А ў т а р ы:
С. А. Язерская, І. М. Саматыя

ǛǼǬǰǸǺǮǬ
Прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне складзена ў адпаведнасці
з дзеючымі вучэбнымі праграмамі для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі,
зацверджанымі Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь. У ім рэалізуюцца патрабаванні адукацыйнага стандарту па прадмеце, вызначаецца паслядоўнасць урокаў, у тым ліку ўрокаў развіцця маўлення.
У аснову планавання ўрокаў беларускай мовы пакладзены сістэмна-функцыянальны, камунікатыўна-дзейнасны, лінгвакультуралагічны і сацыякультурны падыходы, а таксама прынцып сістэматычнага паўтарэння і паглыблення ведаў вучняў, які прадугледжвае зварот да вывучанага ў папярэдніх класах.
Звяртаем увагу, што асноўны вучэбны матэрыял павінен быць засвоены
школьнікамі на ўроку.
Выданне мае на мэце дапамагчы настаўніку ў наладжванні навучальнага працэсу, але не павінна стрымліваць яго ініцыятыву і творчы падыход
да выкладання прадмета. Настаўнік можа размеркаваць вучэбны матэрыял паіншаму, з улікам асаблівасцей кожнага класа.
Прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне падрыхтавалі:
Беларуская мова — С. А. Язерская, І. М. Саматыя.
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Мэты і задачы ўрока
4

Характарыстыка асноўных відаў
і спосабаў дзейнасці

5

Дамашняе
заданне

I чвэрць (16 урокаў)
Роля беларускай мовы ў развіцці нацыянальнай культуры (1 гадзіна)
Роля беларускай мо- Дапамагчы вучням усвядоміць ролю Чытанне (у тым ліку па ролях) § 1, практ. 6
вы ў развіцці нацы- беларускай мовы ў развіцці нацыяна- і аналіз тэкстаў (вызначэнне
янальнай культуры льнай культуры праз аналіз тэкста- фрагмента тэксту, дзе ўтрымлівай і візуальнай інфармацыі: фармі- ваецца патрэбная інфармацыя).
раваць лінгвакультуразнаўчую, са- Адказы на пытанні да тэксту,
цыякультурную і камунікатыўную пастаноўка ўласных пытанняў
кампетэнцыі. Пазнаёміць са стру- да яго. Разуменне сэнсу тэксту;
ктурай і зместам дапаможніка, ма- аб’яднанне інфармацыі з нетываваць на вывучэнне сінтаксісу калькіх блізкіх па тэме і асноўі пунктуацыі праз аналіз тэксту «Ад най думцы тэкстаў і візуальных
аўтараў»; выпрацоўваць уменне ары- сродкаў (плакат, фотаздымак);
ентавацца ў вучэбным дапаможніку фармуляванне высноў. Рэфлексія на змест і форму тэксту.
Падрыхтоўка на аснове прачытаных тэкстаў асэнсаванага
ўласнага вуснага выступлення

Тэма раздзела, урока

№ урока
і дата
правядзення

(70 гадзін на год, 2 гадзіны на тыдзень, з іх 10 гадзін на пісьмовыя работы)
Размеркаванне вучэбнага матэрыялу прыводзіцца ў адпаведнасці са зместам і структурай вучэбнага дапаможніка: Бадзевіч, З. І. Беларуская мова : вучэб. дапам. для 8-га кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус.
мовамі навучання / З. І. Бадзевіч, І. М. Саматыя. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2020.
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Тэкст і яго асноўныя
прыметы (паглыбленае паўтарэнне). Паглыбленне паняцця пра паслядоўную
і паралельную сувязь
сказаў у тэксце

1

2
Спрыяць узнаўленню і паглыбленню
паняцця пра тэкст і яго лінгвістычныя
асаблівасці на ўзроўнях зместу (тэматычнае адзінства), функцыі (стылістычнае адзінства) і формы (структурнае адзінства). Выпрацоўваць
уменні ўспрымаць тэкст як цэласнае
выказванне, аб’яднанае тэмай, сэнсам і граматычна; суадносіць кожнае
выказванне з тыповай маўленчай сітуацыяй. Садзейнічаць паглыбленню паняцця вучняў пра паслядоўную
і паралельную сувязь сказаў у тэксце,
пра сродкі сувязі частак і сказаў; удасканальваць уменні складаць двухсастаўныя сказы на тэмы, звязаныя
з працай людзей розных прафесій,
пісаць тэксты на аснове складзеных
сказаў

Тэкст (1 гадзіна)

3

5

Чытанне тэкстаў розных сты- § 2, практ. 16
ляў і тыпаў, вызначэнне іх асноўных прымет: тэмы, асноўнай думкі, адрасата, мэтанакіраванасці, кампазі цыйных
частак, падбор загалоўкаў; вусныя выказванні вучняў па тэорыі тэксту і сродках сувязі
сказаў і частак тэксту з апорай
на лінгвістычныя тэксты дапаможніка. Знаходжанне ў тэкстах і выпісванне фрагментаў
толькі некаторых тыпаў тэксту,
стварэнне па іх узоры ўласных
выказванняў; актуалізацыя ведаў пра паслядоўную і паралельную сувязь сказаў у тэксце;
вызначэнне ў прачытаных тэкстах спосабаў і сродкаў сувязі

(у тым ліку па прапанаваным
плане). Вусныя выказванні
вучняў па складзеным плане
на тэму ўрока; работа з дапаможнікам (азнаямленне з аўтарскім калектывам, зместам,
умоўнымі абазначэннямі, дадаткамі); афармленне сшыткаў

4

Працяг
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Самастойныя і службовыя часціны мовы. Правапіс не (ня),
ні з рознымі часцінамі мовы

1

3
4

сказаў і частак тэксту. Выказванне сваіх уражанняў (з улікам адрасата) пра Алену Кіш
на аснове тэксту дапаможніка,
ілюстрацый яе твораў і матэрыялу дадатковых крыніц

4

Садзейнічаць узнаўленню і актуалізацыі найважнейшых палажэнняў марфалогіі, прынцыпаў падзелу
слоў на часціны мовы і іх групы;
паўтарыць усе часціны мовы і асноўныя правілы іх правапісу, звяртаючы асаблівую ўвагу на марфалагічныя амонімы; абазначыць сэнсава-граматычную і тэкстаўтваральную ролю самастойных і службовых
часцін мовы; паўтарыць правілы
вымаўлення і правапісу не (ня), ні
з рознымі часцінамі мовы. Удасканальваць уменні пазнаваць і групаваць словы і іх формы як часціны
мовы ў сказах і тэкстах; вызначаць
сэнсава-стылістычную і тэкстаўтваральную ролю часцін мовы; правільна вымаўляць і пісаць не (ня), ні
з рознымі часцінамі мовы; развіваць
навуковы стыль маўлення вучняў

Вусныя выказванні вучняў
у на вуковым стылі на тэму
«Самастойныя і службовыя
часціны мовы» з апорай на табліцу і пытанні, іх сама- і ўзаемаацэнка; чытанне тэкстаў,
вызначэнне іх стылю, тыпу
і жанру; характарыстыка ўжытых у тэксце слоў як часцін мовы, вызначэнне іх сэнсава-граматычнай і тэкстаўтваральнай
ролі; марфалагічны разбор некаторых слоў з тэксту; тлумачэнне правапісу не (ня), ні з рознымі часцінамі мовы ў тэкстах;
выбарачны або размеркавальны дыктант; падрабязны вусны
пераказ тэксту; стварэнне ўласнага мастацкага тэксту — апісання восеньскага надвор’я; сама- і ўзаемаацэнка сачыненняў

Паўтарэнне вывучанага ў V—VІІ класах (2 гадзіны)

3

Працяг

§ 4. Падрыхтавацца да
праверачнага
дыктанта

§ 3. Падабраць прыклады да
табліцы
з практ. 17;
скласці сказы са службовымі часцінамі мовы
і выклічнікам;
выканаць
марфалагічны
разбор слоў
з 1—2 сказаў
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Паглыбленне паняцця пра стылі маўлення. Стылеўтваральная роля самастой ных і службовых часцін мовы

Стылі маўлення (2 гадзіны)
Стварыць умовы для пашырэння, Вывучэнне тэарэтычнага матэпаглыблення і сістэматызацыі ведаў рыялу вучэбнага дапаможніка;
аб стылях маўлення і стылеўтвара- чытанне тэкстаў, характарыстыльнай ролі самастойных і службовых ка моўных сродкаў, выкарыстачасцін мовы; фарміраваць уменне ных у тэкстах розных стыляў;
вызначаць стыль тэксту і ствараць доказ прыналежнасці тэкстаў
уласныя невялікія тэксты (тэксты да пэўнага тыпу і стылю з апоз уключэннем гутарковай мовы, тэ- рай на табліцу «Дадатак» у даксты розных жанраў афіцыйнага, паможніку. Вызначэнне ролі
навуковага, публіцыстычнага і ма- часцін мовы ў тэкстах; падбор
тэкстаў рознай стылёвай прыстацкага стыляў)
належнасці, іх характарыстыка,
абгрунтаванне прыналежнасці
да пэўнага стылю; складанне
тэкстаў рознай стылёвай прыналежнасці з захаваннем асаблівасцей кожнага стылю (у тым
ліку з апорай на зрокавую нагляднасць); сама- і ўзаемаацэнка
работ па схеме: правільнасць —
разуменне — паўната — кампазіцыя — маўленне
Сінтаксіс і пунктуацыя (1 гадзіна)
Сінтаксіс і пунктуа- Садзейнічаць фарміраванню ў вуч- Суразмоўніцтва па асноўных
цыя як самастойныя няў сістэмы сінтаксічных паняццяў пытаннях структуры і зместу
раздзелы навукі пра ва ўзаемасувязі з паняццямі іншых навукі пра мову, пра асноўныя
мову
узроўняў мовы і выпрацоўцы пра- моўныя адзінкі і паняцці кожвільна га ўжы вання разнастайных нага з раздзелаў, змест і асноў-

2

§ 6. Пісьмовы
адказ на пытанне «Навошта патрэбна
вывучаць сін-

§ 5, практ. 45

§ 5 (с. 27—29),
практ. 34
(пісьмова)

5

Працяг
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Словазлучэнне як сінтаксічная адзінка.
Граматычнае значэнне словазлучэння (азнаямленне)

8
9

сінтаксічных канструкцый ва ўласным вусным і пісьмовым маўленні.
Актуалізаваць веды вучняў пра асноўныя тыпы словазлучэнняў і сказаў, вядомыя з V—VII класаў, а таксама асноўныя пунктуацыйныя правілы

3

Дапамагчы вучням асэнсаваць ролю
словазлучэння ў сказе як намінатыўнага сродку, які развівае і ўдакладняе
значэнне галоўнага слова ў пэўнай
сітуацыі маўлення, паглыбіць веды вучняў пра будову і граматычнае
значэнне словазлучэнняў. Садзейнічаць асэнсаванню вучнямі законаў
спалучальнасці і сувязі слоў, успрыманню сэнсу і будовы сінтаксічных
адзінак, утвораных знамянальнымі
словамі на аснове разумення лексічнага значэння кампанентаў і іх
граматычных прымет і сувязей. Садзейнічаць размежаванню тэрмінаў словазлучэнне і спалучэнне слоў.

