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Прадмова

Прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне складзена ў адпаведнасці 
з дзеючымі вучэбнымі праграмамі для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі, 
зацверджанымі Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь, і з улікам выву-
чэння вучэбных прадметаў на базавым і павышаным узроўнях. У ім рэалізуюцца 
патрабаванні адукацыйнага стандарта па прадмеце, вызна чаецца паслядоўнасць 
урокаў, у тым ліку кантрольных урокаў, урокаў раз віц ця маў лен ня і ўрокаў, 
прысвечаных творчым работам. 

У аснову планавання ўрокаў беларускай мовы пакладзены сістэмна-функ-
цыянальны, камунікатыўна-дзейнасны і лінгвакультуралагічны падыходы, 
а таксама прынцып сістэматычнага паўтарэння і паглыблення ведаў вучняў, 
які прадугледжвае зварот да вывучанага ў папярэдніх класах.

Планаванне па беларускай літаратуры змяшчае асноўныя пытанні, якія бу-
дуць садзейнічаць рэалізацыі пастаўленых мэт і задач, рэкамендуе вучэбныя  
дапаможнікі, неабходныя для падрыхтоўкі да ўрокаў, прапануе адзін з вары ян-
таў дамашняга задання.

Звяртаем увагу, што асноўны вучэбны матэрыял павінен быць засвоены 
вучнямі на ўроку.

Выданне мае на мэце дапамагчы настаўніку ў наладжванні адукацыйнага 
працэсу, але не павінна стрымліваць яго ініцыятыву і творчы падыход да вы-
кладання прадмета. Настаўнік можа размеркаваць вучэбны матэрыял па-іншаму 
з улікам асаблівасцей кожнага класа.

Прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне падрыхтавалі:
Беларуская мова — С. С. Міхнёнак;
Беларуская літаратура — В. І. Караткевіч.
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Беларуская мова 
(павышаны ўзровень)

(105 гадзін на год, 3 гадзіны на тыдзень; з іх 14 гадзін — на пісьмовыя работы)

Беларуская мова : вучэб. дапам. для 10 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі 
навучан ня (з электрон. дадаткам для павыш. узроўню) / Г. М. Валочка [і інш.]. — Мінск : Нац. ін-т адука-
цыі, 2020.

Нумар 
урока 
і дата 

правя-
дзення

Тэма ўрока
Коль-
касць 
гадзін

Мэты вывучэння тэмы Характарыстыка асноўных відаў 
і спосабаў дзейнасці

Дамашняе 
заданне

1 2 3 4 5 6

І чвэрць — 24 урокі
Роля мовы ў жыцці чалавека і грамадства (1 гадзіна)

1 Мова як 
грамадская з’ява. 
Функцыі мовы

1 Пашырыць веды пра ролю мовы 
ў жыцці чалавека і грамадства.
Сфарміраваць уяўленне пра бела-
рускую літаратурную мову як гра-
мадскую з’яву, яе ролю ў жыцці ча-
лавека і грамадства

Чытанне тэкстаў, вызначэнне на 
іх аснове ролі мовы ў жыцці ча-
лавека і грамадства, функцый 
мо вы; выяўленне фактараў, якія 
выклікаюць змены ў мове; чытан-
не вершаваных твораў пра ролю 
мо вы

§ 1, практ. 9

Маўленне (5 гадзін, з іх 1 гадзіна — на пісьмовую работу)
2 Маўленне як  

працэс маўлен-
чых зносін. 
Маўленчая 
сітуацыя і яе 
кампаненты

1 Узнавіць веды пра маўленне як 
працэс маўленчых зносін.
Выпрацоўваць уменне даваць ха-
рактарыстыку маўленчай сітуацыі 

Чытанне тэкстаў, выяўленне ад-
розненняў паміж мовай і маў лен-
нем, вуснае паведамленне на тэму 
«Сітуацыя маўлення» (з апо рай 
на схему), праца ў групах (пад-
рыхтоўка паведамленняў паводле 
прапанаваных сітуацый). 

§ 2-1*,
практ. 12-3

* Электронны дадатак для павышанага ўзроўню.

