваецца не тэхніка выканання ілюстрацыі, а яе 
адпаведнасць твору, арыгінальнасць і аргументаваная абарона.

 2. Выпісаць з твора пейзажныя апісанні, прасачыць дынаміку змен 
у прыродзе і зрабіць пісьмовае міні-даследаванне «Роля пры-
роды ў апавяданні У. Караткевіча “Паром на бурнай рацэ”».

 3. Скласці кадраплан да апавядання У. Караткевіча «Паром на бур-
най рацэ», выкарыстаўшы для подпісаў пад малюнкамі радкі 
з твора.

 Прыкладны план

1) Малюнак парома на Дняпры («На пяцьдзясят вёрст 
выгінастага рэчышча быў толькі адзін паром...»).

2) Вераб’іная ноч на пароме («Жудасны чалавек сядзеў пе-
рад Горавым...»).

3) Прыезд жонкі інсургента Усяслава Грынкевіча («...я вязу 
памілаванне. Будзьце літасцівы...»).

4) Пераправа праз навальнічную раку («Шкарлупінку кі-
дала ў правалы паміж хваль...»).

5) Роспач спазнення («Спазнілася хвілін на дзесяць...»).
6) Дуэль Горава і Пора-Леановіча («Капітан Пора-Леа-

новіч, вы нягоднік»).
7) Развітанне ўдавы Усяслава Грынкевіча і Горава («Дай 

бог, каб мае ўнукі ніколі не варагавалі з вашымі»).

ХХI. Да апавядання 
Г. Далідовіча «Губаты»

 1. Творчы пераказ «Гісторыя Губатага» ад імя лесніка, хлопчыка ці 
дзяўчынкі. 

 2. Азнаямленне з творамі фотамастацтва (альбом «Пакланіся пры-
родзе»; В. Алешка. «Спатканне з лесам»: альбом і інш.), выбар 
фатаграфій, якія могуць быць ілюстрацыяй да апавядання 
Г. Далідовіча «Губаты».

 3. Выкананне ілюстрацый да твора (можна ў тэхніцы фатаграфіі ці 
слоўных малюнкаў) і іх абарона.

ХХII. Да апавядання А. Маруа «Мурашы»

 1. Сачыненне-разважанне «Чалавек і прырода» на аснове апавя-
данняў Г. Далідовіча «Губаты», навелы А. Маруа «Мурашы» і вер-
ша А. Вярцінскага «Косім траву — яна не крычыць...».

А. Вярцінскі
Косім траву — яна не крычыць.
Яна маўчыць адчайна.
Мы пачынаем камень крышыць —
зацятае тое ж маўчанне.
Тое ж маўчанне, калі тапаром
мы дрэва зялёнае нішчым,
калі мы за жабры рыбу бяром
і б’ем галавою аб днішча.
Рыба набрала ў рот вады...
Затое, калі самім нам
бывае балюча і тады
крычым мы крыкам нястрымным,
крычым мы не толькі ад болю свайго —
яго было б нямнога, —
крычым мы ад болю ўсяго
свету зямнога.

Эпіграф: «Мы ў адказе за тых, каго прыручылі» (Антуан 
дэ Сент-Экзюперы). 

 Алгарытм

1) Тэзіс («Чалавек і прырода — адзінае цэлае»).
2) Аргументы:

 а) гісторыя ласяняці Губатага, яе павучальны сэнс;
 б) легкадумнасць герояў навелы «Мурашы» і яе наступ-

ствы;
 в) ідэя верша А. Вярцінскага «Косім траву...», яе абагуль-

няльны сэнс; 
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думу, кампазіцыю, асаблівасці створаных вобразаў, выбраных 
колераў). Ацэньваецца не тэхніка выканання ілюстрацыі, а яе 
адпаведнасць твору, арыгінальнасць і аргументаваная абарона.

 2. Выпісаць з твора пейзажныя апісанні, прасачыць дынаміку змен 
у прыродзе і зрабіць пісьмовае міні-даследаванне «Роля пры-
роды ў апавяданні У. Караткевіча “Паром на бурнай рацэ”».

 3. Скласці кадраплан да апавядання У. Караткевіча «Паром на бур-
най рацэ», выкарыстаўшы для подпісаў пад малюнкамі радкі 
з твора.

 Прыкладны план

1) Малюнак парома на Дняпры («На пяцьдзясят вёрст 
выгінастага рэчышча быў толькі адзін паром...»).

2) Вераб’іная ноч на пароме («Жудасны чалавек сядзеў пе-
рад Горавым...»).

3) Прыезд жонкі інсургента Усяслава Грынкевіча («...я вязу 
памілаванне. Будзьце літасцівы...»).

4) Пераправа праз навальнічную раку («Шкарлупінку кі-
дала ў правалы паміж хваль...»).

5) Роспач спазнення («Спазнілася хвілін на дзесяць...»).
6) Дуэль Горава і Пора-Леановіча («Капітан Пора-Леа-

новіч, вы нягоднік»).
7) Развітанне ўдавы Усяслава Грынкевіча і Горава («Дай 

бог, каб мае ўнукі ніколі не варагавалі з вашымі»).

ХХI. Да апавядання 
Г. Далідовіча «Губаты»

 1. Творчы пераказ «Гісторыя Губатага» ад імя лесніка, хлопчыка ці 
дзяўчынкі. 

 2. Азнаямленне з творамі фотамастацтва (альбом «Пакланіся пры-
родзе»; В. Алешка. «Спатканне з лесам»: альбом і інш.), выбар 
фатаграфій, якія могуць быць ілюстрацыяй да апавядання 
Г. Далідовіча «Губаты».

 3. Выкананне ілюстрацый да твора (можна ў тэхніцы фатаграфіі ці 
слоўных малюнкаў) і іх абарона.

ХХII. Да апавядання А. Маруа «Мурашы»

 1. Сачыненне-разважанне «Чалавек і прырода» на аснове апавя-
данняў Г. Далідовіча «Губаты», навелы А. Маруа «Мурашы» і вер-
ша А. Вярцінскага «Косім траву — яна не крычыць...».

А. Вярцінскі
Косім траву — яна не крычыць.
Яна маўчыць адчайна.
Мы пачынаем камень крышыць —
зацятае тое ж маўчанне.
Тое ж маўчанне, калі тапаром
мы дрэва зялёнае нішчым,
калі мы за жабры рыбу бяром
і б’ем галавою аб днішча.
Рыба набрала ў рот вады...
Затое, калі самім нам
бывае балюча і тады
крычым мы крыкам нястрымным,
крычым мы не толькі ад болю свайго —
яго было б нямнога, —
крычым мы ад болю ўсяго
свету зямнога.

Эпіграф: «Мы ў адказе за тых, каго прыручылі» (Антуан 
дэ Сент-Экзюперы). 

 Алгарытм

1) Тэзіс («Чалавек і прырода — адзінае цэлае»).
2) Аргументы:

 а) гісторыя ласяняці Губатага, яе павучальны сэнс;
 б) легкадумнасць герояў навелы «Мурашы» і яе наступ-

ствы;
 в) ідэя верша А. Вярцінскага «Косім траву...», яе абагуль-

няльны сэнс; 
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 г) уласныя назіранні на тэму «Адносіны людзей да пры-
роды».

3) Вывад (легкадумныя, спажывецкія адносіны да прыроды 
небяспечныя для самога чалавека, яны знішчаюць і асяроддзе 
яго жыцця, і душу).

ХХІІІ. Да аповесці 
В. Быкава «Жураўліны крык»

 1. Прагляд кінафільма па творах В. Быкава «Доўгія вёрсты вайны» 
і напісанне водгуку па алгарытме: 
а) агульнае ўражанне ад кінафільма;
б) эпізоды, якія найбольш уразілі;
в) уласныя адносіны да герояў (сімпатыя ці антыпатыя, 

яе тлумачэнне, ацэнка ўчынкаў, разуменне ўнутранага свету, 
пачуццяў і перажыванняў герояў);

г) кінематаграфічныя сродкі стварэння вобразаў (каму на-
даецца больш увагі, хто часцей паказваецца буйным планам, 
знешні выгляд, дэталі партрэта і адзення, жэсты, голас і г. д.);

д) параўнанне часткі кінафільма, якая знята па матывах 
аповесці «Жураўліны крык», і тэксту твора (сюжэт, персана-
жы, апісанні прыроды, мастацкія дэталі);

е) ацэнка рэжысёрскай і акцёрскай работы.

 2. Параўнальны аналіз аповесці В. Быкава «Жураўліны крык» і апа-
вядання В. Быкава «Страта».

 Алгарытм

а) Тэма твора; 
б) жанравыя асаблівасці твораў: сюжэт і пазасюжэтныя 

элементы, вобразная сістэма, наяўнасць апісанняў прыроды, 
аўтарскіх разважанняў, мастацкіх дэталяў; 

в) сродкі стварэння вобразаў (Глечык, Пшанічны, Аўсееў, 
Свіст, Фішар, Карпенка і Матузка, Галкін); 

г) вобразныя паралелі ў творах; 
д) ідэя твораў.

ХХІV. Да тэмы «Эпас»

 1. У якасці падагульнення скласці сінквейн «Эпас». 

 Прыкладны варыянт

Аповед пра падзею
Падрабязны, цікавы

Расказвае, характарызуе, апісвае
Дае мадэлі сітуацый і паводзін

Эпас

ХХV. Да паэмы Я. Купалы «Магіла льва»

 1. Складанне цытатнага плана паэмы Я. Купалы «Магіла льва». Пры-
кладны варыянт:

1) «Нам продкаў кемкасць захавала
 Шмат весцяў дзіўных...»
2) «Асілкам гэтакім адроду
 Машэка быў...»
3) «На воку дзеўку меў, Натальку...»
4) «І наш Машэка, у жальбе
 Па ненаглядненькай дзяўчыне
 Паплыў з платамі ў край чужы...»
5) «Баярын тамка жыў багаты,
 Яшчэ лятамі малады».
6) «Сама к бядзе пайшла сваёй...»
7) «Засела помста ў Машэкі».
8) «Крывавы суд тварыў, караў...»
9) «Чуць толькі ўгледзеў у калясцы
 Машэка любую сваю, —
 У яе ўтануў даўнейшай ласцы...»

10) «У думках думала няўпынна,
 Як ёй разбойніка згубіць...»
11) «Так страшны той разбойнік згінуў...»
12) «Яго высокую магілу...
 “Магілай льва” народ назваў».
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 г) уласныя назіранні на тэму «Адносіны людзей да пры-
роды».

3) Вывад (легкадумныя, спажывецкія адносіны да прыроды 
небяспечныя для самога чалавека, яны знішчаюць і асяроддзе 
яго жыцця, і душу).

ХХІІІ. Да аповесці 
В. Быкава «Жураўліны крык»

 1. Прагляд кінафільма па творах В. Быкава «Доўгія вёрсты вайны» 
і напісанне водгуку па алгарытме: 
а) агульнае ўражанне ад кінафільма;
б) эпізоды, якія найбольш уразілі;
в) уласныя адносіны да герояў (сімпатыя ці антыпатыя, 

яе тлумачэнне, ацэнка ўчынкаў, разуменне ўнутранага свету, 
пачуццяў і перажыванняў герояў);

г) кінематаграфічныя сродкі стварэння вобразаў (каму на-
даецца больш увагі, хто часцей паказваецца буйным планам, 
знешні выгляд, дэталі партрэта і адзення, жэсты, голас і г. д.);

д) параўнанне часткі кінафільма, якая знята па матывах 
аповесці «Жураўліны крык», і тэксту твора (сюжэт, персана-
жы, апісанні прыроды, мастацкія дэталі);

е) ацэнка рэжысёрскай і акцёрскай работы.

 2. Параўнальны аналіз аповесці В. Быкава «Жураўліны крык» і апа-
вядання В. Быкава «Страта».

 Алгарытм

а) Тэма твора; 
б) жанравыя асаблівасці твораў: сюжэт і пазасюжэтныя 

элементы, вобразная сістэма, наяўнасць апісанняў прыроды, 
аўтарскіх разважанняў, мастацкіх дэталяў; 

в) сродкі стварэння вобразаў (Глечык, Пшанічны, Аўсееў, 
Свіст, Фішар, Карпенка і Матузка, Галкін); 

г) вобразныя паралелі ў творах; 
д) ідэя твораў.

ХХІV. Да тэмы «Эпас»

 1. У якасці падагульнення скласці сінквейн «Эпас». 

 Прыкладны варыянт

Аповед пра падзею
Падрабязны, цікавы

Расказвае, характарызуе, апісвае
Дае мадэлі сітуацый і паводзін

Эпас

ХХV. Да паэмы Я. Купалы «Магіла льва»

 1. Складанне цытатнага плана паэмы Я. Купалы «Магіла льва». Пры-
кладны варыянт:

1) «Нам продкаў кемкасць захавала
 Шмат весцяў дзіўных...»
2) «Асілкам гэтакім адроду
 Машэка быў...»
3) «На воку дзеўку меў, Натальку...»
4) «І наш Машэка, у жальбе
 Па ненаглядненькай дзяўчыне
 Паплыў з платамі ў край чужы...»
5) «Баярын тамка жыў багаты,
 Яшчэ лятамі малады».
6) «Сама к бядзе пайшла сваёй...»
7) «Засела помста ў Машэкі».
8) «Крывавы суд тварыў, караў...»
9) «Чуць толькі ўгледзеў у калясцы
 Машэка любую сваю, —
 У яе ўтануў даўнейшай ласцы...»

10) «У думках думала няўпынна,
 Як ёй разбойніка згубіць...»
11) «Так страшны той разбойнік згінуў...»
12) «Яго высокую магілу...
 “Магілай льва” народ назваў».
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13) «І горад вырас, як з зямлі,
 Яго Магілевам назвалі».

 2. Выкананне ілюстрацый да паэмы і іх абарона (чытанне на па-
мяць або выразнае чытанне ўрыўка з паэмы, аргументацыя зме-
сту малюнка).

 3. Вуснае слоўнае маляванне партрэта Наталькі па апорных выразах 
з тэксту паэмы («як мак, між макамі цвіла», «павеўна, як даспелы 
колас», «павабны, гібкі стан», «між сваімі найпрыгажэйшаю была»).

 4. Складанне плана характарыстыкі вобраза Машэкі або Наталькі. 
Прыкладныя варыянты: 

Вобраз Машэкі
1) Юнацтва Машэкі, яго сіла і адносіны да людзей.
2) Каханне да Наталькі.
3) Адказ на здраду каханай.
4) Крывавы разбойнік Машэка і яго гібель.
5) «Магіла льва».

Вобраз Наталькі  
1) Юнацтва Наталькі.
2) Хараство беларускай дзяўчыны.
3) Адносіны да Машэкі.
4) Ганебная сувязь з панам.
5) Адплата Машэку за пралітую ім кроў.

 5. Высветліць гісторыю назвы свайго горада, пасёлка ці вёскі і рас-
казаць яе ў форме народнай легенды.

ХХVІ. Да балады А. Куляшова «Маці»

 1. Самастойна прачытаць баладу «Маці» М. Танка і параўнаць яе 
з аднайменнай баладай А. Куляшова. 

 Алгарытм 
а) Час напісання; 
б) тэма твора; 
в) сюжэтная аснова; 
г) вобраз маці, сродкі яго стварэння; 
д) сувязь з вуснай народнай творчасцю; 
е) ідэя твора, якой падпарадкавана ўся яго вобразная сістэма.

ХХVІІ. Да байкі К. Крапівы 
«Ганарысты Парсюк»

 1. Пазнаёміцца з ілюстрацыямі мастакоў да байкі «Ганарысты Пар-
сюк» К. Крапівы і выканаць уласную ілюстрацыю, абараніць яе.

 2. Прааналізаваць тэкст байкі па ўзоры рэжысёрскіх заўваг: рэплікі 
персанажаў запісваюцца ў адной палавіне ліста, рэжысёрскія 
заўвагі наконт інтанацыі чытання, мімікі, жэстаў, грыма і адзен-
ня — у другой.

 3. Падрыхтаваць і выканаць у класе інсцэніроўку байкі К. Крапівы 
«Ганарысты Парсюк». 