5

Працяг
ныя адзінкі сінтаксісу; чытанне таксіс і пункі рэканструяванне тэкстаў без туацыю?»
знакаў прыпынку і без вялікай
літары ў пачатку сказаў, падкрэсліванне граматычных асноў
сказаў. Знаходжанне адказу на
пытанне «Навошта патрэбна
вывучаць сінтаксіс і пунктуацыю?» праз аналіз тэксту «Ад
аўтара» і тэкстаў раздзела

4

Суразмоўніцтва па тэме ўрока § 7, практ. 55
з апорай на веды, атрыманыя
ў папярэдніх класах; вывучэнне § 8, практ. 67
тэарэтычнага матэрыялу дапаможніка, пастаноўка пытанняў
да яго; вусныя выказванні вучняў, іх сама- і ўзаемаацэнка; чытанне і аналіз тэкстаў; выпісванне са сказаў тэксту словазлучэнняў, вызначэнне ў іх галоўнага і залежнага слоў, іх марфалагічнага выражэння, сэнсавай
і граматычнай ролі; класіфікацыя прапанаваных спалучэнняў слоў па прыналежнасці/
непрыналежнасці да словазлу-

Словазлучэнне: будова, значэнне, ужыванне (4 гадзіны)

2

1
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Віды падпарадкавальнай сувязі слоў
у словазлучэнні: дапасаванне, кіраванне, прымыканне. Асаблівасці дапасавання
і кіравання ў белару-

2

чэнняў; класіфікацыя словазлучэнняў па прыналежнасці галоўнага слова да пэўнай часціны мовы (дзеяслоўныя і іменныя словазлучэнні), па тыпе
сінтаксічных адносін; параўнанне словазлучэнняў па прапанаваных узорах, пабудова схем;
практыкаванні на ўтварэнне словазлучэнняў на аснове
прапанаваных слоў і фотаздымкаў з апорай на слоўнік сінонімаў і ўвядзенне іх у сказы;
вызначэнне сінтаксічнай ролі
залежных слоў у саставе сказа. Складанне сказаў і тэкстаўапісанняў з выкарыстаннем
ілюстрацый на прапанаваную
тэму. Падрыхтоўка вуснага паведамлення на тэму ўрока
Назіранні і аналіз мар фа ла- § 9, практ. 75
гічнага выражэння словазлучэнняў трох відаў пад парадкавальнай сувязі, падрыхтоўка
высноў; чытанне тэарэтычнага
тэксту дапаможніка, пастаноўка пытанняў, складанне плана,

Выпрацоўваць уменні вылучаць
словазлучэнні ў сказе, вызначаць іх
ролю ў тэксце, вызначаць галоўнае
і залежнае словы, выяўляць сэнсавую і граматычную ролю гэтых слоў,
устанаўліваць граматычнае значэнне і тып сінтаксічных адносін паміж кампанентамі словазлучэння;
утвараць разнастайныя словазлучэнні і ўводзіць іх у сказы; падбіраць сінанімічныя словазлучэнні як
сродак выразнасці маўлення і ўзбагачэння яго; вызначаць, якімі членамі сказа становяцца залежныя словы
словазлучэння. Фарміраваць навыкі
камунікатыўна мэтазгоднага і стылістычна абумоўленага выкарыстання
словазлучэнняў ва ўласным маўленні; садзейнічаць выхаванню маўленчай культуры вучняў
Дапамагчы вучням набыць элементарнае ўяўленне пра законы, якімі
абумоўлена здольнасць слова развівацца і ўдакладняцца іншымі слова мі (такая здольнасць залежыць
ад лексічнага значэння слова і яго
граматычнай прыналежнасці); па-

5

4

3
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скай мове (у параў- знаёміць з відамі граматычнай сувянанні з рускай)
зі слоў; вучыць устанаўліваць узаемазалежнасць паміж граматычным
значэннем і спосабам пад па радкавальнай сувязі слоў у словазлучэнні. Садзейнічаць асэнсаванню таго, што ў беларускай мове форма некаторых залежных слоў замацавана
традыцыяй словаўжывання і граматычнай сістэмай мовы (напрыклад,
паліць у печы, паслаць па дапамогу,
жыць пры бацьку і інш.). Выпрацоўваць уменні вызначаць субардынацыю кампанентаў у структуры
словазлучэння, даваць ім марфалагічную характарыстыку, бачыць сувязі паміж словамі, якія дыстантна
аддалены адно ад другога, вызначаць
від падпарадкавальнай сувязі паміж
кампанентамі і правільна афармляць
ва ўласным вусным і пісьмовым маўленні. Паўтарыць правапіс канчаткаў назоўнікаў у формах ускосных
склонаў; папярэдзіць памылкі ў кваліфікацыі і ўжыванні невытворных
і вытворных прыназоўнікаў

2

вусныя выказванні вучняў; запаўненне табліцы «Значэнне
словазлучэнняў і спосаб сувязі слоў» уласнымі прыкладамі,
падабранымі з дапамогай даведнікаў, інтэрнэту; складанне
і запіс словазлучэнняў на ўзор;
кла сі фі ка цыйныя прак тыкаванні (у аснове класіфікацыі — від сувязі кампанентаў,
гра ма ты чнае зна чэ нне словазлучэнняў); знаёмства з асаблівасцямі кіравання ў беларускай мове; пераказ тэксту з самастойна падабраным ілюстрацыйным матэрыялам, складанне словазлучэнняў і сказаў,
выпісванне адметных беларускіх словазлучэнняў з тэксту;
ператварэнне словазлучэння
аднаго граматычнага значэння ў сінанімічнае з іншым відам сувязі; выпраўленне сказаў з памылковым ужываннем
словазлучэнняў; пераклад словазлучэнняў і сказаў з рускай
мовы на беларускую; рэдагаванне тэкстаў

4

5
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Свабодныя і несвабо- Пазнаёміць вучняў з ужываннем
дныя словазлучэнні у мо ве свабодных і несвабодных
(не па дзельных) словазлучэнняў,
якія выступаюць у ролі аднаго члена сказа. Засяродзіць увагу на фразеалагічных словазлучэннях, у якіх
лексічная самастойнасць кампанентаў аслаблена і не можа суадносіцца з рэальнасцю ў тым значэнні,
з якім яно функцыянуе ў спалучэнні слоў. Дапамагчы вучням пазнаёміцца з парадкам і правіламі поўнага
сінтаксічнага разбору словазлучэння; навучыць адрозніваць сінанімічныя словазлучэнні. Удасканальваць
уменні аналізаваць словазлучэнні:
вычляняць са структуры сказа, вызна чаць субардынацыю ка м па нентаў, даваць ім марфалагічную характарыстыку, вызначаць від падпарадкавальнай сувязі і граматычнае
значэнне. Сістэматызаваць звесткі
пра нормы сучаснай беларускай мовы. Удасканальваць уменне вусна
і пісьмова пераказваць тэкст навуковага стылю з выкарыстаннем апорных словазлучэнняў, захоўваючы
лагічнасць, паслядоўнасць, до каз-

2

5

Знаёмства з тэарэтычным ма- § 10, практ. 84
тэрыялам па тэме ўрока, з парадкам і ўзорам разбору слова злучэння; разбор некаторых словазлучэнняў; пад бор
да прапанаваных слова злучэнняў (у тым ліку непадзельных, устойлівых) сінанімічных
словазлучэнняў або слоў з блізкім значэннем; спісванне словазлучэнняў з раскрыццём дужак; сінтаксічны разбор некато рых словазлучэнняў. Чытанне тэкстаў, вызначэнне іх
стылю, тэмы і асноўнай думкі;
поўны разбор некаторых словазлучэнняў (графічны, вусны,
пісьмовы); вызначэнне сінтаксічнай ролі словазлучэнняў або
іх кампанентаў у сказе; вусны
пераказ прапанаванага тэксту.
Падрыхтоўка да пераказу вучэ бных тэкстаў дапаможніка з выкарыстаннем апорных
словазлучэнняў. Пераказ навуковага тэксту з выкарыстаннем
апорных словазлучэнняў

4
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1

насць прапанаванага тэксту, паўнату
інфармацыі, што перадаецца неабходным выкарыстаннем абстрактнай
лексікі, у тым ліку тэрміналагічнага
характару

3

4

5

Сказ як сінтаксічная
адзінка, яго асноўная функцыя. Тыпы
сказаў паводле мэты
вы каз ва ння і ін танацыйнага афармлен ня: апа вя дальныя,
пы таль ныя, па буджаль ныя; кліч ныя
і няклічныя ска зы.
Простыя і складаныя
сказы. Развітыя і неразвітыя сказы
Дапамагчы вучням узнавіць і актуалізаваць звесткі пра будову, значэнне і ролю сказа ў маўленні, тыпы
сказаў паводле мэты выказвання;
усвядоміць сказ як асноўную адзінку
мовы, адзінку зносін, сродак выражэння думак, пачуццяў, перакананняў. Выпрацоўваць уменні вызначаць
тып сказа па мэце выказвання; аналізаваць сэнсавую структуру сказа, яго
камунікатыўную ўстаноўку, перадаваць мэтавую устаноўку пры чытанні і маўленні, удасканальваць навыкі
сінтаксічнага разбору простага сказа;
ствараць паведамленне на маральнаэтычную тэму на аснове некалькіх
крыніц

Працяг

Суразмоўніцтва па тэме з мэтай § 11, практ. 92
актуалізаваць і сістэматызаваць
вядомае пра сказ; замацаванне
высноў па тэарэтычным матэрыяле, складанне тэзіснага плана
параграфа і вусны пераказ яго;
характарыстыка сказаў па мэце
выказвання; вызначэнне тыпу
і стылю тэкстаў; абгрунтаванне
ўжывання розных сказаў паводле тыпу выказвання; запіс
сказаў ці тэкстаў з расстаноўкай знакаў прыпынку ў канцы
сказаў. Чытанне тэксту (у тым
ліку па ролях), выпісванне сказаў рознага тыпу, расстаноўка
знакаў прыпынку; аналіз тэксту,
абмеркаванне тэмы і асноўнай
думкі тэксту; выказванні на адпаведную маральна-этычную
тэму на аснове 2—3 крыніц

ПРОСТЫ СКАЗ
Двухсастаўныя сказы: будова, значэнне, ужыванне (15 гадзін, з іх 1 гадзіна — на пісьмовую работу)

2
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Двухсастаўныя сказы. Дзейнік і выказнік, сэнсава-граматычныя адносіны паміж імі

Дапамагчы вучням набыць уяўленне
аб парадыгме простых сказаў, іх будове і значэнні; паказаць на прыкладах, што ў сказе паведамляецца пра
дзеянне асобы або прадмета, стан

Вывучэнне лінгвістычнага тэ- § 14, практ. 109
ксту, суразмоўніцтва па тэме;
характарыстыка сказаў па іх
будове і значэнні; утварэнне
з неразвітых сказаў развітых

Кантрольны дыктант Выявіць узровень сфарміраванасці Слуханне і запіс тэксту
арфаграфічных і пунктуацыйных
навыкаў вучняў, умення кантраляваць саміх сябе

5

Вывучэнне лінгвістычнага матэ- § 12, 13,
рыялу; практыкаванні на вызна- практ. 104
чэнне зместу мэтавай устаноўкі
сказаў пры дапамозе лагічнага
націску і парадку слоў; выразнае чытанне і перабудова сказаў са зменай сэнсавага цэнтра
сказа; падрыхтоўка вы сноў;
выпраўленне ў сказах лагічных памылак, выкліканых парушэннем парадку слоў; чытанне прыказкі па графічнай
схеме, скла да нне гра фі ч най
схемы сказа на ўзор, вы ра з нае чытанне, інтанацый ныя
практыкаванні; адказы на пытанні рубрыкі «Праверце сябе»,
выкананне тэставых заданняў

4

14

3

Парадак слоў у сказе. Дапамагчы засвоіць нормы размяЛагічны націск (азна- шчэння слоў у сказе, паказаць, што гаямленне)
лоўнымі сродкамі выражэння мэты
выказвання служаць парадак слоў, інтанацыя і лагічны націск. Удасканальваць уменні з дапамогай лагічнага
націску і парадку слоў выдзяляць найбольш важнае слова ў сказе; выразна
чытаць тэкст; правільна інтанаваць
апавядальныя, пытальныя і пабуджальныя сказы, выконваць сінтаксічны
разбор простага сказа, вызначаць тып
сказа па мэце выказвання, аналізаваць сэнсавую структуру сказа,
яго камунікатыўную накіраванасць,
перадаваць мэтавую ўстаноўку пры
чытанні і маўленні

