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Ад аўтараў
Прапанаваны дапаможнік для настаўнікаў падрыхтаваны ў адпаведнасці з вучэбнай праграмай для ўстаноў агульнай сярэдняй
адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання: «Беларуская
літаратура. V клас».
У
дапаможніку
прадстаўлены
метадычныя
парады
па
распрацоўцы ўрокаў па раздзелах «Роднае слова», «Вусная народная
творчасць», «Літаратурныя казкі і легенды», «Выразнасць мастацкага слова», «Літаратурны твор — складанае і непадзельнае мастацкае адзінства», «Прыгоды і падарожжы». Урокі прысвечаны аналізу
праграмных мастацкіх твораў для чытання і вывучэння, для чытання і абмеркавання, таксама ў дапаможніку змешчаны распрацоўкі
ўрокаў па развіцці маўлення і для дадатковага чытання.
Мэта гэтага выдання — прапанаваць настаўнікам магчымыя
варыянты арганізацыі працы на ўроку літаратуры ў пятым класе.
Літаратурныя кампетэнцыі ў вучняў-чытачоў хутка выпрацоўваюцца
толькі тады, калі на ўроку створана спрыяльнае адукацыйнае асяроддзе, вучні зацікаўлены, добра валодаюць словам, літаратуразнаўчымі
паняццямі, умеюць прымяняць свае веды ў час аналізу праграмных
твораў.
У цэнтры ўвагі на ўроку літаратуры ў 5 класе знаходзіцца
мастацкі твор, яго жыццёва-пазнавальныя, мастацка-эстэтычныя
і каштоўнасна-ацэначныя якасці. Прадстаўленая ў дапаможніку
сістэма заданняў дапаможа сфарміраваць у вучняў уяўленне пра
літаратуру як чалавеказнаўства і мастацтва слова, якому ўласцівы
адметныя спосабы вобразнага адлюстравання жыцця.
У дапаможніку прадстаўлены ўзоры найбольш дзейсных спосабаў
і сродкаў вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў, накіраваных на
дасягненне дыдактычных мэт, згодна з якімі настаўнік-славеснік плануе сістэму ўрокаў у адпаведным класе.
У дапаможніку прапануюцца розныя віды работ (выразнае і каменціраванае чытанне, гутаркі, у тым ліку і эўрыстычныя,
слоўнікавая работа, пераказы), што дазволіць вучням глыбока
«пагрузіцца» ў мастацкі твор. У кнізе прадстаўлены тэставыя заданні,
крыжаванкі, літаратурныя дыктанты і віктарыны, тэхналагічныя карты рэфлексіі і інш. Распрацаваны заданні на засваенне неабходных
літаратурных ведаў па канкрэтных паняццях, звязаных з мастацкім
творам і яго кампанентамі (літаратурны герой у мастацкім творы,
моўныя вобразныя сродкі — эпітэт, параўнанне і г. д.). Прадстаўлены
і заданні, накіраваныя на параўнанне літаратурных твораў з творамі
сумежных відаў мастацтва.
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У прапанаваным выданні шырока выкарыстоўваюцца розныя формы заняткаў: урокі-гутаркі, урокі з элементамі творчай майстэрні,
інтэграваныя ўрокі, урокі-гульні, урокі-падарожжы, культуратворчыя
ўрокі і інш. Стварэнне мультымедыйных каментарыяў да літаратурных
тэкстаў і выкарыстанне інтэрнэт-рэсурсаў — гэта таксама спроба
скіраваць адукацыйны працэс на ўроках літаратуры да інтэрактыўных
форм навучання.
Аўтары дапаможніка не мелі на мэце ахапіць усе аспекты навучання беларускай літаратуры ў 5 класе. Метадычныя парады носяць
рэкамендацыйны характар, яны павінны быць творча выкарыстаны
настаўнікам.

Урок 1. Уводзіны. Літаратура і жыццё
Мэты ўрока: узнавіць і паглыбіць набытыя вучнямі ў пачатковай
школе эмпірычныя веды пра літаратуру як мастацтва слова, пра яе
тэматычную і жанравую разнастайнасць, пазнавальнае і выхаваўчае
значэнне; прыгадаць вядомыя народныя выслоўі і выказванні выдатных дзеячаў беларускай культуры пра ролю асветы і кнігі ў жыцці
чалавека; пазнаёміць пяцікласнікаў з вучэбным дапаможнікам па
беларускай літаратуры (зместам, будовай, афармленнем, прызначэннем); садзейнічаць развіццю звязнага маўлення, удасканаленню
навыкаў выразнага чытання; спрыяць выхаванню пачуцця гонару
і павагі да літаратурнай спадчыны.
Тып урока: вывучэнне новага матэрыялу.
Абсталяванне: вучэбны дапаможнік «Беларуская літаратура.
5 клас»; партрэты і фотаздымкі славутых беларускіх асветнікаў;
прыказкі, прымаўкі і выказванні пра ролю асветы і кнігі ў жыцці
чалавека; карта краіны Літаратура.
Эпіграфы:
Кнігі для мяне, як хлеб надзённы, неабходны.
Тарас Шаўчэнка.
Роднае слова — гэта былі не толькі паэты, гэта было само
жыццё, з яго раллёй і хлебам, з яго задушэўнымі песнямі і нявыказаным навакольным хараством.
Янка Брыль.
Сярод хаты —
Стол для частунку, для бяседы,
А на сцяне — рог паляўнічы
I стрэльбіна старога дзеда,
I побач — з кнігамі паліца.
Я ўзяў адну, без пераплёту,
Відаць, шмат па руках хадзіла,
Відаць, чыталася з ахвотай...
«Мой родны кут, як ты мне мілы…»
Максім Танк.
Бясследна нішто не міне,
Гісторыя слова адродзіць.
Ты — мост,
па якім да мяне
Мінуўшчына ў госці прыходзіць.
Мільгаюць старонкі твае —
I мы размаўляем з вякамі,
I продак да нас дастае
Радкамі, нібыта рукамі.
Учора і сёння —
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Штодня —
У люты мароз і ў адлігу
Стварае людская радня
Жыцця непаўторную кнігу.
Мы пішам адменным пяром,
Што ўручана родным народам.
Пілот у нябёсах —
крылом,
Араты на полі —
нарогам.
Мы — словы такога пісьма,
Якое ў вяках не сатрэцца.
Ты — мост,
па якім нездарма
Iду я з патомкам сустрэцца.
Пятрусь Макаль.
Слова — радасць, слова — чары,
Вобраз вечна юных вёсен,
Ёсць ты ўсюды: ў сонцы, ў хмары,
Ты глядзіш праз неба просінь.
Лашчыш слых мой, слова-ззянне,
Атуляеш сэрца ласкай,
Ноч і вечар, дзень, світанне
Абняло ты, слова-краска.
Якуб Колас.

Ход урока
I. Арганізацыйны момант
II. Вывучэнне новага матэрыялу
Паведамленне тэмы, вызначэнне мэт і задач урока
• Сёння мы разам павандруем па незвычайнай і цікавай краіне Літаратуры і сустрэнемся з яе жыхарамі.
Слова настаўніка
• Літаратура — скарбніца духоўнага багацця кожнага народа, адкрываць і вывучаць якую — сапраўдны гонар і асалода.
Літаратурны твор — плён таленту, фантазіі, вопыту і працы
аўтара, ён створаны пісьменнікам, у ім побач з мастацкім вымыслам і фантазіяй прысутнічае жыццёвая праўда. Майстар слова — пісьменнік — спачатку абдумвае, пра што напісаць, як пабудаваць твор, якія вобразы і характары стварыць і як выразней
іх абмаляваць, каб зацікавіць чытача і заахвоціць да роздуму.
Мастацкі твор — заўсёды нечаканыя адкрыцці, новыя сустрэчы, моцныя перажыванні. Запрашаючы павандраваць у пра6

сторы і часе, пісьменнік дапамагае нам спасцігаць само жыццё, таямніцы чалавечай душы, прымушае хвалявацца за сваіх
герояў, суперажываць ім.
Каб зразумець мастацкі твор, нам патрэбны пэўны чытацкі
талент — багатае ўяўленне, уменне ўзнаўляць створаныя
пісьменнікам карціны, аналізаваць падзеі.
Кожны мастацкі твор напісаны мовай, нашы творы — беларускай. Слова — гэта найдаражэйшы скарб кожнага народа, які шануе сваю мову, лічыць яе сваім неацэнным духоўным
набыткам. Высакародную традыцыю ўслаўлення сваёй мовы —
найвялікшага духоўнага скарбу — маюць і беларусы. Сёння
мы пяшчотна называем сваю мову роднай, матчынай. Шчырыя і пранікнёныя словы прысвячаюць сваёй мове беларускія
пісьменнікі розных пакаленняў. У вершах і прозе яны выказваюць сваю любоў да роднага слова, замілаванасць і захапленне
ім: «Магутнае слова, ты, роднае слова!» (Янка Купала); «Жывое ў вяках беларускае слова — народа душа і народа хвала»
(Алесь Бачыла); «Мова, пявучая родная мова, ты — уладарка
нявызнаных скарбаў» (Аляксей Зарыцкі).
Роднае слова — гэта першая крыніца, праз якую мы пазнаём
сябе. Неабходна шанаваць і старанна вывучаць родную мову.
Яна дае нам магчымасць атрымліваць веды, вывучаць сваю
гісторыю, пераймаць вопыт іншых людзей, праз кнігі пазнаваць
людзей і само жыццё, разумець адзін аднаго, дзяліцца сваімі
думкамі. Кожны адукаваны чалавек павінен умець проста,
зразумела і дакладна перадаваць свае думкі вусна і пісьмова.
А гэта магчыма толькі тады, калі мы будзем ведаць, як правільна
вымаўляць і пісаць словы, як выразна чытаць і як будаваць сказы, каб аформіць свае думкі правільна. Свабоднае валоданне
роднай мовай дае таксама магчымасць спасцігнуць здабыткі нашай багатай нацыянальнай культуры.
Нашы продкі пакінулі нам багатую духоўную спадчыну —
вусную народную творчасць, якую яшчэ называюць фальклорам. Беларускія народныя міфы, казкі, легенды, прыкметы
і павер’і праз стагоддзі з дапамогай надзвычай выразнай і прыгожай роднай мовы перадаюць нам мудрасць, веды, вопыт нашых прашчураў. Сіла і краса народнага мастацтва надзвычай
яскрава адлюстравана ў народных песнях, загадках, прыказках.
Яшчэ з далёкіх часоў беларуская мова нястомна служыць народу. Бліскучыя ўзоры ўжывання слова сведчаць пра багаты
жыццёвы вопыт і добры густ нашых продкаў.
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Работа над зместам эпіграфаў
Выразнае чытанне эпіграфаў настаўнікам.
Удумлівае прачытанне выказванняў вучнямі самастойна.
Гутарка па пытаннях:
• Вы, безумоўна, заўважылі, з якой пяшчотай пісьменнікі гавораць пра сваю мову і літаратуру, пра іх багацце і прыгажосць.
Як звяртаюцца мастакі да беларускага слова і кніг? Што яны
значаць для аўтараў?
• Якія вобразы перадаюць захапленне роднай мовай,
літаратурай? Які з іх падаўся вам найбольш выразным?
• Ці ёсць у вашым успрыманні мовы і літаратуры штонебудзь сугучнае пачуццям аўтараў? Выкажыце свае адносіны.
Чытанне артыкула «Дарагія сябры» вучэбнага дапаможніка (с. 3–41) настаўнікам
Гутарка па пытаннях:
• Як называюць людзей, якія ўмеюць цікава апавядаць і прыгожа спалучаць словы? (Пісьменнікі.)
• Аўтар артыкула Людміла Цітова сцвярджае, што «Краіна
Літаратуры — гэта валадарства кніг, у якіх захавана
духоўнае багацце ўсяго чалавечага роду, досвед і мудрасць нашых продкаў і сучаснікаў — ад фальклорных калыханак, загадак і казак да найноўшых шэдэўраў мастацкага слова». Ці
згодныя вы з гэтым выказваннем? Чаму?
• З творамі якіх беларускіх пісьменнікаў вы знаёміліся ў пачатковай школе?
Работа з картай «Краіна Літаратура»
• Якія героі могуць жыць у Замку Фальклору?
• Што такое Дарога Адкрыццяў, куды яна нас можа прывесці?
• Што такое Замак Фантазіі, хто ў ім жыве, чым займаецца
яго насельніцтва?
• З чым мы можам пазнаёміцца ў Вобласці Паэзіі і Маёнтку
Прозы?
• Хто насяляе Замак Тэм і Сюжэтаў і Браму Літаратурных
герояў? Хто з герояў твораў, прачытаных у пачатковых класах,
вам найбольш спадабаўся і запомніўся? Чаму?
1
Тут і далей пададзены старонкі вучэбнага дапаможніка: Цітова, Л. К. Беларуская літаратура: вучэб. дапам. для 5-га кл. агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання: у 2 ч. / Л. К. Цітова. — Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2009.
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Краіна Літаратура

• Якая варта жыве ў Браме Крытыкаў?
• Куды прывяла нас Дарога Адкрыццяў? Што гэта за
Каралеўства? Хто яго насяляе?
Знаёмства з вучэбным дапаможнікам
• Мы здзейснілі падарожжа па краіне Літаратуры, а цяпер
давайце павандруем па вучэбным дапаможніку.
• З якіх раздзелаў складаецца вучэбны дапаможнік? Давайце зачытаем іх назвы і паспрабуем адказаць, пра што будзе ісці
гаворка ў іх.
• Творы якіх жанраў мы будзем вывучаць у 5 класе?
• 3 творамі якіх пісьменнікаў пазнаёмімся?
• Што, акрамя твораў, знаходзіцца ў вучэбным дапаможніку?
Як вы разумееце, што такое «Кароткі слоўнік літаратурных
паняццяў»?
• Паглядзіце на фотаздымкі, якія ёсць на форзацы вучэбнага дапаможніка. Апішыце свае ўражанні ад іх.
• Як бы вы аформілі вокладку вучэбнага дапаможніка, калі б былі мастаком?
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IІІ. Падагульненне
• Такім чынам, мы сёння павандравалі па цікавай і незвычайнай краіне Літаратуры, пазнаёміліся з яе героямі. Давайце
паслухаем яшчэ некалькі выказванняў пісьменнікаў пра ролю
літаратуры ў жыцці чалавека.
Для мяне кніга заўсёды была цудам. Яна была для мяне, можна сказаць, — настаўнікам жыцця (Iван Мележ).
Заўсёды з любай кніжкай быў,
I быццам аж мільёны жыццяў
Я за адно сваё пражыў (Пятрусь Броўка).

ІV. Замацаванне
Складанне сінквейнаў «Літаратура» і «Кніга».
Прыклад сінквейна
Мова
Родная мілагучная
Люблю шаную сагравае
Прыгожа звініць сардэчнаю струною
Радзіма
V. Падвядзенне вынікаў, выстаўленне адзнак
VI. Рэфлексія.
• Працягніце фразу:
Сёння я даведаўся…
У мяне атрымалася…
Мне было…
VII. Дамашняе заданне
Заданне даецца на выбар:
1) падрыхтаваць праект «Чароўная краіна Літаратура» (намаляваць карту, скласці гімн, прыдумаць геаграфічныя назвы,
напісаць кароткую гісторыю краіны);
2) запісаць у літаратурныя сшыткі асацыятыўны рад да слоў
«літаратура» і «кніга». Побач напісаць словы, якія не стасуюцца з паняццямі «літаратура» і «кніга»;
3) скласці алфавіт «Літаратура».
Л—
I—
Т—
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А—
Р—
А—
Т—
У—
Р—
А—

Урокі 2—3. Вершы Петруся Броўкі «Калі ласка»
і Яўгеніі Янішчыц «Мова»
Мэты ўрокаў: раскрыць прыгажосць, ёмістасць і непаўторнасць
чароўнага беларускага слова; данесці да вучняў заклапочанасць
паэтаў лёсам роднай зямлі і мовы, іх гонар за сваю краіну і родную мову; развіваць уменні ўзнаўляць мастацкія карціны, створаныя пісьменнікамі; знаходзіць выяўленчыя сродкі мовы і з дапамогай настаўніка вызначаць іх ролю ў стварэнні мастацкіх вобразаў
і раскрыцці тэм твораў; развіваць вуснае маўленне пяцікласнікаў;
выхоўваць беражлівае стаўленне і пашану да роднай мовы.
Тыпы ўрокаў: урокі камбінаванай будовы.
Абсталяванне: мультымедыйная прэзентацыя выказванняў дзеячаў
культуры пра родную мову.
Эпіграф:
Магутнае слова, ты, роднае слова!
Янка Купала.

Ход урока
I. Арганізацыйны момант
Падрыхтоўка вучняў да свядомага засваення новага матэрыялу
Мэта: у працэсе педагагічнага суразмоўніцтва замацаваць
папярэдне набытыя веды пра мову і яе ролю ў жыцці грамадства і падрыхтавацца да ўспрымання новага матэрыялу.
Ва ўступным слове настаўнік акцэнтуе ўвагу на новым раздзеле вучэбнага дапаможніка «Мой чароўны беларускі край...»,
на творах, якія будуць вывучацца ў гэтым раздзеле.
Пачаць работу з класам можна з гутаркі пра краіну, у якой мы
жывём, пра мову, якая з’яўляецца не толькі адной з дзяржаўных
моў у Рэспубліцы Беларусь, а таксама каштоўным культурным
скарбам нацыі. Лёс роднай мовы глыбока хвалюе беларускіх
пісьменнікаў. Сваімі творамі яны вучаць нас беражліва ставіцца
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да мовы, даражыць і ганарыцца ёю. Родная мова — духоўны
скарб, які служыць сродкам узаемаразумення розных пакаленняў,
крыніцай мудрасці і прадметам гонару нашага народа.
• Пазнаёмцеся з выказваннямі вядомых дзеячаў беларускай
культуры пра мову.
Жывое ў вяках беларускае слова —
народа душа і народа хвала.
О матчына мова! Маленства вясна!
Ніколі ніхто мне цябе не заменіць,
Бо ты, як і маці, на свеце адна.
Алесь Бачыла.
Мова, пявучая родная мова,
Ты — уладарка нявызнаных скарбаў.
Аляксей Зарыцкі.
Дзяды і бацькі нашу мову стваралі,
Каб звонка звінела, была, як агонь.
Пятрусь Броўка.
Iльняная і жытнёвая. Сялянская.
Баравая ў казачнай красе.
Старажытная. Ты самая славянская.
Светлая, як травы ў расе.
Вобразная, вольная, пявучая,
Мова беларуская мая!
Пімен Панчанка.
Не знішчым мы, не страцім,
не загубім,
Сваіх азёр, лугоў, сваіх лясоў.
I родны край і мову не разлюбім...
Віктар Гардзей.

• Як у гэтых паэтычных радках перададзена аўтарскае
стаўленне да мовы?
• Звярніце ўвагу на словы Янкі Купалы, якія вынесены
ў якасці эпіграфа да раздзела, і паразважайце пра адносіны
пісьменніка да роднага слова.
• Раскажыце пра свае адносіны да мовы. Чым з’яўляецца
яна ў вашым жыцці?
У час суразмоўніцтва вучні змогуць выкарыстаць свае веды,
атрыманыя на ўроках беларускай мовы пры вывучэнні тэмы
«Мова — важнейшы сродак зносін», а таксама прыгадаць вывучаныя ў пачатковых класах вершы пра мову.
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II. Вывучэнне новага матэрыялу
Верш Петруся Броўкі «Калі ласка» пажадана прачытаць на
ўроку. Зрабіць гэта можа папярэдне падрыхтаваны вучань або
сам настаўнік.
Вызначыць першаснае ўспрыманне твора можна пры дапамозе пытання пра пачуцці, выкліканыя вершам.
• Якія пачуцці выклікаў у вас гэты верш?
Вучні перададуць свае пачуцці, раскажуць, што верш раскрывае замілаванае стаўленне паэта да роднай мовы, бо менавіта
яна выступае крыніцай натхнення пісьменніка.
Далейшы аналіз можа быць праведзены па наступных пытаннях:
• Знайдзіце ў вершы і зачытайце азначэнні, пры дапамозе
якіх паэт перадае свае адносіны да мовы і паспрабуйце патлумачыць менавіта такі выбар.
Вучні павінны адзначыць, што свае адносіны да мовы паэт
перадае пры дапамозе азначэнняў «любімая, родная і наская
(наша)». Роднымі і любімымі мы называем самых блізкіх і дарагіх
нам людзей, таму гэтыя словы сведчаць пра тое, што мова наша
з’яўляецца для героя вершаванага твора такой жа неад’емнай
часткай яго жыцця, як самыя блізкія і дарагія яму людзі.
• Назавіце мастацкія вобразы, якія дапамагаюць выказаць
аўтарскія адносіны да роднай мовы.
Яскрава праяўляюцца адносіны паэта да мовы праз створаныя мастацкія вобразы: прыём гасцей у святочны ці будні
дзень; такі важны для кожнага чалавека момант, як стварэнне сям’і, калі гучыць прызнанне ў шчырых пачуццях; пейзажная замалёўка з громам і дажджом; нараджэнне новага дня
з першымі промнямі ранішняга сонца.
• Якая роля ў вершы адведзена словам «калі ласка»?
Сваё стаўленне да мовы аўтар выражае праз ветлівыя словы «калі ласка», якія ўласцівы толькі нашай мове і не маюць
роўных па пяшчоце і мілагучнасці іх гучання. (Супастаўце беларускае «калі ласка», украінскае «будзь ласка» і рускае «пожалуйста».)
• Вызначце, што выражаюць словы «калі ласка» ў кожнай
жыццёвай сітуацыі і абгрунтуйце гэта з дапамогай вершаваных
радкоў.
Вучні, пры неабходнасці з дапамогай настаўніка, адкажуць,
што словы «калі ласка» ў залежнасці ад жыццёвай сітуацыі
могуць выражаць:
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 шчырае запрашэнне ў госці:
...Трапіць госць у будзень, а ці ў свята:
— Калі ласка, калі ласка ў хату!

 прапанова аб’яднаць свае лёсы на доўгае і шчаслівае сумеснае жыццё:
...Хлопец кажа дарагой дзяўчыне:
— Калі ласка! Будзеш гаспадыняй!...

 запрашэнне, радасць ад вясенняга аднаўлення прыроды:
Гром грыміць. З нябёсамі размова:
— Калі ласка, цёплы дождж вясновы!

 просьба-надзея на лепшае і радаснае будучае:
Калі ласка, сонца, выйдзі з хмары,
Радасцю аблашчы нашы твары,
Ты ўзнімі з сабою нашы мары!

Настаўнік дапамагае вучням адзначыць, што ўжытыя ў розных жыццёвых сітуацыях словы «калі ласка» перадаюць не
толькі багацце і прыгажосць нашай мовы, з іх дапамогай паэт
раскрывае і характар беларусаў.
• Якія рысы характару беларусаў услаўляе аўтар у сваім творы?
Вучні адзначаць, пры неабходнасці з дапамогай настаўніка,
што беларусы славяцца сваёй:
дабрынёй, гасціннасцю — бо мы рады гасцям у любы час, будні
і святочны, кожнага запрашаем за стол і частуем ад усяго сэрца;
шчырасцю, надзейнасцю — прапанова хлопца маладой
дзяўчыне аб’яднаць свае лёсы, каб будаваць разам прыгожае
жыццё і пераадольваць усе цяжкасці;
эмацыянальнай чуласцю, любоўю да сваёй зямлі — здольнасць прымаць кожную з’яву прыроды як цуд, як падарунак;
жыццёвым аптымізмам і ўменнем знаходзіць радасць
у паўсядзённым жыцці — бясконцы зварот да сонца з надзеяй
на яго ласку і здзяйсненне мар.
Калі вызначэнне рыс характару складае цяжкасць для вучняў,
то заданне можна спрасціць: назваць рысы характару, а вучні
павінны пацвердзіць іх радкамі з тэксту.
Такім чынам, праз шчырыя і ветлівыя словы «калі ласка»
аўтар здолеў не толькі ўзняць важныя і надзённыя пытанні
адносін да роднай мовы, сваёй зямлі, але і выказаць свае
адносіны да ўзнятых праблем, адзначыць галоўныя рысы характару беларуса.
• Якая роля адводзіцца сродкам мастацкай выразнасці ў стварэнні вобразаў і раскрыцці галоўнай думкі або ідэі твора?
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Зыходзячы з узроўню падрыхтаванасці класа, можна прапанаваць больш канкрэтныя пытанні.
• Звярніце ўвагу на выкарыстаны аўтарам мастацкі спосаб паказу жыцця і вызначце яго ролю ў наступных вершаваных радках:
...Ах, якія словы: «Калі ласка!..»
Як звіняць яны сардэчнаю струною,
Праз усё жыццё ідуць са мною.

Вучні заўважаць, што для аўтара гэтых паэтычных радкоў
мілагучныя словы «калі ласка» не проста вымаўляюцца,
а «звіняць» сардэчнаю струною і ідуць праз усё жыццё.
• Самастойна знайдзіце іншыя сродкі мастацкай выразнасці
і паразважайце пра іх ролю ў вершы.
Асобна неабходна спыніцца на інтанацыйным гучанні верша.
Арыентуючыся на ўзровень падрыхтаванасці класа, можна прапанаваць наступныя пытанні:
• Звярніце ўвагу на клічныя сказы і прачытайце іх з тымі
пачуццямі, якія яны выражаюць.
• Назавіце гэтыя пачуцці.
Так, пры чытанні клічных сказаў пра гасціннасць гаспадароў
неабходна перадаць усхваляванасць і шчырасць; замілаванне
і пяшчота павінны прагучаць у сказах з прызнаннем у каханні;
узрушанасць — пры звароце чалавека да прыроды і г. д.
• Знайдзіце ў тэксце паэтычныя звароткі і вызначце, як яны
ўплываюць на інтанацыю і агульны настрой верша?
Акцэнтуецца ўвага вучняў і на тым, што мілагучнасць беларускай мовы абумоўлена яе ўнутранымі ўласцівасцямі: большасць слоў заканчваецца на галосны гук, што ўзмацняе агульнае
гучанне мовы. Дадаткова аўтар выкарыстоўвае таксама мяккія
зычныя ц’, дз’, с’, з’, н’, л’, в’ (звіняць, будзень, свята, бліснула,
вясновы і інш.). Усё разам дапамагае стварыць у вершы ласкавае, пяшчотнае гучанне, надае мове плаўнасць і мілагучнасць.
У якасці падагульнення можа быць праведзена выразнае
чытанне твора. З мэтай паглыблення ведаў пра ролю мовы
ў жыцці грамадства і вызначэння асабістых адносін да яе вучні
пазнаёмяцца з вершам Яўгеніі Янішчыц «Мова», у якім паэтэса, працягваючы ўзнятую ў папярэднім вершы тэму, дапаўняе
і паглыбляе яе сваім бачаннем.
Пасля знаёмства са зместам твора і аналізу пачуццяў,
выкліканых вершам, прапануйце наступныя пытанні:
• Вызначце тэму твора.
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Вучні адзначаць, што ў вершы расказваецца пра любоў да
роднай мовы, адчуваецца, што гераіня ганарыцца ёю і гатова
ахвяраваць сабою дзеля яе бессмяротнасці.
• Пералічыце яркія і найбольш запамінальныя вобразы ў творы і назавіце вобразна-выяўленчыя сродкі, выкарыстаныя аўтарам
для іх стварэння. (Пры неабходнасці можна спрасціць пытанне або
спачатку вызначыцца са створанымі аўтарам вобразамі, а затым
паразважаць пра ролю вобразна-выяўленчых сродкаў у творы.)
Калі заданне выклікае цяжкасці, то ўзор разважання можа
быць прапанаваны настаўнікам.
Напрыклад, для гераіні вершаванага твора беларуская мова — гэта «жаўруковая музыка» і сонца «маё беларускае».
Аўтар выкарыстоўвае мастацкі прыём параўнання, каб выказаць
свае адносіны да мовы (як нельга жыць без сонца, так нельга
народу без мовы) і падкрэсліць яе мілагучнасць (параўноўвае яе
з песняй жаўрука). Або, узгадваючы гісторыю і разважаючы пра
няпросты шлях нашай мовы, гераіня твора гаворыць, што мову
«заворвалі і закопвалі», але ўсё ж нашы продкі яе «данеслі да
нас». Мастацкі вобраз ствараецца пры дапамозе метафары.
Гераіня твора ўспрымае мову як жывую істоту: «родную, цёплую, жывую і непаўторную» і, як за блізкага чалавека, гатова
аддаць за яе жыццё.
• Знайдзіце выкарыстаны аўтарам прыём супрацьпастаўлення
і вызначце яго ролю ў вершы.
Вучні адзначаць, што ў вершы, каб падкрэсліць глыбіню сваёй любові да роднай мовы і тым узмацніць уздзеянне на чытача, аўтарам выкарыстаны прыём супрацьпастаўлення: любоў
да мовы настолькі вялікая, што нават сэрца гераіні здаецца
маленькім у параўнанні з ёю (вялікую любоў да мовы гераіня
носіць у маленькім сэрцы).
Як падагульненне задання, павінен прагучаць вывад: у вершы вялікая роля належыць вобразным сродкам, паэтычным
прыёмам — параўнанням, эпітэтам, метафарам. Яны насычаюць твор моцнымі ўражаннямі, перажываннямі, а мове надаюць
эмацыянальнасць і ўзрушанасць.
На ўроку пажадана акцэнтаваць увагу на інтанацыйным
гучанні верша, або, калі гэта дазваляе ўзровень падрыхтаванасці вучняў, прапанаваць ім параўнаць абодва вершы.
• Параўнайце інтанацыйнае гучанне верша «Калі ласка»
і верша «Мова». Важна, каб пяцікласнікі не толькі заўважылі,
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што верш «Калі ласка» П. Броўкі патрабуе ўсхваляванаўрачыстай інтанацыі, а верш Я. Янішчыц «Мова», паколькі
гэта шчырая сардэчная споведзь, — спакойна-апавядальнай
інтанацыі, але і ўлічылі гэта пры выразным чытанні.
Наступны этап урока — выразнае чытанне вершаў.
III. Замацаванне
Пасля аналізу вершаў Петруся Броўкі і Яўгеніі Янішчыц
пра мову з мэтай падагульнення ведаў вучням прапануецца падрыхтаваць вуснае выказванне на тэму «Якая роля належыць
роднай мове ў тваім жыцці» або вусную замалёўку на адну з
тэм, прапанаваных у вучэбным дапаможніку: «Наша мова —
цудоўная, спеўная...», «Трапяткое, жывое, як промень у росах,
несмяротнае, роднае матчына слова» (№ 2, с. 16).
IV. Рэфлексія
• Выкажыце свае адносіны да ўрока, закончыўшы фразу: «На
ўроку мы даведаліся..., навучыліся..., свае веды зможам прымяніць...».
V. Дамашняе заданне
Падрыхтаваць выразнае чытанне вершаў П. Броўкі «Калі ласка»
і Яўгеніі Янішчыц «Мова», а таксама адказы на пытанні да твора.

Урокі 4—5. Вершы Уладзіміра Караткевіча
«Бацькаўшчына» і Яўгена Крупенькі
«Ёсць у кожнага з нас...»
Мэты ўрокаў: абудзіць захапленне прыгажосцю роднай зямлі,
данесці да вучняў высокі пафас і задушэўнасць літаратурнага твора; выпрацоўваць уменні аналізаваць вершаваныя творы: вызначаць
ролю сродкаў мастацкай выразнасці ў раскрыцці ідэі твора; выразна,
у патрэбным тэмпе чытаць паэтычныя творы, інтанацыйна выдзяляючы
галоўнае ў тэксце; супастаўляць тэматычна блізкія паэтычныя творы
і творы жывапісу; выхоўваць пачуццё патрыятызму, любові да Радзімы.
Тыпы ўрокаў: урокі камбінаванай будовы.
Абсталяванне: мультымедыйная прэзентацыя краявідаў Беларусі,
створаная паводле жывапісных палотнаў беларускіх мастакоў:
В. Цвіркі, П. Масленікава, М. Iсаёнка, I. Пушкова, А. Казлоўскага,
М. Рагалевіча, В. Бяляўскага, В. Бялыніцкага-Бірулі і іншых. Альбом рэпрадукцый «Мая зямля» (Жывапіс беларускіх мастакоў),
грамзапісы песень на словы Якуба Коласа, Янкі Купалы, Адама Русака і інш. («Спадчына», «Мой родны кут», «Жураўлі на Палессе
ляцяць» — муз. I. Лучанка).
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Эпіграф:

Тваім святлом благаславёны.
Генадзь Пашкоў.

Ход урока
I. Арганізацыйны момант
II. Праверка дамашняга задання
• Назавіце вядомыя вам творы беларускіх пісьменнікаў, у якіх
гучыць прызнанне ў любові да сваёй мовы.
• Якімі рысамі характару беларусаў захапляецца аўтар верша «Калі ласка»? Узгадайце яго прозвішча.
• Вызначце асноўную думку верша «Мова» паэтэсы Я. Янішчыц і выразна прачытайце гэты твор.
III. Вывучэнне новага матэрыялу
Перад тым як на ўроку прагучыць верш Уладзіміра
Караткевіча «Бацькаўшчына», які прачытае папярэдне падрыхтаваны вучань, настаўнік ва ўступным слове, з выкарыстаннем
нагляднасці і абмеркаваннем эпіграфа да ўрока, раскажа пра
нашу Бацькаўшчыну, пра тое, што чалавечая годнасць і вартасць
нараджаецца з любові да сваёй зямлі, з ведання і ўшанавання
яе гісторыі і спадчыны, з любові да роднага слова.
Вызначыць першаснае ўспрыманне верша дапамогуць наступныя пытанні:
• Якія пачуцці выклікаў у вас гэты верш? Якія вобразы
падаліся вам найбольш яркімі і запамінальнымі?
Вучні раскажуць пра свае ўражанні і адзначаць, што верш
перадае прыгажосць і непаўторнасць чароўнага беларускага
краю. Гэта прыгажосць нікога не можа пакінуць абыякавым.
I сярод самых яркіх і запамінальных вобразаў назавуць небакрай, які дагарае за брамай, і месяц, што плыве між воблакаў.
• Якія пачуцці перажывае герой верша, назіраючы за
дарагімі сэрцу краявідамі?
Вельмі важна, каб вучні наблізіліся да тых пачуццяў, што
перададзены ў вершаваных радках, і назвалі іх. Герой перажывае радасць і сум адначасова: радасць ад сузірання прыгажосці,
а сум па юнацтве, якое нельга вярнуць.
Сустрэча з дарагімі краявідамі абуджае замілаванне і радасць: нават простыя і звычайныя рэчы здаюцца чароўнымі.
Раса ўяўляецца герою дымнай і сцюдзёнай — яна пакрывае
траву нібы дым і студзіць ногі; трава лашчыцца — настолькі
пяшчотны яе дотык да босых ног, халадок сумны — шчыміць
сэрца героя і нагадвае аб тым, што маладосць прайшла.
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З мэтай паглыблення ў паэтычны свет, створаны аўтарам,
можна прапанаваць наступнае заданне:
• Устаўце патрэбныя словы ў наступныя вершаваныя радкі
(замест кропак падабраць словы, якія падыходзяць па сэнсе, і
паспрабаваць аргументаваць свой выбар):
Дагарэў за (1) небакрай,
Месяц паміж (2) плыве.
Выйду зноў, як у мінулы май,
Басанож прайдуся па (3).