 4. Параўнанне самастойна прачытанай байкі У. Корбана «Музы-
кальная камедыя» з байкай К. Крапівы «Ганарысты Парсюк» па 
алгарытме: 
а) тэма твора; 
б) персанажы; 
в) сюжэт; 
г) мараль.

 5. Напісанне байкі ў  празаічнай ці вершаванай форме (з ужы-
ваннем алегарычных вобразаў). Прыкладныя тэмы: «Лісічка-
вучаніца», «Сквапны прыяцель», «Сябры», «Вавёрка-модніца», 
«Кніжка і камп’ютар» і г. д.

ХХVІІІ. Да тэмы «Ліра-эпічныя жанры»

 1. У якасці рэфлексіі па тэме скласці сінквейн «Ліра-эпас». 

 Прыкладны варыянт

Дзве плыні
Сюжэтная і пачуццёвая

Расказвае, перадае пачуцці, захапляе
Паэмы, балады, прыпавесці, байкі

Ліра-эпас
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13) «І горад вырас, як з зямлі,
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ХХІХ. Да п’есы Я. Купалы «Паўлінка»

 1.  Распрацаваць і выканаць афішы, праграмкі, запрашэнні да спек-
такля па п’есе Я. Купалы «Паўлінка».

 2. Пазнаёміцца са звесткамі пра першую пастаноўку п’есы «Паў-
лінка» (27 студзеня 1913 г.), з яе сцэнічнай гісторыяй і паразва-
жаць, чаму спектакль карыстаецца папулярнасцю і сёння, амаль 
праз сто гадоў пасля прэм’еры (матэрыял для настаўніка — 
у арты куле Б. Бур’яна «Век на мяжы — і “Паўлінка” ў афішах» // 
Полымя. — 1998. — № 12. — С. 133—147).

 3. Падрыхтаваць рэжысёрскія каментарыі да рэплік аднаго героя 
(на выбар) з карціны вячорак у хаце Крыніцкіх.

 4. Праінсцэніраваць на школьнай сцэне карціну вячорак.

 5. Прагледзець тэлеспектакль «Паўлінка» і параўнаць яго з сучас-
ным мюзіклам «Паўлінка — new».

 6. У якасці рэфлексіі па тэме скласці сінквейн «Драма». 

 Прыкладны варыянт

Жыццё на сцэне
Напружанае, захапляльнае

Спрачаюцца, дзейнічаюць, 
канфліктуюць

Раскрывае моцныя характары ў дзеянні
Драма

ДАДАТАК

Максім Танк
Каб зрабіць першы крок,
Патрэбна нам
Рука маці;
Каб, спаткнуўшыся,
Зноўку падняцца — 
Вера ў дарогу;
Каб адчуць цяпло сонца — 
Дружба;
Каб не знаць адзіноцтва — 
Радзіма.

Максім Танк
Ты яшчэ толькі намёк на чалавека,
Калі ва ўсім спадзяешся на маці;

Ты яшчэ — чвэрць чалавека,
Калі ва ўсім спадзяешся на дружбу;

Ты толькі — паўчалавека,
Калі ва ўсім спадзяешся на любоў, —

І толькі тады становішся чалавекам,
Калі ўсе могуць спадзявацца
На цябе.

Яўгенія Янішчыц
Вясновае

Горкі пах палыну,
Не зап’еш, не заснеш.
Забягу, загляну,
Як і чым ты жывеш.

Водар свята ў лясах,
Адступаецца снег.
Знаю, гэта вясна
Разбудзіла мяне.
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І канчаецца сон
Бесклапотных начэй.
Маладых маіх дзён
Звоніць першы ручэй.

Яўгенія Янішчыц
Ты пакліч мяне. Пазаві.
Там заблудзімся ў росных травах.
Пачынаецца ўсё з любві,
Нават самая простая ява.
І тады душой не крыві
На дарозе жыцця шырокай.
Пачынаецца ўсё з любві,
Першы поспех і першыя крокі.
Прыручаюцца салаўі
І змяняюцца краявіды.
Пачынаецца ўсё з любві,
Нават ненавісць і агіда.
Ты пакліч мяне. Пазаві.
Сто дарог за маімі плячыма.
Пачынаецца ўсё з любві,
А інакш і жыць немагчыма.

Раіса Баравікова
Казаў мудрэц: яно — і нараканне,
і сонца, і пякучай цемры сплаў...
«Якія вочы мне дало каханне»*,
але... спярша душу яму аддаў.
Гляджу на ўсё вачамі маладымі,
і гнеўнымі, і добрымі ўдвая...
Каханне і прынізіць, і... узніме,
пакуль у ім жыве душа мая.

* Радок У. Шэкспіра ў перакладзе У. Дубоўкі.

Яўгенія Янішчыц
Бабіна лета

Над полем, над гасцінцам,
Мінаючы зямлю,
На тонкай павуцінцы — 
Адчайнае «люблю».

Міхаіл Пазнякоў  
Ты перамог сляпую смерць
І вучыш нас спяваць і верыць.
Жыцця закрыўшы сціпла дзверы,
Ты перамог сляпую смерць.
Нічым любоў к табе не змераць,
Бо здолеў свет сабой сагрэць.
Ты перамог сляпую смерць
І вучыш нас спяваць і верыць.

Міхаіл Пазнякоў
Ты клікаў светлую зару,
У край бацькоўскі закаханы.
Хоць смерць была наканавана —
Ты клікаў светлую зару.
І хоць пайшоў ад нас зарана,
Твае імкненні не памруць — 
Ты клікаў светлую зару,
У край бацькоўскі закаханы.

Янка Сіпакоў
Ялта. Максім. Кіпарысы

Ён навучыў, здаецца, гаварыць
Па-беларуску нават кіпарысы,
Барвінак на магільніку гарыстым
Ён навучыў, здаецца, гаварыць.
Паўднёва сонца плавіцца ўгары,
Зямля гарыстая, нібыта прысак...
Ён навучыў, здаецца, гаварыць
Па-беларуску нават кіпарысы. 
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9  К Л А С

І. Міфалогія — фальклор — літаратура 

Заданне 1. Параўнайце змест прыведзеных урыўкаў запісаў ву чо-
ных-фалькларыстаў са зместам прачытанай легенды «Дама віко-
ва ўдзячнасць». Які фрагмент больш адпавядае зместу легенды?

Фрагмент 1

Дамавы ва ўяўленнях беларуса надзяляецца ўсімі якасцямі 
дбайнага гаспадара. Тыя, каму ён здаваўся, кажуць, што ён мае 
выгляд старэнькага дзядка, з сівою барадою і доўгімі сівымі 
валасамі, апрануты ў белую кашулю. Спіць ён на печы ці пад 
печчу, таму яго часам называюць Падпечнікам. Устае рана 
і палохае пеўня, штурхаючы яго. Певень з перапуду хлопае 
крыламі і крычыць, чым будзіць гаспадароў на працу. З Да-
мавым трэба жыць у згодзе, трэба ўмець яму дагаджаць... 
Прагнявіш Дамавога — і ён не толькі не будзе спрыяць, але 
нават можа пашкодзіць у гаспадарцы.

Паводле кн. А. Богданович. «Пережитки древнего миросозер-
цания у белорусов». Гродно, 1895.

Фрагмент 2

Беларус не толькі ўяўляе сабе Дамавіка ў вобразе змяі, але 
нават і па паходжанні лічыць яго амаль змяёю... Дамавік звы-
чайна жыве ў клеці (у каморы, па некаторых звестках — у пад-
печчы) і вылазіць адтуль толькі на Дзяды для ўдзелу ў агульнай 
вячэры. Пры гэтым яму аказваюць усялякую пашан у: дарога 
з клеці да стала высцілаецца белым палатном, стравы прапа-
нуюцца самыя лепшыя, пераважна малако... Дамавік любіць, 
калі ў гаспадарцы падабрана ўсё адпаведна з яго асабістым 
густам, тады ён з асаблівай стараннасцю дапамагае гаспадару. 
У адваротным выпадку ён замест дапамогі прыносіць толькі 
шкоду: заезджвае нелюбімых коней, кароў.

Паводле кн. П. Демидович. «Из области верований и сказа-
ний белорусов». М., 1896.

Заданне 2. Складзіце вуснае выказванне на тэму «І самы люты звер 
за дабро дзякуе дабром».

 Памятка

Ва ўступе ў якасці тэзіса выкарыстайце цытату з легенды. 
У асноўнай частцы: 
а) творча перакажыце змест легенды; выкарыстайце звесткі 

са змешчаных вышэй фальклорных запісаў; б) прыгадайце су-
часную гісторыю, жыццёвую сітуацыю, якая адпавядае тэме 
выказвання. 

У заключэнні зрабіце высновы пра асаблівасці светаўспры-
мання нашых продкаў, параўнайце іх з поглядамі сучаснага 
чалавека.

Заданне 3. Выкажыце меркаванне, што аб’ядноўвае прыведзеныя 
ніжэй азначэнні. Падбярыце да іх адпаведныя тэрміны.
а) Сукупнасць паданняў пра багоў, герояў, духаў, у якіх 

адлюстраваліся ўяўленні старажытных людзей пра паходжан-
не свету, чалавека, з’яў прыроды;

б) адзін з відаў мастацтва — мастацтва слова;
в) народная паэтычная творчасць;
г) паданне пра багоў, герояў, духаў, у якім увасобіліся 

ўяўленні старажытнага чалавека аб навакольным свеце.

ІІ. Беларуская літаратура і антычнасць

Заданне 1. Суаднясіце змест старажытнагрэчаскага міфа пра Антэя 
з вершам М. Багдановіча «Калі зваліў дужы Геракл у пыл Антэя...». 
Як беларускі паэт пераасэнсоўвае міф пра Антэя? Выкажыце 
меркаванне, які новы сэнс набывае міфічны сюжэт у вершы.

Міф пра Антэя
Антэй быў сынам Пасейдона і багіні зямлі Геі. Гэты асілак 

жыў у Лівіі і праславіўся тым, што выклікаў на бой чужаземцаў 
і забіваў іх. Ніхто не мог адолець Антэя. Аднак непаражальны 
ён быў толькі тады, калі дакранаўся да маці-зямлі. Гераклу на 
шляху да свайго адзінаццатага подзвігу — здабыцця залатых 
яблыкаў у садзе Гесперыдаў — давялося праходзіць праз Лівію 
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9  К Л А С

І. Міфалогія — фальклор — літаратура 

Заданне 1. Параўнайце змест прыведзеных урыўкаў запісаў ву чо-
ных-фалькларыстаў са зместам прачытанай легенды «Дама віко-
ва ўдзячнасць». Які фрагмент больш адпавядае зместу легенды?

Фрагмент 1

Дамавы ва ўяўленнях беларуса надзяляецца ўсімі якасцямі 
дбайнага гаспадара. Тыя, каму ён здаваўся, кажуць, што ён мае 
выгляд старэнькага дзядка, з сівою барадою і доўгімі сівымі 
валасамі, апрануты ў белую кашулю. Спіць ён на печы ці пад 
печчу, таму яго часам называюць Падпечнікам. Устае рана 
і палохае пеўня, штурхаючы яго. Певень з перапуду хлопае 
крыламі і крычыць, чым будзіць гаспадароў на працу. З Да-
мавым трэба жыць у згодзе, трэба ўмець яму дагаджаць... 
Прагнявіш Дамавога — і ён не толькі не будзе спрыяць, але 
нават можа пашкодзіць у гаспадарцы.

Паводле кн. А. Богданович. «Пережитки древнего миросозер-
цания у белорусов». Гродно, 1895.

Фрагмент 2

Беларус не толькі ўяўляе сабе Дамавіка ў вобразе змяі, але 
нават і па паходжанні лічыць яго амаль змяёю... Дамавік звы-
чайна жыве ў клеці (у каморы, па некаторых звестках — у пад-
печчы) і вылазіць адтуль толькі на Дзяды для ўдзелу ў агульнай 
вячэры. Пры гэтым яму аказваюць усялякую пашан у: дарога 
з клеці да стала высцілаецца белым палатном, стравы прапа-
нуюцца самыя лепшыя, пераважна малако... Дамавік любіць, 
калі ў гаспадарцы падабрана ўсё адпаведна з яго асабістым 
густам, тады ён з асаблівай стараннасцю дапамагае гаспадару. 
У адваротным выпадку ён замест дапамогі прыносіць толькі 
шкоду: заезджвае нелюбімых коней, кароў.

Паводле кн. П. Демидович. «Из области верований и сказа-
ний белорусов». М., 1896.

Заданне 2. Складзіце вуснае выказванне на тэму «І самы люты звер 
за дабро дзякуе дабром».

 Памятка

Ва ўступе ў якасці тэзіса выкарыстайце цытату з легенды. 
У асноўнай частцы: 
а) творча перакажыце змест легенды; выкарыстайце звесткі 

са змешчаных вышэй фальклорных запісаў; б) прыгадайце су-
часную гісторыю, жыццёвую сітуацыю, якая адпавядае тэме 
выказвання. 

У заключэнні зрабіце высновы пра асаблівасці светаўспры-
мання нашых продкаў, параўнайце іх з поглядамі сучаснага 
чалавека.

Заданне 3. Выкажыце меркаванне, што аб’ядноўвае прыведзеныя 
ніжэй азначэнні. Падбярыце да іх адпаведныя тэрміны.
а) Сукупнасць паданняў пра багоў, герояў, духаў, у якіх 

адлюстраваліся ўяўленні старажытных людзей пра паходжан-
не свету, чалавека, з’яў прыроды;

б) адзін з відаў мастацтва — мастацтва слова;
в) народная паэтычная творчасць;
г) паданне пра багоў, герояў, духаў, у якім увасобіліся 

ўяўленні старажытнага чалавека аб навакольным свеце.

ІІ. Беларуская літаратура і антычнасць

Заданне 1. Суаднясіце змест старажытнагрэчаскага міфа пра Антэя 
з вершам М. Багдановіча «Калі зваліў дужы Геракл у пыл Антэя...». 
Як беларускі паэт пераасэнсоўвае міф пра Антэя? Выкажыце 
меркаванне, які новы сэнс набывае міфічны сюжэт у вершы.

Міф пра Антэя
Антэй быў сынам Пасейдона і багіні зямлі Геі. Гэты асілак 

жыў у Лівіі і праславіўся тым, што выклікаў на бой чужаземцаў 
і забіваў іх. Ніхто не мог адолець Антэя. Аднак непаражальны 
ён быў толькі тады, калі дакранаўся да маці-зямлі. Гераклу на 
шляху да свайго адзінаццатага подзвігу — здабыцця залатых 
яблыкаў у садзе Гесперыдаў — давялося праходзіць праз Лівію 
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і схапіцца з Антэем. Геракл адолеў Антэя, бо змог адарваць яго 
ад зямлі і задушыць у паветры.

М. Багдановіч. «Калі зваліў дужы Геракл у пыл Антэя...»
Калі зваліў дужы Геракл у пыл Антэя,
Як вецер валіць поўны колас да раллі, —
Ўдыхнула моц у грудзі сына мацер Гея,
І вось, цвярды, як дуб, яшчэ, чым перш, сільнее,
Ён, напружыўшыся, падняўся ўраз з зямлі.

Паломаны жыццём, чакаючы магілы,
Радзімая зямля, прынікнуў я к табе,
І бодрасць ты ўліла ў слабеючыя жылы,
Зварушыла маёй душы драмаўшай сілы,
І месца ў ёй з тых пор няма ўжо больш жальбе.

Заданне 2. Паразважайце, чаму вобразы Антэя, Геракла, Праме-
тэя называюць «вечнымі вобразамі» ў літаратуры. Якія агульна-
чалавечыя якасці і памкненні ўвасобіліся ў гэтых вобразах?

Заданне 3. Складзіце і запішыце сціслы дыялог на тэму «Антэй, Ге-
ракл і Праметэй — “вечныя вобразы” ў літаратуры». Выкарыстай-
це неабходныя словы, паняцці, словазлучэнні: міф, міфалогія, 
старажытнагрэчаскі герой, незвычайная сіла, звышчалавечыя 
магчымасці, подзвігі, прыгоды, пакуты, пера адоленне цяжкасцей, 
смеласць, высакароднасць, агульначалавечы змест.