2

13

1
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4

з мэтай пабудовы і запісу звязнага тэксту ў мастацкім стылі
(з выкарыстаннем сказаў рознага тыпу па мэце выказвання
і эмацыянальнасці); пад бор
загалоўка; чытанне тэкстаў,
вызначэнне іх тыпу і стылю;
выяўленне агульнага граматычнага значэння сказаў, іх будовы і сэнсава-стылістычнай ролі
ў тэксце, знаходжанне сказаў,
якія выражаюць асноўную думку ў тэксце, і тых, якія іх паясняюць, графічнае абазначэнне
граматычнай асновы; вусныя
выказванні па тэме ўрока, іх сама- і ўзаемаацэнка. Аналіз напісання кантрольнага дыктанта,
работа над памылкамі

3

чалавека або прыроды, прыметы
і якасці прадмета маўлення, а таксама даецца кваліфікацыя, характарыстыка прадмета маўлення, называецца дзеянне і яго прымета; асэнсаваць, што сказ можа фарміравацца
як на аснове ўзаемадзеяння двух галоўных членаў, так і на аснове аднаго
дзейніка або выказніка; пазнаёміць са
сказамі, будова якіх адпавядае будове граматычнай асновы і ў якіх можна выявіць толькі прэдыкатыўныя
адносіны, — неразвітымі сказамі. Садзейнічаць асэнсаванню вучнямі граматычнага значэння (прадмет і яго
прымета), якое перадаецца ў сказе граматычнай асновай — дзейнікам і выказнікам; вызначэнню, якімі
моўнымі сродкамі можа выражацца
граматычнае значэнне, якія фактары ўплываюць на яго фарміраванне.
Паказаць сінтаксічную прыроду галоўных членаў сказа: асобна ўзятае
слова ці яго форму па-за сувязямі
з іншымі словамі нельга разглядаць
як член сказа. Выпрацоўваць уменні выяўляць двухсастаўныя сказы

5

Працяг
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1

ў тэксце, аналізаваць іх будову, ужываць ва ўласным вусным і пісьмовым
маўленні з пэўнай камунікатыўнай
мэтай

3

Спосабы выражэння
выказніка (простага
дзеяслоўнага, са стаўнога дзеяслоўнага
і састаўнога іменнага)

Садзейнічаць фарміраванню ў вучняў паняцця пра лексічнае і граматычнае значэнні выказніка і на аснове
адрознення спосабаў выражэння гэтых значэнняў рыхтаваць да ўспрымання класіфікацыі тыпаў сказаў.
Фарміраваць уменні адрозніваць
выказнікі па саставе слоў, па спосабе
выражэння лексічнага і граматычнага

II чвэрць (16 урокаў)

Спосабы выражэння Пазнаёміць вучняў з найбольш расдзейніка
паўсюджанымі спосабамі выражэння дзейніка, у тым ліку фразеалагізмамі і сінтаксічна непадзельнымі
словазлучэннямі ў ролі галоўнага
члена сказа. Удасканальваць уменні на аснове глыбокага асэнсавання зместу знаходзіць граматычную
аснову, вызначаць сэнсава-граматычныя адносіны паміж галоўнымі
членамі, характарызаваць марфалагічныя сродкі выражэння дзейніка

2

Паўтарэнне значэнняў ладу
і часу дзеяслова, узнаўленне
і актуалізацыя вядомага пра
вы казнік; вывучэнне тэ а рэтычнага матэрыялу і табліцы
дапаможніка, суразмоўніцтва
па тэме, падбор уласных прыкладаў для дэманстрацыі споса баў выражэння выказніка;

Узнаўленне і актуалізацыя вядомага пра спосабы выражэння дзейніка, у тым ліку спалучэннем слоў, сі нтаксічна непадзельным словазлучэннем;
аналіз сказаў; вызначэнне граматычнага значэння дзейніка;
асэнсаванне тэарэтычнага матэрыялу параграфа; запіс і частковы графічны разбор сказаў;
складанне сказаў з утворанымі
словазлучэннямі; вусныя выказванні вучняў па тэме ўрока

4

§ 17, практ. 123
(3 сказы);
§ 18, практ. 127

§ 16, практ. 119

5

Працяг
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1

Су вязь вы ка зні ка
і дзейніка, выражанага колькасна-іменным спалучэннем

2

5

Працяг

Знаёмства з асобымі выпа- § 19, практ. 134
дкамі дапасавання выказніка
да дзей ніка; складанне плана лінгвістычнага тэксту і яго
пераказ; рэканструкцыя прапанаванага тэксту з устаўкай неабходных дзеяслоўных выказнікаў; навучальны пераклад сказаў з рускай мовы на беларускую з абгрунтаваннем выбару

пра кты ка ванні на адрозне нне ўжывання дзеяслова быць
у простым дзеяслоўным выказніку і ў значэнні звязкі ў састаўным іменным; аналіз сказаў з ужываннем фразеалагізмаў у ролі выказніка; чытанне
і аналіз тэкстаў, характарыстыка значэння і структуры выказнікаў, ужытых у сказах, вызначэнне іх ролі ў пабудове тэксту

значэнняў; стылістычна адрозніваць простыя і састаўныя выказнікі.
Прасачыць, у якім ладзе і часе выкарыстоўваецца большасць сказаў
у апавядальных тэкстах, тэк стахапісаннях. Выпрацоўваць уме н ні
характарызаваць найбольш пашыраныя спосабы выражэння выказніка, вызначаць у сказах простыя
дзеяслоўныя, састаўныя дзеяслоўныя і састаўныя іменныя выказнікі, правільна дапасоўваць выказнік
да дзейніка ў вусным і пісьмовым
маўленні, карыстацца рознымі спосабамі выражэння выказніка як сродкам арганізацыі і ўзмацнення выразнасці тэксту
Пашырыць уяўленні пра спосабы
выражэння выказніка; пазнаёміць
з правіламі далучэння выказніка
да дзейніка; выпрацоўваць адпаведныя аналітыка-сінтэтычныя моўныя і маўленчыя ўменні. Засяродзіць
увагу вучняў на сферы выкарыстання
гэтых сінтаксічных сродкаў у маўленні ў сувязі з дыферэнцыяцыяй іх значэнняў і выяўленчых магчымасцей.

4

3
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Чытанне і аналіз тэкстаў — Гл. практ. 128,
пераказаў зместу кінафільмаў, 129
пераказ іх, дапаўненне сваімі
разважаннямі; папярэдні самастойны прагляд кінафільма ці
тэлеперадачы або праслухоўванне радыёперадачы, вызначэнне
тэмы і асноўнай думкі; суразмоўніцтва па змесце ўспрынятых

Выпрацоўваць уменні ўспрымаць
змест самастойна прагледжаных кіна філь ма, тэ ле пе ра да чы або праслуханай радыёперадачы, прачытанага мастацкага твора; вызначаць
тэму і асноўную думку; выконваць
пераказ з мэтанакіраваным ужываннем двухсастаўных сказаў як сродкаў
арганізацыі і выразнасці тэксту

Пераказ зместу кінафіль маў, урыўкаў
з мастацкіх тво раў,
ра дыё- і тэ ле пе радач з выкарыстаннем
двухсастаўных сказаў

21

формы дзеяслова-выказніка;
класіфікацыйныя практыкаванні на размежаванне ўжытых
граматычных форм выражэння выказніка

Спыніць увагу на тым, што суаднесенасць сказаў па значэнні і форме з’яўляецца вельмі важным граматычным
сродкам сувязі сказаў у тэксце

5

Вывучэнне правілаў пастаноў- § 20, практ. 141
кі працяжніка паміж дзейнікам
і выказнікам; чытанне сказаў
і тэкстаў, характарыстыка спосабаў выражэння дзейніка і выказніка, абгрунтаванне пастаноўкі
працяжніка; запіс сказаў з пастаноўкай працяжніка ў патрэбных
выпадках; праца ў групах; пабудова ўласных сказаў (адказаў
на пытанні) з расстаноўкай неабходных знакаў прыпынку;
выкананне тэставых заданняў

4

3

Працяжнік па між Працягваць работу над правіламі
дзейнікам і выказні- пастаноўкі працяжніка паміж дзейкам
нікам і выказнікам. Выпрацоўваць
уменні ставіць пры неабходнасці
працяжнік паміж дзейнікам і выказнікам, абгрунтоўваць умову пастаноўкі ці адсутнасці працяжніка; рыхтаваць вучняў да выбару будучай
прафесіі праз выкананне практыкаванняў, аналіз тэкстаў

2

20

1

Працяг
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1

Даданыя члены сказа: азначэнне, дапаўненне, акалічнасць;
іх граматычнае значэ нне. Азначэнне,
яго граматычнае значэнне. Дапасаваныя
і недапасаваныя азначэнні, спосабы іх выражэння

2

Актуалізаваць звесткі пра гра матычнае значэнне і асноўныя спосабы выражэння ўсіх даданых членаў
сказа; дапамагчы вучням асэнсаваць
прызначэнне даданых членаў — забяспечваць паўнату і глыбіню думкі,
якая выражаецца ў сказе; асэнсаваць
адносіны, для выражэння якіх служаць даданыя члены сказа. Паказаць,
што большасць даданых членаў сказа ўваходзіць у сказ праз словазлучэнне, паясняючы галоўныя ў граматычных і сэнсавых адносінах словы.

3

5

Працяг

Супастаўленне неразвітых і ра- § 21, практ. 152
звітых сказаў з мэтай выяўле- (3-і і 4-ы абзання сэнсавых адценняў, якімі цы пісьмова)
яны адрозніваюцца; кваліфікацыя даданых членаў сказа;
суразмоўніцтва па тэме ўрока, падагульненне і актуалізацыя вывучанага раней пра
даданыя члены сказа. Вывучэнне лінгвістычнага матэрыялу; аналіз табліцы «Спосабы выражэння недапасаваных
азначэнняў»; спісванне сказаў,

вучнямі твораў, абмеркаванне
і складанне планаў пераказаў,
пабудова ўступнай і заключнай
частак; абгрунтаванне дарэчнасці ўжывання неразвітых двухсастаўных сказаў; вызначэнне
ролі і месца ўласных разважанняў адносна зместу твораў і ацэнкі формы іх падачы; выкарыстанне парад па напісанні пераказу
фільма, размешчаных на ЭАР
http://e-vedy.adu.by; напісанне
пераказаў, іх сама- і ўзаемаацэнка пасля праверкі; удасканаленне напісанага

4
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вызначэнне ў сказах граматычнай асновы і дапасаваных
і недапасаваных азначэнняў, іх сэнсава-стылістычнай
ролі; практыкаванні на замену словазлучэнняў, звязаных
сувяззю дапасавання, сінанімічнымі, у якіх словы звязаны
сувяззю кіравання, і наадварот; знаходжанне і назіранне
за ўжываннем у тэксце прымет нікаў-азначэнняў і прыметнікаў-выказнікаў. Назіранне за ўжываннем у тэкстах
дапасаваных і недапасаваных азна чэнняў: выяўленне
іх прыватнага значэння, спосабу выражэн ня, віду сувязі
ў словазлучэнні, вызначэнне ролі мастацкіх азначэнняў
у апісаннях

Садзейнічаць сістэматызацыі вывучанага пра азначэнне ў папярэдніх класах, фарміраваць паняцце
пра граматычнае значэнне азначэння (значэнне прыметы), пазнаёміць
з прыватнымі значэннямі дапасаваных і не да па са ва ных аз на чэнняў
і спосабамі іх выражэння. Выпрацоўваць уменні бачыць азначэнні
ў сказе, пісьмова выдзяляць іх адпаведнымі ўмоўнымі абазначэннямі,
вызначаць члены сказа, да якіх азначэнні адносяцца, называць від падпарадкавальнай сувязі, сродкі выражэння, сэнсава-стылістычную ролю
ў тэксце (засяродзіць увагу вучняў
на тым, што недапасаваныя азначэнні больш дакладныя, адназначныя);
выкарыстоўваць у маўленні азначэнні для характарыстыкі прадмета,
з’явы, азначэнні-эпітэты як сродкі
выразнасці маўлення