4

Працяг

1 2 3 4 5 6

Чытанне тэксту, складанне плана, 
пераказ тэксту з апорай на план.
Чытанне тэкстаў, вызначэнне сі-
туа цый маўлення

3 Віды маўленчай 
дзейнасці: 
гаварэнне, 
слуханне, 
чытанне і пісьмо

1 Узнавіць і пашырыць веды пра 
віды маўленчай дзейнасці (гава-
рэнне, слуханне, чытанне, пісьмо). 
Удасканальваць уменні адэкват-
на ўспрымаць вуснае і пісьмовае 
маўленне, складаць план тэксту, 
вусна пераказваць тэкст, дапама-
гаць авалодваць навыкамі слухан-
ня, чытання, гаварэння і пісьма

Чытанне тэкстаў, гутарка на ас-
нове зместу тэкстаў; складанне 
плана, пераказ тэксту, вуснае па-
ведамленне пра віды маўленчай 
дзейнасці

§ 2-2, 
практ. 16 
(запіс 
кірыліцай 
назваў 
станцый 
мінскага 
метро, пры-
ведзеных 
лацінскімі 
літарамі)

4 Формы  
маўлен чай 
камунікацыі: 
вусная і пісьмо-
вая, дыялагічная 
і маналагічная

1 Узнавіць і пашырыць веды пра 
формы маўленчай камунікацыі 
(вуснае і пісьмовае, дыялагічнае 
і маналагічнае маўленне).
Удасканальваць уменне размя-
жоўваць вуснае і пісьмовае, мана-
ла гічнае і дыялагічнае маўленне, 
адэкватна ўспрымаць вуснае і пісь-
мовае маўленне, дапамагаць ава-
лодваць навыкамі чытання тэкстаў 
розных стыляў услых і самому сабе

Параўнанне вуснага і пісьмовага 
маўлення на аснове табліцы; вы-
значэнне асаблівасцей вусна-
га і пісьмовага маўлення, ма на-
лагічнага і дыялагічнага маўлення

§ 2-3,
практ. 21

5 Пісьмовая 
творчая работа

1 Удасканальваць уменні ана лі за-
ваць рускамоўны тэкст, перакла-
даць яго на беларускую мову, 
захоўваючы жанравыя і стылістыч-

Пераклад тэксту (практ. 23-2)
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Працяг

1 2 3 4 5 6

ныя асаблівасці, правільна ўспры-
маць змест прачытанага на рускай 
мове і без скажэнняў перадаваць 
яго па-беларуску

6 Жанры 
дыялагічнага 
маўлення: 
дыскусія 
і палеміка

1 Азнаёміць з жанрамі дыялагічнага 
маўлення — дыскусіяй і палемікай.
Удасканальваць уменне адэкват-
на ўспрымаць вуснае і пісьмовае 
маўленне, дапамагаць авалодваць 
навыкамі весці дыялог у сітуацыі 
афіцыйных і неафіцыйных маў лен-
чых зносін

Чытанне тэкстаў, вызначэнне тэ-
мы, асноўнай думкі, асаблі вас цей 
жанраў дыялагічнага маў лення — 
дыскусіі і палемікі. Складанне 
парад, як можна і як нельга сябе 
паводзіць у час спрэчкі. Вызна-
чэнне тэм, якія падыходзяць для 
дыскусіі і палемікі.
Складанне плана выступлення, 
падрыхтоўка да ўдзелу ў дыскусіі 
і палеміцы

§ 2-4, пада-
браць і запі-
 саць 3 тэмы
для дыскусіі

Тэкст (3 гадзіны)

7 Тэкст, прыметы 
тэксту: сэнсавая 
цэласнасць 
і тэ матычнае 
адзінства, раз-
гор нутасць, па-
сля доўнасць, 
звяз насць, завер-
шанасць тэксту 
(паў та рэнне 
і сістэма тызацыя 
вывучанага)

1 Пашырыць веды пра тэкст як 
адзінку мовы і маўлення, прыметы 
тэксту (сэнсавую цэласнасць, тэ-
матычнае адзінства, разгорнутасць, 
паслядоўнасць, звязнасць, завер-
шанасць), віды і моўныя сродкі 
сувязі сказаў у тэксце.
Удасканальваць уменні вызначаць 
адрасата і мэтанакіраванасць тэк-
сту; выяўляць прыметы тэксту, 
вызначаць тэму і асноўную дум ку 
тэксту, даваць загаловак, дзя ліць

Чытанне навуковага тэксту, ус-
танаўленне адпаведнасці паміж 
асноўнымі прыметамі тэксту і іх 
характарыстыкамі.
Чытанне тэкстаў, вызначэнне іх 
асноўных прымет; вызначэнне 
тэмы, асноўнай думкі.
Стварэнне тэксту з прапанаваных 
сказаў