Заданне 4. Вызначце, якія выразы паходзяць са старажытнагрэча-
скай міфалогіі. Растлумачце іх сэнс. Пры неабходнасці звярніцеся 
да міфалагічнага слоўніка ці Вікіпедыі. Складзіце з  гэтымі 
словазлучэннямі звязны тэкст на тэму свайго школьнага жыцця.
Сізіфава праца, танталавы пакуты, голуб міру, манна ня-

бесная, яблык разладу, хлеб надзённы, ахілесава пятка, аўгіевы 
стайні, алімпійскі спакой, цярністы шлях, блудны сын, несці 
свой крыж, вечны сон, дамоклаў меч.

ІІІ. Літаратура эпохі Сярэднявечча

Заданне 1. Абапіраючыся на змест «Слова на Вялікдзень» Кірыла 
Тураўскага, акрэсліце кола маральных праблем, якія хвалявалі 
нашых продкаў у ХІІ стагоддзі.

Заданне 2. Уявіце, што вы жыхар горада Турава ХІІ стагоддзя і вам 
давялося паслухаць у адной з сарака тагачасных цэркваў «Слова 
на Вялікдзень» Кірыла Тураўскага. Якія мастацкія вобразы ўразілі 
і запомніліся? Якім чынам красамоўца імкнуўся пераканаць вас 
у сваёй праваце?

Заданне 3. Выберыце неабходнае слова (паняцце):

1. У     лаканічна і сцісла, у храналагічнай 
паслядоўнасці апавядалася пра найбольш значныя падзеі 
з жыцця княстваў, гарадоў, вядомых гістарычных асоб.

2. Вобраз      ў «Слове пра паход Ігаравы» па-
казаны невядомым аўтарам як вобраз моцнага, аўтарытэтнага 
гаспадара свайго княства, які карыстаўся ўсенароднай павагай, 
«людзям суд судзіў, гарадамі князёў надзяляў».

3. Кіеўскі летапісец, апісваючы бітву на Нямізе ў 1067 годзе 
ў     , наадварот, ставіўся да полацкага 
князя непрыхільна, паказаў яго паражэнне ад сыноў Яраслава 
Мудрага ў Менску.

4. Вызначальнай рысай літаратуры Сярэднявечча з’яў ля-
ецца     , бо героі твораў служылі ўзорам і пры-
кладам для тагачаснага чытача.

5. Многія творы      прысвечаны хрыс-
ціянскім святам і вызначаюцца метафарызмам, багаццем лек-
сікі, незвычайным     .

6. Жанр     меў строгія правілы напісання. 
У    абавязковымі былі ўступ, асноўная частка і за-
ключэнне.

7.     невядомы сярэднявечны аўтар назваў 
«дру гім Залатавустам, што праззяў больш за ўсіх на Русі».

8.    была ўнучкай   , праславіла Полац-
кую зямлю, стала першай беларускай жанчынай  .

9. «Жыціе Еўфрасінні Полацкай» з’яўляецца тыповым тво-
рам літаратуры   .
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і схапіцца з Антэем. Геракл адолеў Антэя, бо змог адарваць яго 
ад зямлі і задушыць у паветры.

М. Багдановіч. «Калі зваліў дужы Геракл у пыл Антэя...»
Калі зваліў дужы Геракл у пыл Антэя,
Як вецер валіць поўны колас да раллі, —
Ўдыхнула моц у грудзі сына мацер Гея,
І вось, цвярды, як дуб, яшчэ, чым перш, сільнее,
Ён, напружыўшыся, падняўся ўраз з зямлі.

Паломаны жыццём, чакаючы магілы,
Радзімая зямля, прынікнуў я к табе,
І бодрасць ты ўліла ў слабеючыя жылы,
Зварушыла маёй душы драмаўшай сілы,
І месца ў ёй з тых пор няма ўжо больш жальбе.

Заданне 2. Паразважайце, чаму вобразы Антэя, Геракла, Праме-
тэя называюць «вечнымі вобразамі» ў літаратуры. Якія агульна-
чалавечыя якасці і памкненні ўвасобіліся ў гэтых вобразах?

Заданне 3. Складзіце і запішыце сціслы дыялог на тэму «Антэй, Ге-
ракл і Праметэй — “вечныя вобразы” ў літаратуры». Выкарыстай-
це неабходныя словы, паняцці, словазлучэнні: міф, міфалогія, 
старажытнагрэчаскі герой, незвычайная сіла, звышчалавечыя 
магчымасці, подзвігі, прыгоды, пакуты, пера адоленне цяжкасцей, 
смеласць, высакароднасць, агульначалавечы змест.

Заданне 4. Вызначце, якія выразы паходзяць са старажытнагрэча-
скай міфалогіі. Растлумачце іх сэнс. Пры неабходнасці звярніцеся 
да міфалагічнага слоўніка ці Вікіпедыі. Складзіце з  гэтымі 
словазлучэннямі звязны тэкст на тэму свайго школьнага жыцця.
Сізіфава праца, танталавы пакуты, голуб міру, манна ня-

бесная, яблык разладу, хлеб надзённы, ахілесава пятка, аўгіевы 
стайні, алімпійскі спакой, цярністы шлях, блудны сын, несці 
свой крыж, вечны сон, дамоклаў меч.

ІІІ. Літаратура эпохі Сярэднявечча

Заданне 1. Абапіраючыся на змест «Слова на Вялікдзень» Кірыла 
Тураўскага, акрэсліце кола маральных праблем, якія хвалявалі 
нашых продкаў у ХІІ стагоддзі.

Заданне 2. Уявіце, што вы жыхар горада Турава ХІІ стагоддзя і вам 
давялося паслухаць у адной з сарака тагачасных цэркваў «Слова 
на Вялікдзень» Кірыла Тураўскага. Якія мастацкія вобразы ўразілі 
і запомніліся? Якім чынам красамоўца імкнуўся пераканаць вас 
у сваёй праваце?

Заданне 3. Выберыце неабходнае слова (паняцце):

1. У     лаканічна і сцісла, у храналагічнай 
паслядоўнасці апавядалася пра найбольш значныя падзеі 
з жыцця княстваў, гарадоў, вядомых гістарычных асоб.

2. Вобраз      ў «Слове пра паход Ігаравы» па-
казаны невядомым аўтарам як вобраз моцнага, аўтарытэтнага 
гаспадара свайго княства, які карыстаўся ўсенароднай павагай, 
«людзям суд судзіў, гарадамі князёў надзяляў».

3. Кіеўскі летапісец, апісваючы бітву на Нямізе ў 1067 годзе 
ў     , наадварот, ставіўся да полацкага 
князя непрыхільна, паказаў яго паражэнне ад сыноў Яраслава 
Мудрага ў Менску.

4. Вызначальнай рысай літаратуры Сярэднявечча з’яў ля-
ецца     , бо героі твораў служылі ўзорам і пры-
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10.     з’яўляецца часткай «Летапісу вялікіх кня-
зёў літоўскіх», была напісана ў 1430 годзе да каранацыі князя.

Жыціе, летапіс, Сярэднявечча, павучальнасць, красамоўства, 
кампазіцыя, асветніца, Усяслаў Полацкі, Кірыл Тураўскі, 
Прадслава, «Пахвала Вітаўту», «Аповесць мінулых гадоў» 

Заданне 4. Падрыхтуйце прэзентацыю па адной з  прапанава-
ных тэм:
1. Культура беларускіх земляў у ХІІ ст.
2. Архітэктура г. Турава ХІІ ст.
3. Архітэктура г. Полацка ХІІ ст.
4. Еўфрасіння Полацкая — першая беларуская жанчына-

асветніца.

Заданне 5. Параўнайце апісанне вобраза Усяслава Полацкага 
ў  «Аповесці мінулых гадоў» і  ў  «Слове пра паход Ігаравы». 
Зрабіце высновы.

Заданне 6. Параўнайце апісанне Усяслава ў  «Слове пра паход 
Ігаравы» з мастацкім увасабленнем вобраза князя на карціне 
Я. Драздовіча «Усяслаў Полацкі». Ці можна меркаваць, што ма-
стак Я. Драздовіч пры стварэнні карціны абапіраўся на змест 
«Слова пра паход Ігаравы»?

Заданне 7. Уявіце, што вам трэба распавесці пра славутых асоб на-
шай старажытнай культуры (К. Тураўскага, Е. Полацкую, Усяслава 
Полацкага) свайму замежнаму сябру. На што ў першую чаргу вы 
звернеце ўвагу? Якімі фактамі з жыцця і творчасці паспрабуеце 
зацікавіць сябра?

Заданне 8. Падрыхтуйце вуснае выказванне па адной з тэм:
1. Усяслаў Полацкі — герой свайго часу.
2. Асветніца з роду Усяслава.
3. «Промень сонечны, які прасвятліў зямлю Полацкую».
4. «Другі Залатавуст, які праззяў больш за ўсіх на Русі».

У якасці эпіграфа выкарыстайце паэтычныя радкі:
а) Святая зямля нашых продкаў,
 Застанься апорай нашчадкаў.

б) Сілай духоўнай узвысіла Полацк высока.
в) Межы Радзімы, яе самаістую мову
    Абараняў ад загубцаў, здрайцаў, вяльмож (Д. Бічэль-

Загнетава).

ІV. Літаратура эпохі Адраджэння

Заданне 1. Дапоўніце пералік праблемных пытанняў уласнымі пы-
таннямі (не менш чым тры), якія будуць пачынацца са слова «чаму». 
Прадумайце адказы на свае пытанні. Задайце пытанні класу.
1. Чым абумоўлена такая вялікая колькасць навуковых, 

геаграфічных, мастацкіх адкрыццяў у еўрапейскіх краінах 
у ХVІ ст.?

2. Чаму эпоха Адраджэння атрымала пазней такую назву?
3. У чым адрозненне светапогляду чалавека эпохі Сярэдня-

вечча і эпохі Адраджэння? Як гэта выявілася ў творах літа-
ратуры?

4.
5.
6.

Заданне 2. Знайдзіце і выпішыце з прадмоў Ф. Скарыны да «Псал-
тыра» і кнігі «Юдзіф» прыклады ўжывання:
а) параўнання (3 прыклады);
б) эпітэта (3 прыклады);
в) метафары (2 прыклады);
г) перыфразы (1 прыклад);
д) інверсіі (2 прыклады).
Зрабіце высновы пра вобразна-выяўленчую палітру названых 
твораў Ф. Скарыны.

Заданне 3. Уявіце, што вы — малады вучоны-літаратуразнавец, 
які даследуе жыццё і творчасць Ф. Скарыны. Пры падрыхтоўцы 
навуковай работы вам трэба знайсці адказы на пастаўленыя 
пытаннi:
1. Чаму Ф. Скарына пачаў друкарскую справу менавіта 

ў Празе?
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2. Чаму першай кні гай, якую надрукаваў Ф. Ска рына, стала 
кніга «Псалтыр»?

3. Свае кнігі Ф. Скары на друкаваў на тоўстай, нізкага тун-
кавай, без ва дзяных знакаў паперы. Якія высновы можна зра-
біць пра адрасата выдан няў?

Пры даследаванні звяр ніцеся да энцыклапедычнага даведніка 
«Францыск Скарына і яго час» (Мінск, 1988) ці да інтэрнэт-рэ-
сурсаў.

Заданне 4. Уявіце, што вы — вучоны-мас тацтвазнавец і да следуеце 
гравюры Ф. Скарыны. Разгледзьце гравюрны парт рэт Ф. Скары-

ны — першы ў еўрапейскім мас-
тацтве партрэт вучонага ў  сваім 
рабочым кабінеце.

Літары ўверсе партрэта азна-
 чаюць «1517» — год пачатку кніга-
выдавецкай дзейнасці. Вязь лі-
тар унізе — «Доктор Франциско 
Скорина». 
Паспрабуйце расшыфраваць сім-
валічнае значэнне прад метаў, зме-
шчаных на гравюры:
 а) кнігі —
 б) нябесная сфера —
 в) пясочны гадзіннік —
 г) пчала —
 д) свечка з адбі валь нікам 
свят ла — 
 е) збан з вадой —
 ж) сонца, зацемненае меся-
цам —

Зверце свае мерка ван ні са звесткамі ў энцык ла педыі «Фран-
цыск Ска ры на і яго час» ці беларускай Вікіпедыі. Зра біце вы-
сновы, якім чынам прадметы-сімвалы на партрэце раскрываюць 
накіраванасць дзейнасці першадрукара. 

Заданне 5. Творам эпохі Адраджэння ўласціва кампазіцыйная 
стройнасць, лагічная завершанасць. Так, прадмовы Ф. Скарыны 
ўяўляюць сабой завершаны прадмоўна-пасляслоўны комплекс. 

Кампазіцыйнай стройнасцю вызначаецца і паэма М. Гусоўскага 
«Песня пра зубра». У адпаведнасці са зместам паэмы дапоўніце 
адпаведныя структурныя часткі твора.

Уступ  Асноўная частка Заключэнне

Абгрунтаванне,
чаму пачаў пісаць 
паэму, запрашэнне
ў падарожжа па 
сваёй Радзіме

Заданне 6. Зрабіце параўнальны аналіз прадмоў эпохі Адраджэння:

Аўтар, назва 
твора

Час
і месца 

выдання
Адрасат

Накіра-
ва насць, 

пафас

Асноўная 
думка

1. Ф. Скарына.
Прадмова да 
«Псалтыра»

2. С. Будны. 
Прадмова да 
«Катэхізіса»

3. В. Цяпінскі.
Прадмова да 
«Евангелля»

4. М. Гусоўскі.
Прадмова да 
паэмы «Песня 
пра зубра»

Зрабіце высновы:
— Ад чаго залежыць накіраванасць твораў, іх асноўная 

думка? 
— Чаму прадмова стала вядучым жанрам беларускай лі-

таратуры ХІV ст.?
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Заданне 7. Паэма «Песня пра зубра» мае адметную часавую арга-
нізацыю. Напачатку здаецца, што твор — своеасаблівая рэтра-
спекцыя (зварот у мінулае). Паэт прыгадвае, ацэньвае, аднак усе 
падзеі праецыруюцца на сучаснае аўтару жыццё. Ідэйным цэнт-
рам, які аб’ядноўвае мінулае і сучаснае, з’яўляецца вобраз зубра. 
Дапоўніце схему часавай арганізацыі твора ў адпаведнасці са 
зместам.

Мінулае  Сучаснае

1. Юнацтва,
паляванне
2.

Зубр

Заданне 8. Напішыце сачыненне-разважанне па адной з прапана-
ваных тэм:
1. «Няхай раскажа час мінулы».
2. Мінулае вучыць нас, як жыць сёння.
3. «Хай дасканалым будзе чалавек і на ўсякую добрую спра-

ву падрыхтаваны» (Ф. Скарына).
4. Вобраз князя Вітаўта ў «Пахвале Вітаўту» і паэме «Пес-

ня пра зубра».

 Памятка 

1) Сачыненне-разважанне мае строгую кампазіцыю: уступ — 
асноўная частка — заключэнне;

2) ва ўступе выкладаецца тэзіс — асноўная думка;
3) асноўная частка — разгортванне тэзіса;
4) заключэнне і ўступ паміж сабой цесна звязаны па сэнсе;
5) добра, калі для пацвярджэння сваіх думак будуць выка-

рыстаны цытаты з твораў, якія вы аналізуеце;
6) упрыгожаць сачыненне цытаты з твораў сучасных пісь-

меннікаў, выказванні вядомых вучоных пра славутых дзеячаў 
мінулага. Напрыклад:

«Час нараджэння нас — час нараджэння Скарыны» (Р. Ба-
радулін);

«Будучыня Беларусі — старажытныя кнігі Скарыны» (Д. Бі-
чэль-Загнетава);

«Францыск Скарына быў з тых, першых, хто, кажучы су-
час нымі словамі, стварыў стартавую пляцоўку для рыўка Ча-
лавецтва ў ягоную неабсяжную будучыню» (У. Караткевіч);

7) разважанні пра асоб, творы мінулага важна суаднесці 
з сучасным жыццём, уласнымі жыццёвымі назіраннямі.