5

Вывучэнне тэарэтычнага матэ- § 22, практ. 160
рыялу дапаможніка; аналіз табліцы; паведамленне аб значэннях прыдатка; практыкаванні
на распазнаванне прыдаткаў
у сказах; складанне і запіс сказаў

4

3

Прыдатак як разнаві- Садзейнічаць фарміраванню ў вучднасць азначэння
няў паняцця пра прыдатак як сінтаксічную катэгорыю, разнавіднасць
дапасаванага ў склоне азначэння,
якое дае прадмету іншую назву. Дапамагчы зразумець, што паколькі

2

Працяг
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2

4

з прапанаванымі азначальнымі
словамі і прыдаткамі; назіранне
за ўжываннем дэфіса пры прыдатку і азначальным слове; фармулёўка адпаведнага правіла. Запіс сказаў з абгрунтаваннем умоў пастаноўкі дэфіса
паміж прыдаткам і азначальным словам, а таксама двукосся ва ўласных назвах; падбор
да прапанаваных назоўнікаў
прыдаткаў, у тым ліку такіх,
якія азначаюць прадмет пры
дапамозе параўнання (марозмастак, вочы-азёры, хмарыастраўкі), складанне з імі сказаў або невялікіх тэкстаў. Адказы на пытанні рубрыкі «Праверце сябе». Запіс уражанняў ад
праслухоўвання музычных твораў на тэкст Ave Maria

3

прыдатку ўласціва значэнне прыметы і прадметнае значэнне, то ён выконвае ў тэксце асаблівую, нятоесную
азначальнаму слову функцыянальнасінтаксічную ролю. Паказаць, што
прыдатак — выразны і лагічны сродак
вобразнай характарыстыкі прадмета
ў мастацкіх апісаннях, сродак дзелавой характарыстыкі асобы, які можа
ўказваць на сацыяльнае паходжанне
людзей, узрост, род заняткаў, нацыянальнасць, ступень сваяцтва, прыналежнасць да грамадскіх арганізацый,
сродак дакладнай назвы газет, часопісаў, кніг, прадпрыемстваў, устаноў у афіцыйным маўленні. Пазнаёміць вучняў з некаторымі спосабамі
вызначэння прыдатка. Спыніць увагу на тым, што прыдаткі могуць мець
пры сабе паясняльныя словы і быць
развітымі. Дапамагчы засвоіць асаблівасці дапасавання дзеясловаўвыказнікаў у форме прошлага часу
да прыдаткаў, выражаных уласнымі назоўнікамі. Выпрацоўваць уменні распазнаваць прыдаткі ў сказах,
вызначаць іх сэнсава-стылістычную

5

Працяг
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ролю ў тэкстах розных стыляў; карыстацца правілам пастаноўкі дэфіса пры прыдатку; ужываць прыдаткі
ва ўласным вусным і пісьмовым маўленні як сродак выразнасці

3

Дапаўненне, яго гра- Спрыяць засваенню азначэння даматычнае значэнне паўнення і яго агульнага граматыі спосабы выражэння чнага значэння (значэнне прадмета);
падрабязна пазнаёміць вучняў з усімі выпадкамі і спосабамі выражэння
прамых і ўскосных дапаўненняў. Паказаць на прыкладах, што дапаўненне
можа не толькі адносіцца да дзеясловавыказніка, але і паясняць іншыя члены
сказа, выражаныя назоўнікам, прыметнікам. Садзейнічаць асэнсаванню вучнямі камунікатыўнай мэтазгоднасці
выкарыстання сінтаксічных сродкаў
мовы ў залежнасці ад задач і зместу
выказвання. Выпрацоўваць уменні
дакладна адрозніваць дзеяча і аб’ект,
на які накіравана дзеянне; вызначаць
дапаўненні, выражаныя не толькі
назоўнікамі, але і іншымі часцінамі
мовы: займеннікамі, коль ка снымі
лічэбнікамі, дзе ясло ва мі ў фо рме
інфінітыва, субстантываванымі словамі; асэнсавана вы ка ры стоўваць

2

5

Вывучэнне тэарэтычнага матэ- § 23, практ. 166
рыялу вучэбнага дапаможніка
аб граматычным значэнні і спосабах выражэння дапаўнення;
аналіз табліцы «Спосабы выра жэ ння дапаўнення», ілюстра цыя ўлас нымі пры кладамі; практыкаванні на размежаванне дзейніка і дапаўнення.
Складанне і запіс сказаў з дапаўненнямі на аснове прапанаваных дзеясловаў, словазлучэнняў; аналіз сказаў з ужываннем у ролі дапаўнення інфінітыва. Вусныя выказванні
вучняў на тэму ўрока (напрыклад, «Што новага я даведаўся
пра дапаўненне», «Мае ўражанні ад праслухоўвання санаты
Бетховена»)

4

Працяг
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дапаўненні ва ўласным вусным і пісьмовым маўленні; развіваць лагічнае мысленне вучняў

3

Акалічнасць, яе гра- Дапамагчы вучням пазнаёміцца з грама тычнае значэнне матычнымі значэннямі акалічнасці;
і спосабы выражэння вылучаючы агульныя ўласцівасці
акалічнасцей, засвоіць іх сістэму
і спосабы выражэння. Спрыяць разуменню таго, што ўсякае дзеянне
абумоўлена нейкай прычынай, мэтай, адбываецца ў вызначаны час,
мае пэўны вынік, а значыць, акалічнасныя значэнні прычыны, мэты,
часу, месца, спосабу дзеяння і інш.
заўсёды суправаджаюць пэўнае дзеянне або стан. Паказаць адрозненне
акалічнасці і дапаўнення, выражаных назоўнікам ва ўскосным склоне
(з прыназоўнікам ці без яго): дапаўненне абазначае прадмет, з якім звязана дзеянне, акалічнасць — як і пры
якіх абставінах дзеянне адбываецца.
Выпрацоўваць уменні вы зна чаць
у сказе акалічнасці і іх прыватныя
значэнні, ставіць сінтаксічнае (лагічнае) пытанне, знаходзячы словы,
з якімі гэтыя акалічнасці звязаны, даваць ім сінтаксічную і марфалагічную

2

5

Працяг

Вывучэнне тэарэтычнага ма- § 24, практ. 173
тэрыялу па тэме «Акалічнасць»; аналіз табліцы, суразмоўніцтва па тэме. Запіс
сказаў, графічнае абазначэнне акалічнасцей і выяўленне
спосабу іх выражэння; складанне і запіс сказаў з прапанаванымі акалічнасцямі месца,
часу, прычыны і да т. п., напісанне тэксту на аснове сказаў.
Дапісванне сказаў, у якіх прапушчаны пэўныя акалічнасці;
аналіз словазлучэнняў аднолькавай будовы, у якіх залежнае
слова выступае то ў ролі акалічнасці, што вызначаецца лексічным значэннем залежнага
сло ва, то ў ро лі да паў не ння
(прыйсці з сябрам — прыйсці з лесу). Работа над сказамі
з дзеепрыслоўнымі зваротамі,
якія выступаюць у ролі акалічнасцей і выдзяляюцца на пісьме коскамі; складанне сказаў

4
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1

Падагульненне і сістэматызацыя вывуча на га па раздзеле
«Двухсастаўныя сказы: будова, значэнне,
ужыванне»

2

5

Суразмоўніцтва па тэме раз- § 15—24,
дзела на аснове рубрыкі «Пра- практ. 175
верце сябе»; чытанне і аналіз
тэкстаў; вусны і пісьмовы сінтаксічны разбор сказаў; тлумачальны дыктант; выкананне тэставых заданняў па тэме
«Члены сказа»

з фразеалагізмамі ў ролі акалічнасцей на аснове малюнкаў.
Чытанне тэкстаў, вызначэнне
іх тэмы і асноўнай думкі, тыпу
і стылю; вызначэнне ў сказах
тэксту акалічнасцей, чым яны
выражаны і да якіх слоў — членаў сказа адносяцца; акрэсленне сэнсава-стылістычнай ролі
акалічнасцей у тэксце; узбагачэнне лексічнага запасу; выпрацоўка моўнай чуйнасці. Вусныя выказванні па тэме з апорай на табліцу, іх сама- і ўзаемаацэнка

характарыстыку. Вучыць аналізаваць
і такія выпадкі, калі акалічнасць далучаецца да гра матычнай асновы
або да ўсяго сказа. Прыняць да ўвагі, што разгорнутыя акалічнасці, якія
выражаны дзеепрыслоўнымі зваротамі і абазначаюць дадатковае дзеянне, звязаны не толькі з дзеясловамвыказнікам, але і з дзейнікам, пры
якім яны выконваюць функцыю дадатковага паведамлення. Засяродзіць
увагу на тым, што ў залежнасці ад камунікатыўнай мэты выказвання акалічнасці могуць мяняць месца размяшчэння ў сказе. Вучыць выяўляць
ролю акалічнасцей у тэкстах розных
стыляў, выкарыстоўваць разнастайныя акалічнасці ва ўласным вусным
і пісьмовым маўленні для надання
яму дакладнасці, яснасці, выразнасці
Садзейнічаць падагульненню і сістэматызацыі ведаў вучняў пра двухсастаўныя сказы; удаска на льваць
навык сінтаксічнага разбору простага
двухсастаўнага сказа; развіваць вуснае і пісьмовае маўленне вучняў

4

3

Працяг
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27
28
29

1

3

4

5

Дапамагчы вучням зразумець асаблівасці сэнсавых значэнняў і будовы аднасастаўных сказаў у супастаўленні з двухсастаўнымі. Пашырыць уяўленні вучняў пра сінанімічныя магчымасці беларускай мовы;
паказаць ролю такіх сказаў у тэксце.
Навучыць адрозніваць двухсастаўныя і аднасастаўныя сказы; фарміраваць уменні размяжоўваць тыпы
аднасастаўных сказаў па сэнсавых
і граматычных прыметах. Вучыць
карыстацца аднасастаўнымі сказамі
ва ўласным вусным і пісьмовым маўленні. Паўтарыць правапіс канчаткаў
асабовых дзеясловаў

Праверыць узровень сфарміраванасці камунікатыўных і нарматыўных маўленчых уменняў і навыкаў вучняў; пашырыць і паглыбіць

Аднасастаўныя сказы. Віды аднасастаўных сказаў: пэў нааса бовыя, ня пэў нааса бовыя, аба гульнена-асабовыя, безасабовыя, на зыў ныя
(азнаямленне)

Кантрольны падрабязны пераказ тэксту з дадатковымі заданнямі

Уступнае слова настаўніка з мэтай матывацыі да напісання пераказу: пераказ з творчым заданнем не механічная перадача

Параўнальны аналіз аднасастаўных і двухсастаўных сказаў; вывучэнне тэарэтычнага
матэрыялу дапаможніка і схемы «Аднасастаўныя ска зы»;
вусныя паведамленні вучняў
па тэме ўрока; чытанне тэксту;
назіранне за ўжы ва ннем аднасастаўных сказаў у тэкстах
розных жанраў; абагульненне
вынікаў назіранняў, падрыхтоўка паведамленняў. Перабудова
аднасастаўных сказаў у двухсастаўныя, назіранне за зменамі ў іх сэнсе, форме, мэтавай
устаноўцы; падрыхтоўка высноў. Аналіз тэкстаў рэкламы.
Падрыхтоўка паведамленняў
з улікам сітуацыі; ужыванне
прыказак у розных маўленчых
сітуацыях; знаёмства з правіламі камунікацыі ў чаце

Працяг

§ 29, практ. 207

§ 28, практ. 202

§ 26, 27,
практ. 196

Аднасастаўныя сказы: будова, значэнне, ужыванне (6 гадзін, з іх 2 гадзіны — на пісьмовыя работы)