§ 3, практ. 29

6

Працяг

1 2 3 4 5 6

тэкст на часткі (падтэмы і мікра-
тэмы) і абзацы; вызначаць віды 
і сродкі сувязі сказаў і частак у тэк-
сце, выдзяляць апорныя (ключа-
выя) словы, словазлучэнні, сказы

8 Функцыянальна-
сэнсавыя тыпы 
маўлення: 
апісанне, 
апавяданне, 
разважанне. 
Функцыянаванне 
моўных сродкаў 
у тэкстах розных 
тыпаў і стыляў

1 Падагульніць і сістэматызаваць 
веды пра апісанне, апавяданне, 
разважанне як функцыянальныя 
тыпы маўлення, кампазіцыйную 
будову тэкстаў розных тыпаў.
Удасканальваць уменні ана лі за-
ваць, рэдагаваць і ствараць тэксты 
розных тыпаў маўлення, складаць 
іх кампазіцыйныя схемы

Чытанне тэкстаў, абгрунтаванне іх 
прыналежнасці да аднаго з тыпаў 
маўлення (апавяданне, апісанне 
і разважанне); вызначэнне тэмы, 
асноўнай думкі.
Паведамленне пра помнік літары 
«Ў» у Полацку.
Складанне тэкстаў па схеме, па 
прапанаваных сказах, малюнках

§ 4, практ. 36

9 Комплексны 
аналіз тэксту

1 Сфарміраваць уяўленне пра ком-
плексны аналіз тэксту.
Удасканальваць уменні вызначаць 
адрасата і мэтанакіраванасць тэк-
сту; выяўляць прыметы тэксту, вы-
значаць яго тэму і асноўную думку, 
даваць загаловак, дзяліць тэкст на 
часткі (падтэмы і мікратэмы) і аб-
зацы; вызначаць спосаб і сродкі 
сувязі сказаў і частак у тэксце, 
вы дзяляць апорныя (ключавыя) 
словы, словазлучэнні, сказы; 
аналізаваць тэксты розных тыпаў 
маўлення, складаць іх схемы

Чытанне тэксту і вызначэнне, што 
ўключае комплексны аналіз тэк-
сту.
Чытанне і аналіз тэкстаў розных 
тыпаў маўлення, вызначэнне ад-
ра сата і мэтанакіраванасці тэкс ту; 
выяўленне прымет тэксту, вызна-
чэнне тэмы, асноўнай думкі, пад-
бор загалоўкаў, падзел тэкстаў 
на часткі (падтэмы і мікратэмы)  
і абзацы; вызначэнне спосабу 
і сродкаў сувязі сказаў і частак 
у тэксце, выдзяленне апорных 
(клю чавых) слоў, словазлучэнняў,

§ 4-1,
практ. 37-3
(вуснае вы-
казванне)

7
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Працяг

1 2 3 4 5 6

ска заў; складанне кампазіцыйных 
схем тэкстаў; вызначэнне моўных 
асаблівасцей тэкстаў

Культура маўлення (5 гадзін)

10
11

Асноўныя 
якасці культуры 
маўлення: 
правільнасць, 
дакладнасць, 
лагічнасць, 
чысціня, 
дарэчнасць, 
багацце 
і выразнасць 
маўлення

2 Сфарміраваць уяўленне пра ас-
ноўныя камунікатыўныя якасці 
маў лення (правільнасць, даклад-
насць, лагічнасць, чысціню, да-
рэчнасць, багацце і выразнасць 
маў лення), нормы і правілы маў-
ленчых паводзін.
Выпрацоўваць уменні захоўваць 
асноўныя якасці культуры маў-
лення — правільнасць, даклад-
насць, лагічнасць, чысціню, да-
рэчнасць, багацце, выразнасць 
маўлення, ужываць згодна з маў-
ленчай сітуацыяй і зместам каму-
ні кацыі моўныя сродкі 

Чытанне навуковага тэксту, вы-
каз ванняў вучоных пра культуру 
маўлення.
Выказванне на тэму «Асноўныя 
якасці культуры маўлен ня»; рас-
крыццё значэнняў паро німаў; 
сціслы пераказ рускамоўнага тэк-
сту па-бе ла руску