Заданне 9. Уявіце, што вам трэба распавесці пра асобу Ф. Скарыны, 
В. Цяпінскага, С. Буднага ці М. Гусоўскага:
а) недасведчанаму слухачу, які чуе гэтыя імёны ўпершыню,
б) дасведчанаму суразмоўцу, напрыклад, свайму адна клас-

ніку.

Зрабіце два варыянты накідаў сваіх расповедаў. Чым будуць 
адрознівацца гэтыя варыянты?

Заданне 10. Напішыце прадмову да чарговага ілюстраванага вы-
дання паэмы М. Гусоўскага «Песня пра зубра», адрасаванай ма-
саваму чытачу. Якую прадмову эпохі Адраджэння (Ф. Скарыны, 
С. Буднага, В. Цяпінскага, М. Гусоўскага), на ваш погляд, лепш 
узяць за ўзор? Аб’ём прадмовы — адна старонка рукапіснага 
тэксту. 

V. Барока. Класіцызм. Асветніцтва

Заданне 1. З прыведзенага пераліку характэрных асаблівасцей вы-
берыце тыя, што ўласцівыя літаратуры барока. Знайдзіце вылу-
чаныя вамі рысы барока ў вершах Сімяона Полацкага (ці іншым 
творы барока). 
а) Прыглушанасць аўтарскага пачатку, ананімнасць;
б) антрапацэнтрызм (ад грэч. аnthropos — чалавек + cent-

rum — цэнтр);
в) самакаштоўнасць душэўнага свету чалавека, яго пачуц-

цяў, «розум можа памыляцца, пачуцці — ніколі» (Жан-Жак 
Русо);

г) культ розуму, навукі, адукацыі;
д) літаратура адной тэмы (сэнс чалавечага жыцця перад 

Богам), аднаго сюжэта (сусветная гісторыя з цэнтральнай по-
стаццю Хрыста);
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Заданне 7. Паэма «Песня пра зубра» мае адметную часавую арга-
нізацыю. Напачатку здаецца, што твор — своеасаблівая рэтра-
спекцыя (зварот у мінулае). Паэт прыгадвае, ацэньвае, аднак усе 
падзеі праецыруюцца на сучаснае аўтару жыццё. Ідэйным цэнт-
рам, які аб’ядноўвае мінулае і сучаснае, з’яўляецца вобраз зубра. 
Дапоўніце схему часавай арганізацыі твора ў адпаведнасці са 
зместам.

Мінулае  Сучаснае

1. Юнацтва,
паляванне
2.

Зубр

Заданне 8. Напішыце сачыненне-разважанне па адной з прапана-
ваных тэм:
1. «Няхай раскажа час мінулы».
2. Мінулае вучыць нас, як жыць сёння.
3. «Хай дасканалым будзе чалавек і на ўсякую добрую спра-

ву падрыхтаваны» (Ф. Скарына).
4. Вобраз князя Вітаўта ў «Пахвале Вітаўту» і паэме «Пес-

ня пра зубра».

 Памятка 

1) Сачыненне-разважанне мае строгую кампазіцыю: уступ — 
асноўная частка — заключэнне;

2) ва ўступе выкладаецца тэзіс — асноўная думка;
3) асноўная частка — разгортванне тэзіса;
4) заключэнне і ўступ паміж сабой цесна звязаны па сэнсе;
5) добра, калі для пацвярджэння сваіх думак будуць выка-

рыстаны цытаты з твораў, якія вы аналізуеце;
6) упрыгожаць сачыненне цытаты з твораў сучасных пісь-

меннікаў, выказванні вядомых вучоных пра славутых дзеячаў 
мінулага. Напрыклад:

«Час нараджэння нас — час нараджэння Скарыны» (Р. Ба-
радулін);

«Будучыня Беларусі — старажытныя кнігі Скарыны» (Д. Бі-
чэль-Загнетава);

«Францыск Скарына быў з тых, першых, хто, кажучы су-
час нымі словамі, стварыў стартавую пляцоўку для рыўка Ча-
лавецтва ў ягоную неабсяжную будучыню» (У. Караткевіч);

7) разважанні пра асоб, творы мінулага важна суаднесці 
з сучасным жыццём, уласнымі жыццёвымі назіраннямі.

Заданне 9. Уявіце, што вам трэба распавесці пра асобу Ф. Скарыны, 
В. Цяпінскага, С. Буднага ці М. Гусоўскага:
а) недасведчанаму слухачу, які чуе гэтыя імёны ўпершыню,
б) дасведчанаму суразмоўцу, напрыклад, свайму адна клас-

ніку.

Зрабіце два варыянты накідаў сваіх расповедаў. Чым будуць 
адрознівацца гэтыя варыянты?

Заданне 10. Напішыце прадмову да чарговага ілюстраванага вы-
дання паэмы М. Гусоўскага «Песня пра зубра», адрасаванай ма-
саваму чытачу. Якую прадмову эпохі Адраджэння (Ф. Скарыны, 
С. Буднага, В. Цяпінскага, М. Гусоўскага), на ваш погляд, лепш 
узяць за ўзор? Аб’ём прадмовы — адна старонка рукапіснага 
тэксту. 

V. Барока. Класіцызм. Асветніцтва

Заданне 1. З прыведзенага пераліку характэрных асаблівасцей вы-
берыце тыя, што ўласцівыя літаратуры барока. Знайдзіце вылу-
чаныя вамі рысы барока ў вершах Сімяона Полацкага (ці іншым 
творы барока). 
а) Прыглушанасць аўтарскага пачатку, ананімнасць;
б) антрапацэнтрызм (ад грэч. аnthropos — чалавек + cent-

rum — цэнтр);
в) самакаштоўнасць душэўнага свету чалавека, яго пачуц-

цяў, «розум можа памыляцца, пачуцці — ніколі» (Жан-Жак 
Русо);

г) культ розуму, навукі, адукацыі;
д) літаратура адной тэмы (сэнс чалавечага жыцця перад 

Богам), аднаго сюжэта (сусветная гісторыя з цэнтральнай по-
стаццю Хрыста);
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 е) павышаная эмацыянальнасць;
 ж) увага да дэталі;
 з) напышлівасць, шматслоўнасць;
 і) спалучэнне дзівоснага і звычайнага, нябеснага і зямнога;
 к) увага да жыцця звычайнага чалавека, да сацыяльных 

праблем;
 л) пошук ідэальнага героя ў мінулым;
 м) адзінства месца, часу і дзеяння;
 н) метафарычнасць.

Заданне 2. Прачытайце ўважліва «Трэнас» («Плач») (1610 г.) Мялеція 
Сматрыцкага. Твор мае выразныя прыкметы барока. Апісваючы 
вобраз плачучай царквы, аўтар спалучае высокае і  нізкае, 
дзівоснае і  звычайнае, іронію і  гратэск. Напішыце невялікі 
тэкст на тэму школьнага жыцця ў стылі «Трэнаса». Захавайце 
асаблівасці кампазіцыі барочнага твора. 

Заданне 3. Уявіце, што вам трэба падрыхтаваць навуковае паве-
дамленне на школьную канферэнцыю «Першы крок у навуку» 
па тэме «Класіцызм у беларускай культуры». Адной з праблем, 
якая павінна быць асветлена ў дакладзе, з’яўляецца: чаму ў бела-
рускай літаратуры адсутнічаюць творы класіцызму? Якія гіста-
рыч ныя факты, аргументы-доказы вы выкарыстаеце? Пры пад-
рыхтоўцы навуковага паведамлення звярніцеся да «Беларус кай 
энцыклапедыі» ці Вікіпедыі.

VI. Ад старажытнай да новай 
беларускай літаратуры

Заданне 1. У сусветнай літаратуры было створана шмат пародый 
на паэму «Энеіда» старажытнарымскага паэта Вергілія. У фран-
цузскай літаратуры  —  пародыя П.  Скарона, у  нямецкай  — 
А.  Блюмаўэра, у  рускай  — М.  Осіпава і  А.  Кацяльніцкага, ва 
ўкраінскай — І. Катлярэўскага, у беларускай — В. Равінскага. Як 
вы лічыце, чаму? Пры падрыхтоўцы адказу звярніцеся да 
матэрыялаў падручніка.

Заданне 2. Дакажыце прыкладамі з тэксту паэмы «Энеіда навыва-
рат», што асноўнымі прыёмамі камічнай абмалёўкі персанажаў 
з’яўляюцца бурлеск і травесці.

Заданне 3. Уявіце, што вы — гаспадыня (гаспадар) кавярні «Бе-
ларуская кухня». Абапіраючыся на змест паэмы «Энеіда навы-
варат», складзіце меню для сваіх наведвальнікаў з беларускіх 
страў ХІХ стагоддзя. Тлумачэнні невядомых страў знойдзеце 
ў энцыклапедыі «Этнаграфія Беларусі» ці кулінарным даведніку 
«Старадаўняя беларуская кухня».

VII. Рамантызм як вядучы 
літаратурны напрамак

Заданне 1. Вылучыце рысы рамантызму ў паэме А. Міцкевіча «Гра-
жына».

Заданне 2. Параўнайце вобразы біблейскай Юдзіфі і  Гражыны. 
Супастаўце аўтарскую ацэнку ўчынкаў гераінь (Ф.  Скарына 
і А. Міцкевіч). Пацвердзіце цытатамі. Зрабіце высновы.

Заданне 3. Адзначце асаблівасці кампазіцыі твора Я. Баршчэўскага 
«Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях». 
Параўнайце кампазіцыю беларускага твора з кампазіцыяй вядо-
мага зборніка ў сусветнай літаратуры «Тысяча і адна ноч».

Заданне 4. Акрэсліце кола чытання пляменніка пана Завальні ў апа-
вяданні «Шляхціц Завальня». Зрабіце высновы. Ці вядомыя вам 
кнігі, якія чытаў Ян?

Заданне 5. Вядома, што ў апавяданнях «Белая Сарока», «Плачка», 
«Сын Буры» вялікую ролю адыгрывае падтэкст (прыхаваны сэнс, 
нявыказаныя прама адносіны аўтара да пэўнай падзеі, з’явы, 
асобы). Падбярыце неабходныя цытаты-аргументы, якія дапа-
магаюць зразумець іншасказальны сэнс вобразаў Белай Сарокі 
і Плачкі. 

Заданне 6. Напішыце сачыненне-разважанне па адной з тэм:
1. Алегарычны сэнс вобраза Белай Сарокі.
2. Алегарычны сэнс вобраза Плачкі.

Заданне 7. Падрыхтуйце рэкламны тэкст для газеты «Культура» да 
спектакля «Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апа-
вяданнях». Стварыце камп’ютарную каляровую версію рэкламы.

Заданне 8. Падчас першага прачытання паэмы К. Вераніцына «Тарас 
на Парнасе» здаецца, што гэта гумарыстычны твор з займальным 
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 е) павышаная эмацыянальнасць;
 ж) увага да дэталі;
 з) напышлівасць, шматслоўнасць;
 і) спалучэнне дзівоснага і звычайнага, нябеснага і зямнога;
 к) увага да жыцця звычайнага чалавека, да сацыяльных 

праблем;
 л) пошук ідэальнага героя ў мінулым;
 м) адзінства месца, часу і дзеяння;
 н) метафарычнасць.

Заданне 2. Прачытайце ўважліва «Трэнас» («Плач») (1610 г.) Мялеція 
Сматрыцкага. Твор мае выразныя прыкметы барока. Апісваючы 
вобраз плачучай царквы, аўтар спалучае высокае і  нізкае, 
дзівоснае і  звычайнае, іронію і  гратэск. Напішыце невялікі 
тэкст на тэму школьнага жыцця ў стылі «Трэнаса». Захавайце 
асаблівасці кампазіцыі барочнага твора. 

Заданне 3. Уявіце, што вам трэба падрыхтаваць навуковае паве-
дамленне на школьную канферэнцыю «Першы крок у навуку» 
па тэме «Класіцызм у беларускай культуры». Адной з праблем, 
якая павінна быць асветлена ў дакладзе, з’яўляецца: чаму ў бела-
рускай літаратуры адсутнічаюць творы класіцызму? Якія гіста-
рыч ныя факты, аргументы-доказы вы выкарыстаеце? Пры пад-
рыхтоўцы навуковага паведамлення звярніцеся да «Беларус кай 
энцыклапедыі» ці Вікіпедыі.

VI. Ад старажытнай да новай 
беларускай літаратуры

Заданне 1. У сусветнай літаратуры было створана шмат пародый 
на паэму «Энеіда» старажытнарымскага паэта Вергілія. У фран-
цузскай літаратуры  —  пародыя П.  Скарона, у  нямецкай  — 
А.  Блюмаўэра, у  рускай  — М.  Осіпава і  А.  Кацяльніцкага, ва 
ўкраінскай — І. Катлярэўскага, у беларускай — В. Равінскага. Як 
вы лічыце, чаму? Пры падрыхтоўцы адказу звярніцеся да 
матэрыялаў падручніка.

Заданне 2. Дакажыце прыкладамі з тэксту паэмы «Энеіда навыва-
рат», што асноўнымі прыёмамі камічнай абмалёўкі персанажаў 
з’яўляюцца бурлеск і травесці.

Заданне 3. Уявіце, што вы — гаспадыня (гаспадар) кавярні «Бе-
ларуская кухня». Абапіраючыся на змест паэмы «Энеіда навы-
варат», складзіце меню для сваіх наведвальнікаў з беларускіх 
страў ХІХ стагоддзя. Тлумачэнні невядомых страў знойдзеце 
ў энцыклапедыі «Этнаграфія Беларусі» ці кулінарным даведніку 
«Старадаўняя беларуская кухня».

VII. Рамантызм як вядучы 
літаратурны напрамак

Заданне 1. Вылучыце рысы рамантызму ў паэме А. Міцкевіча «Гра-
жына».

Заданне 2. Параўнайце вобразы біблейскай Юдзіфі і  Гражыны. 
Супастаўце аўтарскую ацэнку ўчынкаў гераінь (Ф.  Скарына 
і А. Міцкевіч). Пацвердзіце цытатамі. Зрабіце высновы.

Заданне 3. Адзначце асаблівасці кампазіцыі твора Я. Баршчэўскага 
«Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях». 
Параўнайце кампазіцыю беларускага твора з кампазіцыяй вядо-
мага зборніка ў сусветнай літаратуры «Тысяча і адна ноч».

Заданне 4. Акрэсліце кола чытання пляменніка пана Завальні ў апа-
вяданні «Шляхціц Завальня». Зрабіце высновы. Ці вядомыя вам 
кнігі, якія чытаў Ян?

Заданне 5. Вядома, што ў апавяданнях «Белая Сарока», «Плачка», 
«Сын Буры» вялікую ролю адыгрывае падтэкст (прыхаваны сэнс, 
нявыказаныя прама адносіны аўтара да пэўнай падзеі, з’явы, 
асобы). Падбярыце неабходныя цытаты-аргументы, якія дапа-
магаюць зразумець іншасказальны сэнс вобразаў Белай Сарокі 
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вяданнях». Стварыце камп’ютарную каляровую версію рэкламы.
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на Парнасе» здаецца, што гэта гумарыстычны твор з займальным 
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фантастычным сюжэтам.  Выкажыце меркаванне, што дало пад-
ставы літаратуразнаўцам лічыць паэму творам на літаратурную 
тэму. Пацвердзіце свае аргументы цытатамі з тэксту.

Заданне 9. Уважліва перачытайце тэкст паэмы «Тарас на Парнасе». 
Знайдзіце і выпішыце імёны антычных багоў і герояў адпаведна 
іх функцыянальнай ролі ў жыцці старажытнага чалавека. Чаму, на 
ваш погляд, аўтар змешвае ў адным творы і старажытнагрэчаскіх 
і старажытнарымскіх багоў? Стварыце вусны малюнак вобраза 
бога мора.