2
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1

4

чужога тэксту, а ўласная варыяцыя на зададзеную тэму (ці
ўласная рэдакцыя прапанаванага тэксту); чытанне тэксту;
вызначэнне яго тэмы і ідэі; аналіз элементаў сюжэта; ацэнка
кампазіцыі тэксту і яго вобразнай сістэмы; складанне плана;
напісанне пераказу
Выразнае чытанне сказаў, іх сінтаксічны разбор, параўнальны аналіз; знаёмства з тэарэтычным матэрыялам дапаможніка; суразмоўніцтва па тэме;
запіс сказаў, іх сінтаксічны
ра збор; адрозненне назыўных сказаў ад сказаў з прапушчаным выказнікам; чытанне тэкстаў, назіранне за інтанаваннем на зыўных сказаў
і пастаноўкай знакаў прыпынку, разбор сказаў, вызначэнне
іх сэнсава-стылістычнай ролі
ў тэкс тах пу бліцыстычнага
і іншых стыляў; напісанне ўласнага тэксту з апорай на прапанаваныя словы і словазлучэнні

3

прадметную кампетэнцыю; садзейнічаць выхаванню асобы, здольнай
пераканаўча і пісьменна выказваць
свае думкі

Назыўныя сказы: бу- Садзейнічаць асэнсаванню вучнямі
дова, значэнне, ужы- паняцця назыўны сказ; паказаць сэнсава-стылістычную ролю назыўных
ванне
сказаў у тэксце. Выпрацоўваць уменні бачыць такія сказы ў тэксце, характарызаваць іх значэнне, будову
і ролю ў тэксце, адрозніваць назыўныя сказы ад двухсастаўных і няпоўных, правільна інтанаваць такія сказы пры чытанні, ставіць неабходныя
знакі прыпынку на пісьме, ужываць
ва ўласным вусным і пісьмовым маўленні ў адпаведнасці з пэўнымі камунікатыўнымі задачамі. Садзейнічаць выпрацоўцы ў вучняў умення
перакладаць тэкст мастацкага стылю з апісаннем з’яў прыроды; удасканальваць уменні акрэсліваць тэму

2

5

Працяг
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За
кошт
рэзервовых
гадзін

1

Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага па раздзеле
«Аднасастаўныя сказы: будова, значэнне,
ужыванне»

2

Дапамагчы падагульніць і сістэматызаваць веды пра аднасастаўныя
сказы; удасканальваць уменні адрозніваць віды аднасастаўных сказаў
па сэнсавых і граматычных прыметах, аднасастаўныя і двухсастаўныя
сказы, выконваць сінтаксічны разбор
аднасастаўных сказаў, ставіць коску
ў складаным сказе з улікам асаблівасцей граматычных асноў, выяўляць
сэнсава-стылістычную ролю аднасастаўных сказаў у тэкстах публіцыстычнага стылю, мэтанакіравана

5

Працяг

Вусныя паведамленні вучняў § 25—29,
па тэме ўрока; адказы на пы- практ. 212
танні; выкананне заданняў рубрыкі «Праверце сябе»; работа з дадатковым дыдактычным
матэрыялам

з мэ та на кіраваным ужываннем назыўных сказаў; прыдумванне і запіс аднасастаўных
сказаў на прапанаваную тэму;
выкананне тэставых заданняў.
Чытанне і аналіз тэксту на рускай мо ве, ха ра кта рыстыка
моўных асаблівасцей аўтарскага стылю, падбор адэкватных
сродкаў для перакладу. Вусны
пераклад тэксту і яго працяг
на аснове ўласных назіранняў
і з апорай на ілюстрацыі

і асноўную думку тэксту, падбіраць
і захоўваць пры перакладзе адпаведныя сродкі мастацкай выразнасці, захоўваць кампазіцыйную будову тэксту, абгрунтавана ўжываць
двухсастаўныя і аднасастаўныя сказы ва ўласным вусным і пісьмовым
маўленні

III чвэрць (22 урокі)

4

3
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34

1

4

Паведамленне настаўніка; работа з тэарэтычным матэрыялам і табліцай дапаможніка;
выпісванне няпоўных сказаў
з тэкстаў, вызначэнне адсутных
членаў сказа; чытанне тэкстаў
з мэтай вызначэння няпоўных
сказаў з апорай на алгарытм;
адказы на пытанні з выкарыстаннем няпоўных сказаў; сінтаксічны разбор няпоўных сказаў; абгрунтаванне пастаноўкі
знакаў прыпынку ў няпоўных
сказах. Параўнальны аналіз маналагічных і дыялагічных тэкстаў, вызначэнне сродкаў моўнай выразнасці, мэтазгоднасці
ўжывання няпоўных сказаў;
абмеркаванне пэўнай падзеі
ў форме дыялогу з ужываннем
няпоўных сказаў; выкарыстанне няпоўных сказаў у рэмарках
драматургічных твораў; выкананне тэставых заданняў

Няпоўныя сказы: будова, значэнне, ужыванне (2 гадзіны)

ўжываць розныя віды аднасастаўных сказаў ва ўласным вусным і пісьмовым маўленні

3

Няпоўныя сказы.
Дапамагчы вучням засвоіць асабПрацяжнік у няпоў- лівасці будовы няпоўных сказаў
ным сказе
(аднасастаўных і двухсастаўных, развітых і неразвітых, простых і складаных); паказаць розніцу ў будове
і значэнні поўных і няпоўных сказаў. Спрыяць асэнсаванню асаблівасці інтанацыйнага афармлення няпоўных сказаў і пастаноўкі на пісьме працяжніка ў іх. Пазнаёміць
з парадкам і правіламі сінтаксічнага разбору няпоўных сказаў. Выпрацоўваць уменні знаходзіць у тэксце
няпоўныя сказы, вызначаць адсутны
член, адрозніваць няпоўныя сказы ад
поўных з нулявой звязкай пры дзеяслове-выказніку, ад аднасастаўных,
назыўных сказаў, ставіць працяжнік
на месцы пропуску члена сказа

2

§ 30 (с. 135—
136), практ. 228

§ 30 (с. 132—
133), практ. 225

5

Працяг
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Працяг

35
36

Паняцце пра ўскладнены сказ. Сказы
з аднароднымі членамі

Сфарміраваць паняцце пра ўскладнены сказ. Дапамагчы вучням удакладніць і пашырыць паняцце аднародныя члены сказа; пазнаёміць
з развітымі аднароднымі членамі,
аднароднымі членамі, якія маюць
рознае марфалагічнае выражэнне,
з канструкцыямі, што маюць некалькі радоў аднародных членаў,
з канструкцыямі, якія аднароднымі
членамі не з’яўляюцца; пазнаёміць
з галоўным сродкам выражэння спалучальных адносін — інтанацыяй, лагічным націскам пры вымаўленні аднародных членаў сказа, злучальнымі злучнікамі. Выпрацоўваць навыкі
знаходзіць канструкцыі з аднароднымі членамі ў выказванні, будаваць
свае сказы з аднароднымі членамі
(развітымі і неразвітымі), выражанымі адной часцінай мовы і рознымі, непадзельнымі словазлучэннямі
і фразеалагізмамі, будаваць сказы
з некалькімі радамі аднародных членаў; выпрацоўваць навыкі інтанавання і пастаноўкі знакаў прыпынку,

Знаёмства з паняццем ускла- § 31, практ. 237
днены сказ. Актуалізацыя
апорных ведаў на матэрыяле § 32, практ. 244
ма ста цкага вершаванага тэксту; суразмоўніцтва па тэме;
работа з тэарэтычным матэрыялам вучэбнага дапаможніка;
ілюстрацыя тэарэтычных палажэнняў прыкладамі з тэкстаў; канспектаванне ма тэрыялу пра канструкцыі, якія адна роднымі членамі не з’яўляюцца; вызначэнне ад народных членаў сказа ў тэкстах
з апісаннямі, аналіз іх будовы,
спосабаў выражэння, сродкаў
сувязі, тлумачэнне пастаноўкі знакаў прыпынку; чытанне
з адпаведнай інтанацыяй, адгадванне загадак, вызначэнне
ролі аднародных членаў у будове загадак; вызначэнне спосабаў аб’яднання аднародных
членаў; падрыхтоўка да напісання водгуку на празаічны або
вершаваны твор

УСКЛАДНЕНЫ СКАЗ
Сказы з аднароднымі членамі: будова, значэнне, ужыванне (9 гадзін, з іх 2 гадзіны — на пісьмовыя работы)

1
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2

Аднародныя і неаднародныя азначэнні. Знакі прыпынку
ў сказах з аднароднымі членамі

1

37
38

Стварыць умовы для асэнсавання
вучнямі паняццяў аднародныя і неаднародныя азначэнні. Дапоўніць
інфармацыю вучэбнага дапаможніка звесткамі пра тое, што азначэнні,
пры дапамозе якіх малюецца партрэт,
могуць характарызаваць чалавека
з розных бакоў, аднак усё роўна лічацца аднароднымі і раздзяляюцца коскамі (напрыклад: Лапавухі,
блакітнавокі, канапаты хлапчук.);
азначэнні, з дапамогай якіх апісваецца прадмет з розных бакоў, але
пры гэтым ствараецца адно яркае
агульнае ўражанне, таксама лічацца
аднароднымі і раздзяляюцца коскамі (напрыклад: Мароз упрыгожыў
вокны новенькімі, яркімі ўзорамі.).
Выпрацоўваць уменне адрозніваць
аднародныя і неаднародныя азначэнні з дапамогай алгарытму; вучыць
выкарыстоўваць аднародныя і неаднародныя азначэнні ва ўласным

выразнага чытання тэкстаў; удасканальваць навык напісання водгуку
на празаічны або вершаваны твор

3

5

Правядзенне даследавання на § 33, практ. 249
матэрыяле сказаў; падрыхтоўка паведамлення з апорай на § 34, практ. 255
тэарэтычны матэрыял да памо ж ніка; складанне та б ліцы
«Аднародныя і неаднародныя
аз начэнні»; чытанне тэкстаў
з мэтай знаходжання аднародных дапасаваных і недапасаваных азначэнняў; выпісванне
з тэкстаў практыкаванняў сказаў з дапасаванымі і недапасаванымі азначэннямі, складанне
іх схем; канструяванне сказаў
(у тым ліку па фотаздымку)
з аднароднымі і неаднароднымі азначэннямі, іх інтанаванне;
расстаноўка знакаў прыпынку
пры аднародных азначэннях;
пабудова схем сказаў; чытанне
і аналіз тэкстаў з аднароднымі
і неаднароднымі азначэннямі;
запіс разважанняў на аснове

4

Працяг
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2

Сказы з абагульняльнымі словамі пры аднародных членах, знакі прыпынку ў іх

1

39
40

4

Дапамагчы вучням паглыбіць паняцце пра сказы з абагульняльнымі словамі пры аднародных членах
і пазнаёміць з правілам пастаноўкі
знакаў прыпынку ў іх. Пазнаёміць
з парадкам і правіламі сінтаксічнага
разбору сказаў з аднароднымі членамі. Выпрацоўваць навыкі пастаноўкі знакаў прыпынку ў ска зах
з абагульняльнымі словамі; выпрацоўваць уменне выкарыстоўваць сказы з абагульняльнымі словамі пры
аднародных членах ва ўласным вусным і пісьмовым маўленні

5

Працяг

Чытанне сказаў, падбор да ад- § 35, практ. 280
народных членаў сказа слова
або словазлучэння з больш § 35, практ. 286
шы рокім, абагульняльным
значэннем; чытанне тэарэтычнага матэрыялу дапаможніка, пе ра каз зме сту з апо рай
на схемы, ілюстрацыя асноўных па ла жэ нняў ула сны мі
прыкладамі альбо выпісанымі
з практыкаванняў; знаходжанне сказаў з абагульняльнымі
словамі пры аднародных членах, тлу ма чэ нне па ста ноў кі
знакаў прыпынку; інтанаванне
сказаў; трансфармацыя сказаў:
падбор абагульняльных слоў
да аднародных членаў і перабудова сказаў так, каб яны
знаходзіліся ва ўсіх трох пазіцыях; сінтаксічны разбор сказаў з аднароднымі членамі

вусным і пісьмовым маўленні; уда- аналізу з выкарыстаннем аднасканальваць навыкі інтанавання ска- родных членаў
заў, ускладненых аднароднымі членамі, пастаноўкі знакаў прыпынку
ў іх