§ 5, практ. 43,
44

12
13

Сродкі і прыёмы 
выразнасці 
маўлення на 
розных моўных 
узроўнях: 
лексічным, 
фанетычным, 
словаўтвараль-
ным, марфала -

2 Сфарміраваць уяўленне пра 
сродкі і прыёмы выразнасці маў-
лення на розных моўных уз роў нях: 
лексічным, фанетычным, слова-
ўтваральным, марфалагічным, 
сінтаксічным; пра маўленчыя па-
мылкі і спосабы іх выпраўлення.
Выпрацоўваць уменне ўжываць 
згодна з маўленчай сітуацыяй

Чытанне тэкстаў, вызначэнне 
тэмы, асноўнай думкі, стылю, 
графічных сродкаў выразнасці; 
аналіз табліцы «Асноўныя сродкі 
выразнасці маўлення», вызна-
чэнне сродкаў выразнасці на фа-
нетычным, словаўтваральным, 
лексічным, граматычным узроў-
нях; устанаўленне адпаведнасці

§ 5-1, 5-2, 
практ. 45-3 
(матэрыял 
для арфагра-
фічнага дык-
танта), 45-11

8

Працяг

1 2 3 4 5 6

гічным, сінтак-
січным. Маўлен-
чыя памылкі 
і спосабы іх 
выпраўлення

і зместам камунікацыі моўныя 
сродкі для наладжвання некан-
фліктных, добразычлівых і паспя-
ховых узаемаадносін; выпраўляць 
маўленчыя памылкі

паміж назвамі тропаў і фігур 
маўлення з іх значэннем.
Чытанне тэксту пра маўленчыя 
памылкі, знаходжанне і выпраў-
ленне маўленчых памылак у ска-
зах з сачыненняў

14 Камунікатыўная 
сітуацыя 
і правілы 
маўленчых 
паводзін. 
Маўленчы 
этыкет 
і беларускія 
нацыянальна-
культурныя 
этыкетныя 
традыцыі

1 Пашырыць веды пра камуні ка-
тыўную сітуацыю і правілы маў-
ленчых паводзін, маўленчы этыкет 
і беларускія нацыянальна-культур-
ныя этыкетныя традыцыі.
Удасканальваць уменні ўжываць 
згодна з маўленчай сітуацыяй 
і зместам камунікацыі моўныя 
сродкі для наладжвання неканф-
лікт ных, добразычлівых і паспя-
ховых узаемаадносін; захоўваць 
культуру маўленчых паводзін; да-
рэчы карыстацца нацыянальным 
маўленчым этыкетам

Чытанне тэарэтычнага матэрыя-
лу пра камунікатыўную сітуацыю, 
культуру маўлення; падрыхтоўка 
выказвання на аснове тэкстаў.
Тэзісная перадача тэксту пра 
маўленчы этыкет.
Чытанне віншаванняў, падрых-
тоўка тэксту віншавальнай паш-
тоў кі; запіс прыказак, у якіх ад-
люстраваны правілы маў ленчага 
этыкету

§ 5-3,
практ. 48
(напісанне
тэксту він-
ша вання)

Фанетыка і арфаэпія. Графіка і арфаграфія. Культура маўлення 
(22 гадзіны, з іх 2 гадзіны — на пісьмовыя работы)

15 Гукі і літары 
беларускай мовы  
(паўтарэнне

1 Узнавіць і сістэматызаваць веды 
пра фанетычную сістэму белару-
скай мовы, класіфікацыю гукаў.

Актуалізацыя ведаў пра гукі і лі-
тары беларускай мовы. Чытанне 
слоў, тлумачэнне асаблівасцей 

§ 0-6, практ. 8
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Працяг
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і сістэматызацыя 
вывучанага). 
Моцная 
і слабая пазіцыя 
галосных 
і зычных гукаў.
Пазіцыйныя 
і гістарычныя 
чаргаванні гукаў

Удасканальваць уменні выяўляць 
гукі ў словах, вызначаць моцную 
і слабую пазіцыю галосных і зыч-
ных гукаў, праводзіць фанетычны 
разбор слоў.
Пашырыць веды пра пазіцыйныя 
і гістарычныя чаргаванні гукаў.
Выпрацоўваць уменні адрозніваць 
пазіцыйныя і гістарычныя чарга-
ванні галосных і зычных гукаў