Словы для выкарыстання:
1. Лесам, брамай, полем.
2. Зорачак, елачак, воблачкаў.
3. Расе, траве, вадзе.
Гэта заданне можа быць выкарыстана ў якасці індывідуальнага
ў час праверкі засваення ведаў па творы.
• Што ўзрушыла сэрца героя? Знайдзіце ў тэксце і зачытайце
радкі, якія перадаюць яго жаль, што немагчыма вярнуць юнацтва.
Мілыя сэрцу мясціны ўзрушылі светлыя ўспаміны юнацкіх
гадоў, калі герой быў закаханы і бязмежна шчаслівы, і сум, што
«подых юні» ўжо нельга вярнуць:
Паімчаць за ёю наўздагон? —
Хоць і схопіш — усё адно падман.
Дзе каханне тых мінулых дзён —
Весніх паркаў бэзавы туман?

• Як мяняецца настрой верша? Што прыходзіць на змену
суму і чаму?
Зноў вясна, і жаль знікае зноў...
О, як добра, як прыгожа жыць!

Герой зноў вяртаецца да сузірання мілых сэрцу малюнкаў
прыроды: бачыць прыгажосць белых бярозак, «травіцы росны
рай», раску, падобную на русалчыну луску.
• Растлумачце лексічнае значэнне слова раска і падбярыце
сінонім да словазлучэння весніх паркаў.
• Што робіць героя верша шчаслівым?
Прыгажосць прыроды і радасць, што жывеш на гэтай зямлі,
нараджаюць у героя пачуццё шчасця і таму вельмі натуральна
гучаць эмацыянальныя радкі:
Мой чароўны беларускі край,
Бацькаўшчына светлая мая!

Звярніце ўвагу вучняў на сродкі мастацкай выразнасці.
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• Знайдзіце найбольш яркія мастацкія вобразы, створаныя пры
дапамозе эпітэтаў і метафар.
Вучні адзначаць, што паэт называе Бацькаўшчыну светлай, таму што яе вобраз выклікае самыя радасныя і светлыя
ўспаміны, а вобраз ракі, якая «ціха цмокае ў сне», створаны
пры дапамозе метафары.
З мэтай назапашвання ведаў пра адрозненне вершаваных
і празаічных твораў варта прапанаваць вучням пазнаёміцца
з празаічным урыўкам з твора У. Караткевіча.
• Параўнайце апісанне прыроды ў паэтычным і празаічным
творы і вызначце, дзе больш эмацыянальна выказваюць свае
пачуцці аўтары.
Уладзімір Караткевіч пра Беларусь: «Я хачу правесці вас па
зямлі, якая для мяне — і мабыць не толькі для мяне — даражэйшая за ўсё, самы ўтульны і чароўны кут.
Якая яна, мая зямля? Гэта залатыя палі збажыны з сінімі
вочкамі васількоў, светлыя ад бяроз гаі, што аглухлі ад птушынага звону, і пушчы, дзе горда нясуць свае кроны алені.
Гэта бясконцыя жылы рэк, у якіх плешчуцца бабры і рыба на
захадзе сонца, і гэта амаль адзінаццаць тысяч азёр, чыстых,
як усмешка дзіцяці».
Вучні павінны самі прыйсці да высновы, што больш эмацыянальна выказаны пачуцці ў паэтычным творы.
З мэтай развіцця вобразнага і аналітычнага мыслення,
творчага ўяўлення, а таксама супастаўлення блізкіх паэтычных твораў і твораў жывапісу пажадана звярнуцца да рэпрадукцый карцін В. Бялыніцкага-Бірулі «Зацвіла калужніца»
і Э. Рымаровіча «Свежая раніца».
• Параўнайце ўспрыманне прыроды мастакамі і паэтам.
Знайдзіце радкі, якія найбольш сугучны пейзажам мастакоў.
Улічваючы ўзровень падрыхтаванасці класа, можна прапанаваць больш канкрэтныя пытанні:
• Што адлюстравана на карцінах мастакоў?
• Якая каляровая гама дапамагае ім перадаць свае пачуцці?
• Што аб’ядноўвае палотны мастакоў з вершам У. Караткевіча
«Бацькаўшчына»?
• Якія вершаваныя радкі можна выкарыстаць у якасці эпіграфа да рэпрадукцый карцін мастакоў В. Бялыніцкага-Бірулі
і Э. Рымаровіча?
Засяроджваецца ўвага вучняў на тым, што на абедзвюх карцінах
паказана прыгажосць беларускіх краявідаў. Мастакі падабралі
светлыя пастэльныя фарбы, каб перадаць някідкую прыгажосць
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роднай зямлі. На рэпрадукцыі карціны В. Бялыніцкага-Бірулі
ўвага акцэнтуецца на цвіценні калужніцы. На фоне сіне-зялёнага
колеру гэтыя кветачкі падобны на маленькія сонечныя зайчыкі.
Рэпрадукцыя карціны Э. Рымаровіча прасякнута лірычным
настроем. Мастак выкарыстаў светлыя адценні колераў: светла-зялёны, блакітны, каб перадаць глыбіню прасторы роднага
краявіду і выразна паказаць нараджэнне новага дня.
Вучні даволі лёгка адзначаюць, што найбольш сугучнымі настрою карцін з’яўляюцца вершаваныя радкі:
Мой чароўны беларускі край,
Бацькаўшчына светлая мая!

З мэтай паглыблення ў паэтычны свет твора і выпрацоўкі
ўменняў аналізаваць яго тэматыку, вучням прапануецца знаёмства
з вершам Яўгена Крупенькі «Ёсць у кожнага з нас...», у якім гучыць яшчэ адно прызнанне ў любові да сваёй Айчыны.
Аналіз гэтага твора можна правесці па наступных пытаннях:
• Якія пачуцці выклікаў у вас гэты верш?
• Што з’яўляецца для паэта крыніцай натхнення?
Вучні адзначаць, што ў кожнага чалавека на зямлі ёсць месца, да якога ён прыкіпеў душою. Гэта месца, дзе ён нарадзіўся
і дзе прайшло яго маленства. Да скону сваіх дзён чалавек «чэрпае адтуль успаміны». У хвіліны радасці ці смутку ён у думках
вяртаецца туды.
У героя вершаванага твора таксама ёсць гэты «незабыўны
маленства куток» — адзіны на свеце, які «заўсёды стаіць
прад вачыма». З ім звязаны самыя лепшыя ўспаміны.
• Назавіце ў тэксце мастацкія вобразы, у якіх для героя
ўвасобілася Радзіма.
Бацькоўская хата з накрытым абрусам сталом, родная матчына мова, лясок за вёскай, бусліны клёкат і ціхі шэпат бяроз — гэтыя вобразы створаны рознымі мастацкімі сродкамі.
• Знайдзіце ў вершы самы распаўсюджаны мастацкі прыём,
які дапамагае паэту раскрыць ідэю твора.
У творы шырока выкарыстаны мастацкі прыём параўнання.
Каб праверыць веды вучняў па яго змесце і паглыбіць тэарэтычныя веды, прапануецца даць азначэнне гэтаму мастацкаму
прыёму і адказаць на наступныя пытанні:
• З чым параўноўвае аўтар
 «незабыўны маленства куток»;
 маленькі лясок за вёскай;
 пірог на бялюткім абрусе;
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 сонца, якое злятае на колас жытнёвы;
 найвялікшае сонца ў матуліным сэрцы;
 матчыну мову?
• Прачытайце радкі верша, у якіх, на вашу думку, выяўлены
самыя моцныя аўтарскія пачуцці ў адносінах да мовы.
• Узгадайце аўтара і верш, у якім герой твора таксама гатовы
аддаць жыццё за тое, каб не перастала гучаць матчына мова.
• З чым у вас звязаны вобраз нашай Радзімы? Наколькі ваша
бачанне супадае з аўтарскім?
• У якіх вершаваных радках заключана галоўная думка твора?
• У чым выяўляецца адметнасць аўтарскага прызнання ў любові да сваёй Радзімы?
IV. Замацаванне
Прапануецца гульня, якая выпрацоўвае ўвагу і паглыбляе
веды пра мастакоў беларускай культуры.
Умова гульні: клас дзеліцца на дзве каманды. Час гульні абмежаваны трыма хвілінамі. Настаўнік называе імёны вядомых
беларускіх мастакоў і дадае слова — пісьменнік. Калі з гэтым
паведамленнем згаджаюцца, паднімаюць рукі. У пералік, час
ад часу, уводзяцца імёны вядомых людзей, якія не з’яўляюцца
дзеячамі мастацтва слова, і таксама дадаецца — пісьменнік.
Янка Купала — пісьменнік;
Вітольд Бялыніцкі-Біруля — пісьменнік (мастак);
Якуб Колас — пісьменнік;
Пятрусь Броўка — пісьменнік;
Максім Танк — пісьменнік;
Уладзімір Сулкоўскі — пісьменнік (мастак);
Валерый Карэтнікаў — пісьменнік (кампазітар);
Яўгенія Янішчыц — пісьменнік;
Анатоль Грачанікаў — пісьменнік;
Эдуард Рымаровіч — пісьменнік (мастак);
Пераможцам становіцца тая каманда, якая за пэўны час
дапусціць менш памылак.
З мэтай вызначэння ўзроўню засваення паэтычных твораў
прапануецца паразважаць над пытаннем:
• Як вы лічыце, чаму пісьменнікі, музыканты, мастакі ў сваёй
творчасці значнае месца адводзяць ушанаванню Бацькаўшчыны?
V. Рэфлексія
• Дайце ацэнку ўроку і сваёй працы на ім:
1. Стаяць, схіліўшы галаву, — нізкі ўзровень актыўнасці, не
задаволены ўрокам і сваёй працай на ім.
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2. Стаяць па стойцы «смірна» — урок і праца на ім у цэлым
задавальняе, але можна было б лепш.
3. Стаяць высока ўзняўшы галаву — высокі ўзровень
актыўнасці, урок і праца на ім вельмі спадабаліся.
VI. Дамашняе заданне
Падрыхтаваць выразнае чытанне верша У. Караткевіча «Бацькаўшчына» і адказы на пытанні і заданні (№ 1, 3) да раздзела.

Урок 6. Урок развіцця маўлення.
Вуснае выказванне на адну з тэм
Мэты ўрока: абудзіць патрыятычныя пачуцці вучняў (любоў да
зямлі, захапленне яе прыродай, гонар за слаўную гісторыю беларусаў,
іх культуру, векавыя традыцыі); абагульніць і сістэматызаваць веды
і ўменні, набытыя пяцікласнікамі пры вывучэнні раздзела вучэбнага дапаможніка «Мой чароўны беларускі край…»; пазнаёміць вучняў
з методыкай падрыхтоўкі вуснага выказвання з элементамі апісання
і разважання; вучыць аналізаваць пейзажныя творы жывапісу,
супастаўляць іх з мастацкімі апісаннямі прыроды ў літаратурным
творы.
Тып урока: урок-творчасць.

Ход урока
I. Арганізацыйны момант
II. Вывучэнне новага матэрыялу
Методыка падрыхтоўкі вуснага выказвання2 з элементамі
апісання і разважання можа выглядаць наступным чынам:
1. Тлумачэнне навучальнай задачы: стварэнне вуснага выказвання.
2. Засваенне асноўных тэарэтычных паняццяў.
3. Знаёмства з тэмамі вуснага выказвання.
Настаўнік прапаноўвае некалькі тэм, каб у вучняў была магчымасць выбару.
Прыкладныя тэмы для выказванняў:
«Мой родны кут, як ты мне мілы!»
«О Радзіма, табой напоўнена сэрца да краю!..»
Больш падрабязна гл.: Праскаловіч, В. У. Конкурс вусных
выказванняў: метадычныя парады. — Мінск: Роднае слова, 2011. —
№ 3. — С. 86–88.
2
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«Яснага блакіту табе, зямля бацькоў, родны кут!»
«Хіба ж ёсць у свеце шчасце лепшае, як пад небам Бацькаўшчыны жыць?»
«Беларусь мая, сонца, дарагая і родная маці!»
«Наша мова — цудоўная, спеўная…»
«Бацькаўшчына светлая мая…»
«Багата, родная ты мова»
«Пароль неўміручасці — родная мова»
«Дык шануй, Беларус, сваю мову...»
Прапанаваныя загалоўкі звязных выказванняў ужо вызначылі
не толькі тэму, але і тып маўлення — разважанне (апісанне).
Задача, якая стаіць перад вучнямі, дастаткова канкрэтная:
адказаць на пастаўленае пытанне.
Падрыхтоўка да звязнага выказвання зводзіцца да перадачы
ў сістэматызаваным выглядзе думак і аргументаў, якімі будзе
карыстацца вучань.
Больш падрабязна, як рыхтаваць звязнае выказванне-разважанне, вучні знаёміліся на ўроках мовы і пры падрыхтоўцы адказаў на праблемныя пытанні на папярэдніх уроках літаратуры.
Вучні запісваюць у сшыткі схему пабудовы выказвання-разважання.
1. Тэзіс.
2. Аргументы (доказы, матывы, абгрунтаванні), прыклады.
3. Вывад або заключэнне.
На наступным этапе ўрока праводзіцца франтальнае апытванне.
• Што з’яўляецца тэзісам?
• Як вы разумееце паняцці «аргументы» і «прыклады»?
• Якім павінен быць вывад?
Вучні прыгадаюць, што тэзіс — гэта дакладны адказ на
пастаўленае пытанне, яго яшчэ можна назваць асноўнай думкай
выказвання. Тэзіс — гэта заўсёды сцвярджэнне. А калі нешта
сцвярджаем, то патрэбны доказы, аргументы і прыклады, якія
дапамогуць гэта зрабіць. Вывад або заключэнне — абагульненне выказанага або сціслае паўтарэнне галоўнай думкі (тэзіса)
вашага выказвання. Часам да гэтай схемы дадаецца ўступ, каб
увесці ў праблему, зразумець яе.
Настаўнік падсумоўвае адказы вучняў і дае наступныя парады:
• у выказванні пажадана выкарыстаць факты з прачытаных
твораў або цытаты;
• па магчымасці падабраць эпіграф — выказванне, якое
змяшчаецца адразу пасля загалоўка і перадае асноўны сэнс наступнай размовы, выказвання або зместу твора.
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Вучням даволі складана самастойна падабраць эпіграф, таму
можна прапанаваць некалькі выслоўяў на выбар (яны папярэдне
запісаны на дошцы):
Прапрадзедаў маіх жывая мова —
Майго народа першая аснова,
Душы яго шырокі, чысты свет!
Еўдакія Лось.
Мой чароўны беларускі край,
Бацькаўшчына светлая мая!
Уладзімір Караткевіч.
Беларусь — мая маці і мова, паветра і хлеб.
Анатоль Вялюгін.
Беларусь, азёрнай, і жытнёвай,
I зубрынай нараклі цябе.
Казімір Камейша.

Неабходна адзначыць, што прапанаваныя тэмы дастаткова
складаныя, яны патрабуюць сур’ёзнага роздуму і, магчыма, не
ўсе вучні змогуць даць аргументаваны адказ на гэтыя пытанні.
Таму для часткі вучняў заданні можна спрасціць. Напрыклад,
настаўнік сам фармулюе тэзіс да тэмы, а вучні толькі падбіраюць
аргументы і спрабуюць зрабіць вывад, або, наадварот, настаўнік
прапаноўвае аргументы, а тэзіс і вывад — вучні. Як абагульненне перад самастойнымі звязнымі выказваннямі можна прапанаваць пазнаёміцца з узорамі выступленняў вучняў папярэдніх
гадоў (гл. Дадатак 1).
Апошні этап урока — выказванні вучняў. Пры гэтым пажадана, каб вучні самастойна знаходзілі недакладнасці ў выступленнях аднакласнікаў і спрабавалі іх выправіць.
ІІІ. Дамашняе заданне
Падрыхтаваць вуснае выказванне на адну з тэм: «Наша жытняя і васільковая, несмяротная Беларусь!», «Трапяткое, жывое,
як промень у росах, несмяротнае, роднае матчына слова» і інш.
• Вашы ўражанні ад вершаў, прачытаных у раздзеле вучэбнага дапаможніка «Мой чароўны беларускі край...», дапамогуць
у падрыхтоўцы вуснага выказвання. Карыстайцеся паэтычнымі
вобразамі, якія вас найбольш усхвалявалі, былі сугучнымі
вашым пачуццям і думкам. Падбярыце ілюстрацыі да сваёй
замалёўкі, скарыстаўшы рэпрадукцыі карцін вядомых мастакоў
ці фотаальбомы з беларускімі краявідамі.
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Урок 7. Вусная народная творчасць.
Беларускія народныя казкі,
іх віды і жанравыя адметнасці
1. Адукацыйная мэта ўрока: узнавіць, паглыбіць і сістэматызаваць
веды вучняў пра вусную народную творчасць і фальклорныя казкі.
Задачы ўрока па дасягненні адукацыйнай мэты:
 актуалізацыя ўяўленняў аб шматжанравасці нацыянальнага
фальклору;
 азнаямленне з відамі народных казак (чарадзейнымі, бытавымі,
казкамі пра жывёл) і іх жанравымі адметнасцямі;
 фарміраванне ўмення адрозніваць розныя віды народных казак,
вызначаць тэматычную дамінанту казкі, разумець асноўны канфлікт,
заўважаць адметнасці будовы, своеасаблівую лексіку (багацце трапных выслоўяў, паўторы і інш.).
2. Развіццёвая мэта ўрока: забяспечыць умовы для развіцця
ў вучняў культуратворчасці.
Задачы ўрока па дасягненні развіццёвай мэты:
 развіццё назіральнасці, вобразнага ўяўлення і памяці пры рабоце з казачнымі тэкстамі;
 развіццё мастацка-вобразнага, эўрыстычнага мыслення,
маўлення;
 развіццё вопытаў літаратурнай крэатыўнасці: выразнае чытанне казак розных відаў, мастацкае расказванне, творчы пераказ.
3. Выхаваўчая мэта ўрока: забяспечыць умовы для пашырэння
вопыту эмацыянальна-каштоўнасных адносін да нацыянальнага казачнага эпасу.
Задачы ўрока па дасягненні выхаваўчай мэты:
 стымуляванне інтарэсу да нацыянальнага фальклору і народных казак;
 спасціжэнне вучнямі выхаваўчай ідэі фальклорных казак.
Тып урока: урок вывучэння новага матэрыялу.
Абсталяванне: выстава кніг «Народныя казкі», рэпрадукцыі
карцін па матывах беларускіх народных казак у творах мастакоў
А. Александровіча, А. Навіцкага, Ю. Зайцава, В. Валынца, У. Гладкевіча
і інш.; мультфільмы, тэатральныя, тэле- і радыёспектаклі па казках;
кластары; памяткі.
Эпіграф:
Ад прадзедаў спакон вякоў
Нам засталася спадчына;
Паміж сваіх і чужакоў
Яна мне ласкай матчынай...
Янка Купала.
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Ход урока
I. Арганізацыйны момант
II. Вывучэнне новага матэрыялу
Ва ўступным слове настаўнік акцэнтуе ўвагу на новым раздзеле вучэбнага дапаможніка «За смугою стагоддзяў», на творах, якія будуць вывучацца ў гэтым раздзеле.
Настаўнік з выкарыстаннем нагляднасці і абмеркаваннем
эпіграфа да ўрока паведамляе, што ўрок будзе прысвечаны загадкаваму і незвычайнаму свету народнай казкі.
Настаўнік нагадае вучням, што іх першая сустрэча з казкай адбылася яшчэ ў маленстве. Казка, расказаная бабуляй
або матуляй, адкрывала незвычайны, фантастычны свет, дзе
героі-асілкі змагаюцца са злом і адольваюць яго. Займальныя
і паэтычныя, вясёлыя і неверагодныя казкі — спадарожнікі
ў жыцці, якія робяць людзей лепшымі і прыгажэйшымі, вучаць
быць добрымі, спагадлівымі.
Актуалізацыя ведаў вучняў па тэме
У час суразмоўніцтва вучні змогуць выкарыстаць свае веды,
атрыманыя на ўроках рускай літаратуры пры вывучэнні тэмы
«Народныя казкі», а таксама прыгадаць вывучаныя ў пачатковых класах жанры фальклору.
Настаўнік высвятляе, як вучні разумеюць тэрмін «вусная народная творчасць».
Вучні ў сваіх адказах адзначаць, што гэта творы, складзеныя
народам, якія перадаваліся з пакалення ў пакаленне вусна.
Настаўнік далей задае пытанне: «Якія з гэтых твораў вам
знаёмы?»
У вучнёўскіх адказах прагучыць: казкі, прыказкі і прымаўкі,
загадкі, песні, легенды, паданні і г. д.
З мэтай назапашвання ведаў пра вусную народную творчасць мэтазгодна прапанаваць вучням пазнаёміцца са зместам
артыкулаў «Вусная народная творчасць» і «Народныя казкі»,
размешчаных у вучэбным дапаможніку на с. 17–20. Варта
засяродзіць увагу пяцікласнікаў на новых азначэннях: фальклор, казка (чарадзейная, бытавая казка, казка пра жывёл).
Прачытаўшы артыкул, настаўнік задае пытанні (с. 20–21 вучэбнага дапаможніка).
Вучням можна прапанаваць скласці кластар (што ў перакладзе з англійскай мовы абазначае «сузор’е», «пучок», «гронка» — графічная арганізацыя матэрыялу, ланцужок элементаў
27

таго ці іншага паняцця), дапоўніць яго і ўпісаць асноўныя жанры фальклору.

Вучэбная дзейнасць на наступным этапе скіравана на
спасціжэнне вучнямі ўнутрыжанравай дамінанты, па якой можна правесці супастаўляльны аналіз розных відаў казак.
Знаёмства з адметнымі спосабамі вобразнага адлюстравання рэчаіснасці, з’яў і падзей у казачных тэкстах і асаблівасцях
вымыслу (фантастыкі) кожнага з «казачных светаў» можна
ажыццявіць праз запіс наступных паняццяў:
 казкі з «дзівосным» светам (чарадзейныя казкі — нязбытныя гісторыі, у якіх адлюстраваны з'явы, немагчымыя ў жыцці);
 казкі са «змешаным» светам (казкі пра жывёл, у якіх небывалая гісторыя адбываецца з удзелам людзей і жывёл, пры
спалучэнні элементаў рэальнага і нерэальнага);
 казкі з «умоўным» светам (бытавыя казкі, у якіх зусім
рэальныя жыццёвыя гісторыі, што адбываюцца з людзьмі,
атрымліваюць незвычайную рэалізацыю).
Наступны этап работы: вызначыць, у якіх тэкстах апісваецца
фантастычная гісторыя, у якіх — небывалая пра звяроў,
а ў якіх — рэальная, але незвычайная. У выніку такой работы
вучні высветляць, што тэкст «Музыкі» — казка пра жывёл («змешаны» свет); «Залаты птах» — чарадзейная казка («дзівосны»
свет); «Разумная дачка» — бытавая казка («умоўны» свет).
Такім спосабам у вучняў фарміруецца ўяўленне, што менавіта
разнавіднасць «казачнага свету», якая абумоўлена якасцю вымыслу, фантастыкі, вызначае змест, сюжэт казкі.
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Пры гэтым настаўнік у працэсе асэнсавання твора дапамагае
вучням назапашваць неабходныя літаратурныя веды на аснове
засваення сутнасці канкрэтных тэарэтычных паняццяў. Уменне
адрозніваць чарадзейную казку ад іншых відаў фарміруецца
ў вучняў у працэсе азнаямлення з наступнай памяткай.
Памятка

У гэтай казцы шмат незвычайнага, чароўнага, фантастычнага,
таму такую казку называюць чарадзейнай. Героі гэтых казак вядуць
барацьбу са злом і заўсёды перамагаюць, адольваюць любыя перашкоды і ахвяруюць сабой дзеля людскога шчасця. Чарадзейныя казкі
вылучаюцца сваімі зачынамі: «У некаторым царстве, у некаторым гасударстве…», «Калісьці, даўным-даўно, не за нашай памяццю,
можа яшчэ і бацькоў і дзядоў нашых не было на свеце, жылі-былі…»
і канцоўкамі: «Я там быў, мёд-пітво піў, па барадзе цякло, а ў роце
не было…», «Пасеяў мужык аўса, вось і казка ўся». У чарадзейных казках шмат прыказак, прымавак, трапных выразаў. Асаблівай прыметай
з'яўляецца частае выкарыстанне трохразовых паўтораў, калі адно і
тое ж дзеянне адбываецца тройчы: герой тройчы б'ецца з ворагам, тройчы сватаецца, тры пакоі праходзіць у зачараваным царстве (як у казцы
«Залаты птах»). Так адбываецца выпрабаванне героя на цярплівасць
і мужнасць. Гэтым самым у казцы падкрэсліваецца яе дзівосны,
цудоўны змест. Народныя героі, якія ўвасабляюць лепшае ў чалавеку,
супрацьстаяць цёмным сілам казачнага царства-паганства і перамагаюць, атрымліваючы ў якасці ўзнагароды царэўну ці прыгажуню-прынцэсу, а ў прыдачу паўцарства ці паўкаралеўства. Але пры гэтым больш
за ўсё цэняць свабоду і шчасце. У чарадзейных казках часта сустракаюцца фантастычныя істоты (Цуда-Юда, Баба Яга, Кашчэй Бессмяротны, Цмок трохгаловы і інш.), цудадзейныя прадметы (залатая табакерка, чароўны клубок, маладзільныя яблыкі, жывая «гаючая» вада і
інш.). У чарадзейных казках часта памочнікамі станоўчых герояў становяцца жывёлы (конь, кароўка, каток і інш.), якія служаць ім у знак
удзячнасці за дапамогу і спагадлівасць. Чарадзейныя казкі — гэта цэлыя фантастычныя гісторыі і заўсёды заканчваюцца перамогай дабра.
Такім чынам, чарадзейная казка распазнаецца па наступных прыметах: незвычайная сітуацыя, незвычайны герой, незвычайныя дзеянні
героя — перабольшанні (гіпербалізацыя), цудадзейныя памагатыя
і рэчы, «казачныя метамарфозы» (фантастычныя пераўтварэнні),
трохразовыя паўторы, адметная казачная лексіка.

Падобным чынам можна ажыццявіць засваенне вучнямі тэарэтычных ведаў аб казках пра жывёл і бытавых.
Замацаванне ведаў пра адметнасці казкі як жанру можна
арганізаваць у выніку калектыўнай працы па запаўненні наступнай табліцы.
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Асаблівасці Казкі пра жывёл

Герой

Рысы

Якасці

Бытавыя казкі

Жывёлы (звяЗвычайныя
ры, птушкі,
людзі, якія
рыбы, іншыя
не валодаюць
жывыя істоты) і звышнатунават расліны
ральнай сілай,
але перамагаюць ворагаў
сваім розумам,
мудрасцю,
знаходлівасцю
Сваімі паводзінамі яны нагадваюць людзей —
добрых, працавітых або жорсткіх,
непрыстойных,
злых
Адданае сяброўства, кемлівасць, лянота,
баязлівасць,
сквапнасць

Дзейнічаюць
у звычайных
жыццёвых
абставінах

Жорсткасць,
прагнасць,
хцівасць,
здрадніцтва

Чарадзейныя
казкі

Незвычайныя
героі (багатыры,
казачныя асілкі,
волаты), часам
звычайныя людзі,
якім дапамагаюць
чараўнікі, сілы
прыроды, а таксама цудадзейныя
прадметы: кілімсамалёт, жывая
вада і г. д.
Завершаныя фантастычныя гісторыі.
Пачварныя істоты
(Кашчэй Бессмяротны, Баба-Яга, Паганы Цмок, злыя
чарадзеі)
Героі змагаюцца са злом,
несправядлівасцю
і заўсёды
перамагаюць

Паглыбленне ведаў вучняў аб казачным эпасе можна
арганізаваць праз стварэнне рэальных і ўяўных сітуацый зносін
са светам казак. З гэтай мэтай можна выкарыстаць аўтэнтычныя
матэрыялы, у тым ліку відэафільмы, вучэбныя тэлевізійныя
праграмы (тэлеўрок «Беларускія народныя казкі» падрыхтаваны творчым аб’яднаннем навукова-папулярных і асветніцкіх
праграм «БТ — школе. Беларуская літаратура» (аўтар і вядучая
праграмы В. У. Праскаловіч)).
III. Замацаванне
Аналітычная гутарка
У ходзе гутаркі вучні адказваюць на пытанні і выконваюць
наступныя заданні:
• Што з’яўляецца зместам казак «Музыкі», «Залаты птах»,
«Разумная дачка» (гісторыя: нязбытная, небывалая або рэальная)? Абгрунтуйце сваё меркаванне.
• Ахарактарызуйце час і месца дзеяння.
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• Апішыце сітуацыі, у якія трапляюць казачныя героі. Якую
з сітуацый можна назваць неверагоднай, чарадзейнай? Чаму?
• Параўнайце герояў трох казак і вызначце іх своеасаблівасць.
• Што сцвярджаюць казкі пра жывёл? Што асуджаецца
ў бытавых казках? Чаму вас вучаць чарадзейныя казкі?
IV. Падвядзенне вынікаў урока. Рэфлексія
Настаўнік выкарыстоўвае тэхналагічную карту рэфлексіі
«Казачныя астравы» (гл. Дадатак 4).
Пасля інструктажу па выкананні вучні адзначаюць на карце свой караблік, які стане паказчыкам эмацыянальнага стану
пасля праведзенага ўрока паводле прапанаванага настаўнікам
дыдактычнага сцэнарыя.
V. Дамашняе заданне
Адказаць на пытанні і заданні да раздзела; падрыхтаваць пераказ любімай фальклорнай казкі, намаляваць да яе ілюстрацыі
і выкарыстаць іх у сваім пераказе.

Урок 8. Чарадзейная казка «Залаты птах»
Мэты ўрока: вучыць аналізаваць змест казкі; вызначаць адметнасці
будовы і элементы чарадзейнага ў ёй; развіваць уменні вучняў перадаваць напружанасць дзеяння пры чытанні, узнаўляць паслядоўнасць
падзей пры вусным пераказе, выдзяляць эпізоды, важныя для
характарыстыкі казачных герояў, разумець сутнасць канфлікту ў творы; садзейнічаць спасціжэнню вучнямі выхаваўчай ідэі казкі.
Тып урока: урок-падарожжа.
Абсталяванне: фоназапіс мелодыі «У гасцях у казкі»; люстэркі;
дыдактычныя карты для работы ў групах; табліца; мультымедыйная
ўстаноўка.
Эпіграф:
Усіх нас гадуюць
Матчыны казкі.
Яны вучаць
Родную мову любіць,
На крылах юнацтва
Уздымацца пад хмары,
З няпраўдай змагацца,
А з праўдай дружыць…
Максім Танк.
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Ход урока
I. Арганізацыйны момант
Гучыць мелодыя ўсім вядомай песні «У гасцях у казкі», якая
стварае пэўны эмацыянальны настрой.
Настаўнік выкарыстоўвае прыём інтэрактыўнай тэхналогіі
«Люстэрка»: вучні разам з настаўнікам усміхаюцца ў люстэркі,
кажуць свайму адлюстраванню некалькі кампліментаў, потым — суседу па парце.
II. Паведамленне тэмы ўрока
• Сёння мы здзейснім незвычайнае падарожжа ў свет чарадзейнай казкі. Казка нарадзілася вельмі даўно, перш чым чалавек навучыўся чытаць і пісаць. Складалі казкі народныя
летуценнікі і расказвалі іх родным і сябрам, а тыя перадавалі
казку далей. I ішла яна па ўсім свеце з вуснаў у вусны, яркая,
разумная, вясёлая. Не раз перад сном, мабыць, расказвалі вам
казкі вашы матулі і таты, бабулі і дзядулі. А вы, калі станеце дарослымі, будзеце таксама расказваць гэтыя незвычайныя
гісторыі сваім дзецям?
Зварот да эпіграфа, запісанага на дошцы
Настаўнік чытае эпіграф і звяртаецца да вучняў:
— Як вы думаеце, што паэт меў на ўвазе?
III. Актуалізацыя вывучанага
• Да якога віду казак адносіцца казка «Залаты птах»?
(Вучні павінны аргументаваць свой адказ.)
• Якія асаблівасці чарадзейных казак вы ведаеце?
IV. Аналітычная гутарка па выяўленні першаснага ўспрымання
твора
• Якое ўражанне пакінула ў вас казка «Залаты птах»?
• З якімі героямі вы пазнаёміліся?
• Якія эпізоды казкі вам здаліся найбольш цікавымі? Чаму?
• Ці сустракаліся ў творы незразумелыя словы? (Тлумачэнне значэння слоў можна зрабіць, карыстаючыся тлумачальным
слоўнікам, можна абысціся толькі каментарыем настаўніка.)
V. Работа ў групах па выяўленні ступені засваення вучнямі
зместу казкі
1-я група: Скласці план казкі.
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Дадатковая інфармацыя

Для запамінання казачнага сюжэта прапаноўваецца скласці
план. Пяцікласнікі яшчэ недастаткова валодаюць гэтым відам чытацкай дзейнасці, таму настаўніку варта спецыяльна вучыць, паказваючы яе паэтапна:
а) падумаць, колькі карцін можна намаляваць да казкі;
б) вызначыць, на колькі частак можна падзяліць тэкст;
в) сказаць, пра што пойдзе размова ў кожнай частцы;
г) даць загалоўкі кожнай частцы;
д) абмеркаваць прапанаваныя варыянты загалоўкаў і выбраць
найлепшыя.

Прыблізны план
1. Былі ў бацькі тры сыны.
2. Залатая яблынька.
3. Невядомы злодзей.
4. У пошуках залатога птаха.
5. Выратаванне братоў.
6. Расправа братоў.
7. Вяртанне дамоў.
2-я група: Вучням можна прапанаваць узнавіць тэкст казкі (урывак запісваецца на картках для кожнага вучня) і зачытаць яго.
Набраў Iван цэлы жмут ______ і пайшоў на______. Сядзіць
на______, стругае______, ды песенькі пад нос сабе ______.
Пачало на дзень ______. Чуе Iван — нешта здалёку______.
Стаіўся ён, углядаецца. Аж бачыць — ляціць да яблынькі птах.
Падляцеў______ і хацеў схапіць, а Iван злаўчыўся ды цап яго
за хвост! Вырваўся птах і ______ без яблыка. Глядзіць Iван,
аж у яго руцэ тры ______ засталіся.
Дадатковая інфармацыя
Прыём «Стылістычная гульня» (або стылістычны эксперымент,
сутнасць якога, паводле А. М. Пяшкоўскага, у «штучным прыдумванні
стылістычных варыянтаў да тэксту»). Стылістычны эксперымент
уяўляе сабой наўмыснае скажэнне тэксту — пропуск або замена
асобных слоў, змяненне сінтаксічнай канструкцыі або дзяленне тэксту на абзацы; мае на мэце даць вучням матэрыял для параўнання,
акцэнтаваць іх увагу на выбары слова.