3

31
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Дапамагчы падагульніць і сі стэматызаваць веды пра сказы з аднароднымі членамі: з развітымі аднароднымі членамі; аднароднымі
членамі, якія маюць рознае марфала гі чнае выражэнне, з кан струкцыямі, што маюць некалькі радоў аднародных членаў; з канструкцыямі,

Падагульненне і сістэматызацыя вывуча на га па ра з дзе ле
«Ска зы з ад на ро днымі членамі: будова,
значэнне, ужыванне»

42

3

Водгук на празаічны Дапамагчы вучням сфарміраваць
або вершаваны твор паняцце пра водгук як выражэнне
ўласнага стаўлення да праслуханага, прачытанага, прагледжанага; эмацыянальная ацэнка асабістага ўспрымання твора, перадача ўражанняў
ад яго з абгрунтаваннем таго, што
ў творы выклікала менавіта гэтыя
пачуцці і перажыванні; пазнаёміць
з пакрокавым планам складання водгуку (памятка для напісання); вучыць чытанню як розным камбінацыям прыёмаў для ўспрымання графічна аформленай тэкставай інфармацыі і яе перапрацоўкі ў асобаснасэнсавыя ўстаноўкі ў адпаведнасці
з камунікатыўна-пазнавальнай задачай

2

41

1

Напісаць
водгук на самастойна выбраны твор

5

Вуснае паведамленне вучняў § 31—36,
па тэме «Сказы з аднароднымі практ. 292
членамі», падмацаванае прыкладамі з практыкаванняў дапаможніка; складанне табліцы
«Прыметы аднародных членаў сказа», запоўненай уласнымі прыкладамі; адказы на

Чытанне тэкстаў дапаможніка, вызначэнне тэмы і асноўнай думкі; падбор да тэксту
загалоўкаў; вызначэнне тыпу,
стылю і жанру тэкстаў; аналіз кампазіцыі. Знаходжанне
інфармацыі пра пісьменнікаў
і іх творы ў інтэрнэце на форумах, у аўтарскіх раздзелах
або ў анлайн-бібліятэках. Знаёмства з парадамі па напісанні
водгуку, размешчанымі на ЭАР
http://e-vedy.аdu.by. Напісанне
водгуку

4

Працяг
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43

1

4

пы танні; графічны дыктант;
выкананне заданняў рубрыкі
«Праверце сябе»; работа з дадатковым дыдактычным матэрыялам; выкананне тэставых
заданняў; аналіз тэкстаў з аднароднымі членамі сказаў; вызначэнне асноўнай думкі тэкстаў,
падбор тэкстаў і прыкладаў
з жыццёвага вопыту на такую
ж тэму; запіс прыкладаў беларускіх фразеалагізмаў з адпаведнікамі ў іншых мовах; запіс
сваіх разважанняў, выкліканых
роздумам над прачытанымі тэкстамі

3

якія аднароднымі членамі не з’яўляюцца. Удасканальваць уменні знаходзіць канструкцыі з аднароднымі
членамі ў выказванні; будаваць свае
сказы з аднароднымі членамі (развітымі і неразвітымі), выражанымі
адной часцінай мовы і рознымі, непадзельнымі словазлучэннямі і фразеалагізмамі; будаваць сказы з аднароднымі членамі сказаў, аб’яднанымі толькі інтанацыяй, інтанацыяй
і злучнікамі, аб’яднанымі папарна;
выконваць сінтаксічны разбор сказаў з аднароднымі членамі, ставіць
знакі прыпынку ў іх; выяўляць сэнсава-стылістычную ролю аднародных членаў сказа ў тэкстах мастацкага, публіцыстычнага, навуковага
стыляў, мэтанакіравана ўжываць
аднародныя члены ва ўласным вусным і пісьмовым маўленні з улікам
правіл іх спалучэння ў сказе

Кантрольны дыктант Высветліць узровень засваення вуч- Слуханне тэксту і запіс
нямі пунктуацыйных правіл па тэмах
«Няпоўныя сказы», «Сказы з аднароднымі членамі»; развіваць уменне
кантраляваць сябе

2

5

Працяг
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1

3

4

Зваротак. Неразвітыя і раз віт ыя звароткі, іх выдзяленне
ў вусным і пісьмовым
маўленні

Актуалізаваць вывучанае пра зваротак у V класе. Засяродзіць увагу
на тым, што будова і значэнне звароткаў адрозніваюцца ў залежнасці ад
формы і стылю маўлення. Паглыбіць
веды вучняў пра зваротак за кошт
ува гі да яго функцыянальнай характарыстыкі. Выпрацоўваць уменні вызначаць сказы са звароткамі:
характарызаваць паводле спосабу
выражэння, структуры (развітыя ці
неразвітыя), ужывання (адзіночныя
ці аднародныя), правільна інтанаваць і ставіць у іх знакі прыпынку.
Дапамагчы вучням выпрацаваць
уменне правільна карыстацца звароткам у вусным і пісьмовым маўленні; навучыць з дапамогай зваротка выражаць свае адносіны да суразмоўцы; выпрацоўваць уменне выяўляць у характары зваротка адносіны
да сябе як адрасата вуснага ці пісьмовага выказвання. Выпрацоўваць
навыкі напісання афіцыйнага пісьма і віншавання з якой-небудзь нагоды. Навучыць успрымаць паэтычны
Актуалізацыя вывучанага пра
зваротак; параўнальны інтанацыйны аналіз сказаў са звароткамі і дзейнікамі з аднолькавым слоўным выражэннем.
Адрозненне дзейніка ад зваротка на аснове супастаўлення
яго з канкурыруючым членам
сказа, каб убачыць у іх агульнае і адрознае; самастойнае знаёмства са зместам тэарэтычнага
матэрыялу, пераказ па плане:
1. Зваротак як моўная з’ява.
2. Аднародныя звароткі.
3. Спосабы выражэння зваротка.
4. Развітыя і неразвітыя звароткі.
5. Зваротак як сродак маўленчага этыкету.
Ілюстрацыя прыкладамі з практыкаванняў; засваенне месца
зваротка ў сказе, пастаноўкі
знакаў прыпынку і інтанавання
з апорай на наступныя схемы:
[зв.!], [зв., ...], [..., зв., ...], [..., зв.].

Сказы са звароткамі, пабочнымі словамі, устаўнымі канструкцыямі:
будова, значэнне, ужыванне (8 гадзін, з іх 2 гадзіны — на пісьмовыя работы)

2

§ 37 (с. 179—
180), практ. 308

§ 37 (с. 175—
178), практ. 298

5

Працяг
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1

Пабочныя словы, слова злу чэ н ні і ска зы
і іх пу нкту ацый нае
афармленне

2

4

Дапамагчы вучням авалодаць катэгорыяй пабочнасці як эфектыўным сродкам выражэння ў маўленні
мадальна-камунікатыўных адносін
і тым самым выпрацоўваць навык
карыстання багатымі магчымасцямі

Чытанне і параўнанне сказаў
з пабочнымі словамі і аманімічнымі словамі; вывучэнне тэарэтычнага матэрыялу;
знаходжанне пабочных слоў
і сказаў у тэксце, вызначэнне

твор у тых адценнях і вобразах, якія Пераклад тэксту з рускай моствараюцца асаблівасцямі звароткаў вы, яго аналіз з мэтай атрымання інфармацыі ад псіхолагаў
у мастацкім стылі
пра ўменні зносін з іншымі
людзьмі. Чытанне лістоў знакамітых людзей, знаходжанне
звароткаў у тэксце, вызначэнне
іх формы, характарыстыка асобы адрасанта; ужыванне звароткаў у маўленні. Складанне
сказаў па серыі фотаздымкаў
з улікам маўленчай сітуацыі.
Вуснае выказванне пра формы
ветлівага звароту беларусаў,
пра захаванне правіл паводзін
у інтэрнэце; асэнсаванне ролі
звароткаў у мастацкіх творах;
напісанне афіцыйных і сяброўскіх лістоў, лістоў у інтэрнэце.
Сінтаксічны разбор сказаў са
звароткамі

3

Працяг

§ 38 (с. 192),
практ. 320

§ 38 (с. 185—
189), практ. 316

5
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2

4

іх сэнсу і ролі, аналіз пастаноўкі знакаў прыпынку пры
іх; падрых тоўка выказвання
з апорай на табліцу дапаможніка і з улікам сітуацыі зносін; вызначэнне ролі пабочных
слоў і сказаў ва ўласным вусным і пісьмовым маўленні; адказы на пытанні з выкарыстаннем пабочных сказаў; складанне сказаў па прапанаваных
схемах, пабудова ўласных
выказванняў з выкарыстаннем пабочных слоў і сказаў як
тэкста ўтваральных сродкаў;
аналіз мастацкіх тэкстаў з мэтай выяўлення сэнсава-стылістычнай ролі пабочных слоў
і сказаў; падрыхтоўка вуснага
паведамлення аб недарэчным
ужыванні слоў ці іх спалучэнняў на аснове даведнікаў па мове; складанне разважання на тэму «Што агульнага паміж звароткам і пабочнымі словамі».
Сінтаксічны разбор сказаў
з пабочнымі словамі, словазлучэннямі і сказамі

3

беларускай мовы. Стварыць умовы
для вывучэння пабочных слоў не толькі як граматычнай катэгорыі, але
і як сродку перадачы сваіх адносін
да паведамлення. На аснове семантыка-граматычнага аналізу вучыць
адрозніваць пабочныя словы ад аманімічных членаў сказа, выконваць сінтаксічны разбор сказаў з пабочнымі
словамі, словазлучэннямі і сказамі,
карыстацца пабочнымі словамі для
сувязі сказаў і частак тэксту

5

Працяг
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1

Працяг

Выявіць узровень умення вучняў
падрабязна пераказваць апавядальныя тэксты. Удасканальваць навыкі,
неабходныя вучням для падрыхтоўкі
і напісання пераказу на аснове тэксту,
прачытанага настаўнікам; вучыць
вызначаць асноўную думку тэксту,
складаць план, захоўваць кампазіцыю тэксту пры яго пераказе, дакладна і поўна перадаваць фактычны
матэрыял, творча выкарыстоўваць
моўна-выяўленчыя сродкі, уласцівыя тэксту пэўнага стылю, ужываць
у пісьмовым маўленні неабходныя

Уступнае слова настаўніка з мэтай падрыхтоўкі да ўспрымання тэксту; чытанне тэксту; суразмоўніцтва па яго змесце,
лагічнай будове і моўных асаблівасцях; напісанне пераказу
з працягам у форме разважання
і выкарыстаннем у ім звароткаў; удасканаленне тэксту пасля аналізу

5

Кантрольны падрабязны пераказ тэксту з дадатковымі
заданнямі

4

Вывучэнне тэарэтычнага ма- § 38 (с. 193),
тэрыялу з увагай да споса- практ. 324
баў афармлення ўстаўных канструкцый у пісьмовым тэксце.
Выразнае чытанне тэкстаў са
сказамі з устаўнымі канструкцыямі; выпрацоўка адпаведных аналітыка-сінтэтычных моўных і маўленчых навыкаў. Комплекснае замацаванне
вывучанага; назіранне за ўжываннем пабочных слоў, словазлучэнняў і ўстаўных канструкцый у розных стылях маўлення

3

Устаўныя канструк- Садзейнічаць знаёмству вучняў са
цыі і іх пунктуацый- сказамі з устаўнымі канструкцыямі;
нае афармленне
выпрацоўваць адпаведныя інтанацыйныя і пунктуацыйныя навыкі;
вучыць карыстацца сказамі з устаўнымі канструкцыямі ва ўласным вусным і пісьмовым маўленні

2
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Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага па раздзеле
«Сказы са звароткамі, пабочнымі словамі, устаўнымі канструкцыямі: будова,
значэнне, ужыванне»