вымаўлення гукаў; параўнанне гу-
чання слоў у беларускай і рускай 
мовах.
Чытанне тэкстаў, вызначэнне 
тэмы, асноўнай думкі; вызначэн-
не слоў, у якіх галосныя абазнача-
юць два гукі; вызначэнне ў парах 
слоў гукаў, якімі адрозніваюцца 
гэтыя словы; знаходжанне ў сло-
вах літар, якія абазначаюць пар-
ныя звонкія і глухія зычныя гукі; 
знаходжанне слоў, у якіх усе 
зычныя гукі глухія, санорныя; 
знахо джанне слоў з няпарнымі 
цвёрдымі зыч нымі; фанетычны 
разбор слоў.
Вызначэнне ў словах гукаў, якія 
чаргуюцца; тлумачэнне характару 
чаргаванняў; падбор прыкладаў на 
пазіцыйныя і гістарычныя чарга-
ванні гукаў

16 Арфаэпічныя 
нормы: 
вымаўленне 
галосных 
і зычных гукаў, 
некаторых 
спалучэнняў 
зычных. 

1 Узнавіць і пашырыць веды пра 
арфаэпічныя нормы сучаснай бе-
ларускай мовы. 
Удасканальваць уменні знаходзіць 
і выпраўляць парушэнні арфа-
эпічных норм беларускай літа-
ратурнай мовы ў чужым і ўласным 
маўленні; захоўваць арфаэпічныя

Чытанне навуковага тэксту пра 
арфаэпічныя нормы, слоў у адпа-
веднасці з правіламі літаратурнага 
вымаўлення.
Аналіз табліцы, расказ пра вы-
маў ленне зычных гукаў і іх спа-
лучэнняў у беларускай мове; фа-
нетычны запіс слоў; вызначэнне

§ 6, практ. 55

10

Працяг
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Памылкі, 
выкліканыя 
парушэннем 
арфаэпічных 
норм

нормы; карыстацца арфаэпічнымі 
слоўнікамі

арфаэпічных норм прапана ваных 
слоў; узнаўленне правіл вы маў-
лення спалучэнняў зычных; чы-
танне тэкстаў, вызначэнне маг-
чымых парушэнняў арфаэпічных 
норм

17 Акцэнталагічныя 
нормы. Памылкі, 
выкліканыя 
парушэннем 
акцэнталагічных 
норм

1 Узнавіць і пашырыць веды пра 
акцэнталагічныя нормы сучаснай 
беларускай мовы.
Удасканальваць уменні знаходзіць 
і выпраўляць парушэнні акцэн та-
лагічных норм беларускай лі та-
ратурнай мовы ў чужым і ўлас-
ным маўленні; захоўваць ак цэн-
талагічныя нормы; карыс тацца 
слоўнікамі для вызначэння пра-
вільнай пастаноўкі націску ў сло-
вах

Чытанне навуковых тэкстаў пра 
акцэнталагічныя нормы, вызна-
чэнне асноўнай думкі; пастаноўка 
націску ў прапанаваных словах, 
вызначэнне слоў, у якіх націск 
пастаўлены ня пра вільна; запіс 
лічэбнікаў, на зоў ні каў, дзеясловаў 
з паста ноў кай націскаў; выраз-
нае чытанне вершаў і аналіз пра-
чытання; пераказ рускамоўнага 
тэксту па-беларуску; выканан-
не тэставай работы па фанетыцы 
і арфаэпіі (с. 48—49)

§ 7, 7-1,
практ. 75

18 Вобразна-
выяўленчыя 
магчымасці 
фанетыкі 
беларускай мовы 
(гукапіс, асананс, 
алітарацыя)

1 Сфарміраваць уяўленне пра воб-
разна-выяўленчыя магчымасці 
фанетыкі беларускай мовы (гука-
піс, асананс, алітарацыю).
Выпрацоўваць уменні вызначаць 
у тэкстах вобразна-выяўленчыя 
моўныя сродкі і дарэчна іх ужы-
ваць ва ўласным маўленні

Чытанне тэкстаў, вершаў, вы-
значэнне тэмы, асноўнай думкі, 
вобразна-выяўленчых магчымас-
цей фане тыкі беларускай мовы 
(гукапісу, асанансу, алітарацыі); 
стварэнне ўласных тэкстаў 

§ 7-2
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19 Кантрольны 
дыктант