3-я група: Вучням прапаноўваецца зрабіць «мантаж тэксту» — расставіць абзацы так, каб атрымаўся тэкст (урывак
з казкі запісваецца на картцы), і зачытаць.
Пабег Iван далей. Ускочыў у першы пакой, схапіў меч —
вельмі ж ён прыгожы быў! А меч як забразджыць... Усё ў зачараваным палацы абудзілася. Усе кінуліся за Iванам. Ды Iван не
драмаў — як страла праляцеў каля сабак і выскачыў з палаца.
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Вось перад ім і залатая клетка вісіць, а ў ёй залаты птах
сядзіць. Як убачыў Iван птаха-злодзея, дык і на перасцярогу
забыўся. Схапіў клетку, сарваў са сцяны. I тут такі звон
пайшоў... Спалохаўся Iван ды назад. У другім пакоі зачапіўся
знячэўку за залаты гадзіннік. Той давай спяваць, на ўсе лады
выцінаць.
Пайшоў Iван у зачараваны палац. Мінуў браму з сабакамі,
увайшоў у першы пакой, у другі. Бачыць — розных майстроў
тут безліч: і сталяры, і слесары, і муляры. А каля іх варта
з шаблямі ды стрэльбамі. I дзе хто што рабіў, там і заснуў.
Падзівіўся Iван на іх ды пайшоў далей, у трэці пакой.
Заданне можна ўскладніць і прапанаваць вучням адказаць
на пытанне: Якім элементам кампазіцыі адпавядаюць прыведзеныя ўрыўкі казкі «Залаты птах»?
А. Прыставіў увечары старэйшы сын Сцяпан да яблыні
драбіны, залез на іх, сядзіць ды на скрыпцы іграе.
Б. Вырасла ў аднаго чалавека ў садзе яблынька, а на ёй —
залатыя яблыкі.
В. Забраў Iван братоў, расказаў ім, як дастаў залатога птаха, і пайшлі ўсе разам дахаты. Прыйшлі яны ў цёмны лес, браты
забілі Iвана, а самі забралі залатога птаха ды пабеглі дамоў.
Г. Выгнаў бацька старэйшых сыноў з дому, а з Iванам
і цяпер жыве.
Д. Былі ў аднаго чалавека тры сыны: два разумныя,
а трэці — дурны.
Е. Iван і расказаў пра тое, як ён залатога птаха дастаў,
як братоў у караля выкупіў і як яны яго забілі, а добрая
ваўчыха ажывіла.
Правільны адказ: зачын — Д, завязка дзеяння — Б, развіццё дзеяння — А, кульмінацыя — В, развязка — Е, канцоўка — Г.

Аналітычная гутарка па казцы
У ходзе гутаркі на дошцы будзе састаўлена табліца з характарыстыкамі братоў.
Сцяпан

Піліп

Iван

• Колькі сыноў было ў бацькі? Што пра іх гаворыцца ў казцы? Зачытайце адпаведныя радкі з тэксту.
• Хто з братоў аказаўся самым сумленным, вартуючы яблыню?
• Як аднесліся браты да ўдачы Iвана?
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• Зачытайце ўрывак, дзе расказваецца, як браты адпраўляюцца на пошукі залатога птаха.
• Што з імі здарылася?
• Праз якія выпрабаванні давялося прайсці малодшаму брату ў пошуках залатога птаха? Аднавіце паслядоўнасць падзей
у адпаведнасці з чацвёртай часткай плана і паспрабуйце зрабіць
яе мастацкі пераказ.
• Чым аддзячылі Iвану браты? Як іх характарызуе гэты
ўчынак?
• Што зрабіў бацька, калі даведаўся пра паводзіны сыноў?
• Параўнайце характарыстыкі братоў. Хто з іх з’яўляецца
станоўчым персанажам?
• Якія чалавечыя заганы выкрывае казка?
• Падрыхтуйцеся да мастацкага пераказу казкі «Залаты
птах» згодна з планам, складзеным у пачатку ўрока. Пастарайцеся захаваць усе адметнасці казачнага апавядання.
Дадатковая інфармацыя

На працягу некалькіх урокаў вучні «пагружаюцца» ў жанравую
сістэму і натуральна спасцігаюць асаблівасці казкавай прозы і тыя
тэарэтычныя паняцці, якія з ёю звязаны. Пытанні літаратуразнаўчай
тэорыі акрэслены ў вучэбнай праграме па беларускай літаратуры.
У працэсе аналізу чарадзейнай казкі «Залаты птах» увага вучняў
засяроджваецца на мастацкай гіпербале як сродку характарыстыкі
персанажа. Назапашванне першапачатковых ведаў адбываецца праз
уключэнне вучняў у гульнявую дзейнасць. Факталагічнай асновай
для гульні-віктарыны «Чаго на свеце не бывае?» можа стаць матэрыял, узяты з народнай казкі «Удовін сын».

Гульня-віктарына «Чаго на свеце не бывае?»
«Удовін сын — 4-гадовы хлопчык — настолькі дужы, што
адважыўся ісці змагацца з страшэнным змеем; ён кідае за
воблакі медную палку ў дваццаць пяць пудоў вагой, а палка
ў дванаццаць пудоў пераломваецца аб яго калена. Вадапой
выпівае адразу мора, Пражора з’ядае склеп пірагоў, Вусення
адным вусам стаў (млын) трымае, другім — нябёсы» і г. д.
Праверка якасці асэнсавання тэрміна «гіпербала ў казцы»
Праца з даведачным апаратам вучэбнага дапаможніка
(«Кароткі слоўнік літаратурных паняццяў», с. 171). У выніку
эўрыстычнай дзейнасці вучні самастойна знаходзяць адказ на
пытанне «Чаму для паказу сілы народнага героя выкарыстаны
прыём гіпербалізацыі?» і падмацоўваюць прыкладамі з тэксту
казкі «Залаты птах».
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Вучні ў сваіх адказах адзначаць, што побач з фізічнай перавагай народнага героя чарадзейная казка гіпербалічна
сцвярджае яго разумовую і маральную перавагу. Такім чынам,
у казках заўсёды перамагаюць сілы дабра, а зло высмейваецца
і караецца.
VI. Падагульненне
На пачатку ўрока вы ўзгадвалі, што адметнасцю чарадзейных казак з’яўляецца адлюстраванне ў іх барацьбы дабра і зла.
• Хто ў казцы «Залаты птах» увасабляе дабро, а хто — зло?
Хто перамагае ў канфлікце дабра і зла?
• Якія якасці дапамагаюць чалавеку стаць непераможным,
героем? Зачытайце характарыстыку Iвана.
Зварот да эпіграфа
• Ці спадабалася вам казка «Залаты птах»?
• У чым яе павучальны сэнс?
• Якія станоўчыя якасці сцвярджаюцца ў абмеркаваным на
сённяшнім уроку творы?
• Хто з казачных герояў з’яўляецца носьбітам гэтых якасцей?
• Што аб’ядноўвае казку «Залаты птах» з іншымі казачнымі
гісторыямі?
VII. Падвядзенне вынікаў работы ўрока. Рэфлексія
• Ці спадабалася вам наша сённяшняе падарожжа ў незвычайны свет чарадзейных казак?
• Замацуйце папяровы караблік на тым астраўку, які адпавядае стану вашай душы ў канцы ўрока (гл. Дадатак 4).
VIII. Дамашняе заданне
1. Падрыхтаваць мастацкі пераказ аднаго з урыўкаў казкі
«Залаты птах» (на выбар вучняў).
2. Намаляваць ілюстрацыю да казкі і даць ёй каментарый.
3. Навучыцца выразна чытаць урывак з казкі (на выбар
вучняў).
Творчае заданне і інструктаж па яго выкананні
«Дамысліць» далейшыя падзеі твора, прапануючы свой варыянт іх разгортвання. Прыдумайце працяг казкі з далейшымі
прыгодамі Iвана і раскажыце пра гэта на занятках. Дачытайце
казку «Залаты птах» да кульмінацыйнага моманту («Прыйшлі
яны ў цёмны лес, браты забілі Iвана, а самі забралі залатога
птаха ды пабеглі дамоў») і надайце казцы новы ход падзей. Як
цяпер будзе разгортвацца сюжэт вашай казкі? Дапішыце яе.
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Iндывідуальныя заданні (па жаданні)
1. Вучням прапаноўваецца выкарыстаць артыкулы з розных
слоўнікаў (тлумачальны, этымалагічны, беларуска-рускі, рускабеларускі) і стварыць «пашпарт» для слоў «запечак», «лучынка», «драбіны», «жмут» (на выбар) па наступнай мадэлі:
а) нацыянальнасць: спрадвечнае або запазычанае;
б) узрост: устарэлае або неалагізм;
в) сфера ўжывання: агульна- або неагульнаўжывальнае (дыялектызм, прафесіяналізм, тэрмін, жарганізм);
г) стылістычная афарбоўка: размоўнае або кніжнае;
д) рускамоўны варыянт.
2. Вучням прапаноўваецца ўявіць, што тэкст, з якім яны працуюць, мае электронны выгляд. Гэта дазваляе ўставіць у яго
гіперспасылку — невялікі тэкст-інфарматар, дзе прыводзяцца
сціслыя звесткі пра «казачны атрыбут», што зацікавіў чытача.
Дадатковая інфармацыя

Напрыклад, тэкст казкі «Залаты птах» можа быць дапоўнены
наступнымі гіперспасылкамі да словазлучэння «старая ваўчыха»:
«У многіх казачных тэкстах воўк выступае надзейным памочнікам
і абаронцам чалавека (параўн. пушкінскія радкі: «В темнице там царевна тужит, а бурый волк ей верно служит»)» (паводле У. I. Коваля); жывая вада: «Гэты вобраз часта сустракаецца ў казачных творах
і сімвалізуе перамогу дабра над злом, аднаўленне з мёртвых».
З дапамогай даведачна-інфармацыйнай літаратуры або інтэрнэтрэсурсаў вучні могуць стварыць гіперспасылкі да найбольш пашыраных у чарадзейных казках міфонімаў (уласнае імя прыдуманага
персанажа любой катэгорыі ў міфах і казаннях): Баба Яга, Кашчэй,
ведзьма, шматгаловы Змей, Цмок (на выбар).

Урок 9. Бытавая казка «Разумная дачка»
Мэты ўрока: удасканальваць уменне вучняў характарызаваць казачных герояў паводле іх паводзін; выпрацоўваць навыкі выразнага чытання казак, пабудаваных на дыялогах, вучыць інсцэніраваць
казку, аналізуючы характары герояў, іх знешні выгляд, манеру гаварыць; выпрацоўваць навыкі параўнальнага аналізу беларускіх
і замежных казак; садзейнічаць спасціжэнню вучнямі выхаваўчай
ідэі фальклорнай казкі.
Тып урока: урок камбінаванай будовы з выкарыстаннем
параўнальнага метаду аналізу.
Абсталяванне: вучнёўскія малюнкі да розных казак; табліца.
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Ход урока
І. Арганізацыйны момант
ІІ. Праверка дамашняга задання
1. Выразнае чытанне казкі «Залаты птах» (некалькі вучняў).
2. Мастацкі пераказ урыўка.
3. Iлюстрацыя да твора з каментарыем.
4. Прэзентацыя творчых заданняў, выкананых вучнямі па
жаданні.
ІІІ. Вывучэнне новага матэрыялу
1. Настаўнік агучвае мэту ўрока або фармулюе мэту разам
з вучнямі.
2. Прыгадванне любімых казак (дапамогуць малюнкі да
беларускіх народных казак, змешчаныя на дошцы).
3. Выразнае чытанне казкі «Разумная дачка» (с. 21–30).
Пасля ўважлівага праслухоўвання казкі вучнямі настаўнік
задае пытанні:
• Да якога віду казачнага эпасу адносіцца казка «Разумная
дачка»? Дакажыце сваё меркаванне.
• Назавіце часткі, на якія можна падзяліць казку.
• Хто высмейваецца ў казцы? Чаму?
• Чаму вучыць гэтая казка?
IV. Замацаванне
Слова настаўніка
Разумная дачка — галоўная гераіня аднайменнай казкі. Народ паказвае тут, як дзяўчынка дапамагае свайму бацьку адгадаць панскія загадкі пра зямлю, сон, думкі і гэтым самым
выратоўвае цялушку.
Настаўнік прапануе абмеркаваць пытанні, якія дапамогуць
ахарактарызаваць галоўную гераіню.
• Якой вы ўяўляеце разумную дачку?
• Як ставіцца да сваёй гераіні аўтар?
• Што вы даведаліся пра бацькоў дзяўчынкі?
• Як аўтар паказвае адносіны бацькі да сваёй дачкі?
• Як разумная дачка ставілася да тых загадак, што
прапаноўваў злосны пан яе бацьку? Ці былі яны цяжкія для яе?
• Як бы вы ахарактарызавалі пана?
Пры абмеркаванні пытанняў настаўнік прапануе вучням
пацвердзіць свае думкі цытатамі з тэксту.
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Работа з табліцай (запаўняецца сумесна з вучнямі)
Вобраз разумнай дачкі
Учынак

Рыса характару

Знайшла, што адказаць пану на яго
заданні, якія, на яго думку, немагчыма Разумная, знаходлівая…
было выканаць
Рассудзіла панскіх мужыкоў,
Дасціпная…
высветліла, чыё жарабя
Перахітрыла пана
Кемлівая…

Такім жа чынам можна ахарактарызаваць пана (жорсткі,
сквапны, злы...) і бацьку (просты, бедны, працавіты селянін...).
• Якім вы ўяўляеце пана? Апішыце яго знешні выгляд, паводзіны.
• Зачытайце дыялогі ў казцы па ролях.
• Ці дапамог вам дыялог уявіць персанажаў казкі? Адчуць
іх характар?
• Уявіце, што вам трэба праінсцэніраваць урывак. Што для
гэтага трэба? (Месца дзеяння, персанажы і г. д.)
• Як павінна быць аформлена месца дзеяння, калі, напрыклад, гэта панскія пакоі?
• Як павінен выглядаць персанаж (пан, мужык, разумная
дачка)? Яго адзенне? Ці могуць яны быць апрануты ў аднолькавае адзенне? Чаму?
• Якая, на вашу думку, павінна быць манера паводзін
у пана? Мужыкоў? Як трымаецца ў час размовы з панам бацька
разумнай дачкі?
V. Рэфлексія «Казачныя астравы»
Замацуйце папяровы караблік на тым астраўку, які адпавядае стану вашай душы ў канцы ўрока (гл. Дадатак 4).
VI. Дамашняе заданне
Падрыхтаваць інсцэніроўку аднаго-двух эпізодаў казкі.

Урок 10. Казка пра жывёл «Музыкі»
Мэты ўрока: паглыбіць веды вучняў пра народныя казкі, іх віды
і жанравыя адметнасці; выпрацоўваць навыкі выразнага чытання
і чытання па ролях; развіваць уменні вучняў узнаўляць паслядоўнасць
падзей пры вусным пераказе, характарызаваць казачных герояў,
аналізаваць адметнасці будовы твора; садзейнічаць спасціжэнню
выхаваўчай ідэі фальклорнай казкі.
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Тып урока: урок камбінаванай будовы з элементамі гульні.
Абсталяванне: карткі для работы ў групах.

Ход урока
I. Арганізацыйны момант
Добрага дня ўсім жадаю
I на ўрок запрашаю
У чароўны казачны край
I няхай не кране вас адчай!

II. Паведамленне тэмы ўрока
Мне вядома без падказкі,
Што вы любіце ўсе казкі.
Адкажыце, калі ласка,
Тэма наша сёння..? (Казка)
Доўга скарб збіралі гэткі
I матулі, і дзядулі,
Каб яго пачулі дзеткі,
Каб дарослыя пачулі.

III. Актуалізацыя раней вывучанага. Праверка дамашняга задання (інсцэніроўкі)
Гутарка пра жанры казак і іх тыпы
Народ наш казачкі складаў,
Каб кожны сёння іх чытаў:
Яны нас песцяць, павучаюць
I да дабра ўсіх прывучаюць
Зараз казкі вывучаюць,
Iх тры групы вылучаюць:
Калі ў казцы ёсць Кашчэй,
Цмок Паганы, дзіўны Змей,
Выдумка, фантазія смелая,
Значыць, казка… (чарадзейная)
Казка, дзе пра жыццё і працу апавядаецца,
Ці ведаеце, як называецца? (Бытавая.)
А калі звяры і птушкі
Сустракаюцца ўвесь час,
Значыць, будзе гэта казка
(Пра жывёл), блізкіх да нас.
Вы малайцы! А зараз, дзеці
Хачу спытацца я ў вас:
Ці ўсе запоўнілі табліцу?
Тады хачу пачуць адказ.

Паведамленні вучняў па тэме «Народныя казкі» з выкарыстаннем табліцы, гл. урок 7.
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IV. Вывучэнне новага матэрыялу
Сёння казку пра жывёл
Разглядаць мы будзем:
Прачытаем, разбяром —
Вопыту набудзем.
Назва казкі не хаваецца —
Яна «Музыкі» называецца.

Выразнае чытанне казкі «Музыкі»
Чаму ж так казка названа?
А справа вось у чым была…

Выразнае чытанне казкі «Музыкі» (с. 40–43 вучэбнага дапаможніка) спачатку настаўнікам, а потым — добра
падрыхтаванымі вучнямі для яе лягчэйшага асэнсавання; чытанне асобных эпізодаў па ролях.
Першаснае ўспрыманне прачытанага
Ну што, вам казка падабаецца?
Чаму ж яна так называецца?
Словы ў казцы ўсе вядомыя,
А ці ёсць з іх незнаёмыя?

Адказы вучняў. Праца з незразумелымі словамі.
V. Фізкультхвілінка
Дзяўчынка каля дошкі чытае ўрывак з верша Андрэя
Александровіча «Наш дзень», імітуе дзеянні, пра якія гаворыцца, вучні паўтараюць рухі за ёй.
Вы стаміліся ці не,
Адкажыце зараз мне?
Значыць, дзеля адпачынку,
Пачынай-ма фізхвілінку!
Мы па лесе йшлі? Iшлі!
I шышачкі там знайшлі? Знайшлі!
Ля іх прыпыніліся,
Да іх нахіліліся,
Шышачкі сабралі,
У кошыкі паклалі.
Мы па лесе йшлі? Iшлі!
I рабінку знайшлі.
На дыбачкі ўсталі,
Ручкі ўверх узнялі,
Рабінку сабралі,
У кошыкі паклалі.
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VI. Работа ў групах па выяўленні ступені засваення вучнямі
зместу казкі
Вось мы адпачнулі —
Значыць, можна працаваць!
Зараз я вам прапаную
Казачку пераказаць.

1–2 вучні пераказваюць змест твора.
Ну а зараз прапаную
На пытанні адказаць,
Каб было лягчэй вам, дзеці,
Можна ў групах працаваць!

Вучні працуюць па прыёме «Мазаіка». Дзеляцца на 4 групы.
Кожная група працуе над асобным урыўкам тэксту. Заданні —
на картках.
1-я група працуе над эпізодам 1:
Жылі-былі асёл, сабака, кот і певень…
…Iдуць яны, аж бачаць — далёка ў лесе хата стаіць.
Пытанні, якія дапамогуць высветліць, што гэта зачын:
1. Якімі словамі пачынаецца казка?
2. Хто з’яўляецца яе галоўнымі героямі?
3. Што вам з гэтага ўрыўка падалося казачным, нерэальным?
4. Падбярыце назву да гэтага ўрыўка.
2-я група працуе над эпізодам 2:
…Спыніўся асёл…
…А там яды і рознага дабра не злічыць.
Пытанні, якія дапамогуць высветліць асноўную думку ўрыўка:
1. Якімі былі спевы нашых герояў? Ці спадабаліся яны жыхарам лесу?
2. Чаму спужаліся бандыты?
3. Што «нашы артысты» ўбачылі ў хаце? Паспрабуйце ўявіць
некаторыя стравы і пералічыце іх.
4. Якую назву вы б далі гэтаму ўрыўку?
3-я група працуе над эпізодам 3:
...Наеліся, напіліся артысты і пачалі нанач ладзіцца…
…Размясціліся сябры і паснулі.
Пытанні, якія дапамогуць высветліць асноўную думку ўрыўка:
1. Ці ведаеце вы, што такое сметнік?
2. Чаму, на вашу думку, сабака ўвесь час спіць каля дзвярэй?
Якія прыказкі і прымаўкі вы можаце прыгадаць пра гэту жывёліну?
3. Ці ведаеце вы, што такое прыпечак? Паразважайце і паспрабуйце прывесці прыклады казак, дзе кот таксама спаў на прыпечку.
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4. Што вы ведаеце пра пеўніка з іншых казак?
5. Як бы вы назвалі гэту частку?
4-я група працуе над эпізодам 4:
…А бандыты гэтым часам у лесе стаіліся ды разважаюць,
хто ж гэта перапалохаў іх і што сталася з іхняю хатаю…
…Прапала наша хата. Уцякай-ма!
Пытанні, якія дапамогуць высветліць асноўную думку ўрыўка:
1. Што гэта за два вугольчыкі такія блішчалі, калі бандыт
стаў прабірацца ў хату?
2. Аднавіце паслядоўнасць нападу жывёл на бандытаў.
3. Ці адпавядае гісторыя бандыта, расказаная сваім сябрам,
таму, што з ім здарылася на самай справе?
4. Дайце загаловак гэтаму ўрыўку.
Пасля таго як настаўнік пераканаецца, што ўсе вучні справіліся
з заданнем, ён можа працягваць працу над казкай.
Што ж, а цяпер на дошку
Вы, дзеткі, паглядзіце
I казачныя часткі
Як-небудзь назавіце!

Вучні, папрацаваўшы ў групах, абмеркаваўшы пытанні
да частак і даўшы ім назвы, па жаданні выходзяць да дошкі
і запаўняюць ключавымі словамі мазаіку.
Прыкладны план
1. Жылі-былі (зачын).
2. Музыкі (героі — жывёлы).
3. Кожнаму сваё месца (развіццё дзеяння).
4. Жывуць-пажываюць і бяды не знаюць (сталая канцоўка).
VII. Замацаванне
Аднавілі з вамі веды
Пра будовы казак мы.
Прыйшла чарга замацаваць,
Што сёння мы змаглі пазнаць.

Віктарына па змесце твора
Прапаную вельмі хутка
Віктарыну разгадаць
I адказы на пытанні
Сабе ў сшыткі запісаць.

• Колькі галоўных герояў у казцы? Пералічыце іх (Чатыры:
асёл, сабака, кот, певень.)
• Хто з герояў казкі прапанаваў стаць музыкамі? (Асёл.)
• Які звычай завялі дзяды пеўніка? (Уладкоўвацца на жэрдачцы пад страхой.)
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• Дзе ў хаце прыладзіўся асёл? (На сметніку прылёг.)
• Хто лёг каля дзвярэй? (Сабака.)
• Дзе заняў сваё месца кот? (На прыпечку.)
• Ці ўдалося звярам выгнаць бандытаў з лесу? (Так.)
• Хто прыдумаў казку «Музыкі»? (Народ.)
• Да якога віду казак яна адносіцца? Абгрунтуйце сваю
думку (Да казак пра жывёл.)
Правільныя адказы запісаны на адваротным баку дошкі.
Пасля заканчэння віктарыны дзеці абменьваюцца сшыткамі
і адбываецца ўзаемаправерка напісанага.
VIII. Падагульненне
Рэальная аснова, вымысел
Што ж, шаноўнае спадарства,
Адкажыце зараз мне,
Што ў казачцы «Музыкі»
Будзе «праўда», а што «не»?

Пазнавальная аснова твора
Што вы новага пазналі,
Калі казку прачыталі?

Павучальная аснова
Чаму ж вас навучыла казка,
Мне адкажыце, калі ласка!

Што асуджае і ўсхваляе казка?
Звяры паводзяць тут сябе як людзі,
Таму мы разглядаць іх так і будзем:
Што чалавечае ў казцы асуджаецца?
I што, на вашу думку, усхваляецца?

Сэнс жыцця чалавека
Як чалавек павінен жыць?
Працаваць, любіць, тварыць?
Як будаваць сваё жыццё,
Каб не сорамна было?

Вучні адказваюць на пытанне: «У чым сэнс чалавечага жыцця?». Можна прапанаваць дзецям даць адказ у вершаванай форме.
IX. Падвядзенне вынікаў
Увесь урок мы працавалі,
Казку грунтоўна разбіралі.
Адкажыце зараз мне,
Ці лёгка вам было, ці не?
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X. Рэфлексія
Што вам сёння на занятках
Спадабалася? Што не?
Дзе цікава было? Цяжка?
Адкажыце зараз мне.

XI. Дамашняе заданне
Падумаць: з кім яшчэ маглі сустрэцца «музыкі»?
Дадатковае чытанне: прачытаць рускую народную казку
«Дачка-сямігодка», нямецкую народную казку «Разумная дачка
сялянская».

Урок 11. Урок дадатковага чытання.
«У свеце казак»
Мэты ўрока: паглыбіць і сістэматызаваць веды вучняў пра народныя казкі; развіваць маўленне; садзейнічаць спасціжэнню вучнямі
выхаваўчай ідэі фальклорных казак.
Тып урока: дыялагічны ўрок («Дыялог літаратур»).

Ход урока
І. Арганізацыйны момант
ІІ. Вывучэнне новага матэрыялу
Далейшае знаёмства з казачным эпасам працягнецца на
параўнальным аналізе трох тэкстаў казак розных народаў свету — беларускай народнай казкі «Разумная дачка», рускай
народнай казкі «Дачка-сямігодка» і нямецкай народнай казкі
«Разумная дачка сялянская» (тэксты рускай і нямецкай казак
пажадана загадзя раздаць вучням).
З мэтай супастаўлення твораў можна прапанаваць наступныя пытанні і заданні:
• Якая з прапанаваных казак здалася вам больш цікавай,
займальнай? Абгрунтуйце сваю думку.
• Дайце жанравую характарыстыку казкам.
• Як вы лічыце, чым падобныя, чым адрозніваюцца казкі?
• Чым падобныя дзяўчынкі ў розных казках? Знайдзіце
эпізоды, якія сведчаць пра іх кемлівасць.
• Чаму вучаць гэтыя казкі? Як вы лічыце, ці падобныя іх
галоўныя думкі?
Заданне на ўзнаўленне паслядоўнасці падзей у казках
• Размяркуйце ключавыя выразы і словы казак згодна
з паслядоўнасцю развіцця іх сюжэтаў:
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Беларуская народная казка «Разумная дачка»
Знаходка бедняка; зайздрасць багатага суседа; у пана на
судзе; загадкі; выпрабаванне мудрасці; прысуд разумнай дачкі;
гнеў пана; выгнанне; мудрая задума дзяўчыны; пакаранне злоснага пана.
Руская народная казка «Дачка-сямігодка»
Здарэнне ў час начлегу; спрэчка братоў; пошук справядлівасці;
загадкі цара; выпрабаванне мудрасці дзяўчынкі; царскі прысуд.
Нямецкая народная казка «Разумная дачка сялянская»
Каралеўскі падарунак; незвычайная знаходка; парада дачкі;
зняволенне селяніна; выпрабаванне мудрасці дзяўчыны; замужжа; несправядлівы прысуд караля; дапамога пакрыўджанаму
селяніну; разлад у каралеўскай сям’і; перамога розуму.
Тэставыя заданні
Устанавіце, у казцы якога народа маюць месца прыведзеныя
сцвярджэнні і факты аповеду.
I.
а) бедны чалавек знайшоў у кустах цялушку (беларуская);
б) у бедняка кабыла нарадзіла жарабя, якое непрыкметна
падкацілася пад воз багатага гаспадара (руская);
в) жарабя селяніна ўцякло і легла паміж запрэжанымі ў воз
валамі (нямецкая).
II. Гераіня павінна была:
а) пашыць з трох сцяблінак ільну кашулю (беларуская);
б) выткаць з шаўковай нітачкі ручнік з узорамі (руская);
в) вывесці з рэшата яек куранят на сняданак пану (беларуская);
г) вывесці да раніцы са 150-ці яек куранят (руская).
III. Сялянская дачка ставіць пану (цару) умову:
а) падрыхтаваць ткацкі станок (варштат для кросен) з трох
кляновых дубчыкаў (беларуская);
б) змайстраваць ткацкія кросны з пруціка ад веніка (руская);
в) за дзень высечы ляда (хмызняк), узараць поле, пасеяць
і зжаць проса для куранят (беларуская);
г) за адзін дзень вырасціць проса для курэй (руская).
IV. Дзяўчынка з’явілася да пана (караля):
а) седзячы на кійку (беларуская);
б) верхам на зайцы (руская);
в) асёл цягнуў дзяўчыну за прывязаную рыбацкую сетку (нямецкая).
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V. У якасці падарунка сялянская дачка прынесла:
а) зайца (беларуская);
б) перапёлку (руская);
в) з’явілася без падарунка (нямецкая).
VI. На загадку «Што на свеце хутчэй (шпарчэй) за ўсё?» далі
адказ:
бедны мужык:
а) людскія думкі (беларуская);
б) вецер (руская);
в) думка і погляд (нямецкая).
багацей:
а) гняды жарабец (беларуская);
б) кабыла (руская).
VII. Чым скончылася выпрабаванне разумнай дзяўчыны:
а) пан узяў разумную дзяўчынку за дачку (беларуская);
б) цар ажаніўся з дачкой бедняка, калі тая вырасла (руская);
в) кароль ажаніўся з разумнай дачкой селяніна (нямецкая).
IІІ. Падагульненне
• Што, на вашу думку, у казках «святая няпраўда»? У чым
заключаецца «намёк — добрым малайцам урок»?
IV. Рэфлексія
Прыём «Завяршы фразу»:
Я задаволены сваёй работай на ўроку, таму што...
Я не задаволены сваёй работай на ўроку, таму што...
V. Дамашняе заданне
Распрацаваць макет помніка казачнаму герою.
Скласці сінквейн «Казка».

Урок 12. Фальклорная легенда «Нарач»
Мэты ўрока: даць агульнае ўяўленне пра легенду як фальклорны
жанр; звярнуць увагу пяцікласнікаў на выяўленне душэўнай чысціні
і прыгажосці, вернасці ў каханні Найрыты і Андрэя, іх маральную
перавагу над панам; прааналізаваць лексіку, адметнасць (лаканізм)
сродкаў у абмалёўцы знешнасці і характараў герояў; фарміраваць
уменне вучняў расказваць легенды, карыстаючыся адпаведнай
лексікай, захоўваючы эмацыянальнае гучанне, напеўнасць і нетаропнасць (павольнасць) аповеду.
Тып урока: урок камбінаванай будовы.
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Абсталяванне: выстава кніг «Легенды роднага краю» (да прыкладу, «Бяздоннае багацце» і інш.), геаграфічная карта Беларусі.
Эпіграф:
Вышэй за ўсё — умець падслухаць біццё сэрца народа, умець адкрыць іероглівы легенд ключом уласнай шчаслівай інтуіцыі, умець
узнавіць вобразы мінулага ў барвах і контурах.
Уладзіслаў Сыракомля.

Ход урока
I. Арганізацыйны момант
II. Праверка дамашняга задання
Вучні дэманструюць макеты помнікаў казачным героям і
сінквейны.
III. Вывучэнне новага матэрыялу
Настаўнік пачне ўрок з уступнай гутаркі, адзначыць, што
ў аснове народных легендаў — расказ пра незвычайную падзею
або геройскі ўчынак чалавека. Ён адзначыць, што пісьменнікі
ствараюць літаратурныя творы гэтага жанру, пры гэтым яны
бяруць за аснову народныя сюжэты.
Лагічным працягам пачатай гаворкі будуць словы настаўніка
пра спецыфіку легенды як фальклорнага жанру і чытанне артыкула «Легенды» (с. 45 вучэбнага дапаможніка).
Абмеркаванне прачытанага (варта засяродзіць увагу пяцікласнікаў на спецыфічных адзнаках легенд — наяўнасць у іх
элементаў фантастыкі: неверагодных здарэнняў, незвычайных
герояў і іх дзівосных учынкаў).
Калектыўная гутарка па пытаннях:
• Якія творы мы называем фальклорнымі легендамі?
• Пра што звычайна распавядаюць легенды?
• Чым адметныя легенды?
• Як вы думаеце, чаму людзям падабаюцца легенды?
Каб уключыць вучняў у працу па асэнсаванні легенды «Нарач», настаўнік выразна прачытае першыя тры абзацы з твора і можа прапанаваць пяцікласнікам паслухаць некалькі варыянтаў
народных мелодый. Затым ён звернецца з просьбай патлумачыць, якая музыка найбольш адпавядае прачытанаму тэксту.
Праверка першаснага ўспрымання легенды вучнямі накіравана
на выяўленне іх эмацыянальнай рэакцыі, першых ацэнак герояў.
Аналіз легенды «Нарач»
Праводзіцца эўрыстычная гутарка па пытаннях і заданнях:
• У якія часы адбываліся падзеі, апісаныя ў легендзе?
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• Як выглядала, паводле легенды, чароўнае возера?
• Якой паказана ў легендзе Найрыта? Чым яна вылучалася
сярод аднавяскоўцаў?
• Які лёс напаткаў дзяўчыну-сіраціну? Які выбар яна зрабіла?
Як ацанілі людзі ўчынак Найрыты?
• Якім вы ўяўляеце Андрэя?
З мэтай паглыблення ў ідэйны змест твора і выпрацоўкі
ўмення складаць план, вучням прапануецца падзяліць тэкст на
часткі, прыдумаць загалоўкі.
Каб абудзіць у вучняў цікавасць да такой работы, мэтазгодна ўвесці ў яе элементы творчасці, дапоўніць папярэдні просты план эмацыянальна-ацэначнымі словамі з тэксту. Такім
чынам вучні складуць цытатны план, які дапаможа ім пры
падрыхтоўцы да вуснага пераказу або мастацкага расказвання
легенды «Нарач».
Можа атрымацца такі варыянт папярэдняга плана:
1. Цудоўнае, прывабнае возера.
2. Прыгажуня-кветка Нара.
3. Незвычайная песня на гусельках дзіўных.
4. Панскі глум з кахання Нары.
5. Нечаканае рашэнне.
6. Трагічны лёс прыгажуні-нарачанкі.
Напрыканцы ўрока настаўнік прапануе вучням звярнуць увагу
на эпіграф і паразважаць пра спецыфіку жанру легенды, яе тэматычнае багацце, павучальны змест. (Настаўніку мэтазгодна загадзя патлумачыць вучням значэнне слоў іерогліф, інтуіцыя, барвы).
Пры наяўнасці часу будзе мець поспех правядзенне конкурсу на лепшы падрабязны пераказ легенды «Нарач». Вывучаючы
гэты твор, можна скарыстаць і такі прыём, як вуснае маляванне.
Вучням прапануецца намаляваць слоўны партрэт галоўных
герояў легенды «Нарач» (Найрыты, Андрэя, пана) па наступным
плане:
а) знешні выгляд;
б) узрост;
в) рысы характару;
г) асаблівасці мовы.
IV. Рэфлексія
• Што новага вы даведаліся на ўроку? Ці зразумелі вы, што
такое легенда? Ці спадабалася вам ваша праца на ўроку? Вы
задаволены сваёй працай?
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V. Дамашняе заданне
Падрыхтаваць падрабязны пераказ легенды «Нарач», карыстаючыся складзеным на ўроку планам; вуснае выказванне «Легенды шмат пра што нам гавораць» (з выкарыстаннем
краязнаўчага матэрыялу).