Старажытнагрэча-
ская міфалогія

Старажытнарымская 
міфалогія

Бог часу 
і пладароднасці

Бог вайны

Бог багоў

Герой, які 
вызначаўся 
незвычайнай 
сілай

Багіня 
прыгажосці

Багіня 
маладосці

Бог віна 
і вінаробства

Бог мора

Багіня сямей-
нага ачага

Бог кахання

Заданне 10. Пазнайце героя па прыведзенай характарыстыцы. На-
завіце твор. Зрабіце малюнак (вусны малюнак) аднаго з герояў, 
створанага пісьменнікам пры дапамозе сатырычных сродкаў.
1. «Што ж, чалавек ён быў рахманы, // Гарэлкі ў губы ён 

не браў...»
2. «Гляджу сабе — аж гэта сівы, // Кароткі, тоўсты, як чур-

бан, // Плюгавы, дужа некрасівы...»
3. «Яе твар — цуд прыгажосці, постаць высокая, велічная; 

адзенне з дарагіх дыяментаў і перлаў, жыве ў палацы, якога ты 
яшчэ ніколі не бачыў».

4. «Прайшлі, як павы, на Парнас».
5. «Во перад люстрам задам меліць // І маслам мажа вала-

сы // Ды нечым белым твар свой беліць...»
6. «...тым часам насцябаўся, // Што носам чуць зямлю не рыў...»
7. «Чырвона, тоўста, круглаліца // І вочы, як на калясе, // Як 

жар, гарыць яе спадніца, // Істужкі ўплецены ў касе».
8. «Як стаў прытаптываць атопкам, // Аж рот разявілі 

багі: // То ён прысвісне, то прытопне, // То шпарка пойдзе 
ў кругі».

9. «О цудоўная багіня! Ты спаткала мяне ў той час у сукен-
цы вясёлых барваў і з кветкамі на галаве, з высокіх гор паказа-
ла ты мне далёкі свет, над якім пад аблокамі луналі арлы. 
Вырашыў я высока, далёка ляцець і пабачыць, што дзеецца на 
свеце. Але ты знікла, і я блукаю па волі буры!»

10. «Кабета тая незвычайна прыгожая. Вопратка яе — бе-
лая, як снег, на галаве — чорны ўбор, і чорная хустка накінута 
на плечы... Яна з’яўляецца найчасцей у пакінутых дамах, у пу-
стых касцёлах і на руінах».

Заданне 11. На аснове зместу паэмы «Тарас на Парнасе» складзіце 
меню з беларускіх страў ХІХ стагоддзя для кавярні «Беларуская 
кухня». Дапоўніце меню для наведвальнікаў стравамі, якія на-
званы ў паэме «Энеіда навыварат».

Заданне 12. В. Дунін-Марцінкевіч напісаў камедыю «Пінская шлях-
та» ў 1866 годзе, аднак надрукаванай яе не ўбачыў. П’есу ўпершы-
ню надрукавалі толькі ў 1918 годзе. Абапіраючыся на змест твора 
і гістарычны кантэкст, выкажыце меркаванне, чаму п’есу напат-
каў такі літаратурны лёс.
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Заданне 13. Адпаведна зместу п’есы «Пінская шляхта» запоўніце 
табліцу сюжэтных элементаў:

З’ява Эпізод

Экспазіцыя

Завязка дзеяння

Развіццё дзеяння

Кульмінацыя

Развязка

Заданне 14. Драматург мае абмежаваны арсенал сродкаў харак та-
ры стыкі персанажа (аўтарская рэмарка, самахарактарыстыка 
героя, характарыстыка героя іншымі персанажамі, паказ учын-
каў, мастацкая дэталь), таму важнейшым сродкам характарыстыкі 
з’яўляецца мова героя. Выпішыце 2—3 прыклады найбольш ха-
рактэрных выразаў і выказванняў персанажаў. Намалюйце парт-
рэт (вусны партрэт) аднаго з персанажаў, аба пі раючыся на свае 
ўражанні.

Куторга Пратасавіцкі Кручкоў

1. 1. 1.

2. 2. 2.

3. 3. 3.

Заданне 15. Прадумайце адказы на пытанні да літаратурнага дыс-
путу па п’есе «Пінская шляхта». Дапоўніце пералік уласнымі пы-
таннямі.

чаму

пабіліся Цюхай-Ліпскі і Пратасавіцкі?
Грышка завёз Кручкову двух зайцоў, тры пары цецерукоў?
Ціхон Пратасавіцкі не хоча, каб Марыся сустракалася 

з Грышкам?

Куторга заляцаецца да Марысі?
Кручкоў кажа Пісулькіну: «Тут, брат, нам харошае жніво!»?
Пісулькін кажа: «Добра быць пісьмавадзіцелем у разумнага 

чалавека»?
Кручкоў падчас суда называе неіснуючыя даты, указы?
шляхта кажа, што станавы прыстаў законы як рэпу грызе?
Кручкоў прызначае па 5 рублёў штрафа тым, хто не бачыў 

бойкі Пратасавіцкага і Цюхай-Ліпскага?
Кручкоў, ад’язджаючы, пасварыў Альпенскага і Статкевіча?

Заданне 16. Уявіце і намалюйце вусную карціну ад’езду Кручкова 
з ваколіцы. Асаблівую ўвагу звярніце на выраз твару, настрой 
героя.

Заданне 17. Намалюйце серыю коміксаў па п’есе «Пінская шляхта» 
для маладзёжнага літаратурнага часопіса. Прадумайце, на якіх 
эпізодах лепш засяродзіць увагу.

Заданне 18. Многія творы В. Дуніна-Марцінкевіча маюць шчас лівы 
канец («Ідылія», «Гапон», «Залёты»). Ці можна сказаць, што 
і «Пінская шляхта» мае happy end? Калі так, то для каго з пер-
санажаў happy end? Адказ аргу-
ментуйце.

Заданне 19. Стварыце тэатральную 
афішу да спектакля «Пінская 
шляхта». Прыдумайце рэкламны 
слоган, які, на вашу думку, за ці-
кавіў бы гледача.

Заданне 20. Параўнайце змест п’есы 
«Пінская шляхта» з яе сцэ ніч ным 
увасабленнем. Наколькі даклад-
на рэжысёр-пастаноўшчык за-
хаваў сюжэтныя калізіі твора?

Заданне 21. Разгледзьце вядомы 
фотаздымак В.  Дуніна-Марцін-
кевіча, зроблены Антонам Пру-
шынскім у  Мінску ў  1863  г. 
Ахарак тарызуйце асобу героя 
фотаздымка.
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Параўнайце свае на зі ранні з партрэтам пісьмен ніка, створаным 
У. Карат кеві чам у рамане «Каласы пад сярпом тваім».
«На краёчку канапы, у кутку, сядзеў, зручна ўціснуў шы ся 

ў мяккую падушку, нібы патануўшы ў ёй круглаватай фігуркай, 
маленькі даб радушны гарбун. Горб у яго быў невялічкі і нагадваў 
бы лёгкую сутуласць, калі б толь кі правае плячо не было вышэй 
за левае... На круглым мяк кім абліччы блукала ўсёдараваль ная, 
расчуленая ўсмешка. Гар буну было год сорак пяць, але праста-
ватыя блакітныя вочы, светла-русыя валасы, у якіх цяжка 
было заўважыць сівізну, румяны ўсмешлівы рот надавалі яго-
наму абліччу добры, наіўны, у нечым дзя ціны выраз. Зірнуўшы 
на яго, нельга было не сказаць: “Ах, які добры чалавек!”»

VIII. Рэалізм як літаратурны 
напрамак. 

Захаванне тэндэнцый рамантызму

Заданне 1. Публіцыстыка — гэта від літаратуры, які засяроджвае 
ўвагу на надзённых пытаннях сучаснага жыцця з мэтай паў плы-
ваць на грамадскую думку. «Мужыцкая праўда» К. Каліноўскага 
стаяла ля вытокаў беларускай публіцыстыкі. Акрэсліце кола ак-
туальных праблем, узнятых у «Мужыцкай праўдзе» № 2.

Заданне 2. У «Мужыцкай праўдзе» К. Каліноўскі з павышанай эма-
цыянальнасцю звяртаецца да сучаснікаў, каб пераканаць іх 
у  праваце сваіх меркаванняў. Для гэтага ён выкарыстоўвае 
сродкі літаратурнага сінтаксісу, разнастайныя тропы. Знайдзіце 
і выпішыце з тэксту газеты прыклады ўжывання:
1) зваротку;
2) рытарычнага пытання;
3) інверсіі;
4) іроніі;
5) параўнання;
6) фразеалагізма.

Заданне 3. Знайдзіце рысы рамантызму і рэалізму ў «Пісьме з-пад 
шыбеніцы». Вылучыце асветніцкія рысы твора.

Заданне 4. Пяру К. Каліноўскага належыць адзіны верш «Марысь-
ка чарнаброва, галубка мая». Вызначце сэнсавыя часткі твора. 
Акрэсліце рысы асобы аўтара.

Заданне 5. Стварыце публіцыстычны тэкст-зварот да аднакласнікаў 
па актуальных пытаннях жыцця вашага класа, школы. Захавайце 
стылёвыя асаблівасці, уласцівыя творам К. Каліноўскага (гл. за-
данне 2).

Заданне 6. Вылучыце характэрныя рысы, уласцівыя творчасці Ф. Ба-
гушэвіча.
1) Крытычнае стаўленне да існуючых грамадскіх парадкаў;
2) паказ штодзённага жыцця з яго сацыяльнымі супярэч-

насцямі;
3) незвычайны герой у незвычайных абставінах;
4) імкненне адысці ад праблем рэчаіснасці, зварот да гіс та-

рычнага мінулага, да народнай творчасці;
5) паэтызацыя духоўнай прыгажосці звычайнага чалавека;
6) апяванне хараства роднай прыроды.

Знайдзіце вызначаныя рысы ў паэме «Кепска будзе!».

Заданне 7. Складзіце слоўнік крылатых выразаў, афарызмаў па 
тэксце прадмовы да зборніка «Дудка беларуская». Стварыце 
камп’ютарную версію слоўніка.

Заданне 8. Складзіце прамову-зварот да сваіх аднакласнікаў па 
надзённых праблемах жыцця вашага класа, школы, захоўваючы 
стылёвыя асаблівасці прадмовы Ф. Багушэвіча. Выступіце з гэ-
тым зваротам перад класам ці на пасяджэнні факультатыва. 

 Памятка для выступоўцы

1. Захавайце кампазіцыю прамовы: уступ — асноўная част-
ка — заключэнне.

2. Задача ўступу — прыцягнуць увагу да праблемы, заці-
кавіць слухача, устанавіць кантакт з аўдыторыяй.

3. У асноўнай частцы разгарніце тэзіс, выкарыстайце неаб-
ходны арсенал літаратурнага сінтаксісу, выяўленчых сродкаў, 
каб уздзейнічаць на слухачоў.

4. Задача заключэння — зрабіць вывады, узмацніць уражан-
не ад выступу, заклікаць да дзеяння.
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Параўнайце свае на зі ранні з партрэтам пісьмен ніка, створаным 
У. Карат кеві чам у рамане «Каласы пад сярпом тваім».
«На краёчку канапы, у кутку, сядзеў, зручна ўціснуў шы ся 

ў мяккую падушку, нібы патануўшы ў ёй круглаватай фігуркай, 
маленькі даб радушны гарбун. Горб у яго быў невялічкі і нагадваў 
бы лёгкую сутуласць, калі б толь кі правае плячо не было вышэй 
за левае... На круглым мяк кім абліччы блукала ўсёдараваль ная, 
расчуленая ўсмешка. Гар буну было год сорак пяць, але праста-
ватыя блакітныя вочы, светла-русыя валасы, у якіх цяжка 
было заўважыць сівізну, румяны ўсмешлівы рот надавалі яго-
наму абліччу добры, наіўны, у нечым дзя ціны выраз. Зірнуўшы 
на яго, нельга было не сказаць: “Ах, які добры чалавек!”»

VIII. Рэалізм як літаратурны 
напрамак. 

Захаванне тэндэнцый рамантызму

Заданне 1. Публіцыстыка — гэта від літаратуры, які засяроджвае 
ўвагу на надзённых пытаннях сучаснага жыцця з мэтай паў плы-
ваць на грамадскую думку. «Мужыцкая праўда» К. Каліноўскага 
стаяла ля вытокаў беларускай публіцыстыкі. Акрэсліце кола ак-
туальных праблем, узнятых у «Мужыцкай праўдзе» № 2.

Заданне 2. У «Мужыцкай праўдзе» К. Каліноўскі з павышанай эма-
цыянальнасцю звяртаецца да сучаснікаў, каб пераканаць іх 
у  праваце сваіх меркаванняў. Для гэтага ён выкарыстоўвае 
сродкі літаратурнага сінтаксісу, разнастайныя тропы. Знайдзіце 
і выпішыце з тэксту газеты прыклады ўжывання:
1) зваротку;
2) рытарычнага пытання;
3) інверсіі;
4) іроніі;
5) параўнання;
6) фразеалагізма.

Заданне 3. Знайдзіце рысы рамантызму і рэалізму ў «Пісьме з-пад 
шыбеніцы». Вылучыце асветніцкія рысы твора.

Заданне 4. Пяру К. Каліноўскага належыць адзіны верш «Марысь-
ка чарнаброва, галубка мая». Вызначце сэнсавыя часткі твора. 
Акрэсліце рысы асобы аўтара.

Заданне 5. Стварыце публіцыстычны тэкст-зварот да аднакласнікаў 
па актуальных пытаннях жыцця вашага класа, школы. Захавайце 
стылёвыя асаблівасці, уласцівыя творам К. Каліноўскага (гл. за-
данне 2).

Заданне 6. Вылучыце характэрныя рысы, уласцівыя творчасці Ф. Ба-
гушэвіча.
1) Крытычнае стаўленне да існуючых грамадскіх парадкаў;
2) паказ штодзённага жыцця з яго сацыяльнымі супярэч-

насцямі;
3) незвычайны герой у незвычайных абставінах;
4) імкненне адысці ад праблем рэчаіснасці, зварот да гіс та-

рычнага мінулага, да народнай творчасці;
5) паэтызацыя духоўнай прыгажосці звычайнага чалавека;
6) апяванне хараства роднай прыроды.

Знайдзіце вызначаныя рысы ў паэме «Кепска будзе!».

Заданне 7. Складзіце слоўнік крылатых выразаў, афарызмаў па 
тэксце прадмовы да зборніка «Дудка беларуская». Стварыце 
камп’ютарную версію слоўніка.

Заданне 8. Складзіце прамову-зварот да сваіх аднакласнікаў па 
надзённых праблемах жыцця вашага класа, школы, захоўваючы 
стылёвыя асаблівасці прадмовы Ф. Багушэвіча. Выступіце з гэ-
тым зваротам перад класам ці на пасяджэнні факультатыва. 

 Памятка для выступоўцы

1. Захавайце кампазіцыю прамовы: уступ — асноўная част-
ка — заключэнне.

2. Задача ўступу — прыцягнуць увагу да праблемы, заці-
кавіць слухача, устанавіць кантакт з аўдыторыяй.

3. У асноўнай частцы разгарніце тэзіс, выкарыстайце неаб-
ходны арсенал літаратурнага сінтаксісу, выяўленчых сродкаў, 
каб уздзейнічаць на слухачоў.

4. Задача заключэння — зрабіць вывады, узмацніць уражан-
не ад выступу, заклікаць да дзеяння.
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5. Прадумайце характар інтанацыі, неабходнасць лагічных 
паўз, лагічнага націску, жэстаў, мімікі.

6. Пастарайцеся ўкласціся ў адведзены час.

Заданне 9. Складзіце хроніку жыцця галоўнага героя паэмы «Кепска 
будзе!». Акрэсліце кола жыццёвых каштоўнасцей героя.

Заданне 10. Складзіце спіс пытанняў па змесце паэмы «Кепска бу-
дзе!». Адлюструйце ў пытаннях кола праблем твора. Задайце 
пытанні сваім аднакласнікам.

ІХ. Шляхі развіцця беларускай 
літаратуры ў пачатку ХХ стагоддзя

Заданне 1. Акрэсліце кола вобразна-выяўленчых сродкаў, ужы-
тых Цёткай у вершах «Вера беларуса» і «Мора». Вызначце іх 
ролю.

1. Мы не з гіпсу, мы — з камення, 
 Мы — з жалеза, мы — са сталі.
2. Мора вуглем цяпер стала,
 Мора з дна цяпер гарыць,
 Мора скалы пазрывала,
 Мора хоча горы змыць.
3.  Рука цвёрда, грудзь акута,
 Пара, братцы, парваць пута!
4.  Месцам бераг болем ікне.
5. Хваля поўна дзікіх дум.