1 Выявіць узровень сфарміраванасці 
арфаграфічных навыкаў і пунктуа-
цыйных уменняў, аналітыка-сін-
тэ тычных моўных і маўленчых 
уменняў

Слуханне і запіс тэксту пад дык-
тоўку

20 Прынцыпы 
беларускай 
арфаграфіі

1 Сфарміраваць уяўленне пра прын-
цыпы беларускай арфаграфіі, 
напісанні, заснаваныя на фанетыч-
ным і марфалагічным прынцыпах.
Выпрацоўваць уменні адрозніваць 
напісанні, заснаваныя на фанетыч-
ным і марфалагічным прынцыпах 
беларускай арфаграфіі

Запіс тэрмінаў, якім адпавяда-
юць прыведзеныя азначэнні; чы-
танне матэрыялу пра прынцыпы 
арфаграфіі.
Чытанне тэкстаў, вызначэнне 
тэмы, асноўнай думкі, стылю, 
моўных сродкаў; вызначэнне слоў, 
напісанне якіх заснавана на фане-
тычным і марфалагічным прын-
цыпах; падбор уласных прыкладаў 
слоў, напісанне якіх гру н туецца 
на фанетычным і мар фа лагічным 
прынцыпах; вызначэнне слоў па 
прыведзеных лексічных значэн-
нях; напі санне папераджальнага 
дыктанта

§ 0-8,
практ. 4

21 Арфаграфічныя 
нормы: напісанні,
заснаваныя на 
фанетычным 
прынцыпе. 
Правапіс 
галосных о, э, а

1 Пашырыць веды пра арфагра-
фічныя нормы, правапіс галосных 
о, э, а.
Удасканальваць навыкі напісання 
галосных о, э, а ў адпаведнасці 
з арфаграфічнымі нормамі

Чытанне тэкстаў, вызначэнне 
тэмы, асноўнай думкі; актуа лі-
зацыя ведаў аб правапісе галос-
ных о, э, а, спісванне слоў, сказаў 
з устаў ляннем прапушчаных літар

§ 1-8,
практ. 82
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22 Правапіс 
галосных е, ё, я 

1 Пашырыць веды аб правапісе га-
лосных е, ё, я.
Удасканальваць навыкі напісання 
галосных е, ё, я ў адпаведнасці 
з арфаграфічнымі нормамі

Актуалізацыя ведаў аб правапісе 
галосных е, ё, я; чытанне правіл; 
запіс слоў з устаўляннем прапуш-
чаных літар, пераклад слоў з ру-
скай мовы на беларускую, іх запіс; 
чытанне тэкстаў, вызначэнне 
асноўнай думкі, выпісванне слоў 
з прапанаванымі арфаграмамі

§ 9, практ. 88

23 Правапіс 
спалучэнняў 
галосных 
у запазычаных 
словах 

1 Пашырыць веды аб правапісе 
спалучэнняў галосных у запазы-
чаных словах.
Удасканальваць навыкі напісання 
спалучэнняў галосных у запазыча-
ных словах у адпаведнасці з арфа-
графічнымі нормамі

Актуалізацыя ведаў аб правапісе 
спалучэнняў галосных у запазы-
чаных словах; чытанне правіл; 
запіс слоў, сказаў з устаўляннем 
прапушчаных літар, пераклад слоў 
з рускай мовы на беларускую, іх 
запіс; запіс слоў паводле даведак 
аб іх паходжанні; чытанне тэкстаў, 
вызначэнне асноўнай думкі, вы-
пісванне слоў з прапанаванымі 
арфаграмамі

§ 10,
практ. 95

24 Правапіс 
прыстаўных 
галосных, 
прыстаўных 
і ўстаўных 
зычных

1 Пашырыць веды аб правапісе пры-
стаўных галосных, прыстаўных 
і ўстаўных зычных.
Удасканальваць навыкі напісання 
прыстаўных галосных, прыстаўных 
і ўстаўных зычных у адпаведнасці 
з арфаграфічнымі нормамі

Актуалізацыя ведаў аб права-
пісе прыстаўных галосных, пры-
стаўных і ўстаўных зычных; чы-
танне правіл; запіс слоў з ус-
таў ляннем прапушчаных літар, 
пераклад слоў з рускай мовы 
на беларускую, іх запіс; чытан-
не тэкстаў, вызначэнне асноў най 
думкі, выпісванне слоў з пра па на-
ванымі арфаграмамі
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