Урок 13. Фальклорная легенда «Пестунь»
Мэты ўрока: засяродзіць увагу вучняў на мастацкай выразнасці
легенды, багацці бытавых і сацыяльных рэалій, спосабах абмалёўкі
вобразаў, даступнасці зместу і лаканізме формы; дапамагчы вучням
спасцігнуць характары персанажаў і павучальны змест твора.
Тып урока: урок засваення новых ведаў.
Абсталяванне: выстава кніг «Легенды і паданні роднага краю»,
геаграфічная карта Беларусі, тлумачальны слоўнік.
Эпіграф:
З легендаў і казак былых пакаленняў...
Максім Танк.

Ход урока
I. Арганізацыйны момант
ІІ. Праверка дамашняга задання
Пераказ легенды «Нарач». Вусныя выказванні на тэму «Легенды шмат пра што нам гавораць».
IIІ. Вывучэнне новага матэрыялу
Актуалізацыя папярэдне набытых ведаў пра легенду
і паданне
Настаўнік прапануе вучням адказаць на наступныя пытанні:
• Якія творы мы называем фальклорнымі легендамі?
• Пра што звычайна распавядаюць легенды?
• Чым адметныя легенды?
• Як вы думаеце, чаму людзям падабаюцца легенды?
Асобае месца ў нашай духоўнай спадчыне займаюць народныя
легенды. У легендах сцвярджаюцца любоў нашых прашчураў да
Радзімы, добрасумленнае стаўленне да працы, добразычлівыя
адносіны. Легенды распавядаюць пра стварэнне сусвету, паходжанне людзей, жывёл і птушак, узнікненне паселішчаў, рэк
і азёраў. Напрыклад, легенды пра Целеханы, Нёман і Лошу,
Свіцязь і інш. На сённяшнім уроку пойдзе гаворка пра легенду,
звязаную з паходжаннем назвы вёскі Пестунь.
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Выразнае чытанне легенды «Пестунь»
Вызначыць першаснае ўспрыманне твора можна пры дапамозе пытання пра пачуцці, выкліканыя легендай.
• Якія пачуцці выклікаў у вас гэты твор? Што вас найбольш
зацікавіла ў гэтай гісторыі?
Далейшы аналіз легенды «Пестунь» можа быць праведзены
па наступных пытаннях і заданнях:
• Адкуль пайшла назва вёскі Пестунь?
• Як трымалі сябе парабкі, убачыўшы малых ваўчанят у лясным логавішчы?
• Ахарактарызуйце паводзіны дарослых ваўкоў.
• Хто, на вашу думку, вінаваты ў тым, што малое ваўчанё
засталося адно?
• Каму пакінутае ў лесе ваўчанё абавязана выратаваннем?
• Што значыць слова пеставаць? (Вызначыць па тлумачальным слоўніку.)
• Які жыццёвы ўрок вы атрымалі, пазнаёміўшыся з гэтым
творам?
• Якія яшчэ легенды вы ведаеце? Перакажыце іх на ўроку.
Напрыканцы ўрока можна правесці гульню «Асацыяцыі».
На дошцы (або ў літаратурныя сшыткі) неабходна запісаць
асацыятыўны рад да слоў «дабрыня», «спагада», «клопат». Побач напісаць словы, якія не стасуюцца з гэтымі паняццямі.
Вучні абмяркуюць свой выбар у пары, потым у групе, адзначаць
1–2 самыя яркія словы. Прачытаюць выбраныя словы, запішуць
ix на дошцы.
Iндывідуальнае заданне
Вызначыць па тлумачальным слоўніку значэнне слоў «дабрыня», «спагада», «клопат».
IV. Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага
Настаўнік яшчэ раз звяртае ўвагу вучняў на эпіграф да
ўрока, просіць вучняў адказаць на пытанні:
• Да якога жанру адносіцца твор «Пестунь»? Абгрунтуйце
свой адказ.
• Чаму людзі назвалі вёску Пестунь?
• Чаму вучаць нас легенды?
• Чым легенды падобныя да казак, а чым адрозніваюцца?
• Чаму ў кожнага народа ёсць свае легенды?
• Што агульнае ў легендах розных народаў свету?
• Якія легенды бытуюць у вашай мясцовасці?
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Настаўнік прапануе вучням паспрабаваць выканаць наступныя творчыя заданні:
• На аснове ўрыўкаў узгадайце легенды, якія адлюстроўваюць
назвы гарадоў.
1. Стаў ён разбойнікам і наводзіў жах на ўсё наваколле. Аднойчы па дарозе праз гэты лес ехала брычка, а ў ёй
князь з прыгажуняй-дзяўчынай. Тут выйшаў Машэка з-за
агромністай елкі. Магутнай рукой спыніў коней, імгненна
расправіўся з ахоўнікамі і князем. Але, глянуўшы на дзяўчыну,
стаў як укопаны: ён пазнаў сваю нявесту.
Гэтую легенду ведаў і Янка Купала, які стварыў паэму
«Магіла льва». Прачытайце радкі з паэмы і ўстаўце назву горада.
Яго высокую магілу
Дзе лес ды вецер панаваў,
Знаць, што вялікую меў сілу,
«Магілай Льва» народ назваў.
Над ёю з часам дрэвы палі,
I горад вырас, як з зямлі,
_________________________ назвалі,
Бо йнакш прыдумаць не маглі.

2. На світанні сышліся на раўніне пінчане з мангольскім
войскам. Лютая была бойка. I не вытрымала войска пінскага
князя, пахіснулася. Тады наперад выбегла князёўна. Убачылі
пінскія людзі бяззбройную дзяўчыну, апамяталіся, смела
кінуліся за ёю на ворагаў. Хан, які стаяў на чале гэтага войска, на момант разгубіўся і быў забіты. Знішчылі пінчане лютых чужынцаў. Доўга кружылі груганы над тым полем, над
целам хана-рабаўніка.
Гэты горад знаходзіцца ў Брэсцкай вобласці. Назву яго вам
падкажа апошні сказ.
3. Жыў на беразе Свіслачы славуты асілак. Звалі яго Менеск. Ніхто яго не бачыў, але расказвалі, што ў яго млыне
мука малолася не з жыта, а з камення. Апоўначы раз’язджаў ён
па селішчах і набіраў у дружыну мужных і дужых людзей. Разам яны баранілі навакольны люд ад ворагаў. Пацягнуліся сюды
людзі з усіх канцоў. Сталі будавацца. Так утварыўся цэлы горад.
4. Дачуўся пра напады на падарожнікаў Ваціслаў Завейка.
Высачыў ён гэтых двух разбойнікаў. Логава іх было ў пушчы,
ля рэчкі Нятупы. Пакаралі разбойнікаў і на магілу ўскацілі
вялізны камень, ды імёны іх на камні высеклі — Волка і Вісек.
Неўзабаве вырасла на тым месцы паселішча. Сталі яго зваць…
Абазначце ўзгаданыя ва ўрыўках гарады на карце.
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V. Рэфлексія
• Ці спадабалася вам ваша праца на ўроку? Вы задаволены
сваёй працай? Якімі словамі вы ахарактарызавалі б свой настрой на ўроку?
VІ. Дамашняе заданне
Падрыхтаваць пераказ твора і ілюстрацыі да яго.

Урокі 14—15. Загадкі
Мэты ўрокаў: аднавіць, сістэматызаваць і паглыбіць веды
пра загадкі, набытыя вучнямі ў пачатковай школе; расказаць пра
ўзнікненне загадак, іх першапачатковае прызначэнне; паказаць
мастацкія адметнасці і ўласцівасці загадак (дасціпнасць, мудрасць,
іншасказальнасць, лаканізм, дасканаласць формы, гумар), прынцыпы іх стварэння; удасканальваць уменні вучняў асэнсоўваць, выразна чытаць (загадваць) загадкі і адгадваць іх, звяртаючы ўвагу
на арыгінальнасць формы, адметную будову, вобразны лад; вучыць
пяцікласнікаў ствараць уласныя загадкі.
Тыпы ўрокаў: урок-гульня.
Абсталяванне: выстава зборнікаў загадак (народных і літаратурных), выстава вучнёўскіх ілюстрацый да загадак, крыжаванка, табліцы.
Эпіграф:
У вялікім вопыце народнай педагогікі загадка была і ёсць найпершым падручнікам выхавання чуйнага слыху да слова, да ўсіх яго сэнсавых, вобразных, эмацыйных і гукавых багаццяў. I гэты нічым не заменны падручнік з пакалення ў пакаленне складаюць, выпрабоўваюць
і ўдасканальваюць самыя мудрыя народныя педагогі.
Васіль Вітка.
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Ход урока
I. Арганізацыйны момант
II. Праверка дамашняга задання
Вольны пераказ легенды «Пестунь» (2–3 вучні). Абарона загадзя падрыхтаваных ілюстрацый да твора.
III. Вывучэнне новага матэрыялу
Актуалізацыя папярэдніх ведаў вучняў:
• Якія творы называюць загадкамі?
• Прыгадайце вывучаныя ў пачатковай школе загадкі.
• Чым адрозніваюцца загадкі ад казак?
• Успомніце казку «Разумная дачка». Аднавіце або знайдзіце
і перачытайце (с. 21–30) загадкі, якія дзяўчына дапамагае адгадаць свайму бацьку. (Панскія загадкі пра зямлю, сон, думкі.)
Пры неабходнасці настаўнік дапоўніць адказы вучняў.
Лагічным працягам пачатай гаворкі будуць словы настаўніка
пра ўзнікненне загадак, іх першапачатковае прызначэнне.
Даўней самыя вопытныя і паважаныя людзі спецыяльна
вучылі моладзь разгадваць загадкі, каб выпрабаваць разумовыя здольнасці, мудрасць, кемлівасць чалавека, яго гатоўнасць
да самастойнага жыцця. Яшчэ здаўна вядомы вясельны звычай
(які, дарэчы, захаваўся і ў нашы дні): бацькі або сваякі нявесты
падчас вяселля, перш чым аддаць дзяўчыну жаніху, загадвалі
яму некалькі загадак. I калі малады мог адгадаць іх, радня нявесты прымала яго ў сваю сям’ю.
З цягам часу адгадванне загадак стала проста забавай. Таго,
хто лёгка адгадвае загадкі, лічаць знаходлівым, разумным.
Загадкі — гэта своеасаблівы разумовы трэнінг для дзяцей.
Загадкі ствараюцца і ў наш час. Асобныя сучасныя загадкі
маюць сваіх аўтараў. Некаторыя беларускія пісьменнікі — Ніл
Гілевіч, Васіль Вітка, Еўдакія Лось і іншыя — стварылі цэлыя
кніжкі загадак.
IV. Замацаванне
Мэтазгодна настаўніку прапанаваць класу пазнаёміцца ў вучэбным дапаможніку з тэарэтычным артыкулам «Загадкі»
(с. 51–55).
Абмеркаванне прачытанага. Варта засяродзіць увагу
пяцікласнікаў на паняцці аб загадцы, яе гісторыі. Чытанне загадак па чарзе (с. 55–59 вучэбнага дапаможніка) і адначасовае
іх разгадванне.
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Калектыўная гутарка па пытаннях і заданнях
• Як узніклі загадкі? Якую ролю яны адыгрываюць у жыцці
людзей?
• Вызначце загадкі найбольш старажытныя і тыя, што створаны пазней.
• Пры дапамозе якіх вобразаў увасабляюцца ў загадках
рысы характару людзей, з’явы прыроды, жывёлы, расліны, гаспадарчыя прадметы? Прывядзіце прыклады.
• Паразважайце, для чаго чалавеку варта ведаць шмат загадак і ўмець іх адгадваць?
Магчымы і іншы варыянт арганізацыі ўрока на гэтым этапе.
Работа ў творчых групах па выяўленні ступені засваення
вучнямі зместу загадак арганізуецца праз мадэляванне гульнявой сітуацыі.
Заданні могуць быць прапанаваны ў пытальнай форме і праведзены ў форме конкурсу, віктарыны ці гульні. Напрыклад,
«Слабое звяно». Вучні па чарзе чытаюць загадкі, іх адгадвае
сусед, пасля таго, як сусед адгадаў, ён чытае загадку для наступнага і так па чарзе. Той, хто не ведае адгадкі, выходзіць з
гульні. Пераможца ўзнагароджваецца выдатнай адзнакай.
Конкурс «Падумай — адкажы»
• Часопіс, які з’яўляецца пасля дажджу. («Вясёлка».)
• Што называецца «другім хлебам» беларусаў? (Бульба.)
• Каго называюць «царом пушчы»? (Зубра.)
• Што называецца «беларускім шоўкам»? (Лён.)
• Якое возера лічыцца самым глыбокім возерам Беларусі?
(в. Доўгае.)
Конкурс «Удалы жарт увагі варт»
• Хатні Дзед-Мароз (Халадзільнік, маразільнік.)
• Што знаходзіцца сярод ракі Сож? («о».)
• Якое люстра нельга ўключыць? (У якое глядзяцца.)
• Які гасцінец нельга прывезці ў падарунак? (Дарога.)
• Які бор ніколі не шуміць? (Хімічны элемент.)
Каб вучні змаглі паўней і глыбей асэнсаваць асаблівасці паэтычнага адлюстравання рэчаіснасці ў загадках, настаўніку трэба
пазнаёміць іх з прыёмамі пабудовы загадак. З гэтай мэтай варта
папярэдне падрыхтаваць табліцу і тлумачэнне весці па ёй.
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Прыёмы пабудовы загадак
Прыёмы пабудовы
Параўнанне

Прыклады
Круглы, як сонца, шыпіць пад ім донца.
Падрумяніцца бачок — скоціцца пад ручнічок.
(Блін.)
Белы, як снег, салодкі, як мёд. (Цукар.)

Супрацьпастаўленне

Ляціць, а не птушка, вые, а не звярушка.
(Вецер.)
Вадкае, а не вада, белае, а не снег. (Малако.)

Поўнае
адмаўленне

Чорны, ды не воран, рагаты, ды не бык, шэсць
ног без капыт, ляціць — вые, сядзе — зямлю
рые. (Жук.)
На агні не гарыць, на вадзе не тоне і па саломе
не шасціць. (Цень.)

Выкарыстанне
пэўнага імя

На полі Ярох рассыпаў гарох, стала світаць —
няма чаго збіраць. (Зоркі на небе.)
Сядзіць Пархом на кані вярхом; сам
непісьменны, а чытаць дапамагае. (Акуляры.)

Загадкі-пытанні

Што хутчэй за ўсё на свеце? (Думка.)
Хто расказвае моўчкі? (Кніга.)
Які год цягнецца адзін дзень? (Новы год.)

Загадкі-задачы
Вершаваныя
загадкі з рыфмай-адгадкай

Сем семярэй, сямёра свіней, свінка, свінчын
брат і сямёра парасят. Колькі ўсяго? (Усяго 65.)
Дзве мацеры, дзве дачкі ды бабулька з унучкай. Колькі ўсіх? (Трое: бабка, маці, дачка.)
Хвост пушысты — краса, а завуць мяне… (ліса.)
Я лічу без адпачынку і секунды і хвілінкі. Я
дакладным быць павінен, бо завуць мяне...
(гадзіннік.)

Звяртаецца ўвага вучняў на наступныя загадкі (гэта т. зв.
загадкі-падманкі):
Між карчакоў размесціць дом
Шар калючы — добры… слон? (Вожык!)
Хто грызе на елцы шышку?
Ну, вядома, гэта… мішка? (Вавёрка!)
У куратніку йдзе бойка!
Хто завёў яе? Два… воўка? (Пеўня!)

Вучні разгадваюць загадкі. Пад кіраўніцтвам настаўніка
прыходзяць да вываду, што не заўсёды адказ у рыфму з’яўляецца
правільным.
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Падагульняльнай творчай работай на аснове тэмы «Загадкі»
можа быць стварэнне вучнямі ўласных тэкстаў гэтага жанру.
Вядомыя пісьменнікі выказалі свае парады па стварэнні загадак, з якімі настаўніку варта пазнаёміць вучняў.
Як робіцца загадка?
Пачынаецца ўсё з адгадкі.

Возьмем, напрыклад, слова ЗIМА. Што мы пра яе ведаем? Зімой
ідзе снег, лютуе мароз, замярзаюць рэчкі. Можна напісаць так:
«Замяло белым пухам сяло і палеткі.
Праз рэчку хутка ляжа мост.
Хто адкажа, што гэта?» — «ЗIМА».

Але атрымалася не вельмі цікава... Паспрабуем ўскладніць
загадку, паспрабуем зрабіць яе вершаванай.
Белым пухам замяло
I палеткі, і сяло...
Мост праз рэчку хутка ляжа.
А што гэта, хто падкажа? (Зіма.)

Атрымалася больш цікава і лягчэй запамінаецца. Ці не так?
Вось яшчэ загадка, паспрабуйце яе адгадаць і складзіце
сваю загадку.
Нарадзілася ў лясочку,
Сярод сосен на пясочку.
Я стаю цяпер у зале,
Мяне дзеці прыбіралі...
Заўтра тут, як і штогод,
Заспявае карагод (Паводле У. Мацвеенкі).

А вось як з загадкамі вучняў знаёміць Васіль Вітка.
Хто не любіць загадак? Усе любяць. Добра ў вольную часіну
падумаць, каб уцяміць і разгадаць, пра што ў іх гаворыцца, бо
ўсе загадкі складаюцца з хітрых слоў. Вось паслухайце: «Сам
у ботах, а хаджу на галаве». Хто ён, гэты вясёлы дзівак і штукар? Аказваецца, цвік у падэшве. А гэта што за разбойнік, што
з самых пялёнак ужо хапаецца за кій? Як нарадзіўся, так за
кій схапіўся. Думайце, думайце, добра думайце. Не здагадаліся?
Расліна — хмель. Бачылі, як ён хапаецца за кожную галінку, за
дрэўца ў лесе, каб расці ўсё вышэй і вышэй?
Вось якія хітрыя словы ў загадках. Думаеш, што яны гавораць тое, што азначаюць, ажно — не. У іх ужо зусім іншы
сэнс. Загадкі вучаць нас кемлівасці.
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Малы малышак
Зваліўся з вышак,
Не так пабіўся,
Як шапачкі забыўся. (Арэх.)

Адгадалі? Загадкі вучаць думаць вобразамі, цэлымі
карцінамі.
Далейшае фарміраванне ўмення складаць загадкі (не абавязкова з рыфмаванымі радкамі) рэалізуецца праз заданні,
накіраваныя на абуджэнне назіральнасці дзяцей, іх здольнасці
звярнуць увагу на яркія, характэрныя асаблівасці тых прадметаў, якія зашыфроўваюцца; навучанне карыстанню прыёмам
параўнання і адухаўлення.
Напрыклад, перш чым скласці загадку пра кнігу, ідзе такое
калектыўнае абмеркаванне:
• З чаго складаецца кніжка? (З лістоў.)
• А дзе яшчэ бываюць лісты? (На дрэве, кусце.)
• А ці можна параўнаць кніжку з дрэвам? (Не.)
У выніку ўзнікае зыходная думка ў загадцы: «Лісты мае,
а не дрэва».
Вучні самастойна складаюць наступную загадку: «Не куст, а
з лісточкамі, не кашуля, а пашыта». (Кніга.)
Каб настроіць вучняў на плённую працу па стварэнні ўласнай
загадкі пра дзень і ноч, настаўнік прапануе паслухаць наступную казку-загадку:
Жылі-былі брат і сястра. Брат быў ружовашчокі, а сястра,
наадварот, — смуглявая. У брата было толькі адно сонейка,
а ў сястры — месяц рагаты і тысячы зорак.
Жылі яны спачатку дружна, а потым пасварыліся.
Сястра ўсё пасмейвалася з брата:
— Што ты з адным сонейкам гуляеш? Вось у мяне, бачыш,
колькі зорак! З імі гуляць куды цікавей.
Маўчаў брат.
— Я згодна памяняцца з табою. Вазьмі мае зоркі, а мне
сонца аддай.
— Не, сястрыца, сонейка для мяне мілей!
Пасварыліся брат з сястрою і перасталі сустракацца.
Прыйдзе брат і сонейка з сабою прывядзе, а сястра ўцячэ, схаваецца. Чакае, пакуль брату не захочацца адпачыць.
Заўважыла сястра: як толькі яна прыходзіць, людзі адразу
працу кідаюць, спаць кладуцца. Крыўдна ёй стала.
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— Чаму ты не працуеш, калі я прыходжу? — спытала яна
ў аднаго Чалавека.
— Я добра папрацаваў, пакуль твой брат быў. Зараз адпачыць трэба.
Яшчэ больш крыўдна стала сястры:
— Дык, можа, мне зусім не прыходзіць?
— Не, чаму ж! Хіба змог бы я столькі зрабіць, каб не
адпачываў? — адказаў Чалавек і папрасіў: — Вы, калі ласка,
заўсёды прыходзьце, толькі паасобку.
З мэтай актывізацыі творчай дзейнасці вучняў можна звярнуцца да зборнікаў загадак і адшукаць тэматычна блізкія. Напрыклад, «Брат сястру даганяе, а сястра ад брата ўцякае»; «Сястра да брата ў госці едзе, а брат ад яе хаваецца»; «Чорная
карова ўвесь свет пабарола, белая ўстала — усіх пападымала»
(Беларускія загадкі / уклад. Я. Саламевіч. — Мінск, 1989).
Так, асэнсоўваючы і засвойваючы разгледжаны на ўроку
фактычны матэрыял, вучні прыйдуць да вываду, што загадка
ствараецца паводле пэўных жанравых законаў: звычайна загадка называе адну або некалькі істотных прыкмет, у загадках
вельмі часта з’явы прыроды надзелены якасцямі жывых істот.
Напрыканцы ўрока настаўнік прапануе вучням звярнуць
увагу на эпіграф і паразважаць пра спецыфіку жанру загадкі,
яе тэматычнае і вобразна-выяўленчае багацце.
V. Рэфлексія
• Як вы ацэньваеце сваю працу на ўроку? Ці задаволены вы
тым, як сёння адказвалі? Што ў вашай працы вам не спадабалася?
VI. Дамашняе заданне
I урок. Паспрабаваць скласці 1–2 уласныя загадкі. Адшукаць (у зборніках літаратурных загадак) арыгінальную загадку,
намаляваць да яе адгадку.
II урок. Разгадаць крыжаванку «Народныя загадкі» (с. 60).
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Па вертыкалі: 1. Без зубоў, а есць. 2. Хутка бяжыць — не дагоніш.
3. Усім цёпла — яму сцюдзёна, усім сцюдзёна — яму цёпла. 5. У небе
дзірка, у зямлю дзірка, пасярэдзіне агонь ды вада. 6. У лесе высеклі,
у краме купілі, а на руках плача. 11. Сам дзядок нізак, ды мае сто
рызак. 12. Крывулька крывая, а ўсіх корміць. 15. На вадзе нараджаецца, а вады баіцца.
Па гарызанталі: 4. Зімой і летам па адным палазку ездзіць.
7. Чорны сабака не брэша, не кусае, а ў хату не пускае. 8. Семсот
варот — адзін уваход. 9. Каля носа ўецца, а ў рукі не даецца. 10.
Без ног, без крылаў, а да неба ўзнімаецца. 13. Доўгі насок, тонкі
галасок, хто яго заб’е, той сваю кроў пралье. 14. Худы конь, а ўсё возера выпіў. 16. Невялікі, рыжаваты, а хвост доўгі і калматы, на дрэве
жыве, шышкі грызе.
Адказы:
Па вертыкалі: 1. Тапор. 2. Час. 3. Склеп. 5. Самавар. 6. Скрыпка.
11. Качан. 12. Лыжка. 15. Лёд.
Па гарызанталі: 4. Засаўка. 7. Замок. 8. Сетка. 9. Пах. 10. Дым.
13. Камар. 14. Лыжка. 16. Вавёрка.
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Урокі 16—17. Прыказкі
Мэты ўрокаў: аднавіць і паглыбіць папярэдне набытыя вучнямі
веды пра народныя прыказкі; даць уяўленне пра іх паходжанне і жанравыя асаблівасці (сцісласць, выразнасць, трапнасць, афарыстычнасць, пераносны сэнс, павучальны змест, мастацкую дасканаласць,
тэматычную разнастайнасць); навучыць выразна чытаць і асэнсоўваць
прыказкі, разумець іх падтэкст; вызначаць тэматычную дамінанту; рыхтаваць вусныя выказванні з выкарыстаннем прыказак на вызначаную
тэму; ствараць уласныя замалёўкі паводле прапанаванай прыказкі.
Тыпы ўрокаў: урок-віктарына.
Абсталяванне: табліцы, карткі з заданнямі, малюнкі; інтэрнэтрэсурсы.
Эпіграф:
У прыказцы праўда святая.
Прымаўка.

Ход урока
I. Арганізацыйны момант
II. Праверка дамашняга задання
Вучні зачытваюць самастойна складзеныя загадкі.
III. Вывучэнне новага матэрыялу
Прыказкі і прымаўкі складаюць залаты фонд беларускага фальклору, надаюць мове выразнасць і паэтычнасць. Янка
Брыль назваў народныя прыказкі і прымаўкі «крынічным звонам бессмяротнасці роднае мовы». Прыказкі і прымаўкі — гэта
адшліфаваная стагоддзямі народная мудрасць, народны вопыт,
які перадаваўся з пакалення ў пакаленне. «Хата без кутоў не
будуецца, без прымаўкі ні бяседа, ні гутарка не вядзецца», —
кажуць у народзе.
Настаўнік зверне ўвагу вучняў, што назва гаваркая (г. зн. —
у самой назве гаворыцца нешта): пры+казачцы, пры+размове,
пры+казанні. Прымаўка — паўпрыказка, палавінка прыказкі.
Дадатковая інфармацыя

Наяўнасць характэрных рыс, прымет, пакладзеных у аснову
гаваркіх (матываваных) назваў, дазваляе пры азнаямленні з імі
фарміраваць у вучняў уменне не толькі «думаць словамі», але і «думаць пра словы» (Л. Успенскі).

Тэматычнае багацце беларускіх прыказак надзвычай уражвае. Прывабнасць іх не толькі ў мудрасці, але і ў надзвычайнай
61

дасканаласці формы. Своеасабліва арганізаваная мова прыказак, лаканічная, рытмічная і зарыфмаваная, робіць іх лёгкімі
для запамінання.
Найбольш трапныя і шырокавядомыя прыказкі называюць
афарызмамі. Афарызм (грэч. aphorismos) — кароткае выразнае па форме і глыбокае па змесце выслоўе. Афарызмамі нярэдка становяцца і яркія выразы з мастацкіх або навуковых
твораў вядомых аўтараў, якія лёгка запамінаюцца і застаюцца
ў памяці на ўсё жыццё. Афарызмы, як і прыказкі, і прымаўкі,
выражаюць арыгінальную думку, вызначаюцца вобразнасцю, увасабляюць жыццёвы вопыт народа і заўсёды маюць абагульнены сэнс. Яны не ствараюцца ў час размовы,
а выкарыстоўваюцца як гатовыя з вядомым зместам і ў пэўнай
форме.
«Якое багацце мудрасці і дабрыні пранізлівай рассыпана па
кнігах усіх народаў і часоў і забыта, ігнаруецца намі», — пісаў
Л. М. Талстой. Гэта цалкам адносіцца і да кніг К. М. Міцкевіча,
сам псеўданім якога — Якуб Колас — афарыстычны і вобразны.
Добрага слова заслугоўвае Фёдар Міхайлавіч Янкоўскі, даўшы
ўзор руплівасці ў гэтай галіне.
Афарызмы мудрых з мудрэйшых сталі неад’емнай часткай
культуры адукаванага чалавека.
Чытанне артыкула вучэбнага дапаможніка «Прыказкі»
(с. 60–63). Абмеркаванне прачытанага. Калектыўная гутарка па пытаннях і заданнях
• Што вы ведаеце пра прыказкі? Якую ролю яны адыгрываюць у нашай мове?
• Чым прыказка адрозніваецца ад прымаўкі? Прывядзіце
прыклад прымаўкі.
• Класіфікуйце прыведзеныя ў вучэбным дапаможніку
прыказкі і прымаўкі ў адпаведнасці з наступнай тэматыкай:
Радзіма, патрыятызм, праца, дружба, вучоба, высмейванне
людскіх недахопаў і заганаў і інш.
• Што такое афарызм?
Развіццю ўмення тлумачыць сэнс афарызмаў спрыяе заданне
пабудаваць ланцужок «Афарызм — аўтар — сэнс — сінанімічная
прыказка». На пачатковым этапе вучні павінны ўпарадкаваць
«пераблытаныя» ячэйкі табліцы.
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Беларускія афарызмы, іх сэнс
Афарызм

Аўтар

Сэнс

а

б

в

1. «Вучыся, нябожа, вучэнне
паможа»
2. «Другі баран —
ні «бэ», ні «мя»,
а любіць гучнае
імя»
3. «Рупная пчала
ўмее ў соты мёд
сабраць і з горкіх
кветак»
4. «Мой родны кут,
як ты мне мілы…»

1. Славы прагне
той, хто не здоль1. Я. Колас
ны набыць яе
ўласным розумам
2. Радзіма заўжды
2. М. Багда- застаецца самым
новіч
любімым месцам
на зямлі
3. Набывай
3. К. Краведы — і стапіва
неш сапраўдным
чалавекам
4. Дбайны чалавек
дасягае поспеху
4. Я. Купала ў працы, нават
пры неспрыяльных
умовах

Прыказкасінонім
г

1. Як дбаеш,
так і маеш
2. Вучыцца заўсёды
згадзіцца
3. Няма
лепш за той
куток, дзе
вязалі пупок
4. Колас,
што зярнят не мае,
угару лоб
задзірае

Спачатку заданне выконваецца калектыўна: адзначаецца,
што аўтарам афарызма «Вучыся, нябожа, вучэнне паможа»
з’яўляецца Я. Купала; выслоўе ўжываецца са значэннем ‘набывай веды — і станеш сапраўдным чалавекам’; сінанімічная прыказка — «Вучыцца заўсёды згадзіцца» (а-1, б-4, в-3, г-2). Пасля
вучні самастойна ўпарадкуюць «пераблытаныя» ячэйкі (а-2, б-3,
в-1, г-4; а-3, б-2, в-4, г-1; а-4, б-1, в-2, г-3).
Паступова заданне ўскладняецца. Вучням трэба:
а) самастойна вызначыць аўтараў крылатых слоў «Калі
ласка! — нашай роднай мовы шчырыя і ветлівыя словы»
(П. Броўка); «Мова! Як сонца маё беларускае, ты свецішся
словам кожным» (Я. Янішчыц); «Мой чароўны беларускі край,
бацькаўшчына светлая мая!» (У. Караткевіч);
б) растлумачыць сэнс гэтых выслоўяў.
Наступная задача настаўніка заключаецца ў тым, каб
выклікаць цікавасць у вучняў да гэтых відаў народнай
творчасці, на канкрэтных прыкладах паказаць іх мастацкую
своеасаблівасць. Прыказкі раскрываюць вобразнасць і афарыстычнасць беларускай мовы, сведчаць пра яе трапнасць і дакладнасць. Паводле выказвання У. Караткевіча, мова прыказак
і прымавак «мяккая, як ручаіна, пявучая, як голас птушкі,
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гнуткая і цвёрдая адначасова, лаканічная». Праца над моўнымі
сродкамі прыказак і прымавак паспрыяе ўзбагачэнню лексічнага
запасу вучняў.
Работа з табліцай «Моўныя сродкі прыказак і прымавак»
(запаўняецца сумесна з вучнямі)
Моўны сродак

Прыклады

У сваім краі, як у раі
Параўнанне
Супрацьпастаўленне
Дзе стары бурчыць, малады памаўчыць
Прамое і пераноснае знаУ яго сем пятніц на тыдзень. Куй жачэнне слова
леза, пакуль гарачае
Рыфмуюцца 1-я і 2-я часткі Не чапай ліха, хай сядзіць ціха
Словы-паўторы
Рука руку мые

IV. Замацаванне
Можна прапанаваць некалькі варыянтаў правядзення такой
работы: віктарына ці карткі з заданнямі.
Варыянт I. Віктарына
Вучням называюцца з прыказкі два ключавыя словы, а ўсю
прыказку яны павінны скласці самі.
Напрыклад: 1. Шыла — мяшок. 2. Лес — дровы. 3. Гоп —
пераскочыў. 4. Воўк — лес. 5. Вокам — бокам. 6. Рука — вузел.
7. Каса — раса і да т. п.
Вучні самастойна складаюць прыказкі па гэтых словах:
1. Шыла ў мяшку не ўтоіш. 2. Далей у лес — болей дроў. 3. Не
кажы «гоп», пакуль не пераскочыў. 4. Баішся воўка — у лес не
ідзі. 5. Не дагледзіш вокам — заплаціш бокам. 6. Адной рукой
і вузла не завяжаш. 7. Касі каса, пакуль раса.
Варыянт II. Карткі з заданнямі
Картка 1
Назавіце казку, якой адпавядае прыказка.
1. Што пасееш, тое і пажнеш. («Папялушка».)
2. Хто пад кім яму капае, часта сам у яе ўпадае. («Марозка».)
3. Адзін у полі не воін. («Рэпка».)
4. Еш пірог з грыбамі, а язык трымай за зубамі. («Чырвоны
капялюшык».)
5. Не цані чалавека па твары, а цані па душы. («Брыдкае
качаня».)
Картка 2
Складзіце часткі прыказкі, растлумачце іх значэнне.
1. Жабе, ды, бог, арэх, зубоў, смачны, не даў.
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2. Добра, дзве, а, галава, яшчэ, адна, лепш.
3. На, ваду, апёкшыся, дзьмуць, дык і, малацэ, халодную, не,
будзеш.
4. Сані, калёсы, летам, рыхтуй, зімой, а.
5. Зловіш, верабей, не, выпусціў, слова, не.
Пасля таго як прыказкі складзены, вучні даюць адказыпрыказкі і тлумачаць, што прыказкі абазначаюць. Настаўнік
прапануе варыянт тлумачэння, пададзены ў слоўніку.
Картка 3
«Пакажы прыказку»: «Адзін у полі не воін», «Ладзь калёсы
зімой, а сані — летам», «Сабака ад злосці свой хвост кусае»,
«Мякка сцеле, ды мулка спаць», «Летні дзень зіму корміць». З
дапамогай жэстаў і мімікі пастарайцеся аднавіць прыказку так,
каб вашыя аднакласнікі змаглі агучыць яе.
Картка 4
Устаўце прапушчанае слова ў прыказку, абгрунтуйце свой
выбар.
1. Не цані чалавека па ..., а цані па душы.
2. ... моцная крыламі, а ... дружбаю.
3. Не той друг, што ... мажа, а той, што ... кажа.
4. Найсмачнейшы ... ад сваёй працы.
5. Калі топішся, за … схопішся.
Картка 5
Па апорных словах узнавіце поўны тэкст прыказкі (прымаўкі).
Знайдзіце ёй адпаведнік у рускай мове.
1. Корміцца, горбіцца, 100, а, адзін.
Адзін горбіцца, а 100 корміцца. — Один с сошкой, а семеро
с ложкой.
2. Карэнне, насенне, якое, і, такое.
Якое карэнне, такое і насенне. — Яблочко от яблони не далеко падает.
3. Мядок, лядок, языку, на, сэрцы, а, на.
На языку мядок, а на сэрцы лядок. — На языке мёд, а на
сердце лёд.
V. Падагульненне
Аўкцыён прыказак і прымавак. (Вучні спаборнічаюць у падборы прыказак і прымавак па пэўнай тэме. Заданне можа мець
і варыянт пад назвай «Вызнач тэму прыказкі»: вучні павінны
назваць тэму, на якую падабраны пэўныя прыказкі і дапоўніць
пералік яшчэ некалькімі прыказкамі на гэту тэму.)
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Закончыць урок (па магчымасці) можна мультыплікацыйным
фільмам «Прыказкі»3, які ўзбагаціць уяўленні вучняў аб гэтым
фальклорным жанры.
VI. Рэфлексія
Тэхналогія «Смайлікі» (гл. Дадатак 5).
Настаўнік просіць вучняў намаляваць у сшытках тварык, які
б адпавядаў іх уласнай ацэнцы працы на ўроку. Настаўнік задае
дапаможныя пытанні: Ці спадабалася вам, як вы папрацавалі
на ўроку? Ці задаволены вы сваімі адказамі?
VII. Дамашняе заданне
I урок. Прывядзіце прыклад з уласнага жыцця, каб ваша
гісторыя адпавядала адной з прыведзеных на с. 63–66 прыказак.
II урок. Паспрабаваць скласці з прыказкамі вуснае выказванне ці невялікі пісьмовы тэкст на вольную тэму. (Вучань
выбірае адпаведную сітуацыю ці шукае пэўны кантэкст, у якім
будзе выкарыстана прыказка.)
Прыклады прыказак для задання: «За сто работ бярэцца,
а ні адна не ўдаецца», «Што аднаму цяжка, тое гуртам лёгка»,
«Паважай старэйшых, бо сам стары будзеш», «Хто адзін раз
схлусіў, таму другі раз не вераць», «Многа робіць языком, ды
мала рукамі» і інш.
Прыклады замалёвак паводле прапанаванай прыказкі

1. На ўроку Міхаська паслухаў падказку і, сам не падумаўшы,
адказаў няправільна. Атрымаў дрэнную адзнаку. Якую прыказку
ўспомніў хлопчык? (Чужым розумам не пражывеш / Чужым розумам
далёка не заедзеш / Розум не сякера, не пазычыш.)
2. На перапынку Піліпка пачаў дражніць Аленку. Тая
пакрыўдзілася і больш не хацела з ім сябраваць. Якую прыказку
варта тут узгадаць? (Лёгка пасварыцца, цяжэй памірыцца.)
3. Алесь прыбег са школы, паабедаў, пайшоў на каток у хакей
з сябрамі гуляць. Праз гадзіны дзве яго паклікала матуля: «Ты, сынок, пра ўрокі забыўся. (Гуляць гуляй, а справы не забывай).
— Паспею яшчэ, — адмахнуўся Алесь. I хлопчык пабег з горкі на
санках пакатацца.
Накатаўшыся, ён прыбег дамоў і сеў за камп’ютар. А потым
паглядзеў тэлевізар, а потым... З урокамі справіўся хутка.
— Скоры спех — курам на смех, — паківаў галавою тата.
3
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Iнтэрнэт-рэсурсы: http://www.youtube.com/watch?v=mAzpr07ID2I.