1

51

Дапамагчы падагульніць і сістэматызаваць веды пра сказы са звароткамі,
пабочнымі словамі, словазлучэннямі
і сказамі, устаўнымі канструкцыямі:
іх будову, значэнне, ужыванне; удасканальваць уменні адрозніваць сказы са звароткамі, пабочнымі словамі,
словазлучэннямі і сказамі, устаўнымі канструкцыямі, выконваць сінтаксічны разбор такіх сказаў, пунктуацыйна правільна афармляць
у пісьмовым маўленні і мэтанакіравана ўжываць розныя віды сказаў
са звароткамі, пабочнымі словамі,
словазлучэннямі і сказамі, устаўнымі
канструкцыямі ва ўласным вусным
і пісьмовым маўленні

сінтаксічныя канструкцыі, ажыццяўляць самакантроль за правільным арфаграфічным, граматычным
і пунк туацыйным афармленнем,
выконваць дадатковыя маўленчыя
і аналітыка-сінтэтычныя моўныя
заданні, рэдагаваць і дапрацоўваць
першасны варыянт пераказу тэксту
пасля аналізу, якасна афармляць канчатковы варыянт пераказу

3

5

Вусныя паведамленні вучняў Практ. 329, 311
па тэме ўрока; адказы на пытанні і заданні рубрыкі «Праверце
сябе»; сінтаксічны разбор сказаў са звароткамі, пабочнымі
словамі, словазлучэннямі і сказамі, устаўнымі канструкцыямі;
выкарыстанне дадатковага дыдактычнага матэрыялу; выкананне тэставых заданняў

4

Працяг
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Паняцце пра адасабленне. Адасобленыя
дапасаваныя і недапасаваныя азначэнні

52
53

3

4

Садзейнічаць асэнсаванню вучнямі
паняцця адасобленыя члены сказа,
іх адметнай структурна-семантычнай характарыстыкі, прычын, умоў
і сродкаў адасаблення, прызначэння
ў маўленні. Паказаць, што прычынай адасаблення з’яўляецца жаданне ўзмацніць, асабліва падкрэсліць
сэнсавую ролю пэўнага даданага
члена сказа, канкрэтызаваць апісанне дзеяння, даць больш глыбокую
характарыстыку асобе або прадмету, надаць сказу эмацыянальную
афарбоўку. Пазнаёміць з умовамі
адасаблення: парадак слоў у сказе (пазіцыя перад словам, да якога
адносіцца адасоблены член, ці пасля яго), ступень развітасці даданага
члена, яго сэнсавая нагрузка, сінтаксічная неспалучальнасць звязаных
па сэнсе слоў (асабовых займеннікаў
і азначэнняў). Паказаць сродкі адасаблення: інтанацыя ў вусным маўленні і знакі прыпынку (коска або
працяжнік) на пісьме. Выпрацоўваць уменні вызначаць адасобленыя
Слова настаўніка; назіранне
за адпаведным моўным матэрыялам (сінтаксічны разбор
сказаў, параўнанне зместу сказаў з адасобленымі членамі
і без іх, вызначэнне сродкаў
сэнсавага вылучэння, рытмамеладычнага малюнка сказаў
з рознымі відамі адасаблення
і г. д.); замацаванне разгледжанага матэрыялу па тэарэтычным тэксце вучэбнага дапаможніка; паўтарэнне звестак
пра азначэнне і спосабы яго
выражэння; аналіз канструкцый, якія ў сваім саставе маюць адасобленыя развітыя і неразвітыя, дапасаваныя і недапасаваныя азначэнні; вызначэнне
меж адасобленых азначэнняў
з наступным выразным чытаннем сказаў і тлумачэннем, ад
чаго залежыць рытма-меладычны малюнак сказа, і адпаведнае
вылучэнне коскамі адасабленняў на пісьме; складанне схем

Сказы з адасобленымі членамі: будова, значэнне, ужыванне
(13 гадзін, з іх 3 гадзіны — на пісьмовыя работы)

2

1

Працяг

§ 40, практ. 336

§ 39, 40 (с. 198—
200), практ. 334
(5 сказаў)

5
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2

4

інтанавання сказаў; запіс сказаў з расстаноўкай прапушчаных знакаў прыпынку; тлумачэнне ўмоў адасаблення
азначэнняў, вывучэнне правіл
адасаблення азначэнняў; калектыўнае складанне табліцы
«Умовы адасаблення азначэнняў» і алгарытму разважання;
самастойнае запаўненне табліцы прыкладамі. Канструктыўныя практыкаванні, у тым ліку складанне характарыстыкі
асобы чалавека з улікам яго
знешнасці; сінанімічная замена
сказаў з адасобленымі азначэн нямі на складаназалежныя
з даданымі азначальнымі часткамі і наадварот; каменціраванае чытанне тэкстаў на гістарычныя тэмы, іх аналіз, тлумачэнне ролі сказаў з адасобленымі
азначэннямі; выбарачны вусны
пераказ тэксту; сінтаксічны
разбор сказаў з адасобленымі
азначэннямі; выкананне тэставых заданняў

3

дапасаваныя і недапасаваныя, развітыя і неразвітыя азначэнні, устанаўліваць марфолага-сінтаксічныя адносіны паміж членамі сказа (даваць
характарыстыку членам сказа, улічваючы разгорнутасць, спосаб выражэння, пазіцыю паяснёнага члена адносна паясняльнага), правільна інтанаваць у маўленчай плыні і ставіць знакі прыпынку, вызначаць сэнсавастылістычную ролю ў тэксце, выкарыстоўваць ва ўласным вусным
і пісьмовым маўленні, узбагачаць
граматычны лад мовы вучняў. Паўтарыць правапіс складаных прыметнікаў

5

Працяг

40

© ɇɆɍ «ɇɚɰɵɹɧɚɥɶɧɵ ɿɧɫɬɵɬɭɬ ɚɞɭɤɚɰɵɿ», 2020
© Ⱥɮɚɪɦɥɟɧɧɟ. ɌȾȺ «Ⱥɜɟɪɫɷɜ», 2020

54

1

3

Сказы з адасоблены- Спрыяць асэнсаванню вучнямі памі прыдаткамі, знакі няцця адасоблены прыдатак, прыпрыпынку ў іх
чын, умоў і сродкаў адасаблення
прыдаткаў, функцыі ў сказе (выражаюць дадатковае паведамленне або
акалічнаснае значэнне), пазнаёміць
са сродкамі сувязі прыдаткаў з паяснёнымі словамі. Выпрацоўваць
уменні хутка арыентавацца ў структуры сказа з адасобленымі прыдаткамі, адрозніваць развітыя і неразвітыя прыдаткі, устанаўліваць марфолага-сінтаксічныя адносіны паміж
прыдаткам і паяснёным словам,
правільна інтанаваць сказы з прыдаткамі ў маўленчай плыні, дакладна акрэсліваць умовы адасаблення
прыдаткаў, фармуляваць адпаведныя
пунктуацыйныя правілы; вызначаць
сэнсава-стылістычную ролю адасобленых прыдаткаў у тэкстах розных
стыляў; выпрацоўваць уменне ўжываць адасобленыя прыдаткі ва ўласным вусным і пісьмовым маўленні;
развіваць лагічнае мысленне вучняў

2

Вывучэнне тэарэтычнага матэрыялу дапаможніка; суразмоўніцтва па тэме (выяўленне ўзроўню асэнсавання прычын, умоў і сродкаў адасаблення прыдаткаў); параўнальна-супастаўляльны аналіз сказаў з адасобленымі прыдаткамі і адасобленымі азначэннямі,
а таксама сказаў з недапасаванымі азначэннямі і састаўнымі
іменнымі выказнікамі, выражанымі назоўнікамі; складанне
або аналіз і запаўненне прыкладамі табліцы «Умовы адасаблення прыдаткаў». Вусныя выказванні вучняў на адпаведную
тэму; узаемаацэнка выступленняў; выразнае чытанне і запіс
сказаў, тлумачэнне ўмоў адасаблення/неадасаблення прыдаткаў, звязаных з паяснёным
словам злучнікам як; чытанне тэкстаў — узораў дзелавых
папер, знаходжанне ў іх прыдаткаў; тлумачэнне пастаноўкі знакаў прыпынку; напісанне
сваіх варыянтаў даверанасці;

4

5

Працяг
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56

1

IV чвэрць (16 урокаў)

3

Сказы з адасоблены- Садзейнічаць асэнсаванню вучнямі
мі дапаўненнямі, зна- прычын, умоў і сродкаў адасабленкі прыпынку ў іх
ня дапаўненняў у сказе, іх сэнсавай
ролі ў сказе і сэнсава-стылістычнай
ролі ў тэксце. Дапамагчы засвоіць
правілы пастаноўкі знакаў прыпынку пры адасобленых дапаўненнях.
Выпрацоўваць уменні вызначаць
адасобленыя ўдакладняльныя дапаўненні ў структуры сказа, устанаўліваць марфолага-сінтаксічныя адносіны паміж удакладняльным членам
сказа і членам сказа, які ўдакладняецца, фармуляваць адпаведнае пунктуацыйнае правіла, вызначаць сэнсава-стылістычную ролю адасобленых дапаўненняў у тэксце, ужываць
іх ва ўласным вусным і пісьмовым
маўленні. Паўтарыць правапіс канчаткаў назоўнікаў 2-га скланення
ў родным склоне адзіночнага ліку

2

5

Актуалізацыя ведаў вучняў § 42, практ. 351
пра дапаўненне і сродкі яго
выражэння; вывучэнне зместу
адпаведнага тэарэтычнага матэрыялу дапаможніка; суразмоўніцтва па тэме; назіранне за
ўжываннем адасобленых дапаўненняў у сказах; аналіз прапанаваных сказаў з мэтай вызначэння прычын і ўмоў адасаблення дапаўненняў, расстаноўка
знакаў прыпынку; дапісванне сказаў з устаўкай патрэбных па сэнсе ўдакладняльных
дапаўненняў; складанне і запіс
сказаў з адасобленымі дапаўненнямі. Аналіз тэксту, расстаноўка патрэбных знакаў прыпынку, узаемаацэнка работ

чытанне тэкстаў, вызначэнне
адасобленых азначэнняў і прыдаткаў, вусныя выказванні-разважанні вучняў па тэме і асноўнай думцы тэкстаў; выкананне
тэставых заданняў

4

Працяг
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1

3

Сказы з адасоблены- Дапамагчы вучням асэнсаваць прымі акалічнасцямі, зна- чыны, умовы і сродкі адасабленкі прыпынку ў іх
ня акалічнасцей, іх сэнсавую ролю
ў сказе і сэнсава-стылістычную ролю ў тэксце. Дапамагчы засвоіць
правілы пастаноўкі знакаў прыпынку пры адасобленых акалічнасцях, разгледзець выпадкі, калі акалічнасці, выражаныя адзіночнымі
дзеепрыслоўямі (з перавагай акалічнаснага значэння), фразеалагізмамі, у складзе якіх ёсць дзеепрыслоўі,
не адасабляюцца. Выпрацоўваць
уменні распазнаваць адасобленыя
акалічнасці ў сказах, устанаўліваць
марфолага-сінтаксічныя адносіны
паміж членамі сказа, правільна інтанаваць у маўленчай плыні; фарміраваць адпаведныя пунктуацыйныя
навыкі, вучыць вызначаць сэнсавастылістычную ролю адасобленых
акалічнасцей у тэксце; ужываць іх
ва ўласным вусным і пісьмовым
маўленні. Дапамагчы вучням пазнаёміцца са структурна-семантычнай
характарыстыкай, прычынамі, умовамі і сродкамі адасаблення ўдакладняльных акалічнасцей і дапаўненняў.