Заданне 2. Раскрыйце алегарычны сэнс вобразаў мора, буры, ня-
беснага трона, ужытых у вершы «Мора».

Заданне 3. Адзначце асаблівасці творчай манеры Цёткі. Чым яны 
абумоўлены?

Заданне 4. Якія казачныя вобразы-сімвалы выкарыстаны Ядвігі-
ным Ш. у апавяданні «Дуб-Дзядуля»? Якія вобразы-сімвалы ство-
раны пісьменнікам? Зрабіце высновы пра асаблівасці творчай 
манеры (стылю) Ядвігіна Ш.

а) чырвонае сонейка; д)  зіма, завіруха, мора;
б) жывая вада; е)  гусляр, дудар, званар;
в) зялёная трава; ж)  Праца, Бяда, Цярпенне;
г) мёртвая вада; з)  дождж, вясна, жніво.

Заданне 5. Раскрыйце іншасказальны сэнс маналога Дуба-Дзядулі. 
Звярніце асаблівую ўвагу на алегарычныя вобразы буры, на-
вальніцы, ветру, чыстай вады.

Заданне 6. Параўнайце сэнсавыя значэнні вобраза жывой вады 
ў беларускіх народных казках, у вершы Ф. Багушэвіча «Мая дуд-
ка» і ў апавяданні «Дуб-Дзядуля».

Заданне 7. Дапоўніце пералік музычных інструментаў — назваў 
зборнікаў вядомых беларускіх паэтаў. Назавіце аўтараў.
1.
2.
3.
4. «Жалейка».

Заданне 8. Вызначце вершаваны памер і від рыфмы ў вершах Я. Ку-
палы «Мая малітва», «Явар і каліна», «Роднае слова». Зрабіце вы-
вады пра адметнасць гучання (мелодыку) вершаў беларускага 
песняра.

Заданне 9. Прааналізуйце верш «Явар і каліна».

 Прыкладны ўзор аналізу

1) Тэма;
2) ключавыя вобразы;
3) вершаваны памер;
4) від рыфмы; 
5) выпішыце прыклады ўжывання: а) эпітэта; б) сталага 

эпітэта; в) метафар (3—4 прыклады); г) алітэрацыі; д) асананса; 
е) інверсіі; ж) фразеалагізма (растлумачце яго сэнс).

Зрабіце высновы пра асаблівасці творчай манеры Я. Купалы-
паэта.

Заданне 10. Параўнайце пераклад верша Я. Купалы «Явар і каліна» 
на рускую мову, зроблены А. Пракоф’евым, з арыгіналам. На-
колькі дакладна пераклад адпавядае арыгіналу? Ці ёсць ра-



   144      145   

5. Прадумайце характар інтанацыі, неабходнасць лагічных 
паўз, лагічнага націску, жэстаў, мімікі.

6. Пастарайцеся ўкласціся ў адведзены час.

Заданне 9. Складзіце хроніку жыцця галоўнага героя паэмы «Кепска 
будзе!». Акрэсліце кола жыццёвых каштоўнасцей героя.

Заданне 10. Складзіце спіс пытанняў па змесце паэмы «Кепска бу-
дзе!». Адлюструйце ў пытаннях кола праблем твора. Задайце 
пытанні сваім аднакласнікам.

ІХ. Шляхі развіцця беларускай 
літаратуры ў пачатку ХХ стагоддзя

Заданне 1. Акрэсліце кола вобразна-выяўленчых сродкаў, ужы-
тых Цёткай у вершах «Вера беларуса» і «Мора». Вызначце іх 
ролю.

1. Мы не з гіпсу, мы — з камення, 
 Мы — з жалеза, мы — са сталі.
2. Мора вуглем цяпер стала,
 Мора з дна цяпер гарыць,
 Мора скалы пазрывала,
 Мора хоча горы змыць.
3.  Рука цвёрда, грудзь акута,
 Пара, братцы, парваць пута!
4.  Месцам бераг болем ікне.
5. Хваля поўна дзікіх дум.

Заданне 2. Раскрыйце алегарычны сэнс вобразаў мора, буры, ня-
беснага трона, ужытых у вершы «Мора».

Заданне 3. Адзначце асаблівасці творчай манеры Цёткі. Чым яны 
абумоўлены?

Заданне 4. Якія казачныя вобразы-сімвалы выкарыстаны Ядвігі-
ным Ш. у апавяданні «Дуб-Дзядуля»? Якія вобразы-сімвалы ство-
раны пісьменнікам? Зрабіце высновы пра асаблівасці творчай 
манеры (стылю) Ядвігіна Ш.

а) чырвонае сонейка; д)  зіма, завіруха, мора;
б) жывая вада; е)  гусляр, дудар, званар;
в) зялёная трава; ж)  Праца, Бяда, Цярпенне;
г) мёртвая вада; з)  дождж, вясна, жніво.

Заданне 5. Раскрыйце іншасказальны сэнс маналога Дуба-Дзядулі. 
Звярніце асаблівую ўвагу на алегарычныя вобразы буры, на-
вальніцы, ветру, чыстай вады.

Заданне 6. Параўнайце сэнсавыя значэнні вобраза жывой вады 
ў беларускіх народных казках, у вершы Ф. Багушэвіча «Мая дуд-
ка» і ў апавяданні «Дуб-Дзядуля».

Заданне 7. Дапоўніце пералік музычных інструментаў — назваў 
зборнікаў вядомых беларускіх паэтаў. Назавіце аўтараў.
1.
2.
3.
4. «Жалейка».

Заданне 8. Вызначце вершаваны памер і від рыфмы ў вершах Я. Ку-
палы «Мая малітва», «Явар і каліна», «Роднае слова». Зрабіце вы-
вады пра адметнасць гучання (мелодыку) вершаў беларускага 
песняра.

Заданне 9. Прааналізуйце верш «Явар і каліна».

 Прыкладны ўзор аналізу

1) Тэма;
2) ключавыя вобразы;
3) вершаваны памер;
4) від рыфмы; 
5) выпішыце прыклады ўжывання: а) эпітэта; б) сталага 

эпітэта; в) метафар (3—4 прыклады); г) алітэрацыі; д) асананса; 
е) інверсіі; ж) фразеалагізма (растлумачце яго сэнс).

Зрабіце высновы пра асаблівасці творчай манеры Я. Купалы-
паэта.

Заданне 10. Параўнайце пераклад верша Я. Купалы «Явар і каліна» 
на рускую мову, зроблены А. Пракоф’евым, з арыгіналам. На-
колькі дакладна пераклад адпавядае арыгіналу? Ці ёсць ра-
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зы ходжанні? Ці ўдалося перакладчыку захаваць асаблівасці 
купалаўскай інтанацыі і танальнасці? Зрабіце высновы.

Явар і каліна
Песняй вясны лебядзінаю,
Скінуўшы зімнія чары,
Шэпчуцца явар з калінаю
Ў сумнай даліне над ярам.

Лісцікі зеленяй хваляцца
Небу панятлівай мовай:
Росамі мыюцца раніцай,
Песцяцца сонцам паўднёвым.

Захадам модлы пакорныя
З маткай-зямлёй адпраўляюць;
Тайна ў ночаньку чорную
Месяца, зор выглядаюць.

Слухаюць смехаў русалчыных,
Лопату крылляў начніцы,
Ветру павеваў ап’янчаных,
Плюскату шклістай крыніцы.

Чуецца музыка дзіўная
Ў повесцях сонных імшараў...
Цешыцца явар з калінаю,
Скінуўшы зімнія чары.

Явор и калина
Песней весны лебединою,
Скинувши зимние чары,
Шепчется явор с калиною
В грустной долине над яром.

Листики зеленью хвалятся,
Небо их речь понимает,
Чистой росой умываются,
Солнце лучом их ласкает.

В вечер молитву покорную
Вместе с землёй посылают;

Тайно с ней в ноченьку чёрную
Месяца, звёзд дожидают.

Смех им русалочий слышится,
Крик пролетающей птицы,
Слышно, как травы колышутся,
Плещут струёю криницы.

Слышится музыка дивная
В грустной долине над яром.
Шепчется явор с калиною,
Скинувши зимние чары.

Заданне 11. Верш Я. Купалы «А хто там ідзе?» (1905—1907) быў пе-
ракладзены на 82 замежныя мовы. Прачытайце верш. Асэнсуй-
це яго ідэйную накіраванасць. Адзначце асаблівасці рытміка-
інтанацыйнага малюнка. Параўнайце пераклады верша на 
рускую і англійскую мовы з арыгіналам. Хто з перакладчыкаў 
больш дакладна перадаў пачуцці лірычнага героя? Каму 
з перакладчыкаў удалося захаваць адметны рытміка-інтана-
цыйны малюнак купалаўскага верша? Звярніце ўвагу, як пера-
кладзена на рускую і англійскую мовы слова «грамада». Свае 
назіранні аформіце ў  выглядзе матэрыялаў для даклада на 
школьную навуковую канферэнцыю.

А хто там ідзе?
А хто там ідзе, а хто там ідзе
У агромністай такой грамадзе?
— Беларусы.

А што яны нясуць на худых плячах,
На руках у крыві, на нагах у лапцях?
— Сваю крыўду.

А куды ж нясуць гэту крыўду ўсю,
А куды ж нясуць на паказ сваю?
— На свет цэлы.

А хто гэта іх, не адзін мільён,
Крыўду несць наўчыў, разбудзіў іх сон?
— Бяда, гора.
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А чаго ж, чаго захацелась ім,
Пагарджаным век, ім, сляпым, глухім?
— Людзьмі звацца.

А кто там идёт?
А кто там идёт по болотам и лесам
Огромной такой толпой? — 
Белорусы.

А что они несут на худых плечах,
Что подняли они на худых руках? — 
Свою кривду.

А куда они несут эту кривду всю,
А кому они несут напоказ свою? — 
На свет божий.

А кто же это их — не один миллион — 
Кривду несть научил, разбудил их сон? —
Нужда, горе.

А чего ж теперь захотелось им,
Угнетённым века, им, слепым и глухим? —
Людьми зваться.   
     Пераклад М. Горкага.

But who marches there?
But who marches there, but who marches there
In such an enormous horde of despair?
— Belarusians.

But what do they bear on their scraggy backs,
With bleeding hands, and with feet shod in bast?
— Their injustice.

But where do they bear their injustice to,
But where do they bear it in open view?
— To all people.

But what, then, taught these, many million strong,
To rouse from sleep, and bear forth their wrong?
— Need and sorrow.

But what then, but what had these paupers, in mind,
Suppressed through the centuries, deaf and blind?
— To be called human.

Пераклад Уолтэра Мэя.

 Заданне 12. 
 Едуць, едуць, ані следу,
  Ні праслуху, ні прагледу,
 Ні прасвету, ні надзеі —
 Ўсё ў зацьмішчы, ўсё ў завеі.

а) Назавіце твор, з якога прыведзены ўрывак; 
б) вызначце вершаваны памер; 
в) выпішыце прыклады: а) неалагізма, б) градацыі, в) анафары.

Заданне 13. Вершы Я. Купалы 1918 года «На сход!», «Паязджане» 
вызначаюцца глыбокім грамадзянскім пафасам, у  якіх паэт 
асэнсоўвае лёс беларускага народа ў пераломны гістарычны 
момант, таму вершы маюць багатую сімволіку. Раскрыйце сэнс 
вобразаў-сімвалаў, ужытых у названых вершах.

 Даведка

Паязджане, паводле беларускай міфалогіі, — удзельнікі 
вясельнай дружыны, што, зачараваныя, не могуць вярнуцца 
ў дом, адкуль паехалі да шлюбу, а таму блудзяць у полі.

Заданне 14. Вызначце рысы рамантызму ў паэме «Бандароўна».

Заданне 15. Параўнайце вобраз Гражыны з паэмы А. Міцкевіча і во-
браз Бандароўны. У чым падабенства вобразаў? Чым, на ваш 
погляд, яно абумоўлена?

Заданне 16. У паэме «Бандароўна» Я. Купала шырока выкарыстоўвае 
вобразна-выяўленчыя сродкі, уласцівыя фальклорным творам. 
Вызначце адпаведнасць:
1) паралелізм;
2) сталыя эпітэты;
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3) градацыя;
4) персаніфікацыя;
5) назоўнікі з памяншальна-ласкальнымі суфіксамі;
6) антытэза:
 а) ночка чорная, сырая зямелька, белы грудзі, кроў чыр-

вона, бярозка бела, ручкі белы;
 б) Бегла поле і другое, // Ўзбегла і на трэцце...
 в) Абдымала яе ночка, // А вецер крылаты // Расплятаў 

ёй косы буйны, // Песціў белы грудзі.
 г) Не віхор калыша лесам, // Не ваўкі заводзяць, // Не 

разбойнікі гурмою // За дабычай ходзяць. // На Ўкраіне пан 
Патоцкі, // Пан з Канёва родам, // З сваёй хеўрай гаспада-
рыць // Над бедным народам.

 д) 1. Абняславіць, абнячэсціць, // Бацьку плюне ў во-
чы. // Стогне змучана Ўкраіна, // К небу шле пракляцце... // 
Да сягоння жыве памяць // Аб злым гэтым дусе... // Ў сёлах, 
як клялі дагэтуль, // Так і праклінаюць...

  2. Хараства такога ў свеце // Не было, не будзе; // 
Аб ёй людзі гаварылі, // Як аб нейкім цудзе. // Як маліны, яе 
губкі, // А твар, як лілея...

 е) На сырой прыляж зямельцы, // Атулісь касою, // 
Няхай сэрцайка дзявоча // Прыйдзе да спакою.

 ж) Сабірае ў галоўцы // Думанькі дзявочы...

Заданне 17. Знайдзіце ў паэме «Бандароўна» лірычныя адступленні. 
Вызначце характар аўтарскіх адносін да персанажаў.

Заданне 18. У залежнасці ад характару канфлікту драматычныя 
творы падзяляюцца на:
— трагедыю (канфлікт, супярэчнасці маюць невырашальны 

характар, герой гіне);
— драму (канфлікт, супярэчнасці маюць востры характар, 

аднак існуе магчымасць для іх вырашэння, адсутнічае трагічная 
развязка);

— камедыю (сутыкненне персанажаў адбываецца ў гума ры-
стычна-сатырычным ключы, з мэтай высмейвання, выкрыцця 
адмоўных з’яў).

Якія акты п’есы «Раскіданае гняздо» з’яўляюцца драмай, а які — 
трагедыяй?

Заданне 19. Драма «Раскіданае гняздо» была напісана Я. Купалам 
у 1913 г. у Акопах, а надрукавана асобнай кнігай у 1919 г. у Вільні. 
У першым выданні ёсць аўтарскія характарыстыкі персанажаў:
Сымон — дужы, здаровы мужчына, у самым расцвеце лет. 

Горды і адважны. Знае сабе цану і верыць у сваю сілу і моц. 
Зямля для яго ўсім чыста на свеце. Калі з паднятай галавешкай 
ідзе ў свет, то здаецца, што гэта волат-асілак узняўся з зямлі, 
каб цэлым светам здрыгануць.

Зоська — кволая, пранікнутая містычнасцю, меланхалічная, 
уражлівая душа. Не можа пагадзіць свой унутраны свет з рэ-
чаіснасцю.

Данілка — разумны не па гадах. Цікавіцца ўсім чыста. Ча-
мусьці лічаць яго за дурнаватага.

Незнаёмы — вопратка чорная, крамная. Гаворыць цвёрда. 
Верыць у тое, што гаворыць. Чалавек, поўны ідэі, у якую сам 
верыць і якой хацеў бы цэлы свет напоўніць.

1.  Суаднясіце аўтарскія характарыстыкі з уласнымі ўяўленнямі 
пра персанажаў. Наколькі яны розняцца?

2.  Дапоўніце спіс уласнымі характарыстыкамі Марылі, Старца, 
Лявона, Паніча.

Заданне 20. Драма «Раскіданае гняздо» мае рэалістычны план 
і сімвалічны. Рэалістычны план у творы лёгка прачытваецца. Ра-
зам з тым кожны вобраз, кожны прадмет, рэплікі персанажаў 
маюць сімвалічнае значэнне. Вы заўважылі, што галоўныя ге роі 
з’яўляюцца на сцэне з пэўнымі прадметамі. Раскрыйце іх сім-
валічнае значэнне. Растлумачце сімвалічны сэнс вобразаў сходу 
і раскіданага гнязда.