Назаўтра ў школе, калі Алесь адхапіў па роднай літаратуры двойку, адразу ўспомніліся словы, якія часта чуў ад бабулі: «Адклад не
ідзе ў лад».

Дадатковы матэрыял

Многія прыказкі і прымаўкі зафіксаваны ў Бібліі, якая шырока
распаўсюджвалася ў розных краінах свету. У Прытчах Саламона, напрыклад, чытаем: «Кто роет яму, тот упадёт в неё; и кто покатит вверх
камень, к тому он воротится». Прыказка мае шматлікія варыянты ў
фальклоры славянскіх, рамана-германскіх, балцкіх і іншых народаў
свету. Адзін з беларускіх варыянтаў, запісаны А. К. Сержпутоўскім,
набліжаецца да біблейскага тэксту: «Хто яму капае, той сам туды
пападзе». У іншых варыянтах гучыць папярэджанне: «Не капай на
людзей яму, бо сам туды пападзешся».
Паводле выказвання У. Калесніка, прыказкі і прымаўкі з’яўляюцца
«матэрыялізаванай у сціслым і зіхоткім слове народнай душой,
філасофіяй жыцця, апраўданнем чалавечай прысутнасці на зямлі,
абгрунтаваннем сэнсу індывідуальнага, асабістага і грамадскага, гістарычнага існавання, духоўнай хартыяй народа, яго пашпартам на нацыянальную тоеснасць і несмяротнасць у свеце»4. У многіх
парэміях зафіксаваны факты айчыннай гісторыі: Галодны француз
і вароне рад (пра вайну 1812 г.); Не проста пані, а пані Стоцкая (Стоцкая — вельмі жорсткая мазырская пані, беларуская Салтычыха); рэаліі
матэрыяльнай і духоўнай культуры беларусаў (прылад працы, жыллёвых і гаспадарчых пабудоў, адзення, нацыянальных абрадаў, свят):
Каму па каму, а каму два камы ‘ніколі не бывае так, каб усім усяго
было пароўну’ (камы — галушкі з тоўчанай бульбы і мукі, якія начыняюць грыбамі, салам і інш.); Таго на кут, у каго мазалі цвярдзейшыя
(пасадзіць на покуці (куце) — значыць выказаць пашану, месца пад
абразамі прызначалася самаму працавітаму чалавеку); На Радаўніцу
да абеду пашуць, па абедзе плачуць, вечарам скачуць (Радаўніца —
Дзень памінання продкаў — адно з найстаражытных святаў, што
сыходзіць каранямі ў паганскія часы. У гэты дзень праваслаўныя
наведваюць могілкі, моляцца аб спачынку душ сваіх блізкіх. Па
традыцыі ў гэты дзень непажадана было штосьці сеяць або садзіць.
Напярэдадні Радаўніцы гаспадыні рыхтавалі стравы для памінання
на могілкі, прычым колькасць страў павінна быць няцотнай. Усё прыгатаванае складалася ў вялікую хустку, туды ж дадавалі асвячоныя на
Вялікдзень фарбаваныя яйкі. Раніцай людзі ішлі ў царкву, паміналі
блізкіх, а пасля абеду адпраўляліся на могілкі. Жанчыны на могілках
галасілі, а мужчыны павінны былі катаць асвячонае яйка. Потым усе
Калеснік, У. Руплівец у матачніках роднага слова / У. Калеснік //
Беларускія прыказкі, прымаўкі, фразеалагізмы / склад. Ф. Янкоўскі. —
3-е выд., дапрац., дап. — Мінск: Навука і тэхніка, 1992. — С. 9.
4
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моўчкі сядалі вакол могілак, гаспадыні выстаўлялі шматлікія стравы.
Урачыстая трапеза пачыналася з запрашэння нябожчыка. Пасля трапезы трохі ежы і гарэлкі пакідалі для нябожчыкаў, а астаткі раздавалі
жабракам. Дзень памінання продкаў сканчаўся ў карчмах весела,
з песнямі ды скокамі.)
Далейшую працу з прыказкамі і прымаўкамі варта прадоўжыць
на ўроках развіцця маўлення, на факультатыўных занятках.
Вельмі карысным будзе наведванне бібліятэк і знаёмства вучняў
са шматлікімі зборнікамі прыказак і прымавак, афарыстыкі розных гадоў выдання5. Знаёмства з выслоўямі выдатных пісьменнікаў,
філосафаў, публіцыстаў — гэта адзін з найкарацейшых шляхоў
і выніковых спосабаў дасягнуць трапнасці і лаканізму ў сваіх выказваннях, адшліфаванасці іх формы, глыбіні зместу, дасканаласці
жывога слова.

Урок 18. Прыкметы і павер’і
Мэты ўрока: аднавіць і паглыбіць папярэдне набытыя вучнямі
веды пра народныя прыказкі; даць уяўленне пра іх паходжанне
і жанравыя асаблівасці (сцісласць, выразнасць, трапнасць, афарыстычнасць, пераносны сэнс, павучальны змест, мастацкую дасканаласць, тэматычную разнастайнасць).
Тып урока: урок вывучэння новага матэрыялу.
Абсталяванне: плакаты, табліца «Народныя прыкметы і павер’і».

Ход урока
I. Арганізацыйны момант
II. Вывучэнне новага матэрыялу
Разгляд новай тэмы пачынаецца ўступным словам настаўніка
пра народныя прыкметы і павер’і. Жыццё і дабрабыт нашых
прашчураў залежалі ад штодзённай цяжкай працы на зямлі,
ведання прыродных законаў, умення рацыянальна весці гаспадарку, найлепшым чынам ладзіць свой быт. Нашы продкі былі
Янкоўскі, Ф. М. Крылатыя словы і афарызмы / Ф. М. Янкоўскі. —
Мінск, 1960; Гаўрош, Н. В. Афарыстычныя выслоўі беларускіх
пісьменнікаў / Н. В Гаўрош, Н. М. Нямковіч. — Мінск, 2012;
Леванюк, А. Час, жыццё, людзі: зборнік беларускіх літаратурных
афарызмаў / А. Леванюк. — Брэст, 2001;
Iваноў, Я. Я. Крылатыя афарызмы ў беларускай мове: з іншамоўных
літаратурных і фальклорных крыніц VIII ст. да н.э. — XX ст.: тлумачальны слоўнік / Я. Я. Іваноў. — Магілёў, 2011.
5
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працавітымі, назіральнымі і мудрымі. Пільна ўглядаючыся ў навакольную прыроду, яны бачылі пэўную сувязь паміж некаторымі
прыроднымі з’явамі і плёнам сваёй працы — добрым ураджаем. Аналізуючы свае назіранні, людзі заўважалі заканамернасці
і рабілі адпаведныя высновы, а на іх падставе фармулявалі парады, як найлепшым чынам весці гаспадарку. Гэтыя падказкі —
народныя прыкметы і павер’і — паступова распаўсюджваліся
ў народным асяроддзі і станавіліся штодзённымі дарадцамі
селяніну: прадказвалі надвор’е на бліжэйшы час ці на больш
аддаленую перспектыву; нагадвалі, калі сеяць, калі выганяць
на пашу жывёлу, калі пачынаць збор ураджаю; засцерагалі ад
неабачлівых паводзін, забаранялі некаторыя дзеянні.
Народныя прыкметы па сваёй форме і зместу набліжаюцца
да прыказак і загадак. Яны таксама распавядаюць пра сусвет
і месца ў ім чалавека.
Ад прыкмет трэба адрозніваць павер’і. Павер’і асвятляюць
невядомыя факты, грунтуючыся на фантазіі чалавека, часам нават на містыцы.
У народзе, напрыклад, існавалі наступныя прыкметы:
«Прыйшоў Пятрок — апаў лісток, прыйшоў Iлля — апала два,
прыйшоў Барыс — усё пагрыз, прыйшоў Міхал — усіх з поля
паспіхаў».
Як бачым, прыкметы і павеp’і сведчаць пра незвычайную
ўражлівасць нашых продкаў, іх багатае ўяўленне, паэтычнае
ўспрыманне свету, фантазію і жаданне спасцігнуць незразумелае, таямнічае.
III. Замацаванне
Настаўнік раскрывае значэнне прыкмет і павер’яў у народным жыцці, акцэнтуе ўвагу на іх асноўных функцыях:
 дарадчай. Многія прыкметы, прадказваючы характар
надвор’я, асаблівасці ўраджаю, самаадчуванне чалавека або
жывёлы, дапамагалі людзям аптымальна размеркаваць свае
сілы, засцерагчыся ад прыроднай стыхіі, своечасова пасеяць
або сабраць ураджай. Напрыклад, у некаторых мясцовасцях на
Пятро (свята народнага календара, якое адзначаецца 12 ліпеня)
сяляне выконвалі магічныя абрады, якія, па народных павер’ях,
павінны дабратворна ўплываць на будучы ўраджай. Так, жанчыны і дзяўчаты ішлі на Пятроў дзень у поле, несучы з сабою
сыр і доўгую палку, якую ставілі на ніве.
 перасцерагальнай. Засцерагалі ад неўраджаю, стыхійных
бедстваў, хвароб. Напрыклад, згодна з агульным павер’ем — перасцярогай, у пятніцу нельга мыць, прасці і выконваць жаночую
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работу, каб не зняважыць Пятніцу. У гэты дзень таксама пазбягалі
і араць, каб «не запарушыць Пятніцы вачэй».
 забароннай. У свята нельга нікому нічога пазычаць, а то не
будзе весціся, нельга жаб у рукі браць і г. д. Напрыклад, агульнавядомая забарона разбураць буслінае гняздо: бусел можа жорстка
адпомсціць — прынясе галавешку і спаліць хату або накліча градавую хмару. Распаўсюджаным для ўсходніх славян было павер’е
аб тым, што смецце ні ў якім разе нельга выносіць за межы дома.
Гэтая забарона знайшла сваё адлюстраванне ў народнай прымаўцы
«Хату мяці, а смецце на вуліцу не нясі». З названымі ўяўленнямі
аб смецці звязана вядомае і зараз павер’е аб забароне падмятаць
падлогу, прыбіраць і мыць посуд у той дзень, калі хто-небудзь
з членаў сям’і ад’язджае з дому. Забарона на вынясенне смецця
адлюстравалася і ў фразеалагічным звароце выносіць смецце з
хаты «паведамляць тое, што не павінны ведаць іншыя». Яшчэ
такія забароны называюць забабонамі 6.
Мэтазгодна настаўніку прапанаваць класу пазнаёміцца
ў вучэбным дапаможніку з тэарэтычным артыкулам «Прыкметы
і павеp’і» (с. 67–72). Каб школьнікі шырэй убачылі тэматычнае
багацце твораў гэтага віду ў фальклорнай спадчыне, пажадана
іх пазнаёміць з кнігай «Дзень за днём» (1997).
IV. Падагульненне вывучанага
Вучням прапануецца адказаць на пытанні.
• Мяркуючы па народных прыкметах і павер’ях, што мы можам сказаць пра нашых продкаў і як яны ставіліся да прыроды? (Вучні адзначаць блізкасць нашых продкаў да прыроды, іх
назіральнасць, мудрасць. На шматлікіх прыкладах дзеці пераканаюцца, наколькі тонкае зрокавае і слыхавое ўспрыманне меў
чалавек, які жыў у гармоніі з навакольным светам.)
• Калі і як узніклі прыкметы і павер’і?
• Якія асноўныя функцыі прыкмет і павер’яў?
• Чым падобныя і чым адрозніваюцца прыкметы і прыказкі?
V. Дамашняе заданне
1. Прыгадаць па некалькі прыкмет і павер’яў (прачытаць
у вучэбным дапаможніку па беларускай літаратуры або распытаць у сваіх бацькоў), выразна іх пераказаць.
2. Падрыхтаваць калектыўнае вуснае сачыненне з элементамі
апісання па адной з абраных прыкмет.
6
Коваль У. I. Народныя ўяўленні, павер’і і прыкметы: даведнік па
ўсходнеславянскай міфалогіі / У. І. Коваль. — Гомель, 1995.
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Урок 19. Урок развіцця маўлення.
Вучымся складаць казкі
1. Адукацыйная мэта ўрока: сфарміраваць у вучняў уяўленне аб
адметнасцях чарадзейных казак.
Задачы ўрока па дасягненні адукацыйнай мэты:
• актуалізацыя ведаў аб адметнасцях будовы казкі і элементаў
чарадзейнага ў ёй;
• азнаямленне з асноўнымі сродкамі характарыстыкі персанажа;
• фарміраванне ўмення выяўляць жанравыя адметнасці чарадзейнай казкі.
2. Развіццёвая мэта ўрока: забяспечыць умовы для развіцця ў
вучняў культуратворчасці.
Задачы ўрока па дасягненні развіццёвай мэты:
• развіццё назіральнасці вобразнага ўяўлення і памяці пры рабоце з казачнымі тэкстамі;
• развіццё лагічнага мыслення, вуснага маўлення; выразнага
чытання;
• развіццё вопытаў мастацка-творчага характару: мастацкае расказванне, стварэнне вучнёўскіх інтэрпрэтацый казачнага тэксту.
3. Выхаваўчая мэта ўрока: забяспечыць умовы для пашырэння
вопыту эмацыянальна-каштоўнасных адносін да нацыянальнага казачнага эпасу.
Задачы ўрока па дасягненні выхаваўчай мэты:
• стымуляванне чытацкіх зацікаўленняў;
• садзейнічанне спасціжэнню вучнямі выхаваўчай ідэі казкі.
Тып урока: урок літаратурнай творчасці.
Абсталяванне: выстава кніг «Народныя казкі», рэпрадукцыі карцін
мастакоў Ю. Зайцава, У. Гладкевіча, В. Васняцова, I. Білібіна і інш.,
грамзапіс фартэпіяннай музыкі камп. П. Чайкоўскага (з «Дзіцячага
альбома»). Творы па беларускай літаратуры для завучвання на памяць (паэмы, вершы, проза, песні): мастацкае электроннае выданне
на 2 кампакт-дысках — Мінск: 2006—2007; інтэрнэт-рэсурсы: kazki.
by/category/media/video/.
Эпіграф:
Сачыненне казак — гэта адзін з самых цікавых відаў
дзіцячай творчасці.
Васіль Сухамлінскі.

Ход урока
І. Арганізацыйны момант
ІI. Вывучэнне новага матэрыялу
Дадатковая інфармацыя. Прапануем разглядаць методыку навучання сачыненню казкі ва ўрочнай і пазаўрочнай дзейнасці
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з пазіцый жанравага і культуратворчага падыходаў. У якасці эталонных тэкстаў узята чарадзейная казка «Залаты птах», а таксама
творы для самастойнага і дадатковага чытання.
Даследаванні казказнаўцаў пераконваюць у тым, што бытавыя
казкі пабудаваны па той жа кампазіцыйнай схеме, што і чарадзейныя, з тым толькі адрозненнем, што ў іх няма нічога звышнатуральнага, чарадзейнага (У. Я. Проп). Бытавыя казкі — «гэта нібы аскепкі
чарадзейнай казкі, апрацаваныя ў час фальклорнага бытавання
і ўстаўленыя ў асаблівую сюжэтную аправу» (Ю. I. Юдзін). Названыя вывады вучоных маюць для нас метадалагічнае значэнне: навучанне школьнікаў творчай дзейнасці па стварэнні ўласных казак адбываецца на матэрыяле чарадзейных казак, або ўласна казак (тэрмін,
які існуе ў фалькларыстыцы). Фарміраванне ўмення ствараць казкі
ажыццяўляецца праз авалоданне вучнямі комплекснымі структурамі
фальклорнага жанру (Л. Р. Бараг), «механізмамі» чарадзейнага апавядання (Л. Я. Туміна). Пад «механізмамі» разумеюцца жанравызначальныя прыметы, на якія абапіраецца засваенне і ўсведамленне
зместавых, тыпалагічна-кампазіцыйных і моўна-стылёвых адметнасцей чарадзейных казак.
Фарміраванне ўмення ствараць (прадуцыраваць) уласныя тэксты
казак пачынаецца з сюжэталагічнага аналізу, які можа быць праведзены па сістэме У. Я. Пропа (з дапамогай «карт Пропа»). У фундаментальнай працы «Марфалогія казкі» вучоны, акрэсліўшы 31 геройную функцыю (гэтыя функцыі прыводзяць у рух сюжэт чарадзейнай
казкі), адзначае пастаянства, устойлівасць кампанентаў казкі.
Усведамленню вучнямі марфалагічнай (інварыянтнай сюжэтнай)
мадэлі народнай казкі спрыяе складанне карткі-інфарматара.

Прыкладны змест карткі
Казка звычайна пачынаецца з таго, што герою прычыняецца
нейкі ўрон: у яго (ці ў яго бацькі, маці) нешта крадуць, выкрадаюць нявесту ці героя (гераіню) выганяюць з родных мясцін,
з роднай краіны. Герой ці гераіня вымушаны адправіцца
ў далёкі шлях. Прымусіць рушыць у такую дарогу можа таксама моцнае жаданне нечага дабіцца, нешта атрымаць. Гэта
не заўсёды жаданне самога героя: напрыклад, цару прыйшло ў галаву паслаць яго па Жар-птушку. Але выканаць жаданне павінен менавіта герой. А ў дарозе ён сустрэў таго, хто
падарыў яму чароўны сродак ці цудоўнага памочніка. Ці, напрыклад, герой выратоўвае сабаку, які становіцца яго цудоўным
памочнікам. Дзякуючы памочніку і чароўным сродкам герой дасягае мэты. Ён перамагае ў паядынку з дапамогай чароўных
сродкаў і цудоўных памочнікаў. Пасля гэтага герой вяртаецца
дадому. Але яго чакаюць новыя выпрабаванні (напрыклад, яго
выкідваюць у бездань). Герой паспяхова выбіраецца адтуль. Яго
72

зноў выпрабоўваюць, задаюць складаныя пытанні і задачы, якія
ён рашае. У казцы звычайна тройчы паўтараецца адзін і той
жа эпізод, пасля трэцяга паўтору адбываецца жаданая падзея
і наступае развязка. Заканчваецца казка шчасліва — уступленнем героя ў шлюб і на пасад.
Праверка якасці асэнсавання прыведзенай у картцы
інфармацыі адбываецца ў ходзе гутаркі, падчас якой вучні прыводзяць прыклады па аналогіі, аднаўляючы сюжэты самастойна
прачытаных народных казак.
Фарміраванне ў вучняў умення ўзнаўляць казачны сюжэт
можа адбывацца і праз далучэнне іх да гульнявой дзейнасці.
Гульня «Выкладзем карты на стол»
Для гульні выкарыстоўваецца спецыяльная калода карт. На
картах пазначаюцца назвы асноўных казачных дзеянняў (іх можа
быць 31, адпаведна «картам Пропа») або на іх наклейваюцца
карцінкі. Кожнаму вучню прапануецца карта, па якой ён павінен
узнавіць эпізод казкі, адлюстраваны на ёй. Першы ўдзельнік
гульні пачынае свой аповед, наступнаму прапануецца дадумаць
працяг, апошні прыдумвае канцоўку. У працэсе калектыўнай
творчасці выпрацоўваецца ўменне хутка аднаўляць сюжэт казкі,
яе кампазіцыйныя часткі, захоўваючы адметнасці казачнага апавядання. У час выканання задання разам з развіццём маўленчай
мабільнасці вучняў ствараюцца ўмовы для праяўлення творчай
ініцыятывы.
Арганізаваць праверку якасці засваення вучнямі казачнага
сюжэта можна праз графічную дзейнасць. Для гэтага вучням
прапаноўваецца з дапамогай слоўных абазначэнняў (шкодніцтва,
ліквідацыя шкоды, выкрыццё ворага, перамога дабра) паказаць
заканамернасць падзей у чарадзейнай казцы. У выніку вучні
запоўняць і пракаменціруюць наступную схему:
Заканамернасць падзей у чарадзейнай казцы.

73

Сістэма падзей у чарадзейнай казцы
Настаўнік прапануе вучням дапоўніць гэтую схему, расказаць па ёй, з дапамогай якіх казачных элементаў пачынаецца і
заканчваецца аповед у казцы.
Паведамленне настаўніка пра ініцыяльныя канструкцыі ў казках можа мець наступныя формы і змест:
«У некаторым царстве, у некаторым гасударстве, толькі не
ў тым, у каторым мы жывём...», — так традыцыйна пачынаюцца казкі. «Аднак, пачнём казку, а не казку, ды прыказку, казка
будзе заўтра пасля абеда, пад’еўшы мяккага хлеба», — гэта
ўступае ў размову прыгаворка.
Прызначэнне прыгаворкі: не будучы непасрэдна звязанай
з казачным сюжэтам, «яна настройвае ўвагу слухачоў і выражае
эмацыянальны ўздым расказчыка, які, перш чым пачаць расказваць і звярнуцца да казачных герояў, звяртаецца ў жартаўлівай
форме да сваіх чытачоў і завалодвае іх увагай».
Уступная прыгаворка — гэта своеасаблівая падрыхтоўка слухача і чытача да ўспрымання займальнай гісторыі. Пачатак жа
гісторыі вызначаецца словамі інтрыгуючай завязкі: «У некаторым
царстве, у некаторым гасударстве...» або «За трыдзевяць зямель,
у трыдзясятым гасударстве жыў-быў». Зачын-завязка, у адрозненне ад прыгаворкі, непасрэдна ўводзіць у апавяданне, найчасцей
указваючы на месца дзеяння або падкрэсліваючы яго дзівоснасць,
іншы раз наводзячы страх на слухачоў: «Здарылася ў адным краі
вялікая бяда: наляцеў аднекуль дзевяцігаловы змей Цуда-Юда
і ўхапіў з неба сонца з месяцам...». Для беларускіх казак таксама
характэрныя зачыны-завязкі, у якіх казачнікі непасрэдна звяртаюцца да слухачоў і ў якіх намячаецца тэма або ідэя казкі. Напрыклад: «Ці бачылі Вы вялікія, вялізныя, а то і проста велізарныя
камяні, раскіданыя па палях ды па лясах? Ну пэўна ж бачылі вы
іх. Хто і адкуль прынёс іх сюды? Хто рассеяў па зямлі без ладу,
дзе папала? Людзі вучоныя кажуць: гэта — валуны з паўночных
скалістых гор. Прынёс іх некалі да нас магутны ляднік. Потым,
як пацяплела, ляднік растаў, а абломкі пакрышаных ім горных
ланцугоў так і засталіся нам на памяць як сведкі далёкіх часоў.
А старыя людзі зусім іншае расказваюць. Паслухаем іх».
У беларускіх зачынах-завязках часта ідзе ўказанне на казачныя часы («за царом Гарохам», «гэта было за цара Давіда»,
«калі цяклі малочныя рэкі з кісельнымі берагамі» і г. д.), на
даўнасць падзей, пра якія расказваецца ў казцы: «Даўно тое
было, як яшчэ сам Бог па зямлі хадзіў», «Даўно яно было, ці
нядаўна, так ці не так...».
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Iмкненнем апавядальніка прыцягнуць увагу слухачоў вызначаецца такі традыцыйны матыў прыгаворак, як абяцанне
ўзнагароды за слуханне казкі, напрыклад: «А хто маю казку
будзе слухаць, так таму собаль і куніца і прэкрасная дзявіца,
сто рублей на свадзьбу, а пяцьдзясят на прагулянне».
Часта прыгаворка сцвярджае ўмоўнасць казачнага свету:
«Было яно ці не было, праўда ці няпраўда, — паслухаем лепш,
што казка кажа». Аднак, прыгаворка з нечаканай рэзкасцю пераключае на яго ўвагу слухачоў з бытавой рэальнасці: «У некаторым царстве, у некаторым гасударстве, іменна ў том, у
якім мы жывём, проціў неба на зямлі, на гладкім месцы, як на
баране, сем вёрст у старане. Гэта ёсць не казка, а прыказка.
Казка будзе заўтра пасля абеда, як наемося мяккага хлеба. А
цяпер пачнем казку баяць…».
Такім чынам, прыгаворкі-штукаркі аповед павядуць так, што
адразу зразумела: гісторыя будзе расказвацца небывалая, казачная, і слухаць трэба ўважліва, а то што-небудзь прапусціш.
На этапе замацавання атрыманых ведаў і фарміравання
ўмення ўключаць ініцыяльныя канструкцыі ва ўласныя тэксты
вучням могуць быць прапанаваны наступныя заданні: запоўніць
схему з прыкладамі тэкстаў беларускіх народных казак, прачытаных самастойна. Такі ж алгарытм працы і пры засваенні
фінальных канструкцый.
Зачын

Характарыстыка казачнага
часу і месца дзеяння

Функцыі формул-зачынаў

Указанне на незвычайнасць
падзей

Моўный сродкі выражэння
гэтых функцый

Непасрэдны зварот
да слухачоў з указаннем тэмы
і ідэі казкі

Iніцыяльныя канструкцыі ў казках
На наступным этапе мэтазгодна праз прыём кампаратывістыкі
ўключыць вучняў у пошукавую дзейнасць і прапанаваць
супаставіць зачыны ў беларускіх і рускіх народных казках
(гл. табл. у Дадатку 2). Актывізаваць эўрыстычную дзейнасць
вучняў можна праз гульню «Хто больш ведае прыгаворак?».
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Паведамленне настаўніка пра фінальныя канструкцыі ў казках можа мець наступны змест:
«Вось і казцы канец, а хто слухаў — маладзец», — гэта
ўмешваецца ў казачны аповед прыгаворка, якой традыцыйна
заканчваецца казка. Прыгаворка, што заканчвае казку, таксама
не звязана з пэўным сюжэтам, але «адцяняе сваім жартаўлівым
тонам любую шчаслівую казачную развязку і, выклікаючы
ў слухачоў эмацыянальную разрадку, нібы вяртае іх з чарадзейнага свету да бытавой рэальнасці.
Вясёлая, поўная неверагодных прыгод казка — адкрытая
небыліца. Таму ў канцы казкі казачнік і даў волю насмешцы:
«I я на тым вяселлі быў, мёд, віно піў, па барадзе цякло,
а ў роце не было. Далі мне там смаляную кабылку, лазовае сядло,
гарохавую пугу. Еду я назад на кабылцы, бачу — гумно гарыць.
Я спыніў кабылку, пачаў яго тушыць. Пакуль тушыў — кабылка
мая растала, сядло козы з’елі, а пугу вароны раздзяўблі… Адтуль
я далей пехатою пайшоў, да вас прыйшоў і гэтую казку расказаў».
Нерэальнасць казачнага сюжэта часам падкрэсліваецца іранічнымі
жартаўлівымі прыгаворкамі такога тыпу: «А хто гэтаму не верыць
і скажа, што гэта няпраўда, то няхай паправіць кабыле хвост
і годзе». Iншы раз прыгаворка ўжываецца з тым намерам, каб звярнуць увагу на самога казачніка з мэтай атрымаць удзячнасць, пачастунак або падарунак: «Вам — казку, а мне — абаранкаў вязку».
Калі зачын — гэта своеасаблівая падрыхтоўка казачніка
да ўзлёту над паўсядзённым жыццём, то канцоўка, наадварот,
вяртае слухачоў з чарадзейнага свету да бытавой рэальнасці.
Канцоўка можа быць непасрэднай («Прагнаў цар сваіх зяцёўашуканцаў, а Iвану ўсё царства аддаў», «…Ды шчаслівыя паехалі
з Алёнкай да старых бацькоў») або ўскоснай, з прыгаворкай.
У канцоўках заключаны маральны сэнс казкі, выказваецца
спрадвечная мара народа: зло павінна быць пакарана.
Уключэнне вучняў у пошукавую дзейнасць адбываецца праз супастаўленне фінальных канструкцый у беларускіх
і рускіх народных казках (гл. табл. у Дадатку 3). Актывізаваць
эўрыстычную дзейнасць вучняў можна праз гульню «Хто больш
ведае прыгаворак-канцовак?»
Як сцвярджае У. Я. Проп, фальклор генетычна збліжаецца
не з літаратурай, а з мовай — адсюль і своеасаблівы спосаб
узнікнення казачнага апавядання. Таму наступны этап у методыцы навучання сачыненню казкі звязаны з асэнсаваннем вучнямі
моўных асаблівасцей фальклорнага жанру. Асноўнымі метадамі
навучання ў гэтым выпадку будуць лінгвістычны аналіз тэксту
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чарадзейнай казкі «Залаты птах» і літаратурна-творчая дзейнасць вучняў як спосаб фарміравання ўменняў выкарыстоўваць
тыповыя для жанру моўныя сродкі ва ўласных сачыненнях. Навучанне адбываецца з дапамогай гульнявых форм.
Гульня «Лінгвістычная экспедыцыя ў краіну Казачнай
мовы»
Форма экспедыцыі абрана з улікам характару заданняў,
многія з якіх уключаюць элементы пошуку, даследавання. Выкананне такіх заданняў дазваляе школьнікам убачыць некаторыя моўныя асаблівасці беларускіх народных казак: ужыванне сталых эпітэтаў, гіпербал, традыцыйных казачных формул,
сінонімаў, антонімаў, слоў з суфіксамі суб’ектыўнай ацэнкі,
прэваляванне сказаў з асобым парадкам слоў, паўторам адных
і тых жа канструкцый для ўказання на запавольванне дзеяння
(рэтардзіраванне (лац. retardatio — замаруджванне, затрымка;
замаруджванне дзеяння)), ужыванне дзеясловаў цяперашняга
часу ў значэнні прошлага і інш.
Да пачатку лінгвістычнай экспедыцыі можа быць падрыхтавана карта падарожжа. Лінгвістычная экспедыцыя пачынаецца
з архіпелага Эпітэтаў.
Прыёмы ўвядзення сталых, або фальклорных, эпітэтаў
(Л. Я. Туміна лічыць іх «часткай усёй мастацкай сістэмы
казкі») у вучнёўскія сачыненні разнастайныя: пошук у казцы
«Залаты птах» сталых эпітэтаў разам з назоўнікамі, да якіх
яны дапасуюцца (залаты птах, добры моладзец, цёмны лес,
жывая вада і інш.); вызначэнне іх ролі (стварэнне прыўзнятасці,
упрыгожанасці апавядання); тлумачэнне з дапамогай настаўніка
спосабу ўтварэння (усечаныя формы прыметнікаў: шаўкова
трава, красна дзеўка, буйна галава, чыста поле) і інш.
У горадзе Сінонімаў і Антонімаў пад кіраўніцтвам настаўніка
вучні выконваюць наступныя заданні: знаходзяць у тэксце казкі
«Залаты птах» паўторы аднолькавых ці блізкіх па значэнні слоў;
вызначаюць, якой часцінай мовы яны выражаны (спалучэнні
слоў ідзе ён, ідзе; глядзеў-глядзеў, глядзеў ды і заснуў; ідзі
паціхусеньку-памалюсеньку; і так і сяк просіць; спаць бы табе
век-векам); супрацьлеглыя па сэнсе словы (словы-антонімы).
Можна прапанаваць заданні, якія б патрабавалі згрупаваць
словы па антанімічных парах, і вылучыць сярод іх антонімы
рознакарэнныя (разумны – дурны, дзень — ноч, доўга — коратка, добры — ліхі і г. д.), утвораныя ад аднаго кораня пры
дапамозе адмоўнай часціцы не (асцярожна — неасцярожна, звядуць — не звядуць, паслухаў — не паслухаў і інш.).
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Даліна Казачных Выразаў. Раскрыццю перад вучнямі
трапнасці жывога народнага слова будзе спрыяць знаёмства
з традыцыйнымі казачнымі формуламі. Вучням трэба не толькі
адзначыць гэтыя канструкцыі ў тэксце казкі «Залаты птах», але
і выказацца наконт іх ролі для стварэння фантастычнага каларыту. Па словах Л. Р. Барага, тыповыя мясціны ў казках «служаць
сродкам для надання твору адметнага каларыту, «казачнасці»
і своеасаблівага інтанацыйнага ладу, які падкрэслівае фантастыку і эпічную стройнасць казачнага сюжэта». Тэкст казкі па меры
разгортвання сюжэта ўсё больш і больш насычаецца рознымі
тыповымі формуламі-канструкцыямі (loci communes): традыцыйныя зачын (Былі ў аднаго чалавека тры сыны: два разумныя,
а трэці — дурны) і канцоўка (Выгнаў бацька старэйшых сыноў
з дому, а з Iванам і цяпер жыве), трохразовыя паўторы (тры
сыны, тры ночы пільнавалі злодзея, тры залатыя пяры, тры
пакоі ў зачараваным палацы), паўторы аднолькавых ці блізкіх
па значэнні слоў (ідзе ён, ідзе; глядзеў, глядзеў ды і заснуў;
ці доўга... ці коратка; ідзі паціхусеньку-памалюсеньку; і так
і сяк просіць; спаць бы табе век-векам) і інш. Дзякуючы такім
мастацкім прыёмам ствараецца казачнасць і незвычайнасць
апавядання.
Настаўніку варта звярнуць увагу вучняў на тое, што любімай
у народнай казцы з’яўляецца лічба 3 ці тая, якая заключае ў сабе
некалькі разоў па тры — 6, 9, 12. Гэта сакральныя лічбы. Да прыкладу, лічба 3 і тое, што дзеліцца на тры, літаральна пранізвае
казку «Бацькаў дар»: у бацькі было тры сыны, тройчы хадзіў на
бацькаву магілу і атрымаў у падарунак трое коней, тры разы
царэўна дзівосным чынам выбірала сабе суджанага, тры заданні
дае цар сваім зяцям; дзіва-кабыліцу, у якой з ноздраў полымя
шугае, а з вушэй дым валіць, вартуе дванаццаць (3х4) коней,
зяці прыводзяць кабыліцу толькі з дзевяццю (3х3) коньмі; Iван
бярэ дзедаўскі бязмен на дванаццаць (3х4) пудоў і інш.
Востраў Казачнага Часу. Вялікую цікавасць уяўляе хранатоп (па М. М. Бахціну) чарадзейнай казкі: час і месца дзеяння.
У адрозненне ад бытавых казак, падзеі якіх адбываюцца ў звычайнай для простага чалавека абстаноўцы, дзеянне чарадзейных
казак, як правіла, пачынаецца ў незнаёмым для селяніна царскім
палацы, а потым пераносіцца ўжо ў зусім фантастычны свет —
у трыдзясятае царства, на дно мора-акіяна. Казачны час, як
правіла, адносіцца да мінулага. Але ён не мае ніякай адсылкі да
пэўнай лакалізацыі ў гэтым мінулым: Было яно ці не было; Праўда
78