2

5

Працяг
Паўтарэнне звестак пра дзее- § 43, практ. 355
прыслоўе і дзеепрыслоўны зварот; удасканаленне навыку рас- § 43, практ. 364
пазнаваць і ўспрымаць на слых
сказы з адзіночнымі і развітымі акалічнасцямі; перабудова
сказаў, каб дзеясловы-выказнікі сталі дзеепрыслоўямі,
назіранне за зменай сэнсу
і экспрэсіўнасці сказаў; вывучэнне тэарэтычнага матэрыялу, суразмоўніцтва па тэме;
практыкаванні на выпрацоўку
ўмення адрозніваць акалічнасці, выражаныя дзеепрыслоўнымі зваротамі, ад азначэнняў,
выражаных дзеепрыметнікавымі зваротамі; складанне
схем умоў пастаноўкі знакаў
прыпынку ў сказах, прапанаваных для пунк туацыйнага
аналізу. Спісванне сказаў і тэкстаў з расстаноўкай неабходных знакаў прыпынку, разбор некаторых сказаў па членах сказа; тлумачэнне ўмоў
адасаблення або неадасаблення акалічнасцей; складанне

4
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2

Сказы з адасобленымі ўдакладняльнымі
членамі сказа, знакі
прыпынку ў іх

1

59
60

і запіс сказаў з прапанаванымі фразеалагізмамі ў ролі акалічнасцей; перабудова
сказаў такім чынам, каб адзін
з аднародных выказнікаў стаў
дзеепрыслоўем-акалічнасцю;
назіранне за зменай сэнсу выказванняў; дапісванне сказаў
з канкрэтнымі канцоўкамі да
дзеепрыслоўных частак; выкананне тэставых заданняў
Паведамленне настаўніка; назі- § 44, практ. 374
ранне за адпаведнымі моўнымі
з’явамі, запіс і марфолага-сін- § 44, практ. 377
таксічны аналіз сказаў з адасобленымі ўдакладняльнымі акалічнасцямі; канструяванне сказаў з удакладняльнымі акалічнасцямі; складанне схем інтанавання сказаў; практыкаванні
на размежаванне аднародных,
удакладняльных членаў сказа і акалічнасцей часу і месца.
Чытанне тэкстаў, знаходжанне ў іх удакладняльных членаў
сказа, выяўленне іх сэнсавастылістычнай ролі. Чытанне

Паказаць і растлумачыць, што многія акалічнасці самі не могуць дакладна абазначыць канкрэтны час
ці месца дзеяння і патрабуюць наяўнасці пры сабе слоў, якія ўдакладнілі б гэтыя значэнні. Пазнаёміць са
сферай выкарыстання сказаў з удакладняльнымі адасобленымі членамі
сказа

Выпрацоўваць уменні вызначаць
адасобленыя ўдакладняльныя акалічнасці ў структуры сказаў, устанаўліваць марфолага-сінтаксічныя
адносіны паміж удакладняльным
членам сказа і членам сказа, які ўдакладняецца, правільна інтанаваць
сказы з удакладняльнымі членамі
сказа, акрэсліваць умовы адасаблення, фармуляваць адпаведнае пунктуацыйнае правіла, вызначаць сэнсавастылістычную ролю ў тэксце, ужываць удакладняльныя акалічнасці ва
ўласным вусным і пісьмовым маўленні. Паўтарыць правілы вымаўлення
спалучэнняў зычных. Фарміраваць

5

4

3

Працяг
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Дапамагчы падагульніць і сістэматызаваць веды вучняў пра сказы з адасобленымі членамі: іх будову, значэнне, ужыванне. Удасканальваць уменні вызначаць у сказах адасобленыя
члены сказа, акрэсліваць умовы адасаблення, фармуляваць адпаведнае
пунктуацыйнае правіла, правільна
інтанаваць адасобленыя члены ў маўленчай плыні, вызначаць сэнсава-стылістычную ролю ў тэкстах, выконваць
сінтаксічны разбор сказаў, ускладненых адасобленымі членамі

Вусныя паведамленні вучняў
па тэме ўрока; адказы на пытанні і заданні рубрыкі «Праверце сябе»; сінтаксічны разбор
сказаў з адасобленымі членамі;
выкарыстанне дадатковага дыдактычнага матэрыялу. Уступнае слова настаўніка; чытанне
і згадванне тэкстаў на тэму апісання помнікаў гісторыі (культуры), вызначэнне іх тыпу
і стылю, асноўнай думкі, аналіз
лагічнай структуры і моўных

Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага па раздзеле
«Сказы з адасобленымі членамі: будова,
значэнне, ужыванне»

тэксту для перакладу, суразмоўніцтва з мэтай выяўлення
яго тыпу і стылю, тэмы і асноўнай думкі, адметных мастацкіх
сродкаў; вусны калектыўны
пераклад тэксту. Самастойны
запіс; рэдагаванне ўласнага
тэксту з мэтай удасканалення
напісанага

уменне перакладаць тэксты: правільна ўспрымаць змест прачытанага
на рускай мове і дакладна перадаваць яго па-беларуску, захоўваючы аўтарскі стыль і вобразнавыяўленчыя сродкі; удасканальваць
уменне карыстацца двухмоўнымі
слоўнікамі, правільна перадаваць
пры перакладзе сказы рознай будовы; рэдагаваць выкананы пераклад
і даваць яму ацэнку

63

4

3

Кантрольная тэста- Выявіць узровень засваення вы- Выкананне тэставай работы
вая работа
вучаных тэм і сфарміраванасць адпаведных аналітыка-сінтэтычных
і маўленчых уменняў і навыкаў

2

61
62

1

Працяг

Вуснае паведамленне
ў навуковым
стылі па плане рубрыкі
«Праверце
сябе» (с. 227)

5
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Падрыхтоўка да сачы нення — апісання помніка гісторыі
(культуры)

1

64

Дапамагчы вучням сфарміраваць паняцце пра помнік гісторыі (культуры); пашыраць веды вучняў пра помнікі гісторыі і культуры Беларусі;
фарміраваць уменне пісаць сачыненне — апісанне помніка гісторыі ці
культуры; развіваць вуснае і пісьмовае маўленне, уяўленне вучняў, рухомасць асацыятыўнага мыслення,
маналагічнае маўленне, звычку да
сутворчасці; ажыццяўляць вучэбнае
супрацоўніцтва з настаўнікам; пашыраць уяўленне пра славутыя мясціны. Выпрацоўваць здольнасць да
пастаноўкі мэты; уменне самастойна
складаць план вырашэння вучэбнай
праблемы, прагназаваць і кантраляваць сваю дзейнасць, у дыялогу
з настаўнікам вызначаць ступень паспяховасці сваёй працы; самастойна
вычытваць тэкставую інфармацыю,
адэкватна разумець асноўную і дадатковую інфармацыю тэксту, перапрацоўваць і ператвараць інфармацыю
з адной формы ў іншую; будаваць

3

Чытанне і згадванне тэкстаў —
апісанняў помнікаў гісторыі
(культуры), вызначэнне іх
тыпу і стылю, асноўнай думкі, аналіз лагічнай структуры
і моўных сродкаў; пошук матэрыялаў з дадатковых крыніц інфармацыі (у тым ліку візуальных); выбар жанру сачынення,
складанне плана; падрыхтоўка
рабочых матэрыялаў; напісанне
чарнавіка

сродкаў; выбар жанру сачынення, складанне плана; падрыхтоўка рабочых матэрыялаў; напісанне чарнавіка

4

Пісьмовае
апісанне помніка гісторыі
(культуры)

5

Працяг
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1

Параўнальны зварот.
Знакі прыпынку пры
параўнальных зваротах

2

Стварыць умовы для знаёмства вучняў са сказамі з параўнальнымі канструкцыямі, якія шляхам параўнання раскрываюць і ўдакладняюць
змест іншых слоў ці словазлучэнняў
у сказе, могуць з’яўляцца мастацкім
тропам, сутнасць якога ў супастаўленні прадметаў ці з’яў, заснаваным
на іх падабенстве ў чым-небудзь, або
служаць для вызначэння адпаведнасці, тоеснасці паміж прадметамі,
з’явамі на аснове іх прымет або абставін, пры якіх адбываюцца пэўныя
дзеянні, і не маюць метафарычнасці

4

5

Працяг

Чытанне і аналіз мастацкіх тэ- § 45, практ. 384
кстаў з мэтай паўтарэння паняцця параўнання як вобраз- § 46, практ. 391
на-выяўленчага сродку; работа з фразеалагічнымі параўнаннямі; назіранне за ўжываннем параўнальных зваротаў у тэкстах; вызначэнне
суб’екта і аб’екта параўнання, спосабу сувязі, марфалагічная і сінтаксічная характарыстыка. Супастаўленне і адрозненне параўнальных зваротаў у саставе простага сказа

Сказы з параўнальнымі зваротамі (2 гадзіны)

разважанні; фармуляваць уласнае
меркаванне, аргументаваць яго;
ажыццяўляць кантроль; афармляць
свае думкі ў вуснай і пісьмовай форме з улікам маўленчай сітуацыі,
слухаць, прымаць іншы погляд, быць
гатовым карэкціраваць свой пункт
гледжання; задаваць пытанні; выхоўваць паважлівыя і беражлівыя адносіны да помнікаў гісторыі і культуры,
патрыятызм, цікавасць да прадмета;
пашыраць веды вучняў пра Радзіму

3
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2

4

і параўнальных даданых частак
складанага сказа, сінтаксічны
разбор такіх сказаў; самастойная работа з тэкстам вучэбнага
дапаможніка, чытанне сказаў,
знаходжанне параўнальных
зваротаў, іх характарыстыка,
тлумачэнне ўмоў пастаноўкі
знакаў прыпынку; складанне
сказаў з параўнальнымі зваротамі па фотаздымках; устаўка
ў сказы параўнальных зваротаў,
якія выражаюць розныя пачуцці; падбор параўнальных зваротаў, якія падыходзяць па сэнсе;
запіс дыялогаў па фотаздымках з выкарыстаннем параўнальных зваротаў, вызначэнне іх
ролі ў маўленні. Сінтаксічны
разбор сказаў з параўнальнымі зваротамі. Падрыхтоўка вусных выказванняў па тэме ўрока з апорай на пытанні рубрыкі
«Праверце сябе» і з самастойна
падабранымі прыкладамі, самаі ўзаемаацэнка выказванняў;
выкананне тэставых заданняў

3

(параўнальна-раўналежныя звароты): Сонца ўзышло, як і ўчора, з-за
цёмнага бору свайго (М. Хведаровіч).
Данік, як і кожны з малых, меў некалькі мянушак — то Сівы, то Гусак,
то Манька (Я. Брыль). Пазнаёміць
з рознымі спосабамі сувязі суб’екта
і аб’екта параўнання (параўнальныя
злучнікі: як, што, усё роўна як, усё
роўна што; нібы, бы, быццам; прыназоўнікавае ці беспрыназоўнікавае кіраванне: Чорнай маланкай лётаў кажан (П. Панчанка). Бег вялікі сабака,
ростам з добрую мыш (Я. Скрыган).),
пры дапамозе якіх канструкцыі ўводзяцца ў структуру простага ці складанага сказа. Выпрацоўваць уменні
вызначаць сказы з параўнальнымі
зваротамі, адрозніваць іх ад канкурыруючых канструкцый (даданых
параўнальных частак складаназалежнага сказа і інш.), правільна інтанаваць у маўленчай плыні, ставіць
знакі прыпынку, вызначаць іх ролю
ў маўленні

5

Працяг
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3

Рэзервовыя гадзіны

Падагульненне і сі- Падагульніць і сістэматызаваць веды
стэматызацыя выву- вучняў па вывучаных раздзелах і тэчанага за год
мах праграмы; удасканальваць моўныя аналітыка-сінтэтычныя і маўленчыя навыкі вучняў

2

5

Заканчэнне
Выкананне падагульняльных Практ. 401
практыкаванняў па пунктуацыі
з падборам уласных прыкладаў;
чытанне і запіс тэкстаў з каменціраваннем арфаграм і расстаноўкай знакаў прыпынку;
выкананне тэставых заданняў;
выразнае чытанне паэтычных
радкоў; аналіз тэкстаў, выяўленне вывучаных моўных з’яў,
іх характарыстыка, вызначэнне сэнсава-стылістычнай ролі
ў тэксце. Вусныя выказванні
вучняў на прапанаваную тэму;
сінтаксічны разбор простых
сказаў

4