Заданне 21. Стварыце тэатральную афішу да спектакля «Раскіданае 
гняздо». Прадумайце мастацкае афармленне афішы. Што будзе 
своеасаблівым ідэйным цэнтрам вашай афішы? Якім чынам вы 
прыцягніце ўвагу патэнцыяльнага гледача?

Заданне 22. Напішыце творчую работу па адной з прапанаваных 
тэм. Жанр работы выберыце самастойна.
1. Водгук на верш Я. Купалы «Явар і каліна» ці верш «Род-

нае слова».
2. Сачыненне-параўнальная характарыстыка «Вобраз Гра-

жыны і вобраз Бандароўны».
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 в) Абдымала яе ночка, // А вецер крылаты // Расплятаў 

ёй косы буйны, // Песціў белы грудзі.
 г) Не віхор калыша лесам, // Не ваўкі заводзяць, // Не 

разбойнікі гурмою // За дабычай ходзяць. // На Ўкраіне пан 
Патоцкі, // Пан з Канёва родам, // З сваёй хеўрай гаспада-
рыць // Над бедным народам.

 д) 1. Абняславіць, абнячэсціць, // Бацьку плюне ў во-
чы. // Стогне змучана Ўкраіна, // К небу шле пракляцце... // 
Да сягоння жыве памяць // Аб злым гэтым дусе... // Ў сёлах, 
як клялі дагэтуль, // Так і праклінаюць...

  2. Хараства такога ў свеце // Не было, не будзе; // 
Аб ёй людзі гаварылі, // Як аб нейкім цудзе. // Як маліны, яе 
губкі, // А твар, як лілея...

 е) На сырой прыляж зямельцы, // Атулісь касою, // 
Няхай сэрцайка дзявоча // Прыйдзе да спакою.

 ж) Сабірае ў галоўцы // Думанькі дзявочы...

Заданне 17. Знайдзіце ў паэме «Бандароўна» лірычныя адступленні. 
Вызначце характар аўтарскіх адносін да персанажаў.

Заданне 18. У залежнасці ад характару канфлікту драматычныя 
творы падзяляюцца на:
— трагедыю (канфлікт, супярэчнасці маюць невырашальны 

характар, герой гіне);
— драму (канфлікт, супярэчнасці маюць востры характар, 

аднак існуе магчымасць для іх вырашэння, адсутнічае трагічная 
развязка);

— камедыю (сутыкненне персанажаў адбываецца ў гума ры-
стычна-сатырычным ключы, з мэтай высмейвання, выкрыцця 
адмоўных з’яў).

Якія акты п’есы «Раскіданае гняздо» з’яўляюцца драмай, а які — 
трагедыяй?

Заданне 19. Драма «Раскіданае гняздо» была напісана Я. Купалам 
у 1913 г. у Акопах, а надрукавана асобнай кнігай у 1919 г. у Вільні. 
У першым выданні ёсць аўтарскія характарыстыкі персанажаў:
Сымон — дужы, здаровы мужчына, у самым расцвеце лет. 

Горды і адважны. Знае сабе цану і верыць у сваю сілу і моц. 
Зямля для яго ўсім чыста на свеце. Калі з паднятай галавешкай 
ідзе ў свет, то здаецца, што гэта волат-асілак узняўся з зямлі, 
каб цэлым светам здрыгануць.

Зоська — кволая, пранікнутая містычнасцю, меланхалічная, 
уражлівая душа. Не можа пагадзіць свой унутраны свет з рэ-
чаіснасцю.

Данілка — разумны не па гадах. Цікавіцца ўсім чыста. Ча-
мусьці лічаць яго за дурнаватага.

Незнаёмы — вопратка чорная, крамная. Гаворыць цвёрда. 
Верыць у тое, што гаворыць. Чалавек, поўны ідэі, у якую сам 
верыць і якой хацеў бы цэлы свет напоўніць.

1.  Суаднясіце аўтарскія характарыстыкі з уласнымі ўяўленнямі 
пра персанажаў. Наколькі яны розняцца?

2.  Дапоўніце спіс уласнымі характарыстыкамі Марылі, Старца, 
Лявона, Паніча.

Заданне 20. Драма «Раскіданае гняздо» мае рэалістычны план 
і сімвалічны. Рэалістычны план у творы лёгка прачытваецца. Ра-
зам з тым кожны вобраз, кожны прадмет, рэплікі персанажаў 
маюць сімвалічнае значэнне. Вы заўважылі, што галоўныя ге роі 
з’яўляюцца на сцэне з пэўнымі прадметамі. Раскрыйце іх сім-
валічнае значэнне. Растлумачце сімвалічны сэнс вобразаў сходу 
і раскіданага гнязда.

Заданне 21. Стварыце тэатральную афішу да спектакля «Раскіданае 
гняздо». Прадумайце мастацкае афармленне афішы. Што будзе 
своеасаблівым ідэйным цэнтрам вашай афішы? Якім чынам вы 
прыцягніце ўвагу патэнцыяльнага гледача?

Заданне 22. Напішыце творчую работу па адной з прапанаваных 
тэм. Жанр работы выберыце самастойна.
1. Водгук на верш Я. Купалы «Явар і каліна» ці верш «Род-

нае слова».
2. Сачыненне-параўнальная характарыстыка «Вобраз Гра-

жыны і вобраз Бандароўны».
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3. Эсэ «Мой любімы твор Я. Купалы»; «Гэты твор Я. Купалы 
я параіў бы прачытаць кожнаму беларусу».

4. Сачыненне-разважанне «Праўда Сымона і праўда Зось-
кі»; «Хто з герояў драмы знайшоў выйсце з безвыходнай 
сітуацыі?»; «Усе птушкі вяртаюцца да сваіх гнёздаў».

5. Рэцэнзія «Сцэнічнае ўвасабленне драмы “Раскіданае 
гняздо”».

Заданне 23. У вершах Я. Коласа «Родныя вобразы», «Першы гром» 
значнае месца займае пейзаж. Вызначце ідэйна-мастацкую ролю 
пейзажнага малюнка ў выяўленні пачуццяў і перажыванняў 
лірычнага героя.

Заданне 24. Паэма «Новая зямля» з’яўляецца паэмай-эпапеяй. 
Абапіраючыся на тэарэтычныя звесткі і змест твора, знайдзіце 
аргументы, якія пацвярджаюць гэта сцверджанне.

Заданне 25. Вызначце, якія ўрыўкі з паэмы з’яўляюцца апісаннямі, 
а якія — лірычнымі адступленнямі.

Фрагмент 1 Фрагмент 3

Каля пасады лесніковай На прыгуменні, поруч з садам,
Цягнуўся гожаю падковай Павець з гумном стаяла радам,
Стары, высокі лес цяністы. А пад паветкаю прылады:
Тут верх асіны круглалістай Вазок, калёсы, панарады...
Сплятаўся з хвоямі, дубамі... Фрагмент 4

Фрагмент 2 О, як бы я хацеў спачатку
Мой мілы Янка, мой Купала! Дарогу жыцця па парадку
Ў агульны вір нас доля ўгнала. Прайсці яшчэ раз, азірнуцца,
Чаму ж, чаму часінай тою Сабраць з дарог каменні тыя,
Мы не спаткаліся з табою... Што губяць сілы маладыя...

Вядома, што ў паэме-эпапеі аўтар не з’яўляецца ўдзельнікам па-
дзей. Якую ролю адыгрываюць лірычныя адступленні ў творы?

Заданне 26. Перачытайце ўважліва першы раздзел «Леснікова па-
сада» паэмы «Новая зямля». Выпішыце прыклады ўжывання: 
а) эпітэта; б) параўнання; в) метафары. Якія з названых вобразна-
выяўленчых сродкаў пераважаюць?

Заданне 27. Падбярыце цытаты-аргументы па тэме «Запаветная 
мара Міхала». Выкарыстайце план:
1. Калі ўпершыню ў Міхала ўзнікае думка пра набыццё 

ўласнай зямлі?

2. Як Міхал імкнецца зацікавіць ідэяй членаў сям’і?
3. Чаму думка пра набыццё зямлі ўсё больш завалодвае 

героем?
4. Якія захады прадпрымаюць Міхал і Антось, каб ажыц-

цявіць сваю мару?
5. Чаму мара засталася няздзейсненай?

Заданне 28. Падрыхтуйце вуснае выказванне па адной з тэм:
1. «Мой родны кут, як ты мне мілы!»
2. Народнае свята ў паэме «Новая зямля».
3. Сямейныя каштоўнасці ў паэме «Новая зямля».
4. Запаветная мара Міхала.
5. «Зямля паможа і дарадзіць...»
6. Светапогляд беларуса ХІХ і ХХІ стагоддзяў.
7. Сэнс назвы паэмы «Новая зямля».

Заданне 29. Напішыце разгорнутую анатацыю (аб’ём — 2 старонкі) 
да чарговага выдання паэмы «Новая зямля».

 Памятка

У анатацыі павінна быць наступная інфармацыя:
а) кароткія звесткі пра аўтара; 
б) сцісла, але аб’ёмна перададзены змест твора;
в) аргументы, чым кніга будзе цікавая чытачу.
Тэкст анатацыі мае быць не толькі пазнавальным, але і зай-

мальным, арыгінальным, каб зацікавіць патэнцыяльнага чы-
тача (пакупніка).

Заданне 30. Намалюйце вусную карціну «Першыя дні ў  вёсцы 
Цельшына» па змесце аповесці «У палескай глушы» Я. Коласа. 
Ахарак тарызуйце першыя ўражанні маладога настаўніка Андрэя 
Лабановіча ад вёскі, людзей, прыроды. Што выклікае радасць, 
замілаванне, а што — засмучэнне?

Заданне 31. У творах вялікай эпічнай формы існуюць прыёмы ства-
рэння мастацкага вобраза чалавека. Падбярыце неабходныя 
звесткі да вобраза Лабановіча, запоўніце табліцу. Дзе магчыма, 
выкарыстайце цытаты. 
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3. Эсэ «Мой любімы твор Я. Купалы»; «Гэты твор Я. Купалы 
я параіў бы прачытаць кожнаму беларусу».

4. Сачыненне-разважанне «Праўда Сымона і праўда Зось-
кі»; «Хто з герояў драмы знайшоў выйсце з безвыходнай 
сітуацыі?»; «Усе птушкі вяртаюцца да сваіх гнёздаў».

5. Рэцэнзія «Сцэнічнае ўвасабленне драмы “Раскіданае 
гняздо”».

Заданне 23. У вершах Я. Коласа «Родныя вобразы», «Першы гром» 
значнае месца займае пейзаж. Вызначце ідэйна-мастацкую ролю 
пейзажнага малюнка ў выяўленні пачуццяў і перажыванняў 
лірычнага героя.

Заданне 24. Паэма «Новая зямля» з’яўляецца паэмай-эпапеяй. 
Абапіраючыся на тэарэтычныя звесткі і змест твора, знайдзіце 
аргументы, якія пацвярджаюць гэта сцверджанне.

Заданне 25. Вызначце, якія ўрыўкі з паэмы з’яўляюцца апісаннямі, 
а якія — лірычнымі адступленнямі.

Фрагмент 1 Фрагмент 3

Каля пасады лесніковай На прыгуменні, поруч з садам,
Цягнуўся гожаю падковай Павець з гумном стаяла радам,
Стары, высокі лес цяністы. А пад паветкаю прылады:
Тут верх асіны круглалістай Вазок, калёсы, панарады...
Сплятаўся з хвоямі, дубамі... Фрагмент 4

Фрагмент 2 О, як бы я хацеў спачатку
Мой мілы Янка, мой Купала! Дарогу жыцця па парадку
Ў агульны вір нас доля ўгнала. Прайсці яшчэ раз, азірнуцца,
Чаму ж, чаму часінай тою Сабраць з дарог каменні тыя,
Мы не спаткаліся з табою... Што губяць сілы маладыя...

Вядома, што ў паэме-эпапеі аўтар не з’яўляецца ўдзельнікам па-
дзей. Якую ролю адыгрываюць лірычныя адступленні ў творы?

Заданне 26. Перачытайце ўважліва першы раздзел «Леснікова па-
сада» паэмы «Новая зямля». Выпішыце прыклады ўжывання: 
а) эпітэта; б) параўнання; в) метафары. Якія з названых вобразна-
выяўленчых сродкаў пераважаюць?

Заданне 27. Падбярыце цытаты-аргументы па тэме «Запаветная 
мара Міхала». Выкарыстайце план:
1. Калі ўпершыню ў Міхала ўзнікае думка пра набыццё 

ўласнай зямлі?

2. Як Міхал імкнецца зацікавіць ідэяй членаў сям’і?
3. Чаму думка пра набыццё зямлі ўсё больш завалодвае 

героем?
4. Якія захады прадпрымаюць Міхал і Антось, каб ажыц-

цявіць сваю мару?
5. Чаму мара засталася няздзейсненай?

Заданне 28. Падрыхтуйце вуснае выказванне па адной з тэм:
1. «Мой родны кут, як ты мне мілы!»
2. Народнае свята ў паэме «Новая зямля».
3. Сямейныя каштоўнасці ў паэме «Новая зямля».
4. Запаветная мара Міхала.
5. «Зямля паможа і дарадзіць...»
6. Светапогляд беларуса ХІХ і ХХІ стагоддзяў.
7. Сэнс назвы паэмы «Новая зямля».

Заданне 29. Напішыце разгорнутую анатацыю (аб’ём — 2 старонкі) 
да чарговага выдання паэмы «Новая зямля».

 Памятка

У анатацыі павінна быць наступная інфармацыя:
а) кароткія звесткі пра аўтара; 
б) сцісла, але аб’ёмна перададзены змест твора;
в) аргументы, чым кніга будзе цікавая чытачу.
Тэкст анатацыі мае быць не толькі пазнавальным, але і зай-

мальным, арыгінальным, каб зацікавіць патэнцыяльнага чы-
тача (пакупніка).

Заданне 30. Намалюйце вусную карціну «Першыя дні ў  вёсцы 
Цельшына» па змесце аповесці «У палескай глушы» Я. Коласа. 
Ахарак тарызуйце першыя ўражанні маладога настаўніка Андрэя 
Лабановіча ад вёскі, людзей, прыроды. Што выклікае радасць, 
замілаванне, а што — засмучэнне?

Заданне 31. У творах вялікай эпічнай формы існуюць прыёмы ства-
рэння мастацкага вобраза чалавека. Падбярыце неабходныя 
звесткі да вобраза Лабановіча, запоўніце табліцу. Дзе магчыма, 
выкарыстайце цытаты. 
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Партрэт (твар, фігура, вопратка)

Унутраны свет персанажа 
(пачуцці, думкі, памкненні)
Характар (раскрываецца ва 
ўчынках, адносінах да іншых 
людзей, у маўленні героя)
Прамая аўтарская характары-
стыка
Характарыстыка героя іншымі 
персанажамі
Супастаўленне героя 
з іншы мі персанажамі 
і супрацьпастаўленне ім
Адлюстраванне ўмоў, у якіх жыве 
і дзейнічае персанаж (інтэр’ер)
Апісанне прыроды (дапамагае 
зразумець думкі і пачуцці героя)
Адлюстраванне сацыяльнага ася-
роддзя, у якім жыве і дзейнічае 
персанаж
Наяўнасць ці адсутнасць прата-
тыпа

Мастацкая дэталь (апісанне 
прадметаў, з’яў наваколь-
най рэчаіснасці, якія могуць 
мець шырокія абагульненні, 
сімвалічнае значэнне)

Ці ўсе прыёмы стварэння вобраза прысутнічаюць у апо весці? 
Зрабіце высновы пра майстэрства Коласа-эпіка.

Заданне 32. Складзіце спіс праблемных пытанняў (5—6), у якіх бу-
дуць адлюстраваны:
а) узаемаадносіны Лабановіча з мясцовай інтэлігенцыяй; 

б) з палешукамі; в) з сябрам Турсевічам; г) з Ядвісяй.