ці няпраўда; Даўно гэта было ці нядаўна, так ці не так —
цяпер ужо, напэўна, ніхто не ведае; Жыў сабе ў якім-тось горадзе адзін…
З мэтай назапашвання моўных сродкаў для абазначэння хранатопу чарадзейнай казкі ва ўласных сачыненнях вучні
адшукваюць у тэксце казкі «Залаты птах» тыповыя выразы
(шмат часу мінула ці не, ці доўга ён спаў ці коратка), прыводзяць уласныя прыклады, складаюць з імі сказы. Акрамя
таго, слоўнікавая праца прадугледжвае вылучэнне з тэксту
фразеалагізмаў (як страла праляцеў, імчыцца на ўвесь дух,
спаць бы табе тут век-векам), тлумачэнне іх лексічнага значэння, падбор да фразеалагізма сінанімічных, антанімічных
слоў і фразеалагізмаў. Магчыма і дадатковае заданне, якое
можа заключацца ў тым, каб вучні прывялі ўласныя прыклады
з беларускіх народных казак і склалі тэматычны слоўнік «Казачны час». Вучні адзначаць, што найчасцей ужываюцца паўторы
дзеясловаў ісці, ехаць, біцца і г. д.: Бягуць, бягуць, бягуць, бягуць, ажна ведзьма зноў тут. Біліся, біліся, біліся, біліся да
тых пор, што цмок ні рукі, ні нагі не паверне.
Суфіксальнае пласкагор’е. Часам словы з суфіксамі
суб’ектыўнай ацэнкі (памяншальна-ласкальныя) надаюць
эмацыянальны тон казачнаму апавяданню, паглыбляючы
псіхалагічную характарыстыку вобраза. Як справядліва адзначае Л. У. Хрышчановіч, «народ-творца, кіруючыся бездакорным
моўным чуццём, даваў сваім героям імёны, сугучныя з іх характарам», і для гэтага выкарыстоўваліся розныя словаўтваральныя
сродкі, сярод якіх асабліва пашыраныя суфіксы суб’ектыўнай
ацэнкі (памяншальна-ласкальныя або прыніжальныя): Ганначка, Алёнка, Васілька, Яначка, Iванька, Галюся, Міркуха, Сеньчыха і г. д.
Аналіз моўнай палітры казкі «Залаты птах» пераканае вучняў
у тым, што словы з памяншальнымі суфіксамі з’яўляюцца важным прыёмам для характарыстыкі казачнага персанажа. Вучні
атрымліваюць заданне знайсці ў тэксце словы з памяншальналаскальнымі суфіксамі (яблынька, песенькі, паціхусеньку, памалюсеньку, кропелька) і адказаць на наступныя пытанні:
Чым абумоўлены выбар гэтых моўных сродкаў? Якая іх роля
ў стварэнні казачнага персанажа? (Звычайна выкарыстоўваюцца
для характарыстыкі станоўчых герояў.)
Вучні ў сваіх адказах адзначаюць, што ў казцы «Залаты
птах» ужываюцца такія словы з памяншальна-ласкальнымі
суфіксамі, як «яблынька», «песенькі», «паціхусеньку», «пама79

люсеньку», «кропелька» і інш. Такія словы звычайна сустракаюцца, калі размова ідзе пра станоўчых герояў. У казцы няма
апісанняў герояў. Меркаваць аб іх характарах можна праз мову.
Iван — добры чалавек, таму і словы, якія апісваюць яго ўчынкі,
указваюць на гэта.
Пасля завяршэння лінгвістычнай экспедыцыі ў краіну Казачнай мовы вучні далучаюцца да «фантастычнага аналізу»
(тэрмін Д. Радары) як спосабу фарміравання ўмення ствараць
вобраз казачнага персанажа. Фантастычны аналіз прадугледжвае вылучэнне ў ім такіх элементаў, як імя, знешні выгляд,
месца жыхарства, фантастычныя дзеянні.
З мэтай забеспячэння запамінання пасродкам дзеяння комплексу аналізатараў вучням прапануецца намаляваць у сваіх
сшытках схему-«рамонак».

Зварот вучняў да прапанаванай схемы-«рамонка» пад назвай
«Казкаград», да тэкставага матэрыялу, што змешчаны на кожным
з пялёсткаў (пялёстак 1–4 — сапраўдныя і адмоўныя героі казкі;
пялёстак 5–6 — цудоўныя памочнікі ў казцы: чарадзейныя рэчы
і дзівосныя жывёлы; пялёстак 7–8 — фантастычныя істоты),
дапаможа настаўніку арганізаваць працу па засваенні вучнямі
сістэмы вобразаў казачнага свету, сфарміраваць у іх уменне
знаходзіць прыёмы паказу казачных персанажаў, выкарыстоўваць
тыповых казачных герояў ва ўласцівай ім функцыі.
Прыкладны ўзор тэкставага матэрыялу
Сярод персанажаў чарадзейнай казкі вылучаюць групы:
 шкоднік (г. зн. персанаж, які перашкаджае станоўчаму герою, напрыклад пачварная птушка, якая выкрадае нявесту);
 дарыльшчык (персанаж, які дорыць герою чароўны сродак
ці чароўнага памочніка);
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 выкрадзены (ім можа быць чалавек, напрыклад царэўна ці нявеста героя, ці які-небудзь прадмет, напрыклад чароўны пярсцёнак);
адпраўшчык (персанаж, які выпраўляе героя ў дальні шлях);
 несапраўдны герой (той, хто хоча карыстацца плёнам працы сапраўднага героя);
 сапраўдны герой.
У трыдзясятым царстве герой сустракаецца з такімі
фантастычнымі істотамі, як Баба Яга, Кашчэй Бессмяротны,
Цмок Паганы, Цуда-Юда, Ведзьма Барабаха, Баба Каргота
і інш. Усе гэтыя персанажы (антаганісты) валодаюць неверагоднай сілай і маюць страшэннае аблічча.
I вось у гэтым страшэнным, ліхім свеце з яго пачварамі неабходна змагацца герою чарадзейнай казкі, праяўляючы незвычайную сілу, мужнасць і вытрымку. Але, на шчасце, ён не адзін
у гэтай барацьбе. Яму дапамагаюць самыя розныя дзівосныя
памочнікі і чароўныя рэчы. У якасці такіх памочнікаў станоўчага
героя ў чарадзейных казках выступаюць:
 жывёлы — буланы конь, каток, шэрая мышка, серабрыстая рыбка, кіт-рыба і г. д.
 прадметы, з якіх з’яўляюцца чарадзейныя памочнікі, — залатая табакерка, срэбраны рог, цудоўная торбачка і г. д.
 прадметы, якія маюць чарадзейную якасць, — мечкладзянец, гуслі-самаграі, настольнік, маладзільныя яблыкі,
жывая «гаючая» вада і інш.
 якасці, падораныя непасрэдна, — сіла, здольнасць
пераўтварацца ў жывёл і г. д.
У чарадзейных казках шырока прымяняецца прыём цудоўных
пераўтварэнняў («казачныя метамарфозы»). Такія казачныя
пераўтварэнні могуць быць наступнымі:
 дзівосныя пераўтварэнні несамавітага героя: «Улез Iван
буланаму каню ў правае вуха, праз левае вылез і стаў такім
малайцом, што ні царэвіч, ні каралевіч не дакажа» («Бацькаў
дар»); «Улез Iванька каню ў правае вуха, праз левае вылез
і стаў такім малайцом-асілкам, што ні ў казцы сказаць, ні пяром апісаць» («Салдат Iванька»);
 хуткая ўзмужнеласць будучага здзяйсняльніка незвычайных спраў: «Расце як на дражджах. Праз год ці два стаў
такі дужы…» («Удовін сын»); «Расце хлопчык не па днях, а па
гадзінах» («Пакацігарошак»); «Расце той хлопец не па днях, а
па часінах, і за месяц вырас такі вялікі…» («Гарошак»);
 цудоўныя пераўтварэнні памагатага: «Апусцілася качка каля Янкі, ударылася дзюбкаю аб зямлю і стала перад ім
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дзяўчынаю»; «Я перакінуся ў авечку, а ты будзеш пастушком…»; «Махнула Кася кружком — і стала зялёным садком,
а Янка — садоўнікам»; «Я разальюся возерам глыбокім, а ты
станеш качарам» («Аддай мне, што дома пакінуў»).
Такім чынам, у вучняў фарміруецца ўяўленне пра галерэю
вобразаў казачнага свету, іх характары. Вучні прыходзяць да
высновы, што характар казачнага персанажа раскрываецца
ў дзеянні, праз учынкі; канкрэтныя партрэтныя замалёўкі амаль
адсутнічаюць, асноўныя сродкі стварэння вобраза казачнага героя — імя, мова, дыялогі, учынкі. Часта сілы і дзеянні казачных
герояў перабольшаны (гіпербалізаваны).
Пасля праведзенага фантастычнага аналізу вучням
прапаноўваецца стварыць уласны вобраз казачнага героя, аперыруючы ўжо вядомымі элементамі, але пры ўнясенні новых дэталей (прыём аглюцінацыі). У творчай дзейнасці па сачыненні
казкі вучням варта прапанаваць выкарыстоўваць аглюцінацыі:
 фантастычная гіпотэза (да прыкладу, што было б, калі залаты птах прыляцеў у ваш школьны сад);
 персаніфікацыя (даволі запатрабаваны прыём пісьменнікамказачнікам X. К. Андэрсенам, да прыкладу, «Старая падлога
скрыпела, скрыпела і расказала гісторыю...», «Школьная крэйда
паведала тайну...» і інш.);
 казачны калейдаскоп (або «салата з казак», па Д. Радары);
 кантамінацыя (змешванне) некалькіх з’яў, падзей,
герояў з розных фальклорных казак (да прыкладу, казачных
персанажаў — Удовіна сына, Вярнідуба, Пакацігарошка —
аб’яднаць у новай гісторыі);
 казка-схематызацыя (стылізацыя фальклорнай казкі па апорных словах: жыла-была, даўно гэта было ці нядаўна... і г. д.);
 казка-калька (перанос падзей казкі ў іншы прасторавы
і часавы план);
 казкі «навыварат», або «перевирание сказок» (тэрмін
Д. Радары).
На перадтэкставым этапе вучням прапаноўваецца памятка
«Парады юнаму казачніку»:
1. Падумай, якая казка ў цябе павінна быць — чарадзейная,
бытавая, пра жывёл.
2. Падбяры назву казцы.
3. Героі казкі (станоўчыя і адмоўныя).
4. Падумай, якія казачныя прадметы (цудоўныя памочнікі,
чарадзейныя сродкі) будуць дапамагаць героям.
5. Асноўная думка казкі.
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6. Паслядоўнасць дзеяння (суаднясі з «картамі Пропа»).
7. Выкарыстай у казцы традыцыйныя формулы.
8. Намалюй да асноўных эпізодаў казкі ілюстрацыі.
9. Раскажы казку сваім аднакласнікам.
Далейшае ўключэнне вучняў у самастойную вучэбную дзейнасць арганізуецца з дапамогай камплекта творчых заданняў.7
IIІ. Рэфлексія
Вучні запаўняюць тэхналагічную карту пад назвай «Казачныя астравы» (гл. Дадатак 4).
IV. Дамашняе заданне
Творчыя заданні (на выбар): намаляваць эпізод фальклорнай
казкі, які найбольш спадабаўся; падабраць радкі з тэксту да малюнка; намаляваць эскіз вокладкі да твора; аформіць уласныя
творы ў рукапісных зборніках, насценгазетах, альманахах.

Урок 20. Літаратурная легенда
Максіма Танка «Ля вогнішч начлежных»
(урывак з паэмы «Нарач»)
Мэты ўрока: пазнаёміць вучняў з жыццём і творчасцю М. Танка; дапамагчы зразумець змест пераасэнсаванай паэтам народнай
легенды пра Нарач, выпрацоўваць уменне характарызаваць герояў
легенды, адбіраць літаратурны матэрыял для характарыстыкі герояў;
развіваць камунікатыўныя здольнасці; выхоўваць пачуццё павагі да
роднага краю.
Тып урока: урок вывучэння новага матэрыялу.
Абсталяванне: партрэт М. Танка; зборнікі вершаў М. Танка;
мультымедыйныя прэзентацыі «Максім Танк» і «Краявіды Нарачы»;
«Возера ведаў» і чаўнакі розных колераў.
Эпіграф:
Помню: пра сустрэчу гэту марачы,
Так спяшаўся я на бераг Нарачы!
Бо казалі: там вы напрадвесні
Клопатна свае збіралі песні.
Міхась Шаховіч.
7
Беларуская літаратура: зборнік творчых заданняў для тэматычнага кантролю: 5–9 класы: дапаможнік для настаўнікаў устаноў агул.
сяр. адукацыі з бел. і рус. мовамі навучання / I. М. Гоўзіч [і інш.]. —
Мінск, 2012. — (Кантрольна-вымяральныя матэрыялы).
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Ход урока
I. Арганізацыйны момант
Мы ведаем, што добрыя словы дапамагаюць нам супакоіць,
суцешыць чалавека, а добры позірк выклікае радасную ўсмешку,
поціск рукі надае ўпэўненасць, веру ў свае сілы. Вазьміцеся за
рукі, усміхніцеся, пажадайце адзін аднаму поспеху. Веру: у вас
усё атрымаецца!
ІІ. Вывучэнне новага матэрыялу
Уступнае слова настаўніка
• Я хачу пачаць наш урок цудоўнымі радкамі песняра нарачанскага краю Максіма Танка.
Ёсць такая зямля, дзе крыніцы звіняць,
Пераліўчата ззяюць азёры,
Дзе стаяць веліканы – капцы-курганы,
Векавечным парослыя борам.
Вось на гэтай зямлі шчасце выпала мне
Жыць, за плугам хадзіць і збіраць
Непаўторныя казкі і песні яе,
Каб, сябры, усе іх вам перадаць.

Як вы думаеце, чаму прысвечаны гэтыя паэтычныя радкі?
(Гэтыя словы прысвечаны роднаму краю, яго прыгажосці
і непаўторным краявідам.)
Знаёмства з кароткімі звесткамі з жыцця і творчасці
М. Танка
Дэманструецца прэзентацыя «Максім Танк».
1-ы вучань. Максім Танк. Сапраўднае імя — Яўген Iванавіч
Скурко. Нарадзіўся 17 верасня 1912 года ў вёсцы Пількаўшчына
Вілейскага павета (цяпер Мядзельскі раён Мінскай вобласці.
Беларускі паэт, перакладчык. Лаўрэат літаратурнай прэміі
Янкі Купалы (1959). Народны паэт БССР (1968). Акадэмік АН
Беларусі (1972). Ганаровы грамадзянін Мінска (1987).
2-і вучань. М. Танк — Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі СССР
(1948) за зборнік паэзіі «Каб ведалі», Літаратурнай прэміі Янкі
Купалы (1959) за зборнік «След бліскавіцы», Дзяржаўнай прэміі
БССР імя Янкі Купалы (1966) за зборнік «Мой хлеб надзённы»,
званнем народнага паэта Беларусі (1968), Ленінскай прэміі (1978)
за зборнік «Нарачанскія сосны» (Масква, 1977), Літаратурнай
прэміі імя А. Фадзеева (1980) за кнігу «Прайсці праз вернасць».
Атрымаў у Польшчы прэмію аўтарскага аб’яднання «ЗАIКС»
(1971) за пераклады твораў польскай літаратуры і ўмацаванне
дружбы паміж народамі.
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3-і вучань. Перакладаў на беларускую мовы асобныя творы А. Пушкіна, У. Маякоўскага, П. Тычыны, А. Міцкевіча,
Ю. Славацкага, Ю. Тувіма, У. Бранеўскага, Р. Дабравольскага,
Т. Ружэвіча, А. Германава і інш. У тым ліку пераклаў лібрэта
оперы «Страшны двор» С. Манюшкі для пастаноўкі яе
ў 1952 годзе. Памёр М. Танк 7 жніўня 1995 года.
Мэтавызначэнне
• Тэма нашага ўрока: літаратурная легенда М. Танка «Ля
вогнішч начлежных» (урывак з паэмы «Нарач»). (Запісваецца
на дошцы.)
• Давайце вызначым мэты ўрока:
 Мы пазнаёмімся... (са зместам літаратурнай легенды
М. Танка «Ля вогнішч начлежных» (урыўкам з паэмы «Нарач») з
гісторыяй узнікнення возера Нарач, героямі твора;
 Мы развіваем... (навыкі выразнага чытання; уменне характарызаваць вобразы персанажаў).
Паказ мультымедыйнай прэзентацыі «Возера Нарач»
• З даўніх часоў прываблівае возера людское вока, імкнуць
яго ўспененыя хвалі, чыстыя, як сама душа беларускага народа. I кожнае новае пакаленне імкнецца сюды, каб далучыцца
да хараства гэтага чароўнага краю, каб са стоеным дыханнем
услухацца ў самыя неверагодныя паданні і легенды пра дзіўнае
возера Нарач.
Заданні для вучняў (агучваюцца да пачатку паказу).
• Пра што вы думалі ў час прэзентацыі?
• Які слайд вам запомніўся?
• Дзе б вы хацелі апынуцца?
Выразнае чытанне ўрыўка «Ля вогнішч начлежных»
М. Танка настаўнікам
Апераджальнае заданне. Узнавіць змест легенды «Нарач»,
якая тэматычна блізкая да паэмы М. Танка.
Праца над зместам твора. Рэпрадуктыўная гутарка
Адказы вучняў суправаджаюцца выразным чытаннем асобных урыўкаў з паэмы.
• Ці спадабаўся вам твор М. Танка?
• Як вы думаеце, пра што гэты твор?
• Аб чым вы думалі, калі слухалі яго?
• Якія вобразы і малюнкі ўзніклі ў вашых думках?
• Ці ўявілі вы возера Нарач? Герояў?
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• Якія эпізоды паэмы запомніліся найлепш?
• Што ўразіла ў аўтарскім апавяданні?
Праца з тэкстам (адказы падмацоўваюцца радкамі з тэксту)
• Успомніце, як завуць галоўных герояў?
• Якімі вы ўяўляеце Галіну, Васілька і Батору? Як іх апісвае
аўтар? Пазначце ў літаратурных сшытках іх характары.
• Знайдзіце ў тэксце і зачытайце аўтарскую характарыстыку
герояў.
• Выкажыце свае адносіны да галоўных герояў, іх паводзін.
• З якой кветкай параўноўваецца Галіна? Чаму?
• Ці аднолькава ставіцца М. Танк да Галіны і Васілька?
• Давайце адкажам на пытанне: «Барына — станоўчы ці
адмоўны герой?»
• Выберыце з прыведзеных эпітэтаў азначэнні, якімі можна
характарызаваць героя — Галіну (1 варыянт), Васілька (2 варыянт), Барыну (3 варыянт): высакародны, ганарлівы, сквапны,
адчайны, мужны, верны, шчыры, свабодалюбівы, жорсткі, дэспатычны, баязлівы, уладарны, добры, адданы, верны, нясціплы.
ІII. Падагульненне
• Успомніце, які твор называецца легендай? (Легенда — фантастычнае апавяданне, заснаванае на паэтызацыі, услаўленні
гістарычных падзей і народных герояў.)
• Якая легенда называецца літаратурнай? (Аўтарам якой
з’яўляецца пісьменнік або паэт.)
• Успомніце, якія фантастычныя падзеі адлюстраваны ва
ўрыўку «Ля вогнішч начлежных» М. Танка? (Люстэрка прадказвае лёс герояў, разбітае люстэрка ператвараецца ў возера,
а Галіна — у птушку.)
Зварот да эпіграфа
Зачытваецца эпіграф. Якое пачуццё выказаў паэт у вершаваных радках? (Пачуццё захаплення.)
Заключнае слова настаўніка
• Ва ўрыўку «Ля вогнішч начлежных» Максім Танк вынес
на суд чытача людзей гордых і непакорных, якія на сабе адчулі
несправядлівасць тагачаснага ладу. Яны абараняюць не толькі
сваё каханне, але і свой чалавечы гонар, права свайго народа
«людзьмі звацца». Максім Танк засяроджвае ўвагу чытача на
галоўным моманце з жыцця герояў, калі найбольш ярка, шматгранна выявіўся іх характар, калі яны, безабаронныя і бездапаможныя паўсталі перад намі пры ўсёй сваёй велічы. Паядынак
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з магнатам героі М. Танка выйгралі. Гэта маральная перамога,
якая далася цаной уласнага жыцця. Аднак у тым і прызначэнне
твора: супрацьпаставіўшы Васіля і Ганну пану, аўтар паэмы
хацеў паказаць, што здзек і гвалт над народам не вечныя, што
імі нельга запрыгоніць мужнай душы, сапраўднага чыстага кахання, што і для паноў наступае час «справядлівай расплаты».
IV. Падвядзенне вынікаў. Рэфлексія «Возера ведаў»
На дошцы размешчана «Возера ведаў», вучні да яго
прымацоўваюць чаўнакі рознага колеру: белага — зразумеў
тэму выдатна, не ўзнікае ніякіх цяжкасцей; жоўты — зразумеў
тэму добра, аднак дома трэба замацаваць; зялёны — патрэбна
дапамога настаўніка па некаторых пытаннях тэмы; аранжавы —
не зразумеў нічога.
V. Дамашняе заданне
Падабраць легенду пра паходжанне азёр ці рэк на Беларусі
(на выбар).
Творчае заданне: падрыхтаваць звязнае выказванне «А Нарач
бае мне легенду» (па матэрыялах фальклорнага і літаратурнага
твораў).

Урок 21. Легенды «Нарач» і «Ля вогнішч
начлежных» (урывак з паэмы М. Танка «Нарач»):
параўнальны аналіз фальклорнага
і літаратурнага твораў
Мэты ўрока: параўнаць сюжэты народнай і літаратурнай легенды, характары галоўных герояў і спосабы іх паказу (апісанні прыроды, абмалёўка стану душы герояў і псіхалагічная матывіроўка іх
паводзін, адносіны аўтара-апавядальніка і інш.); прааналізаваць спосабы выяўлення аўтарскай пазіцыі ў літаратурнай легендзе.

Ход урока
І. Арганізацыйны момант
ІІ. Замацаванне
Заўвага! Можна спалучыць у адзінае цэлае разгляд фальклорнага твора (гл. урок 12) і паэтычнай легенды (гл. папярэдні
ўрок) Максіма Танка «Ля вогнішч начлежных» (урывак з паэмы «Нарач»), якая ўяўляе сабой паэтычную гісторыю пра паходжанне славутага возера Беларусі. Асобную частку ўрока варта прысвяціць выяўленню аўтарскай пазіцыі ў літаратурнай
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легендзе. Вучні пад кіраўніцтвам настаўніка пракаменціруюць
наступную схему:

Каб выразна ўсвядоміць асэнсаванне пяцікласнікамі
аўтарскай пазіцыі ў літаратурнай легендзе, можна прапанаваць
класу адказаць на пытанне 7 вучэбнага дапаможніка (с. 82):
знайдзіце ў тэксце выразныя доказы адносін самога аўтара да
герояў і падзей.
ІІІ. Дамашняе заданне
Самастойна знайсці і прачытаць народную легенду пра
ўтварэнне назвы ракі, возера ці паселішча і падрыхтаваць пераказ.

Урок 22. Якуб Колас. Казка «Крыніца»
Мэты ўрока: зацікавіць вучняў асобай Я. Коласа; пазнаёміць
са зместам твора, дапамагчы ім усвядоміць сюжэт казкі, выявіць
адносіны дзяцей да яе; фарміраваць у вучняў навыкі выразнага чытання, культуру маўлення пры адказе на пытанні, творчыя здольнасці;
выхоўваць эмацыянальны водгук на мастацкі твор.
Тып урока: вывучэнне новага матэрыялу.
Абсталяванне: партрэт Якуба Коласа; выстава яго кніг; прэзентацыя «Пясняр зямлі беларускай»; «Гара ведаў».
Эпіграф:
Гэтых гмахаў безгранічных
Балатоў тваіх, азёр,
Дзе пад гоман хваль крынічных
Думкі мае прастор.
Якуб Колас.

Ход урока
I. Арганізацыйны момант
II. Праверка дамашняга задання
Вучні пераказваюць народныя легенды пра паходжанне
назваў азёр, рэк, паселішчаў на Беларусі.
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III. Актуалізацыя раней вывучанага. Мэтавызначэнне
• Што называецца казкай? (Казка — гэта апавяданне фантастычнага або бытавога зместу з шырокім выкарыстаннем
выдумкі або вымыслу.)
• Успомніце, чым адрозніваецца літаратурная казка ад народнай. (У літаратурнай казцы няма традыцыйнага зачыну
і канцоўкі; ёсць шматлікія апісанні навакольнага асяроддзя,
месца і часу дзеяння; яскрава прасочваецца аўтарская думка;
галоўнае — ёсць аўтар.)
Слова настаўніка
• Колькі б не прайшло часу, а імя Якуба Коласа будзе для нас
зоркай ў неабсяжнай прасторы айчыннага мастацтва слова. Яго
творчая спадчына — жыватворная крыніца жыцця. Таму, пачынаючы з сённяшняга ўрока, мы будзем звяртацца да асобы Песняра,
яго шматграннай творчасці, каб лепш зразумець таямнічасць жыцця-быцця ва ўсёй яго загадкавасці і непрадказальнасці.
Сёння на ўроку мы пазнаёмімся з літаратурнай казкай
«Крыніца», якая ўваходзіць у зборнік алегарычных апавяданняў
«Казкі жыцця» Якуба Коласа.
IV. Вывучэнне новага матэрыялу
Слова настаўніка, якое суправаджаецца дэманстрацыяй
(Камп’ютарная прэзентацыя «Пясняр зямлі беларускай».)
Сапраўднае імя Якуба Коласа — Канстанцін Міхайлавіч
Міцкевіч. Ён нарадзіўся 3 лістапада 1882 года ў засценку Акінчыцы ў сям’і лясніка. З 1898 па 1902 год вучыўся
ў Нясвіжскай настаўніцкай семінарыі. Пасля яе заканчэння едзе
працаваць настаўнікам на Палессе.
Пасля рэвалюцыі 1905 года пачала выдавацца першая
беларускамоўная газета «Наша доля». У першым нумары за
1906 год быў надрукаваны верш «Наш родны край» Я. Коласа. У другім — першае апавяданне «Слабода» пад псеўданімам
Дзядзька Карусь.
З 1906 па 1956 год Якуб Колас працуе над цыклам алегарычных апавяданняў «Казкі жыцця». У 1926 годзе за выдатныя
заслугі ў развіцці літаратуры Якубу Коласу было прысвоена
Ганаровае званне «Народны паэт Беларусі».
Памёр паэт 13 жніўня 1956 года.
Экспрэс-апытванне
• Назавіце сапраўднае імя Якуба Коласа. (Канстанцін Міхайлавіч Міцкевіч.)
• Калі і дзе нарадзіўся Пясняр? (03.11.1882 г., Акінчыцы.)
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• Якую прафесію атрымаў Якуб Колас пасля заканчэння
Нясвіжскай семінарыі? (Настаўніка.)
• Які год лічыцца афіцыйным пачаткам літаратурнай
дзейнасці? (1906.)
• Як называўся першы вершаваны твор паэта? («Наш родны
край»).
• Якое званне атрымаў Пясняр у 1926 годзе? (Народны паэт
Беларусі.)
• Калі не стала Якуба Коласа? (13 жніўня 1956 года.)
Чытанне казкі «Крыніца» настаўнікам, падрыхтаванымі
вучнямі. Выяўленне першаснага ўспрымання твора
• Ці спадабаўся вам твор «Крыніца» Я. Коласа?
• Што ў казцы вас усхвалявала? Чаму?
Аналітычная гутарка (адказы вучняў суправаджаюцца выразным чытаннем асобных урыўкаў з казкі)
• Знайдзіце і зачытаце, як Якуб Колас апісвае крынічку?
• Як аўтар адносіцца да крынічкі?
• Знайдзіце і зачытайце апісанне гары ў творы?
• Якія пачуцці выклікае дачушка-крыніца ў гары-маці?
• Чаму ў пэўныя прамежкі часу гару ахоплівае нейкі смутак? (Зачытваецца маналог гары на с. 90.)
• У якіх словах заключана галоўная думка, якую так хацела данесці гара да крынічкі? («Наперад ты добра падумай,
а тады ўжо выбірай свой лёс».)
• Як вы разумееце гэты выраз?
• На вашу думку, які момант з’яўляецца самым напружаным
у творы? Чаму? (Крыніца пачула, як пад ёю здрыганулася зямля. Заплакала гара буйнымі росамі.)
Творчае заданне (па групах)
1. Напісаць невялікае сачыненне-разважанне: «Крынічка —
асоба легкадумная і несур’ёзная або нерашучая і няўпэўненая».
2. Агучванне вучнёўскіх варыянтаў.
V. Падвядзенне вынікаў
VІ. Дамашняе заданне
Падрыхтаваць выразнае чытанне казкі «Крыніца» Якуба Коласа, адказаць на пытанні, змешчаныя ў вучэбным дапаможніку.
Скласці просты план літаратурнай казкі «Крыніца» Я. Коласа.
VIІ. Рэфлексія «Гара ведаў»
Кожны вучань на сімвалічнай гары ведаў прымацоўвае
своеасаблівы знак пэўнага колеру, які сімвалізуе ўзровень за90

сваення вывучанага матэрыялу (блакітны — на ўроку ўсё было
зразумела, усё засвоіў, урок спадабаўся; зялёны — на ўроку не
ўсё было зразумелым; аранжавы — на ўроку мала што зразумеў,
урок не спадабаўся).

Урок 23. Якуб Колас. Казка «Крыніца».
Вобразы крыніцы і гары
Мэты ўрока: дапамагчы вучням асэнсаваць ідэйна-мастацкі змест
твора, яго патрыятычны пафас; правесці паралель над агульным
і адрозным паміж народнай і літаратурнай казкай; фарміраваць
уменне характарызаваць герояў праз іх учынкі; выхоўваць пачуццё
любові да роднага краю, адказнасці за свае ўчынкі.
Тып урока: аналіз літаратурнага твора.
Абсталяванне: партрэт Якуба Коласа; аўдыёзапіс песень «Мой
родны кут» у выкананні «Песняроў», «Песня аб Радзіме» — Данчыка, «Айчына-Радзіма» — В. Цярэшчанкі; прэзентацыя «Мой чароўны
беларускі край»; «Карта роднага краю» і трохвугольнікі.

Ход урока
I. Арганізацыйны момант. Стварэнне эмацыянальнага настрою
Гучыць музыка (песня «Мой родны кут» камп. I. Лучанка,
на сл. Я. Коласа), на яе фоне дэманструецца прэзентацыя «Мой
чароўны беларускі край».
Уступнае слова настаўніка
• Гэта песня нашай краіны, мелодыя нашай Бацькаўшчыны —
нашай светлай і прыгожай Беларусі. I сёння на ўроку ў нас
пойдзе размова аб пачуцці любові і павагі да роднага краю,
адказнасці за свае ўчынкі. I дапаможа нам у гэтым літаратурная
казка «Крыніца» Якуба Коласа.
II. Праверка дамашняга задання
Вучні зачытваюць просты план твора «Крыніца», абмяркоўваюць загалоўкі кожнай часткі.
План
1. Смак крынічнай вады.
2. Хараство наваколля каля крыніцы.
3. Прыгажосць крыніцы і матчын гонар за дачку.
4. Перасцярога маці-гары.
5. Мары маці-гары і дачкі-крыніцы.
6. Самастойнасць крыніцы: ігнараванне матчыных наказаў.
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7. Асірацелае наваколле і маці-гара.
8. Пасланцы дачушкі-крыніцы.
9. Выснова маці-гары.
III. Актуалізацыя раней вывучанага. Мэтавызначэнне
• Назавіце псеўданім пісьменніка, чый партрэт змешчаны на
дошцы? (Якуб Колас.)
• Назавіце галоўных герояў казкі «Крыніца»? (Маці-гара,
дачка-крыніца, камень.)
• Як вы думаеце, чаму Якуб Колас даў такую назву сваёй
казцы?
IV. Аналіз мастацкага твора
Франтальнае апытванне
Адказы вучняў суправаджаюцца выразным чытаннем асобных урыўкаў з казкі.
• Як ставілася наваколле да крынічкі на пачатку твора?
Чаму? (Крыніца з’яўлялася цэнтрам навакольнага асяроддзя.
Усе хацелі быць як мага бліжэй да яе. Крынічка прыцягвала
сваёй чыстай вадой, аксамітнымі берагамі з жоўтым пяском.)
• Ахарактарызуйце крынічку на пачатку твора. (Яна была
сціплая, не ганарлівая, добрасумленная.)
• Што засмучала маці-гару? (Трывога за сваю дачушку, жаданне засцерагчы яе ад памылак. Гара баялася, што дачка можа
падацца негатыўнаму ўплыву, які зменіць трывалае жыццё не
ў лепшы бок.)
• А ці былі ў маці-гары падставы для трывог? (Былі. Маці
называла дачку блазніцай ці летуценніцай. Гэтым самым
падкрэслівала, што яе маладосць і легкадумнасць, няздольнасць
не можа прадбачыць негатыўныя ўздзеянні.)
• Выразна прачытайце размову гары з крынічкай. Скажыце,
на чыім баку ваша сімпатыя? Чаму?
• Давайце ахарактарызуем маці-гару. (Гара мудрая, з багатым жыццёвым вопытам, верная сваёй Радзіме. Яна пераканана, што чалавеку цяжка жыць на чужыне, прытрымліваецца
прынцыпу, што дома можна адолець любую бяду і ліхалецце.)
• Прыгадайце, якой паўстае крыніца? (На жаль, яна не
можа спазнаць глыбіннае ў сказаным маці. Крыніца не разумее
матчынай трывогі, яе засцярог. Дачка ірвецца пакінуць роднае асяроддзе, імкнецца паглядзець на іншы свет. Крынічка —
эгаістка.)
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• Як павяла сябе крыніца, калі аказалася ў цяжкім становішчы?
(Спачатку пачала пераконваць гару, што не праб’ецца праз камень.
А пасля сама вырвалася «на волю». У гэтым і прасочваецца толькі
думка пра сябе, пра здзяйсненне да сваіх жаданняў і мар.)
• Крынічка зрабіла неабдуманы ўчынак. Успомніце, якія наступствы гэтага ўчынку былі для наваколля, маці-гары і самой
крыніцы? (Наваколле пачало «чахнуць». Гара састарэла, стала
сіратой. Аднак і крыніца не знайшла шчасця на чужыне. Яна
вяртаецца з просьбай аб дараванні за здраду.)
• Казку «Крыніца» Якуб Колас заканчвае рытарычным пытаннем: «Куды ж яны (кропелькі расы) дзеліся? Куды?». Як вы
адкажаце на пастаўленае пытанне?
Слова настаўніка
Якуб Колас у казцы, напісанай амаль стагоддзе назад, узняў
вельмі важную для сучаснасці праблему, калі моладзь пакідае сваю
радзіму, едзе працаваць за яе межы, хаця і дома шмат работы.
Творчае заданне
1. Напісаць невялікае сачыненне-разважанне «Мая радзіма».
2. Агучванне варыянтаў вучняў.
V. Падагульненне
Эўрыстычная гутарка
• Ці можам мы алегарычнае апавяданне «Крыніца» Якуба Коласа назваць казкай? (Так, можам. Гэта твор, у якім
прысутнічае фантазія і выдумка.)
• А што ёсць агульнага з народнай казкай у вышэйназваным творы? (Па-першае, галоўнымі героямі твора Я. Коласа
з’яўляюцца гара, крыніца. Яны ўмеюць размаўляць, думаць, перажываць, як і рэальныя людзі. Па-другое, казка «Крыніца»
мае і зачын. (Зачытваецца зачын казкі.))
• Назавіце адрозненні літаратурнай казкі ад народнай. (Гэта
казка створана Якубам Коласам, а значыць яна мае аўтара,
у творы няма паўтораў і канцоўкі.)
Заключнае слова настаўніка
Любіце травы, дрэвы, рэкі,
Прастор палёў, блакіт нябёс,
Цаніце працу, чалавека, —
I Бог вам дасць спагадны лёс.
А каб цанілі Вас у свеце,
(Я лепшых слоў не падбяру),
Шануйце дзіва на планеце –
Святую нашу Беларусь!
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На гэтай паэтычнай ноце беларускага паэта Алеся Ставера
заканчваецца наш урок. Мы плённа папрацавалі. Усяго вам добрага!
Гучыць песня «Айчына-Радзіма» ў выкананні В. Цярэшчанкі.
VI. Падвядзенне вынікаў
VII. Дамашняе заданне
Падрыхтаваць падрабязны пераказ любімага эпізоду з твора.
VIII. Рэфлексія «Карта роднага краю»
Падыдзіце да сімвалічнай карты (выява толькі абрысаў) нашага краю і зрабіце свой выбар: прымацуйце трохвугольнікі аранжавага колеру, калі ўрок выклікаў у вас жаданне клапаціцца
пра сваю Радзіму, чырвонага колеру, калі ўрок не пакінуў вас
абыякавымі, раўнадушнымі, прымусіў вас задумацца пра будучае нашай Радзімы.

Урок 24. Уладзімір Караткевіч.
Казка «Нямоглы бацька»
Мэты ўрока: пазнаёміць вучняў з асобай У. Караткевіча, яго творам;
вучыць цэласна ўспрымаць сюжэт казкі, вылучаць паслядоўнасць падзей і агучваць ключавыя моманты твора; развіваць уменне суадносіць
учынкі герояў, іх матывы і паводзіны, выразнае чытанне вучняў;
выхоўваць пачуццё беражлівых адносін да старэйшага пакалення.
Тып урока: урок вывучэння новага матэрыялу.
Абсталяванне: партрэт Уладзіміра Караткевіча; выстава яго кніг;
прэзентацыя «Уладзімір Караткевіч»; аўдыёзапіс песні «Бацькоўскі
зруб» у выкананні А. Ярмоленкі.

Ход урока
I. Арганізацыйны момант
II. Праверка дамашняга задання
Вучні пераказваюць любімы эпізод з казкі «Крыніца» Якуба
Коласа.
III. Актуалізацыя раней вывучанага. Мэтавызначэнне
Стварэнне эмацыянальнага настрою
Гучыць мелодыя песні «Бацькоўскі зруб» у выкананні Анатоля Ярмоленкі.
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Уступнае слова настаўніка
• «Восеньскі» ўзрост чалавека па-свойму прывабны…
З гадамі да чалавека прыходзіць мудрасць. Ён пачынае разумець сэнс свайго зямнога прызначэння. Шмат хто задумваецца
над пытаннем: што ж патрэбна чалавеку? Адразу на думку прыходзяць радкі С. Грахоўскага:
Чалавеку патрэбна не слава,
А людская ўвага і ласка,
I сардэчнае цёплае слова,
I вясёлая добрая казка…

Я спадзяюся, што вы здагадаліся, пра што мы сёння будзем
весці размову?
IV. Вывучэнне новага матэрыялу
Слова настаўніка
(Суправаджаецца дэманстрацыяй камп’ютарнай прэзентацыі
«Уладзімір Караткевіч».)
У аўтабіяграфіі «Дарога, якую прайшоў» У. Караткевіч пісаў:
«Я ўраджэнец той часткі Беларусі, якая ляжыць на Дняпры.
Люблю беларускае Палессе, і казачна мяккую Наваградчыну,
і адзіную ў свеце Белавежу, і суровую прыгажосць паўночнага
азёрнага краю. Iх нельга аддзяліць ад мяне, але ў Прыдняпроўі
мне неяк больш прытульна...».
Нарадзіўся пісьменнік 26 лістапада 1930 года ў горадзе Оршы
на Віцебшчыне. З самага дзяцінства палюбіў кнігі. Кніг у доме
было мноства: і рэшткі дзедавай бібліятэкі, і кнігі бацькоў, і свае.
Пісаць вершы пачаў год у шэсць, але, на шчасце, хутка кінуў
гэты занятак. Трохі пазней спрабаваў пісаць апавяданні, прычым
абавязкова іх ілюстраваў. Увогуле, усё гэта было разнавіднасцю
дзіцячай гульні. Таленты выяўляў разнастайныя: і маляваў,
і ў музычную школу хадзіў.
У 1949 годзе паступіў у Кіеўскі ўніверсітэт на філалагічны факультэт. Пасля заканчэння ўніверсітэта здаў кандыдацкі мінімум
і пачаў быў пісаць дысертацыю пра паўстанне 1863 года.
Улетку 1955 года быў надрукаваны першы верш «Машэка». За два гады падрыхтаваў першы зборнік «Матчына душа»
і атрымаў прэмію за п’есу «Млын на Сініх Вірах».
У 1957 годзе прынялі ў Саюз пісьменнікаў, а праз год — на
Вышэйшыя літаратурныя курсы. Трохі пазней выйшла першая
кніга. У тым жа годзе, яшчэ да курсаў, напісаў аповесць «Дзікае
паляванне караля Стаха». Доўга нікуды не аддаваў, а пазней
пачаў яе друкаваць часопіс «Маладосць».
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Літаратурныя курсы шмат далі самой сваёй атмасферай,
сяброўствам, шырынёй далягляду. Там напісаў сваю другую кнігу «Вячэрнія ветразі» (1960), некалькі апавяданняў
і гістарычную аповесць «Сівая легенда»; разам з напісанай
раней аповесцю «Цыганскі кароль» яны склалі трэцюю кнігу
«Блакіт і золата дня». Акрамя таго, у Маскве быў задуманы
першы раман «Леаніды не вернуцца да Зямлі», надрукаваны
пад назвай «Нельга забыць» у часопісе «Полымя» ў 1962 годзе.
Працаваў і ў кіно. Зрабіў тры кароткаметражныя сцэнарыі,
кінасцэнарый «Хрыстос прызямліўся ў Гародні». У часопісе «Полымя» надрукаваў раман «Каласы пад сярпом тваім».
Да апошніх дзён свайго жыцця ён аддаваў сябе літаратуры,
і вельмі шкада, што яму, Таленту з вялікай літары, яно было
наканавана вельмі кароткае. Уладзімір Караткевіч не меў
афіцыйнага звання «народны пісьменнік», але быў і застаецца
па-сапраўднаму Народным...
Экспрэс-апытванне
• Калі нарадзіўся Уладзімір Караткевіч? (26 лістапада 1930 г.)
• Чым любіў займацца ў дзяцінстве? (Чытаць кнігі, пісаць
вершы.)
• Дзе вучыўся паэт? (У Кіеўскім універсітэце.)
• Які год лічыцца афіцыйным пачаткам літаратурнай
дзейнасці? Як называўся верш? (1955 год, верш «Машэка».)
• Якія творы Уладзіміра Караткевіча вы ведаеце?
Выразнае чытанне твора вучнямі па частках
Выяўленне першаснага ўспрымання твора (адказы вучняў суправаджаюцца выразным чытаннем асобных урыўкаў з казкі).
• Як вы думаеце, чаму Пятро пайшоў супраць існаваўшага
ў тыя часы Закона?
• Прыгадайце пачуцці Пятра пасля таго, як ён пакінуў
бацьку ў лесе?
• Як вы думаеце, з якой мэтай Пятро кідаў у будан аленевыя
косткі?
• Плач і малітвы дзяцей-сірот дапамаглі выгнаць Велікана.
Успомніце, чаму гэта прапанаваў Пятро?
• Дайце ўласную ацэнку «Старому» Закону.
• Ці зрабіў адпаведныя высновы для сябе Максім?
• Як вы лічыце, ці меў права існаваць «Стары» Закон?
V. Падвядзенне вынікаў
• Давайце паспрабуем разам сфармуляваць новы Закон пры
дапамозе сінквейна.
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Закон
Справядлівы, адзіны
Любіць, шкадаваць, клапаціцца
Мы ў адказе за бацькоў
Павага
VI. Дамашняе заданне
Падрыхтаваць выразнае чытанне казкі «Нямоглы бацька»,
адказаць на пытанні, змешчаныя ў вучэбным дапаможніку.
VII. Рэфлексія «Працягні выраз»
• Прадоўжыце фразу: «Чытаючы казку, я зразумеў...»

Урок 25. Уладзімір Караткевіч.
Казка «Нямоглы бацька».
Узаемаадносіны бацькоў і дзяцей
Мэты ўрока: паспрыяць спасціжэнню вучнямі ідэі твора, аўтарскай
пазіцыі, маральнай высновы літаратурнай казкі, яе гуманістычнага
пафасу; характарызаваць герояў паводле іх учынкаў і паводзін;
развіваць вуснае маналагічнае маўленне, творчыя здольнасці;
выхоўваць пачуццё павагі да бацькоў і сталых людзей.
Тып урока: аналіз літаратурнага твора.
Абсталяванне: партрэт У. Караткевіча; ілюстрацыі вучняў да
казкі «Нямоглы бацька»; аўдыёзапіс музыкі «Пяшчота» Ф. Шапена.
Праблемнае пытанне: Які наказ нам, сучаснікам, дае Уладзімір
Караткевіч у казцы «Нямоглы бацька»?
Эпіграф:
…Шануйце дабрыню, хай і слабую. Шануйце мудрасць, хай сабе
нямоглую. Насіце на руках бацькоў…
У. Караткевіч

Ход урока
I. Арганізацыйны момант
Стварэнне эмацыянальнага настрою
• Паглядзіце адзін аднаму ў вочы, вазьміцеся за рукі, падарыце ўсмешку. Веру: у вас абавязкова ўсё атрымаецца!
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Звярніце сваю ўвагу на дошку. На кожнай палавінцы знаходзяцца сінквейны. Прачытайце іх. Адкажыце, якія словы прапушчаны.
Бацькі
Мудрыя, добрыя
Гадуюць, выхоўваюць, любяць
Мы павінны шанаваць іх
Прыклад

Дзеці
Вясёлыя, здольныя
Вучацца, страюцца, клапоцяцца
Яны апора для сям’і
Жэўжыкі

ІІ. Замацаванне
• Давайце паспрабуем разам сфармуляваць пытанне, над
якім будзем працаваць на працягу ўрока. (Узаемаадносіны
бацькоў і дзяцей.)
Сёння на ўроку мы працягваем працу з цудоўным творам нашага славутага земляка Уладзіміра Караткевіча, пяру якога належаць шматлікія творы самых розных жанраў, у ліку якіх і казка «Нямоглы бацька», з якой мы пазнаёміліся на мінулым уроку.
Пісьменнік выразна разумеў, што значыць добрая казка. Яна
захапляе чытача, выклікае ў яго глыбокія пачуцці, штосьці падказвае, чамусьці вучыць. Па гэтай прычыне Уладзімір Караткевіч,
ствараючы свае казкі, абапіраўся на народную мудрасць, той
жыццёвы вопыт, якога прытрымліваліся нашы продкі.
Праца над зместам твора
Аналітычная гутарка
Адказы вучняў суправаджаюцца выразным чытаннем асобных урыўкаў з казкі.
• Калі адбываецца дзеянне ў казцы? Узнавіце ў памяці радкі
і ўстаўце прапушчаныя словы. «Быў калісьці — так даўно, што
Месяц толькі-толькі яшчэ з’явіўся на нашым Небе, — у людзей на зямлі такі ________ звычай: не карміць старых бацькоў.
________ былі людзі»
• Растлумачце значэнне слоў «паганы», «дзікі».
• Што за Закон існаваў тады? Чаму яго аўтар называе «паганым»?
• Якімі словамі можна ахарактарызаваць гэты Закон? Выберыце з прапанаваных слоў тыя, якія падыходзяць да апісання
Закона: жорсткі, бесчалавечны, неразумны, дзікі.
• Як гэты закон называе сам аўтар? (Закон старасці.)
• Як вы разумееце, што гэта за Закон?
• Чым было выклікана з’яўленне такога «закону карысці»?
(Неўраджай, ворагі.)
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• Паганы Закон выпрабоўвае герояў. Знайдзіце ў тэксце
радкі, якія характарызуюць адносіны герояў да яго. Дайце
ўласную ацэнку.
«Няма чаго ў рот валачы, калі барану валачыць не можаш». (Гнат.)
«— Ты чаго гудзіш, як свіння?.. Чаго так пільна хочаш?
Крыві чужой?» (Пятро.)
«I мы ўсе, хто на парозе, — перад дарогаю ў лес — вырашылі
патаемна: лепей ўжо там легчы, чым ад сваіх...» (Бацька.)
Слова настаўніка
Закон паказваў узровень развіцця грамадства ў тыя далёкія
часы, цёмнае жыццё «дзікіх людзей». Гэты Закон прыдумалі
людзі і самі яго прытрымліваліся.
• Хто асабліва прытрымліваўся Закона? (Гнат.)
• Што ён быў за чалавек? Як яго характарызуе аўтар?
• Што мы даведаліся пра другога персанажа — Пятра?
• Працягніце шэраг эпітэтаў: Пятро — добры …
• Пералічыце з прапанаваных слоў тыя рысы характару, якія
характарызуюць Гната, Пятра: добры, злосны, разумны, грубы,
смелы, жорсткі, крыклівы, мудры, міласэрны, уважлівы, кемлівы,
бессардэчны, літасцівы, рашучы.
• Як развітваецца бацька з Пятром? Як сказана гэта ў тэксце?
• Якімі высакароднымі рысамі надзяляе аўтар бацьку ў гэтай сцэне? (Разумны, мудры, з багатым жыццёвым вопытам.)
• Як вы думаеце, чаму, так любячы бацьку, Пятро не запярэчыў
яму, калі той стаў збірацца ў лес?
• Чаму для гэтага спатрэбілася такая доўгая і пакутлівая ноч?
• Як вы думаеце, што адчуваў бацька ў начным лесе?
• Зачытайце радкі, якія паказваюць, з якім пачуццём Пятро
шукаў бацьку. Чаму так узрадаваўся сын, што гарыць агонь
у лесе?
• Параўнайце, з якім пачуццём адвозіў ён бацьку ў лес і з якім
нёс на плячах назад.
• Пятро вельмі любіў бацьку і ні за што не хацеў даць яму
так памерці ў лесе. I таму ён парушыў «закон карысці», пайшоў
насуперак грамадзе. I гэтае яго рашэнне выратавала вёску. Якім
чынам?
• Якія выпрабаванні выпалі на долю вёскі?
• Хто і якім чынам дапамог іх пераадолець? (Бацька.)
• Як паставіліся людзі да таго, што Пятро парушыў Закон?
(Падтрымалі Пятра, бо былі незадаволены Законам.)
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• Што сказаў бацька аднавяскоўцам, калі Пятро вывеў яго
з хаты? Зачытайце адпаведныя радкі з твора.
• Як вы думаеце, чаму словы «ўчора» і «заўтра» ўзяты
ў двукоссе?
• Якую выснову зрабіў сусед Максім пасля гэтых выпрабаванняў?
• З гэтых часоў узнік новы Закон. Як вы думаеце, што гэта быў
за Закон? (Паважаць бацькоў, даглядаць іх да самай смерці.)
Гэта Закон сумлення, які абавязвае любіць бацькоў, паважаць іх, быць удзячнымі, берагчы іх, цаніць іх запаветы і парады, вопыт і мудрасць.
Творчае заданне
1. Складанне сінквейнаў «Закон карысці» (1 варыянт), «Бацька» (2 варыянт), «Пятро» (3 варыянт).
2. Агучванне сінквейнаў.
III. Падвядзенне вынікаў урока
Падагульненне
• Прыйшоў час адказаць на пастаўленае ў пачатку ўрока
пытанне: «Які наказ нам, сучаснікам, дае Уладзімір Караткевіч
у казцы «Нямоглы бацька»? (Трэба шанаваць сваіх бацькоў, берагчы іх, быць добрымі і чулымі, міласэрнымі.)
• У якіх радках, на вашу думку, заключаны галоўны сэнс
казкі? Зачытайце іх. (Шануйце дабрыню, хай і слабую. Шануйце мудрасць, хай сабе нямоглую…).
Рэфлексія
«I так памёр Закон Стары. I так стаў новы Закон»... Гэтымі
словамі заканчваецца казка «Нямоглы бацька» Уладзіміра
Караткевіча. У вас на парце ляжаць карткі, на якіх запісаны
дзеясловы. Складзіце пункты новага Закона.
Паважайце...			
Цаніце... 		
Беражыце...
Прыслухоўвайцеся...		
Віншуйце...		
Наведвайце...
Заключнае слова настаўніка
Гучыць музыка «Пяшчота» Ф. Шапена.
Казка «Нямоглы бацька» Уладзіміра Караткевіча нікога не
пакідае раўнадушным. Праблема ўзаемаадносін бацькоў і дзяцей
і сёння застаецца актуальнай. Гаварыце шчырыя, ветлівыя словы
самым дарагім і любімым людзям на свеце — сваім бацькам.
Памятайце: бацькі — самае дарагое і святое, што ёсць у дзяцей.
А сённяшні наш урок хацелася закончыць паэтычнымі
радкамі Т. Дзям’янавай:
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Магутны Божа! Барані маіх бацькоў!
I ад хвароб, і ад няўдач беражы!
Вазьмі ў мяне маю пяшчоту і любоў —
I маім любым, дарагім дапамажы!
Ты захавай іх — кожны дзень і кожны крок,
Сваім дыханнем ратавальным абдымі!
Бацькі святое… Блаславі іх шчодра, Бог,
Каб мы маглі яшчэ адчуць сябе дзяцьмі!

IV. Дамашняе заданне
(Раздаецца на аркушах паперы.)
1. Знайсці ў тэксце казкі «Нямоглы бацька» прыказкі і выразы
павучальнага зместу, якія адпавядаюць асноўнай думцы твора.
2. Прачытаць казку «Чужое багацце» Г. Марчука.

Урокі 26—27. Георгій Марчук.
Казка «Чужое багацце»
Мэты ўрокаў: пазнаёміць вучняў з творчасцю Г. Марчука;
паглыбіць веды пра асаблівасці будовы казкі; развіваць уменне характарызаваць герояў на падставе іх учынкаў і абгрунтавана выказваць свае погляды на падзеі і пазіцыю герояў; выхоўваць у вучняў
пачуццё адказнасці за свае ўчынкі і паводзіны.
Тыпы ўрокаў: урокі вывучэння новага матэрыялу.
Абсталяванне: партрэт Георгія Марчука; зборнікі яго твораў; выстава малюнкаў да казкі «Чужое багацце»; кластары для абмеркавання зместу твора.

Ход урока
I. Арганізацыйны момант
II. Праверка дамашняга задання
Вучні зачытваюць прыказкі і выразы павучальнага зместу,
якія адпавядаюць асноўнай думцы казкі «Нямоглы бацька»
У. Караткевіча.
III. Вывучэнне новага матэрыялу
Уступнае слова настаўніка
• Матуліна казка бярэ свой пачатак у далёкім нашым
дзяцінстве, калі мы толькі пачынаем пазнаваць голас маці.
Матчына слова знаёміць нас з дзівосамі свету, непаўторнай
прыгажосцю роднай прыроды. Матчына песня ўскалыхвае самыя патаемныя куточкі нашай душы.
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Матчына казка, якая гучыць ціхім голасам у вечаровы час,
вучыць дабрыні, спагадлівасці, шанаванню мудрасці і вопыту бацькоў, уважлівасці і міласэрнасці да іх, узбагачае нас
духоўна.
А сёння мы працягнем падарожжа ў чарадзейную краіну
літаратурнай казкі і пазнаёмімся з казкай Георгія Марчука «Чужое багацце».
Паведамленне вучня
Георгій Марчук нарадзіўся ў адным з самых прыгожых
куточкаў Палесся — Давыд-Гарадку. Лёс пісьменніка склаўся
так, што дзяцінства і раннія юнацкія гады ён правёў у сям’і
дзядулі і бабулі, бо бацькі памерлі вельмі рана. Пасля заканчэння СШ № 2 у Давыд-Гарадку хлопец спрабаваў паступіць
ва Усесаюзны інстытут кінематаграфіі, бо ўсё жыццё марыў
здымаць кіно. Спроба не ўдалася. Пазней завочна закончыў
Беларускі тэатральны інстытут і Вышэйшыя курсы сцэнарыстаў
і рэжысёраў у Маскве.
Першыя гумарэскі, апавяданні Г. Марчука пачалі з’яўляцца
на старонках столінскай раённай газеты «Навіны Палесся»
ў 1966 годзе. Яго цікавілі цудоўныя працавітыя людзі, радавалі
самабытныя краявіды. Не абыходзіў ён увагай мінулае, культуру Палесся, рэлігійныя ўяўленні, звычаі палешукоў.
З-пад пяра Г. Марчука выйшла нямала твораў для дзяцей
і юнацтва, у тым ліку і казак. Шырокаму колу чытачоў вядомы
яго п’есы-казкі «Чаканні сабакі Тэафіла», «Загадка каралеўства
Аварыі», «Тушканчык і чароўны чамаданчык», «Жылі-былі дзед
Васільчык і баба Кацярына». У 1996 годзе выйшла яшчэ адна
кніга «Казкі», а праз два гады — «Чужое багацце».
Праца над зместам твора
Адказы вучняў суправаджаюцца выразным чытаннем асобных урыўкаў з паэмы.
• Зачытайце пачатак казкі. Скажыце, каму аўтар адрасуе
сваю казку?
• Назавіце дзейных асоб казкі. Хто з іх дапамагаў Ганначцы,
а хто — прынесці шкоду?
• Чым займаўся Майданскі?
• Якая мара была ў свавольнай Русалкі?
• Як планаваў сваю будучыню Пачварнік?
• Якімі словамі заканчвала ранішнюю малітву Ганначка?
• Які запавет пакінула маці сваёй дачушцы?
• Дакажыце, што Ганначка свята выконвала запавет сваіх
бацькоў.
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• Па якой прычыне Майданскі, Пачварнік і Русалка ўгаворвалі
Ганначку не сеяць лён, жыта, каноплі?
• Знайдзіце ў тэксце казкі «Чужое багацце» тыя элементы,
якія паказваюць, што дзеянне адбываецца ў наш час.
• Паразважайце, чаму злыя сілы існуюць на зямлі?
Творчае заданне
Складанне апорных кластараў-схем (па групах).
Слова настаўніка
Любоў і дабро — самыя злыя ворагі Кадука і яго паслугачоў.
Дакажыце гэта, склаўшы кластар-схему.
Кадук, Майданскі, Пачварнік, касавокая Русалка ў творы
з’яўляюцца ўвасабленнем зла, усяго негатыўнага, што сустракаецца ў свеце. Яны ахвотна згаджаюцца быць памагатымі самога Люцыпара. Яны нагадваюць нам тых нашых сучаснікаў, што
прывыклі добра жыць, але не працаваць, для каго заморскае жыццё — суцэльны рай. Што хочуць, тое і робяць, і ўсё было ім ні па
чым, вось толькі дабро і любоў былі самымі злымі іх ворагамі.
Ганначка — добрая, працавітая. На ўсё жыццё яна запамятала
запавет бацькоў, які строга загадваў не кідаць роднай зямлі, вырошчваць лён, жыта, каноплі, трымаць калодзеж з жывой вадой
чыстым. Шчыра кахае і цярпліва чакае яна свайго Iванку. Гэта
яе чыстая малітва прывяла юнака да парога роднай хаты. Прыгожая, разумная, Боская птушка — Бусел аберагае гаспадыню
хутара. Жаўрук і Сонейка падтрымліваюць яе ў цяжкую хвіліну,
а мацярынская малітва ахінала Божым крылом яе заўсёды. Ніякія
пагрозы Майданскага не запалохалі Ганначку і Iванку.
Прадстаўленне кластараў-схем вучнямі.
Складанне цытатнага плана.
Iндывідуальнае заданне
План
1. «Ганначка-сірата».
2. «Майданскі прыслужваў Кадуку».
3. «На душы ў Ганначкі скруха-туга».
4. «Iванку на вайне кантузіла».
5. «Бусел нясе яму пагібель».
6. «Майданскі апрануўся ў іспанскія ўборы».
7. «Праз сон пачуў словы-малітвы».
8. «Бусел — святая птушка».
9. «Кадук бараду залоціць».
10. «Бусел чорную жабу глынуў».
11. «Дождж апырскаў зямлю».
12. «Казкі без праўды не бывае».
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IV. Падагульненне
• Давайце вусна намалюем ілюстрацыі да казкі «Чужое багацце» Г. Марчука. Скажыце, што вам хацелася паказаць у сваіх
малюнках? Чаму?
• Ян Баршчэўскі ў сваёй кнізе «Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях» адзначыў, што «горкім
бывае часам наша жыццё, але хто не спадзяецца на Бога — Бог
злітуецца і ўсё пераменіць на лепшае. Бяда таму, хто, прагнучы багацця, прадае сваю душу пеклу». Як вы разумееце гэтыя
словы?
Слова настаўніка
За ўсё ў нашым складаным жыцці прыходзіцца плаціць.
I непрыстойныя ўчынкі, і сувязь з нячыстай сілай не становяцца
выключэннямі. Мы ўпэўніліся, што сваім жыццём расплаціліся
за ўсё і Пачварнік, і Русалка, і Майданскі.
Чалавек хоць і стаў годным уладаром зямных скарбаў, але
ён так і не навучыўся пазнаваць і любіць дабро, спагадваць няшчаснаму, дапамагаць слабейшаму.
• На дошцы прымацавана сонейка. Давайце прыгадаем, якое
яно ўлетку. Каго ў казцы «Чужое багацце» Г. Марчук умоўна
называе «сонейкам»? (Ганну.)
• Падбярыце па тры прыметнікі, напішыце іх на сонечных
промнях.
• Як мы можам ахарактарызаваць галоўную гераіню?
(Працалюбівая, добрая, набожная, клапатлівая, смелая,
добразычлівая, спагадлівая.)
V. Падвядзенне вынікаў
У наш імклівы і супярэчлівы час мы, людзі, пераступілі
шмат якія жыццесцвярджальныя духоўныя запаветы. Многія
забыліся, што такое сумленне, добранадзейнасць, страх перад
Богам, людзьмі. Казка «Чужое багацце» Георгія Марчука прымушае нас яшчэ раз ацаніць свае магчымасці, сваё месца на
гэтай зямлі.
VI. Дамашняе заданне
Прачытаць літаратурную казку «Зачараваная гаспадарка»
П. Сіняўскага (са спіса для дадатковага чытання).
VII. Рэфлексія
Адкажыце на пытанні:
• Чым зацікавіла казка «Чужое багацце» Г. Марчука?
• Чаму навучыў вас твор?
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Урок 28. Урок дадатковага чытання.
Пятро Сіняўскі. Казка «Зачараваная гаспадарка»
Мэты ўрока: дапамагчы вучням асэнсаваць ідэйна-мастацкі змест
казкі, яе будову, вобразную сістэму; развіваць вуснае маналагічнае
маўленне пры адказе на пастаўленыя пытанні, падрабязна пераказваць сюжэт; выхоўваць цікавасць да твораў беларускай літаратуры.
Тып урока: вывучэнне новага матэрыялу.
Абсталяванне: партрэт Пятра Сіняўскага; выстава кніг
пісьменніка; карткі-заданні; табліца «Станоўчыя і адмоўныя рысы
характару герояў»; вучнёўскія ілюстрацыі да твора.
Эпіграф:
I радасць — ніякая радасць, а горыч,
I песня — ніякая песня, а скарга,
I страва — ніякая страва, а камень,
Калі ты на свеце ўсім гэтым
Не маеш з кім падзяліцца.
Максім Танк.