Заданне 33. Складзіце дыялог на тэму «Для чаго жыве чалавек на 
свеце». Пры падрыхтоўцы складзіце тэзісы, выкарыстайце дыя-
лог Лабановіча і Турсевіча (раздзел ХV). Захавайце палемічную 
завостранасць дыялога.

Заданне 34. Стварыце сцэнарый для кароткаметражнага мастац-
кага фільма ці спектакля «Прыгажэйшая казка Палесся». Якія 
эпізоды з жыцця Ядвісі ўвойдуць у ваш сцэнарый? Якія сцэны 
ўзаемаадносін Лабановіча і Ядвісі будуць адлюстраваны? Якім 
будзе фінал вашага фільма (спектакля)?

Заданне 35. Напішыце прадмову (аб’ём — 2 старонкі) да чарго-
вага выдання аповесці «У палескай глушы» ў серыі «Школьная 
бібліятэка». Улічыце, што кніга адрасавана школьнікам вашага 
ўзросту.

Заданне 36. Параўнайце погляды на прызначэнне паэта і паэзіі 
Ф. Багушэвіча (верш «Мая дудка»), Цёткі («Мае думкі»), Я. Купалы 
(«Мая малітва») і М. Багдановіча («Песняру»). У чым адметнасць 
поглядаў М. Багдановіча? 

Заданне 37. Перачытайце вершы М. Багдановіча «Маладыя гады», 
«Я хацеў бы спаткацца з Вамі на вуліцы...», «Жывеш не вечна, 
чалавек...». Ахарактарызуйце духоўны свет лірычнага героя. 

Заданне 38. Прааналізуйце верш М. Багдановіча «Плакала лета, зям-
лю пакідаючы...». Зрабіце высновы пра вобразна-выяўленчую 
палітру верша.

 Прыкладны ўзор аналізу

1. Тэма.
2. Від лірыкі.
3. Вершаваны памер.
4. Вобразна-выяўленчыя сродкі: 
— эпітэт;
— метафара;
— інверсія;
— алітэрацыя;
— асананс.
5. Роля эпіграфа.
6. Роля ланцуговай кампазіцыі.
7. Сцісла ахарактарызуйце асобу лірычнага героя.
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Партрэт (твар, фігура, вопратка)

Унутраны свет персанажа 
(пачуцці, думкі, памкненні)
Характар (раскрываецца ва 
ўчынках, адносінах да іншых 
людзей, у маўленні героя)
Прамая аўтарская характары-
стыка
Характарыстыка героя іншымі 
персанажамі
Супастаўленне героя 
з іншы мі персанажамі 
і супрацьпастаўленне ім
Адлюстраванне ўмоў, у якіх жыве 
і дзейнічае персанаж (інтэр’ер)
Апісанне прыроды (дапамагае 
зразумець думкі і пачуцці героя)
Адлюстраванне сацыяльнага ася-
роддзя, у якім жыве і дзейнічае 
персанаж
Наяўнасць ці адсутнасць прата-
тыпа

Мастацкая дэталь (апісанне 
прадметаў, з’яў наваколь-
най рэчаіснасці, якія могуць 
мець шырокія абагульненні, 
сімвалічнае значэнне)

Ці ўсе прыёмы стварэння вобраза прысутнічаюць у апо весці? 
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б) з палешукамі; в) з сябрам Турсевічам; г) з Ядвісяй.

Заданне 33. Складзіце дыялог на тэму «Для чаго жыве чалавек на 
свеце». Пры падрыхтоўцы складзіце тэзісы, выкарыстайце дыя-
лог Лабановіча і Турсевіча (раздзел ХV). Захавайце палемічную 
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ўзаемаадносін Лабановіча і Ядвісі будуць адлюстраваны? Якім 
будзе фінал вашага фільма (спектакля)?
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вага выдання аповесці «У палескай глушы» ў серыі «Школьная 
бібліятэка». Улічыце, што кніга адрасавана школьнікам вашага 
ўзросту.

Заданне 36. Параўнайце погляды на прызначэнне паэта і паэзіі 
Ф. Багушэвіча (верш «Мая дудка»), Цёткі («Мае думкі»), Я. Купалы 
(«Мая малітва») і М. Багдановіча («Песняру»). У чым адметнасць 
поглядаў М. Багдановіча? 

Заданне 37. Перачытайце вершы М. Багдановіча «Маладыя гады», 
«Я хацеў бы спаткацца з Вамі на вуліцы...», «Жывеш не вечна, 
чалавек...». Ахарактарызуйце духоўны свет лірычнага героя. 

Заданне 38. Прааналізуйце верш М. Багдановіча «Плакала лета, зям-
лю пакідаючы...». Зрабіце высновы пра вобразна-выяўленчую 
палітру верша.

 Прыкладны ўзор аналізу

1. Тэма.
2. Від лірыкі.
3. Вершаваны памер.
4. Вобразна-выяўленчыя сродкі: 
— эпітэт;
— метафара;
— інверсія;
— алітэрацыя;
— асананс.
5. Роля эпіграфа.
6. Роля ланцуговай кампазіцыі.
7. Сцісла ахарактарызуйце асобу лірычнага героя.
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Заданне 39. Перачытайце з адпаведнай інтанацыяй верш «Я хацеў 
бы спаткацца з Вамі на вуліцы...» — першы ў беларускай паэзіі 
свабодны верш (верлібр). Чаму, на ваш погляд, адсутнасць рыф-
мы не перашкаджае ўспрыманню верша, захапленню ім? Што 
ў такім выпадку бярэ на сябе асноўную ідэйна-мастацкую на-
грузку ў творы?

Заданне 40. У адным са сваіх тэарэтыка-літаратурных артыкулаў 
1911 года М. Багдановіч так ахарактарызаваў гэтую жанравую 
форму: «Быццам арэх-спарыш, павінен хаваць пад аднэй скар-
лупой два асобныя, хоць і шчыльна сціснутыя ядры. ...У першых 
васьмі радках развіваецца тэма, а ў астатніх — заключэнне да яе; 
ставіцца пытанне і даецца адказ; малюецца абразок і выкладаец-
ца паясненне к яму. А каб пабольшылася свежасць вытваранага 
такім парадкам верша, трэба, каб ні адна нітка з яго тканіны, ні 
адна цагліна з яго гмаху, ці прасцей кажучы, ні адно слова з яго 
не ўжывалася болей разу».
Назавіце жанравую форму.
Які вядомы вам верш М. Багдановіча адносіцца да гэтай формы?
Як эстэтычныя погляды паэта, выказаныя ў вершы «Песня ру», 
выяўляюцца ў артыкуле і ў вызначаным вершы?
Хто з класікаў сусветнай літаратуры пісаў вершы падобнай формы?
Якім новым зместам напаўняе М. Багдановіч гэту жанравую 
форму?

Заданне 41. Пра сваю задуму напісаць «Страцім-лебедзь» М. Баг-
дановіч распавёў аднойчы З. Бядулю: «Я задумаў твор на тэму 
біблейскага міфа. Гэту тэму навеяла мне вайна, гібель мільёнаў 
і мой уласны лёс». 
Суаднясіце змест і форму балады «Страцім-лебедзь». 
Вызначце ролю інверсіі і гіпербалы ў творы. 
Чым тлумачыцца зварот паэта да біблейскай легенды?

Заданне 42. Праслухайце некалькі песняў на вершы М. Багдано-
віча («Зорка Венера», «Слуцкія ткачыхі», «Вераніка»). Паразва-
жайце, наколькі кампазітарам удалося перадаць пачуцці лірыч-
нага героя.

Заданне 43. Праверце свае здольнасці ў вершаскладанні. Складзіце 
верш па зададзенай рыфме.

  імгненна
   насаліць
  сумленна
  не забыць
  суцяшэнне
   натхненне
Якім атрымаўся ваш верш па настроі? Чаму? 
Вызначце вершаваны памер верша, від рыфмы.
Якія выяўленчыя сродкі выкарыстаны ў вершы?

Заданне 44. Напішыце водгук на любімы твор М. Багдановіча.

 Памятка

Жанр водгуку патрабуе:
1) захавання кампазіцыйнай стройнасці (уступ — асноўная 

частка — заключэнне);
2) звестак пра аўтара, яго ролю ў беларускай літаратуры;
3) характарыстыкі асобы лірычнага героя;
4) сваіх уражанняў, уласных адносін да твора;
5) аналізу вобразна-выяўленчых сродкаў, якія дапамагаюць 

зразумець стан лірычнага героя, яго духоўны свет;
6) выяўлення літаратурнага і культурнага кругагляду, цы-

тат, спасылак на іншых аўтараў, іншыя творы на неабходную 
тэму;

7) арыгінальнага, яркага заключэння;
8) адсутнасці памылак.

Заданне 45. Падрыхтуйце вуснае выказванне па адной з тэм:
1) «Ты, мой брат, каго зваць Беларусам,
 Роднай мовы сваёй не цурайся».
2) «За пашану радзімаму слову
 Ушануюць нас брацця-народы!»
3) «Прысуджаны шлях свой рабі дарагім,
 Красуйся на радасць сабе і другім».
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Заданне 39. Перачытайце з адпаведнай інтанацыяй верш «Я хацеў 
бы спаткацца з Вамі на вуліцы...» — першы ў беларускай паэзіі 
свабодны верш (верлібр). Чаму, на ваш погляд, адсутнасць рыф-
мы не перашкаджае ўспрыманню верша, захапленню ім? Што 
ў такім выпадку бярэ на сябе асноўную ідэйна-мастацкую на-
грузку ў творы?

Заданне 40. У адным са сваіх тэарэтыка-літаратурных артыкулаў 
1911 года М. Багдановіч так ахарактарызаваў гэтую жанравую 
форму: «Быццам арэх-спарыш, павінен хаваць пад аднэй скар-
лупой два асобныя, хоць і шчыльна сціснутыя ядры. ...У першых 
васьмі радках развіваецца тэма, а ў астатніх — заключэнне да яе; 
ставіцца пытанне і даецца адказ; малюецца абразок і выкладаец-
ца паясненне к яму. А каб пабольшылася свежасць вытваранага 
такім парадкам верша, трэба, каб ні адна нітка з яго тканіны, ні 
адна цагліна з яго гмаху, ці прасцей кажучы, ні адно слова з яго 
не ўжывалася болей разу».
Назавіце жанравую форму.
Які вядомы вам верш М. Багдановіча адносіцца да гэтай формы?
Як эстэтычныя погляды паэта, выказаныя ў вершы «Песня ру», 
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дановіч распавёў аднойчы З. Бядулю: «Я задумаў твор на тэму 
біблейскага міфа. Гэту тэму навеяла мне вайна, гібель мільёнаў 
і мой уласны лёс». 
Суаднясіце змест і форму балады «Страцім-лебедзь». 
Вызначце ролю інверсіі і гіпербалы ў творы. 
Чым тлумачыцца зварот паэта да біблейскай легенды?

Заданне 42. Праслухайце некалькі песняў на вершы М. Багдано-
віча («Зорка Венера», «Слуцкія ткачыхі», «Вераніка»). Паразва-
жайце, наколькі кампазітарам удалося перадаць пачуцці лірыч-
нага героя.

Заданне 43. Праверце свае здольнасці ў вершаскладанні. Складзіце 
верш па зададзенай рыфме.

  імгненна
   насаліць
  сумленна
  не забыць
  суцяшэнне
   натхненне
Якім атрымаўся ваш верш па настроі? Чаму? 
Вызначце вершаваны памер верша, від рыфмы.
Якія выяўленчыя сродкі выкарыстаны ў вершы?

Заданне 44. Напішыце водгук на любімы твор М. Багдановіча.

 Памятка

Жанр водгуку патрабуе:
1) захавання кампазіцыйнай стройнасці (уступ — асноўная 

частка — заключэнне);
2) звестак пра аўтара, яго ролю ў беларускай літаратуры;
3) характарыстыкі асобы лірычнага героя;
4) сваіх уражанняў, уласных адносін да твора;
5) аналізу вобразна-выяўленчых сродкаў, якія дапамагаюць 

зразумець стан лірычнага героя, яго духоўны свет;
6) выяўлення літаратурнага і культурнага кругагляду, цы-

тат, спасылак на іншых аўтараў, іншыя творы на неабходную 
тэму;

7) арыгінальнага, яркага заключэння;
8) адсутнасці памылак.

Заданне 45. Падрыхтуйце вуснае выказванне па адной з тэм:
1) «Ты, мой брат, каго зваць Беларусам,
 Роднай мовы сваёй не цурайся».
2) «За пашану радзімаму слову
 Ушануюць нас брацця-народы!»
3) «Прысуджаны шлях свой рабі дарагім,
 Красуйся на радасць сабе і другім».
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Змест

Прадмова .........................................................................................................................  3

5 клас
Раздзел І. Роднае слова ..............................................................................................  5
Раздзел ІІ. Вусная народная творчасць ..............................................................  10
Раздзел ІІІ. Літаратурныя казкі і легенды ........................................................  13
Раздзел ІV. Выразнасць мастацкага слова .........................................................  16
Раздзел V. Літаратурны твор — складанае і непадзельнае 
  мастацкае адзінства .......................................................................................  18
Раздзел VI. Прыгоды і падарожжы. .....................................................................  22
Заданні для абагульнення .......................................................................................  26

6 клас
Раздзел І. Мой род. Родная зямля. Народ .........................................................  29
Раздзел ІІ. Фальклор і літаратура ........................................................................  34
Раздзел ІІІ. Біблія ......................................................................................................  36
Раздзел IV. Мастацкае слова: вобразнасць, выразнасць, хараство ...........  37
Раздзел V. Літаратура як чалавеказнаўства ......................................................  40
Раздзел VI. Тэмы і вобразы мастацкай літаратуры ........................................  44

Гістарычная тэма  ...........................................................................................  44
Ваенная тэма ....................................................................................................  46
Экалагічная тэма ............................................................................................  48
Алегарычныя і сатырычныя вобразы ......................................................  50

Раздзел VII. Фантастыка .........................................................................................  52

7 клас
Раздзел I. Чарадзейная сіла мастацтва ...............................................................  54
Раздзел II. У вершах і ў прозе ................................................................................  64
Раздзел III. Загадкавая краіна Паэзія .................................................................  69
Раздзел IV. Цікавае і захапляючае ў звычайным, паўсядзённым ..............  79
Раздзел V. Паэзія ў прозе i проза ў паэзіі  ..........................................................  88
Раздзел VI. Мастацкая літаратура i навука ......................................................  92
Заданні для абагульнення .......................................................................................  97

8 клас
 I. Да верша Р. Барадуліна «Трэба дома бываць часцей» ............................99
 II. Да апавядання В. Карамазава «Дзяльба кабанчыка» .............................99
 III. Да п’ес А. Дударава «Вечар» ці «Кім» ........................................................100
 ІV. Да тэмы «Народныя песні» ............................................................................102
 V. Да верша Я. Купалы «Спадчына» ................................................................102
 VІ. Да верша М. Багдановіча «Слуцкія ткачыхі» ..........................................103

 VII. Да верша У. Караткевіча «Беларуская песня» ..............................104
 VIII. Для рэфлексіі пасля вывучэння вершаў 
  грамадзянскай тэматыкі ........................................................................104
 IХ. Да верша М. Танка «Шчасце» .............................................................105
 Х. Да верша А. Вярцінскага «Жыццё даецца, 
  каб жыццё тварыць» ...............................................................................106
 ХI. Да верша М. Багдановіча «Раманс» ..................................................107
 ХII. Да верша А. Куляшова «Бывай...» .....................................................108
 ХIII. Да ўрыўка з паэмы Я. Коласа «Сымон-музыка» 
  («О, край родны, край прыгожы...») .................................................111
 ХIV. Да верша М. Багдановіча «Цёплы вечар, ціхі вецер, 
  свежы стог…» .............................................................................................112
 ХV. Да верша М. Багдановіча «Санет» 
  («Замерзла ноччу шпаркая крыніца...») ..........................................113
 ХVI. Да верша А. Грачанікава «Свяці, кахання чыстая зара...» .........113
 ХVII. Да верша М. Багдановіча «Трыялет» ...............................................114
 ХVIII. Да тэмы «Лірыка» ...................................................................................115
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