Ход урока
I. Арганізацыйны момант
II. Вывучэнне новага матэрыялу
Паведамленне тэмы, фармулёўка мэт урока
Зачытваюцца словы М. Танка, вынесеныя ў якасці эпіграфа.
• Як вы разумееце словы Максіма Танка?
• Ці падыходзяць словы песняра нарачанскага краю да казкі
Пятра Сіняўскага?
• Дома вы прачыталі літаратурную казку «Зачараная гаспадарка» П. Сіняўскага. Скажыце, ці спадабаўся вам твор?
• Якія моманты вам найбольш запомніліся, уразілі?
• Ахарактарызуйце пры дапамозе прыметнікаў змест казкі
(Павучальная, прыгодніцкая, займальная, актуальная і інш.)
Аналітычная гутарка
Адказы вучняў суправаджаюцца выразным чытаннем асобных урыўкаў з паэмы.
• Назавіце імёны галоўных герояў твора. (Гаўрыла, Алесь,
Ніл, Глеб, Знахарка.)
• Успомніце, што здарылася з гаспадаркай Гаўрылы? (На
Гаўрылу накінулі чары, і з той пары ўсё ў яго гаспадарцы пайшло
наперакос прынятаму.)
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• Па што адправіў Гаўрыла сваіх сыноў? (Па шчасце, на пошук лепшага шчасця-долі.)
• У якім горадзе знаходзіліся гранітны і белакаменны палацы? (У Полацку.)
• Якім заняткам бавілі час жыхары белакаменнага палаца?
(Елі, пілі, адпачывалі і ніколі не працавалі.)
• Чым дапамаглі братам жыхары гранітнага палаца? (Абяцалі
даць чорную кнігу, каб браты даведаліся пра чараўніка, які
зачараваў бацькаву гаспадарку.)
• Прыгадайце, што зрабіў Алесь, калі знайшоў «чужое»
шчасце? (Прывязаў да каня, пусціўшы яго ў свет, тады знойдзецца той чалавек, якому належыць шчасце.)
• Хто валодаў таямнічым лабірынтам? (Змей Гарыныч.)
• Што дапамагло выбрацца з лабірынта Алесю? (Рака
з бацькоўскіх мясцін.)
• Хто падказаў дарогу да палаца Гарыныча? (Жыхары вёскі,
якія жылі ў разладзе паміж сабой.)
• Якім чынам Алесю ўдалося знішчыць палац Змея Гарыныча? (Палац сам рухнуў, калі перад ім з’яўвіўся сумленны чалавек. Адным словам, дабро перамагло зло.)
• Успомніце, якое пакаранне прыдумалі браты Змею Гарынычу?
(Браты прымусілі Гарыныча раздзімаць агонь у вясковай кузні.)
• Што выратавала Гаўрылу? («Жывая» вада.)
• Прыгадайце, як склалася жыццё сярэдняга сына Гаўрылы,
Ніла? (У гранітным палацы ён пачаў вывучаць навуку, як адчараваць гаспадарку. Аднак у спісанай ім паперы ён сам заблытаўся.)
• Давайце ўспомнім, якія наказы даваў Гаўрыла сынам?
(Быць працавітымі; «не есці дармавога хлеба»; берагчы гонар
і годнасць, «не заставацца там, дзе здалёк гаварыць пачынаюць»; рабіць добрыя ўчынкі, змагацца са злом; прытрымлівацца
маралі і нораваў народа.) Растлумачце агучаныя наказы.
Слова настаўніка
Сутнасць Гаўрылавых наказаў заключаецца ў тым, што сыны
павінны памятаць этыку і мараль: прыгожым робяць чалавека
не словы, а справы.
Работа ў групах
Складанне плана казкі на слых, загадзя падрыхтаваныя
вучні робяць падрабязны пераказ твора.
План
1. Шчаслівае жыццё бацькі і трох сыноў.
2. Жыццё наперакос: «зачаравалі» гаспадарку.
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3. Запавет Гаўрылы.
4. Пошук асабістага шчасця сынамі.
5. «Лёгкая» дарожка да шчасця.
6. Пакутніцкія выпрабаванні да шчасця.
7. Вось і родны панадворак.
8. Гаспадарка адчараваная.
Агучваюцца складзеныя вучнямі планы.
Слова настаўніка
Мы адказалі на пытанні, склалі план казкі, пазнаёміліся
з героямі. Зараз давайце паспрабуем даць ім уласную характарыстыку, назавём іх станоўчыя (1 варыянт) і адмоўныя (2 варыянт) рысы характару, запоўніўшы адпаведную табліцу.
Станоўчыя і адмоўныя рысы характару герояў
Станоўчыя рысы

Герой

Адмоўныя рысы

Гаўрыла
Алесь
Ніл
Глеб
Знахарка

Агучваюцца варыянты адказаў, якія пацвярджаюцца тэкстам.
Станоўчыя рысы
выхаваны на народных
традыцыях; працавіты
клапатлівы; працавіты;
добразычлівы; сумленны;
разумны

Герой
Гаўрыла

Адмоўныя рысы
слабы

Алесь

працавіты

Ніл

не выканаў бацькавых
наказаў; заняўся непатрэбнай справай; ненадзейны

дапамагае Алесю выратаваць бацьку, гаспадарку;
працавіты

Глеб

шукае «лёгкага» хлеба; не
слухаў бацькавых наказаў;
пазарыўся на «чужы» хлеб

дапамагае бескарысна
Алесю; змагаецца з нячыстай сілай; мудрая,
клапатлівая

Знахарка
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• Як мы бачым, усе героі казкі «Зачараная гаспадарка»
П. Сіняўскага нагадваюць звычайных людзей, з якімі мы сустракаемся ў паўсядзённым жыцці. Яны маюць як станоўчыя,
так і адмоўныя рысы характару.
• Якому з герояў казкі вы аддаяце перавагу? Чаму?
IІІ. Тэматычны кантроль
Заданне 1. Пазнайце героя па апісанні.
• «Багацце меў, бо стаяў ля хаціны хлеў. Тут жа пуня для
сена, на дровы павець. Што яшчэ трэба мець?», «Вочы яго бачаць, але не ўсё разумеюць. Вушы чуюць, ды не тое, што трэба»,
«Дошак нагабляваў, труну зрабіў. З разладу і гора паміраць
сабраўся — рукі злажыў і ляжыць, чакае старую з касой»;
• «У хаце хрышчоны, у лузе спавяданы, хлебам гадаваны,
працай навучаны. Рукі ад зямлі чыстыя, душа ад неба святая…», «Як шчупак у нераце, у каменным мяшку — ці ж можа
маладая кроў змірыцца з няволяй, гарачае сэрца згаснуць
у адзіноце?», «Адчуў, што рукі ў яго брудныя, а памыць не ведае
дзе. Ён туды-сюды, у каго не запытае — людзі толькі плячыма
паціскаюць і глядзяць на яго, нібы ён пацука з’еў»;
• «Навуку вывучаў, столькі цяпер папер спісаў, што не можа
ў іх разабрацца. I цяпер з шафы ў шафу пераносіць, перакладае, пылам перасыпае, усё шукае, у якой запісаў, як бацькаву
гаспадарку расчараваць», «Марыў усё жыццё навучыцца тую
кніжку чытаць, — у палацы застацца»;
• «Расказала пра тое, як перамаглі добрыя асілкі Змея Гарыныча, спалілі, а попел па белым свеце развеялі-распылілі»;
• «Даёнку хусткай накрые і бягом дахаты, каб суседзі такі
сорам не ўбачылі».
Заданне 2. Каму належаць словы?
• «Бацька нас шчасце шукаць выпраўляў. Яно — тут. Няма
ў мяне ахвоты ў брудным двары гліну мясіць ды гной трэсці»;
• «Каб даведацца, чаму не родзіць жыта і лён, не трэба вучыцца тысячу начэй і дзён»;
• «Не ешце дармавога хлеба — бокам выйдзе. I не заставайцеся там, дзе здалёк гаварыць пачынаюць, бо чым кончаць —
невядома»;
• «Здолееш прайсці да замка Змея — будзеш пераможцам.
Не адзін добры маладзец спрабаваў, ды з чым выходзіў, з тым
і вяртаўся»;
• «Не знойдзеце вы адказу на сваё пытанне. А калі і знойдзеце, не малым розумам вялікія справы вырашаць»;
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• «Такую бяду рукамі развесці. Але ўвечары ноч чакаюць,
справу складаную не распачынаюць. А вось раніца!».
Адказы

1. а) Гаўрыла; б) Алесь; в) Ніл; г) Знахарка; д) жонка Гаўрылы.
2. а) Глеб; б) Алесь; в) Гаўрыла; г) Знахарка; д) жыхары белакаменнага палаца; е) жыхары гранітнага палаца.

ІV. Падагульненне. Аналітычная гутарка
• Ці можам мы сцвярджаць, што «Зачараваная гаспадарка»
з’яўляецца казкай? (Можам, бо ўсе прыкметы казкі знайшлі сваё адлюстраванне ў літаратурным творы. Пятро Сіняўскі адлюстроўвае
фантастычны змест з шырокім ужываннем вымыслу (чарадзейныя
з’явы з гаспадаркай Гаўрылы; выдумка аўтара пра тры чароўныя
палацы ў Полацку; існаванне «чужога» шчасця; сустрэча са Змеем
Гарынычам; выратаванне «жывой» вады і іншае.)
• Скажыце, да якога разраду казак можна аднесці літаратурную «Зарачаваная гаспадарка» П. Сіняўскага? (Чарадзейная.
Галоўныя героі ў творы паўстаюць звычайнымі людзьмі, вельмі
смелымі, працавітымі і кемлівымі. На дапамогу героям прыходзіць
Знахарка, цудадзейныя рэчы (рака з роднай старонкі, крыніца
з жывой вадой). Героі казкі змагаюцца з несправядлівасцю
і злом. I, як вынік гэтага, становяцца пераможцамі.)
• Давайце паспрабуем акрэсліць тэму твора. (Пошук шчасця
і выйсця Ніла і Глеба ў «адчараванні» бацькавай гаспадаркі.)
• Вызначце асноўную думку літаратурнай казкі. (У розных
складаных жыццёвых сітуацыях у кожнага чалавека павінен
быць маральны выбар, які заснаваны на традыцыях народнай
этыкі і маралі.)
• У чым, на вашу думку, з’яўляецца актуальным твор
П. Сіняўскага для сучаснага чытача? (Трэба клапаціцца пра
свой гонар і славу, мець чалавечую годнасць, не цурацца быць
працавітым.)
• А якія парады вам даюць вашы бацькі? Ці супадаюць яны
з парадамі П. Сіняўскага?
Заключнае слова настаўніка
У літаратурнай казцы «Зачараваная гаспадарка» Пятро
Сіняўскі ўзняў актуальныя пытанні: якімі маральнымі якасцямі
павінен валодаць чалавек, якім павінен быць яго маральны
выбар у пэўнай жыццёвай сітуацыі. Знайсці адказ на іх можна толькі тады, калі мы будзем уважліва прыслухоўвацца да
бацькоўскіх наказаў. Аўтарытэт бацькоў, іх багаты жыццёвы вопыт вартыя для далейшага пераймання намі, дзецьмі, асабліва
калі апошнія знаходзяцца ў складаных жыццёвых сітуацыях.
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V. Дамашняе заданне
Скласці цытатную характарыстыку галоўнаму герою — Алесю.
VI. Рэфлексія «Завяршы выраз»
• Я задаволены сваёй працай на ўроку, таму што…
• Я не задаволены, бо…

Урок 29. Андрэй Федарэнка. «Падслуханая казка»
Мэты ўрока: пазнаёміць вучняў з творчасцю А. Федарэнкі; дапамагчы ім асэнсаваць ідэйны змест і мастацкую асаблівасць твора;
акрэсліваць адрозненні літаратурнай казкі ад народнай; развіваць вуснае маналагічнае маўленне, творчае мысленне, уменне характарызаваць
герояў праз іх учынкі і дзеянні; выхоўваць павагу да роднага краю.
Тып урока: урок вывучэння новага матэрыялу.
Абсталяванне: партрэт Андрэя Федарэнкі; выстава кніг
пісьменніка; аўдыёзапіс песні «Слуцкія ткачыхі» ў выкананні
«Песняроў»; слайд-шоу «Кветка сінявокай Беларусі» і «Пісьменнікзямляк»; табліца «Аповед кветак маргарытак»; кветка маргарытка.
Эпіграф:
Вось на гэтай зямлі шчасце выпала мне,
Жыць, чуць і збіраць
Непаўторныя песні і казкі яе,
Каб, сябры, усе іх вам перадаць…
Максім Танк.

Ход урока
I. Арганізацыйны момант
ІІ. Праверка дамашняга задання
Вучні здаюць пісьмовую характарыстыку Алеся.
ІІІ. Вывучэнне новага матэрыялу
Паведамленне тэмы, фармулёўка мэт урока
• Сёння на ўроку мы будзем разглядаць літаратурны твор
«Падслуханая казка» Андрэя Федарэнкі, паразважаем над
яго ідэйна-мастацкім зместам, звернем увагу на адрозненні
літаратурнай казкі ад народнай.
Выразнае чытанне апавядання настаўнікам або загадзя
падрыхтаванымі вучнямі.
Выяўленне першаснага ўспрымання твора
• Ці спадабаўся вам твор «Падслуханая казка» А. Федарэнкі?
• Што запомнілася найбольш, а што засталося незразумелым?
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• Пры дапамозе некалькіх прыметнікаў паспрабуйце ахарактарызаваць змест казкі. (Арыгінальная, цікавая, займальная,
прыгодніцкая.)
Кароткае слова настаўніка
Пры дапамозе камп’ютарнай устаноўкі дэманструецца слайдшоу «Пісьменнік-зямляк».
Андрэй Міхайлавіч Федарэнка — беларускі празаік.
Нарадзіўся 17 студзеня 1964 года ў вёсцы Бярозаўка Мазырскага
раёна Гомельскай вобласці.
Скончыў Мазырскі політэхнічны тэхнікум і бібліятэчны факультэт Мінскага інстытута культуры (1985–1990). Служыў у Савецкай Арміі. Працаваў муляром у Мікашэвічах Лунінецкага раёна, транспартным рабочым на чыгуначнай станцыі Калінкавічы,
старшым бібліятэкарам Бярозаўскай бібліятэкі № 2 Мазырскага раёна, карэктарам штотыднёвіка «7 дней», загадчыкам аддзела навукі і мастацтва часопіса «Полымя», на кінастудыі
«Беларусьфільм». У 2005–2011 гг. з’яўляўся загадчыкам аддзела
прозы ў часопісе «Маладосць». У 2011–2012 гг. — супрацоўнік
аддзела прозы і паэзіі газеты «Літаратура і мастацтва».
Аўтар кніг прозы «Гісторыя хваробы» (1989), «Смута»
(1994), «Шчарбаты талер» (1999), «Афганская шкатулка» (2002),
«Нічые» (2009), «Мяжа» (2011), «Ланцуг» (2012).
Андрэй Федарэнка ў 1995 годзе стаў лаўрэатам Літаратурнай
прэміі імя Iвана Мележа за кнігу «Смута», у 2009 годзе —
лаўрэатам прэміі «Залатая літара» за кнігу «Нічые». Атрымаў
Шорт-ліст прэмію імя Ежы Гедройца (2011) за кнігу «Мяжа».
Піша па-беларуску і па-руску.
Эўрыстычная гутарка

(Адказы вучняў падмацоўваюцца выразным чытаннем асобных
урыўкаў з паэмы.)

• Успомніце, як завуць галоўную гераіню «Падслуханай
казкі» А. Федарэнкі. (Марыйка.)
• Якое заданне атрымалі вучні ад настаўніка на дом? (Намаляваць сваю любімую кветку.)
• Прыгадайце, як Марыйка паставілася да выканання дамашняга задання. (Дзяўчынцы заданне падалося надзвычай
лёгкім, бо «дзяўчынка добра малявала і ведала мноства самых
розных кветак».)
• Якія ж кветкі ведала дзяўчынка?
• Раскажыце, які сон убачыла Марыйка? (Дзяўчынцы
прыснілася вялікая колькасць кветак. Кожная з іх марыла,
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каб Марыйка яе намалявала. Аднак выбар дзяўчынкі выпаў
на вельмі сціплыя і прыгожыя кветкі — маргарыткі, якія
сімвалізуюць радасць і шчасце.)
• Давайце ўспомнім, якія кветкі сустрэліся дзяўчынцы на
«стракатым дыване» поплава?
• Скажыце, якую кветку Андрэй Федарэнка лічыць кветкай
Марыйчынай радзімы? Чаму? (У творы пісьменнік яе называе
валошкай, аднак у народзе існуе другая назва — васілёк.)
Гучыць песня «Слуцкія ткачыхі» (сл. М. Багдановіча, муз.
I. Лучанка) у выкананні ансамбля «Песняры». Пад час гучання
песні дэманструецца слайд-шоу «Кветка сінявокай Беларусі».
• Растлумачце, чаму Максім Багдановіч і Андрэй Федарэнка
называюць валошку сімвалам Бацькаўшчыны? (Па той прычыне, што яна мае сіні або блакітны колер. Гэта колеры чыстага
неба ў сонечнае надвор’е, вады ў азёрах і рэках, туману ў надвечаровы час, вачэй беларусаў.)
• Ці лёгка Марыйцы было выбраць кветку, якую яна намалюе дома? (Вельмі цяжка, бо ўсе кветкі, якія бачыла дзяўчынка
ў сне, былі надзвычай прыгожымі і непадобнымі адна на адну.)
• На якую кветку дзяўчынка скіравала сваю ўвагу? (На
маргарытку.)
• Чаму так атрымалася, што Марыйка наступіла на сям’ю
маргарытак?
• Скажыце, колькі кветак-маргарытак сустрэлася на «стракатым дыване» поплава? (Восем кветак-маргарытак, сем — чужаземак і адна — беларуска.)
• Чым зацікавілі маргарыткі Марыйку? (Сваімі гісторыямі.)
• Зараз давайце запоўнім табліцу «Аповед кветак маргарытак», звяртаючыся да тэксту.
Паходжанне
маргарытак

Немка
Францужанка
Грачанка
Iтальянка
Аўстрыйка
Англічанка
Шведка
Беларуска
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Пачуццё, выкліканае
кветкамі

Душэўны сэнс

Адказы:
Паходжанне
маргарытак

Немка
Францужанка
Грачанка
Iтальянка
Аўстрыйка
Англічанка
Шведка
Беларуска

Пачуццё, выкліканае
кветкамі

Душэўны сэнс

Праўда
Цуд
Прыгажосць
Усмешка
Сардэчнасць
Звычай
Добразычлівасць
Сум

Прадказанне
Каханне
Жамчужына
Падзяка
Памяць
Абуджэнне
Аднаўленне
Вера

• Якая з прачытаных гісторый вас найбольш уразіла? Чаму?
Творчае заданне
Складзіце сінквейны са словам «маргарытка».
Маргарытка.
Прыгожая, чароўная.
Вабіць, здзіўляе, уражвае.
Гэта неафіцыйны сімвал краю.
Кветка.
Эўрыстычная гутарка (працяг)
• Давайце вызначым тэму твора Андрэя Федарэнкі. (Тэма
казкі — паказ паходжання, прызначэння і гісторыі жыцця кветак-маргарытак у розных краінах Еўропы.)
• Вылучыце галоўную думку мастацкага твора. (Трэба быць
нам, людзям, больш шчырымі і добразычлівымі, каб несці і дарыць людзям толькі шчасце і радасць.)
• У якасці эпіграфа да ўрока абраны словы М. Танка. Якое
дачыненне яны маюць да прачытанага твора. Як вы разумееце
сэнс слоў песняра нарачанскага краю?
ІV. Падагульненне
• Прыгадайце, што называецца казкай? (Казка — гэта апавяданне фантастычнага або бытавога зместу з шырокім выкарыстаннем выдумкі або вымыслу.)
• Якія казкі бываюць паводле аўтарства? (Народныя і літаратурныя.)
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• Успомніце адрозненні літаратурнай казкі ад народнай.
(У літаратурнай няма традыцыйнага зачыну і канцоўкі; ёсць
шматлікія апісанні наваколля, месца і часу дзеяння; яскрава
прасочваецца аўтарская думка; галоўнае — ёсць аўтар.)
• Ці можам мы сказаць, што твор «Падслуханая казка»
А. Федарэнкі з’яўляецца казкай? Чаму? (Можам па той прычыне, што кветкі маргарыткі, як і людзі, умеюць размаўляць, разважаць, маюць сваю праўдзівую гісторыю.)
• Паспрабуйце растлумачыць назву твора Андрэя Федарэнкі.
V. Дамашняе заданне
Адказаць на пытанні № 1–5 (с. 137–138), змешчаныя ў вучэбным дапаможніку.
Прачытаць літаратурныя казкі «Чортаў скарб» і «Кацёл
з каменьчыкамі» Уладзіміра Караткевіча.
VI. Рэфлексія «Ланцужок пажаданняў»
Кожнаму вучню прапануецца звярнуцца з пажаданнямі да
сябе, сваіх аднакласнікаў, настаўніка па выніках працы на ўроку,
адорваючы пры гэтым прысутных маргарыткамі.

Урок 30. Урок дадатковага чытання.
Уладзімір Караткевіч. Казкі «Чортаў скарб»,
«Кацёл з каменьчыкамі»
Мэты ўрока: зацікавіць вучняў творчасцю У. Караткевіча; вучыць цэласна ўспрымаць ідэйна-мастацкі змест літаратурных казак пісьменніка;
узбагачаць слоўнікавы запас вучняў, развіваць вуснае маналагічнае
маўленне; выхоўваць цікавасць да літаратурнай спадчыны пісьменніка.
Тып урока: урок вывучэння новага матэрыялу.
Абсталяванне: партрэт У. Караткевіча; выстава кніг пісьменніка
для дзяцей; карта «Астравы»; экспрэс-заданні для тэматычнага кантролю; фішка-сцяжок.

Ход урока
I. Арганізацыйны момант
II. Вывучэнне новага матэрыялу
Паведамленне тэмы, вызначэнне мэт і задач урока
• Многім здаецца, што казкі апавядаюць і чытаюць толькі дзецям. На самай справе іх любяць і дзеці, і дарослыя. Беларускімі
пісьменнікамі створана шмат цікавых і прыгодніцкіх казачных
гісторый.
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Вядучае месца сярод беларускіх літаратараў-казачнікаў займае
імя Уладзіміра Караткевіча, з казкай «Нямоглы бацька» якога мы
пазнаёміліся раней. Сёння на ўроку мы звернемся і прааналізуем
іншыя казачныя творы пісьменніка — «Чортаў скарб» і «Кацёл
з каменьчыкамі».
Аглядаючы створанае для дзяцей Уладзімірам Караткевічам,
Артур Вольскі зазначыў: «Вось і казкі. Iх не дужа многа… Але
казкі Уладзіміра Караткевіча — гэта нешта іншае, нешта асобнае. У іх народная мудрасць і дасціпнасць…».
Праца над зместам твора
Адказы вучняў суправаджаюцца выразным чытаннем асобных урыўкаў з паэмы.
• Назавіце імя галоўнага героя казкі «Чортаў скарб»
У. Караткевіча. (Янка.)
• Прыгадайце, у якім краі жыў Янка? («У нейкім прыгожым
краі, трошкі бліжэй да Сонца і трошкі далей ад Месяца, у краі
багатым залатымі нівамі, празрыстымі рэкамі, сінімі азёрамі ды
цёмнымі пушчамі… Словам, у тым краі, дзе мы з табою жывём».)
• Давайце яшчэ раз звернем увагу на галоўнага героя. Прыгадайце, як яго завуць? (Янка.)
• Як яму жылося? (Жылося добра: у яго было трое сыноў,
араў свой надзел, пасвіў кароў і хмары, меў пярэстую кошку.)
• Успомніце, што ж рабіў чорт?
• Хто выратаваў Янку ад свавольства чорта? (Мядзведзь.)
• Чаму У. Караткевіч у казцы адзначае, што «мядзведзь не
першы і не апошні, хто ў свеце адказвае за чужыя грахі». Як вы
разумееце сэнс гэтых слоў? Ці адбываецца так у рэальным жыцці?
• Што здарылася з чортам?
• Чаго больш за ўсё баяўся чорт? (Сустрэчы з пярэстай кошкай.)
• Успомніце, якую тайну паведаміў чорт Янку на полі? (Чорт
расказаў, што ў хаце Янкі, у падпечку, закапаны скарб.)
• Ці прыходзіў чорт да Янкі? Чым ён займаўся? («Пасля таго
ў моцныя маразы прыходзіў. Капусту варыў і дзяцей калыхаў».)
• Як вы разумееце сэнс прыказкі «Шчасліваму і чорт дзяцей
калыша»? (Калі камусьці заўсёды вельмі шанцуе.)
• А што зрабіў Янка са скарбам? («Паставіў сабе і ўсяму
наваколлю новыя хаты, свіраны, адрыны, новыя стайні. Сады
пасадзіў. Млын паставіў».)
IІІ. Тэматычны кантроль
Заданне 1. Пазнайце героя па апісанні.
а) «Здаровы, як зубр, добры і не дужа мудры»;
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б) «Рожкі ў яго былі, як у козкі, зубкі, як часначок, хвосцік,
як памяло», «Увесь мокры, як цуцык на злевай. На кожным
капыце па пуду гліны наліпла. Пад носам ад прастуды вісіць
вялізная кропля... Такі няшчасны, такі жаласны і ўбогі»;
в) «Пярэстая. З чатырма лапамі. З адным хвастом».
Заданне 2. Назавіце імя героя, хто здзяйсняў наступныя
ўчынкі або дзеянні:
• «Не тое, каб ад злосці шкодзіў, а проста быў свавольнік»,
«Скаціўся комінам, узняўшы цэлую хмару сажы, і пачаў у печы,
злодзей такі, шныраць і мацаць», «Адсунуўшы засланку, вывалак гаршок на прыпечак, сеў, звесіўшы ногі, і пачаў ласавацца
салодкай паранай рэпай, а лушпайкі ўніз кідаць», «Пазаплятае
коням грывы так, што пасля не расчэшаш», «Вяршкі з малака
зліжа», «Узімку так завые ў коміне, што ў людзей мароз па
скуры і страшна на двор выходзіць», «Забярэцца ў комін, з’едзе
па ім і насыпле ў капусту сажы», «На гарачае цеста адпачываць садзіўся. Грэўся з марозу», «Ледзь вырваўся з мядзвежых
абдымкаў. Узляцеў на прыпечак. Сяк-так выкараскаўся праз
комін. Скаціўся са страхі і чкурнуў далей ад хаты»;
• «I пайшлі яны зноў ад мястэчка да мястэчка, ад сяла да сяла»;
• «Песні спяваў і граў на цымбалах»;
• «Паказваў, як бабы ваду носяць ды як дзеці гарох крадуць»,
«Прымасціўся ля печы і таксама засоп на ўсе насавыя загорткі»,
«Згроб чорта ў ахапак, сцягнуў з прыпечка і давай яго мяць, давай яго прасаваць, давай яго лапамі вантузіць ды калашмаціць,
давай абходжваць, лупцаваць, малаціць ды дубасіць, давай яго
за рогі круціць як сідараву казу ды дзерці смяротным боем»;
• «Араў зямлю, пасвіў каровы і хмары», «I вырашыў урэшце,
праз гэтыя чортавыя выбрыкі, забіць хату дошкамі і падацца
з дзецьмі, коньмі, валамі і кошкай некуды ў свет»;
• «Нічога, заўтра падмяце. Трэба ж, каб ёй работа была».
Заданне 3. Пра якіх міфалагічных істот ідзе гаворка?
• «Жыў у вадзе, пасвіў шчупакоў, лінёў ды акунёў. Быў ён
зялёны і калматы, вельмі падобны на купу твані»;
• «Жыў у лесе, пасвіў аленяў і быў падобны на аброслы
мохам пень. Калі сустрэнеш, то і не адрозніш»;
• «Жыў па хатах і пасвіў цвыркуноў. Гэты быў самы шкодны.
Рожкі ў яго былі, як у козкі, зубкі, як часначок, хвосцік, як памяло».
Заданне 4. Дапішыце імя героя, хто быў вінаваты ва ўчынках,
якія здзяйсняў чорт.
• «Пазаплятае коням грывы так, што пасля не расчэшаш,
а думаюць на …»;
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• «Вяршкі з малака зліжа, а думаюць на …»;
• «Раніцай усе ўсталі і падумалі, што… рэпу еў».
Заданне 5. Пра якую пару года вядзецца гаворка?
• «Пасля таго ў моцныя маразы прыходзіў. Капусту варыў
і дзяцей калыхаў»;
• «Неяк араў Янка свой клін пад азіміну. Мокра, касы
дождж, нізкія чорныя хмары».
Заданне 6. Растлумачце сэнс устойлівых выразаў «круціць
як сідараву казу», «шчасліваму і чорт дзяцей калыша», «як
пшаніцу прадаўшы».
Заданне 7. Назавіце назоўнік, які асэнсуецца з наступнымі
выказваннямі.
• «I часам, у цёмныя ночы, нешта ў падпеччы, як жар, гарыць. Страшна».
• «Пачалі капаць у падпеччы і — на табе — выкапалі
вялізны закураны казан з золатам і чырвонцамі. Нібы жар,
разлілося святло па хаце».
• «Так ужо свяціла, так паліла, так пякло, што ўсе аж распранацца пачалі».
Заданне 8. Што зрабіў Янка з «чортавым скарбам»? Зачытайце адпаведныя радкі з твора.
Заданне 9. Які запавет выказвае Уладзімір Караткевіч
у дачыненні да прадстаўнікоў жывёльнага свету. Зачытайце адпаведныя радкі з твора.
Заданне 10. Прыгадайце, як называе нашу краіну аўтар у
казцы «Чортаў скарб». Зачытайце.
Заданне 11. Вылучыце, да якой тэматычнай групы адносіцца
казка «Чортаў скарб» Уладзіміра Караткевіча.
Заданне 12. Назавіце, на якім аспекце засяроджваецца ўвага
ў творы.
Заданне 13. Складзіце просты і цытатны планы казкі «Чортаў
скарб» Уладзіміра Караткевіча.

Адказы:
1. а) Янка; б) чорт; в) кошка.
2. а) чорт; б) павадыр і мядзведзь; в) павадыр; г) мядзведзь; д) Янка;
е) гаспадыня.
3. а) вадзянік; б) лесавік; в) чорт.
4. а) сыноў; б) кошку; в) мядзведзь.
5. а) зіма; б) восень.
6. Круціць як сідараву казу — вышукваць карысць; шчасліваму
і чорт дзяцей калыша — усё ўдаецца і ва ўсім шанцуе; як пшаніцу
прадаўшы — стаміцца.
7. Скарб.
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8. «Паставіў сабе і ўсяму наваколлю новыя хаты, свіраны, адрыны, новыя стайні. Сады пасадзіў. Млын паставіў».
9. Беражлівых адносін да жывёл. «Калі ты жывеш шчасліва і радасна, ніколі не дражні мядзведзя ў звярынцы і не кідай у кошку не
тое што камянём, а нават мяккай грудкай зямлі».
10. «У нейкім прыгожым краі, трошкі бліжэй да Сонца і трошкі
далей ад Месяца, у краі багатым залатымі нівамі, празрыстымі
рэкамі, сінімі азёрамі ды цёмнымі пушчамі… Словам, у тым краі, дзе
мы з табою жывём», «Сваю радзіму, цёмныя пушчы, светлыя рэкі ды
чыстыя воды».
11. Чарадзейная.
12. Перамозе дабра над злом.

Экспрэс-заданне па казцы «Кацёл з каменьчыкамі»
Заданне 1. Пазнайце героя па апісанні:
• «У адной [хаце], багатай ды ганарлівай, жыў мужык. Нядобры
ён быў чалавек, жонку замарыў работай, дзеці ад хатняга рабства
ў свет пайшлі. А гаспадар усё не ўтаймоўваецца, усё пад сябе грабе»; «А той сядзіць, далоні пад азадак паклаў ды пыхкае, як вожык.
Нажэрся, свіння свіннёю»: «Аж счумеў. Вачыма толькі водзіць, нібы
ў чужы гарох залез, а яго злодзея, заспелі»; «Усё наваколле чула
з-за каменнага мура дзікі віск і выццё. Выў і рыкаў»;
• «Яе хата бліжэй за ўсіх стаяла, хата яшчэ з дзядоў, моцная,
але зусім недагледжаная. Бо гаспадара ўзялі на вайну і засталася жанчына адна з маленькімі дзецьмі. Аж пяцёра і кожнае
пастрычку ніжэй другое»; «Прыйшла ў сваю халодную хату і, не
запаліўшы нават лучыны, упала на ўслонак»;
• «Доўгі, кашчавы, з кіем, з торбай, адкуль нейкія травы тырчаць. I вочы пранізлівыя»; «Узяў ён з катла жменю каменьчыкаў
са свістам, як з сявенькі, сыпануў па раллі. I яшчэ, і яшчэ, і яшчэ»;
• «Глядзелі яму ў след, маленькія на чорнай раллі».
Заданне 2. Каму належаць словы?
• «Забыўся, што ў труны кішэняў няма»; «Толькі й засталася
на гэтай зямлі беднаму чалавеку каменьчыкі есці»;
• «Вясною ўсё наваколле адрабляць прыйдзе. А ты да таго
часу ледзь ногі цягаць будзеш, а шчанюкі твае, можа, і не пацягнуць зусім. А можа, ты і ўдава цяпер»;
• «За адзін дзень я табе пакажу. Заўтра будзеш капаць.
А ва ўсе наступныя разы будзе гэта цягнуцца цэлае лета».
Заданне 3. Пра які грэх гаворыцца?
«Запанаваў на нашай зямлі самы страшны, самы подлы грэх.
Гэта калі адзін не можа заснуць, бо аб’еўся, а другі — бо галодны»; «Вечна ім заставацца на вачах у людзей, як кожнаму скнарству, як кожнай жорсткасці, як кожнай нелюбові да людзей».
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Заданне 4. Назавіце пару года:
• «Позняя, халодная была»;
• «Завылі вятры, уздзьмуліся рэкі, пашалелі азёры. Сатлелі
травы на паплавах»; «Пад касыя хмары. Насустрач пералётам,
што калючыя, каціліся яму ногі».
Заданне 5. Што здарылася з мужам Мар’і? Зачытайце.
Заданне 6. Калі адбываюцца дзеянні ў творы?
Заданне 7. Прыгадайце, як апісвае родны край Уладзімір
Караткевіч у казцы. Зачытайце.
Заданне 8. Назавіце, якую праблему ўзнімае У. Караткевіч
у казцы «Кацёл з каменьчыкамі». Ці актуальна яна сёння?
Заданне 9. На вашу думку, з’яўленне якога прадукта звязана
з каменьчыкамі, «рассеянымі» на полі ў казцы?
Заданне 10. На якім транспартным сродку адбываецца перанос чытача ў змест літаратурнай казкі?
Заданне 11. Дзе адбываюцца дзеянні ў казцы? Зачытайце
адпаведныя радкі з твора.
Заданне 12. Ахарактарызуйце ў форме сінквейна галоўных
герояў (Iгната, Мар’ю, Вялікага Чараўніка) казкі «Кацёл з
каменьчыкамі» Уладзіміра Караткевіча.
Заданне 13. Складзіце просты або цытатны план казкі «Кацёл з каменьчыкамі» Уладзіміра Караткевіча.

Адказы:
1. а) Iгнат; б) Мар’я; в) Вялікі Чараўнік; г) дзеці Мар’і.
2. а) Мар’я; б) Iгнат; в) Вялікі Чараўнік.
3. Несправядлівасць.
4. а) вясна; б) восень.
5. «Ад бацькі чуткі няма» — прапаў без вестак.
6. «У сівой нашай з табой даўніне»; «Дык вось было гэта даўно,
вельмі даўно, так даўно, што ў нашай з табой краіне яшчэ не было
тады бульбы».
7. «Ці бачылі вы паўночныя нашы ўзгоркі? Яны не дужа высокія,
але ўсё ж верас на іх на некалькі дзён раней робіцца сівы. Ад
замаразкаў.
I сівыя робяцца старадаўнія валуны, камяніскі, камні, каменьчыкі.
А пасля пачынаюць пакрывацца шкляным, ружовым на ўсходзе лядком — за берагам, шматлікія нашы з табой азёры».
8. Праблема дабра і зла.
9. Бульба.
10. Дыван-самалёт.
11. «Стаялі тады на беразе маленькага чыстага возера — існае
вочка зямлі — дзве хаты».
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ІV. Падагульненне
• Чаму навучылі вас казкі У. Караткевіча?
• Які наказ дае У. Караткевіч у сваіх творах?
Заключнае слова настаўніка
• Уладзімір Караткевіч выдатна разумеў, што значыць
сапраўдная і добрая казка. Яна павінна захапіць чытача,
выклікаць у яго глыбокія пачуцці і нейкі роздум, штосьці падказаць, чамусьці навучыць. Таму Уладзімір Караткевіч, ствараючы свае літаратурныя казкі, абапіраўся на невычарпальную народную мудрасць, той жыццёвы вопыт, якога прытрымліваліся
нашы продкі.
V. Дамашняе заданне
Скласці вуснае паведамленне на тэму «За што я люблю казкі».
Напісаць уласную казку.
VI. Рэфлексія «Астравы»
На асобнай дошцы размешчана карта, на якой намаляваны
астравы (Задавальнення, Асалоды, Радасці, Смутку, Натхнення, Роздуму, Збянтэжанасці, Абыякавасці). Вучні ставяць свой
сцяжок на тым востраве, які яны самі выбіраюць, выказваючы
такім чынам свае адносіны да ўрока.

Урок 31. Максім Багдановіч. Верш «Зімой»
Мэты ўрока: даць вучням уяўленне пра пейзажную лірыку; дапамагчы вучням уявіць паэтычны малюнак зімовага вечара, адчуць яркасць, вастрыню мастацкага светаадчування, убачыць за
вершаванымі радкамі фальклорна-рамантычныя карціны, вызначыць вобразна-выяўленчыя сродкі мовы; удасканальваць уменне выразна чытаць паэтычныя творы; пашыраць лексічны запас вучняў;
выхоўваць пачуццё замілаванасці незвычайным вакол нас і любоў да
роднага краю.
Тып урока: урок камбінаванай будовы.
Абсталяванне: партрэт М. Багдановіча, камп’ютар, праектар,
экран, мультымедыйная прэзентацыя «М. Багдановіч. З прыродай
зліўшыся душой...», музычныя творы А. Вівальдзі, аўдыязапіс верша
«Зімой», рэпрадукцыі карцін А. Саўрасава «Зімовая ноч», I. Левітана
«Зімой у лесе», В. Бялыніцкага-Бірулі «Зімовы сон», У. Савіча «Стары
гасцінец».
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Эпіграф:
Чатырохгранная ваза — гэта прырода, дзе чатыры грані —
поры года. I Зіма зноў заснежыла...
Алесь Наўроцкі.
Вобразы прыроды былі для Багдановіча сімвалам вечнасці
чалавека на зямлі, магутнасці народа, сімвалам немінучага
адраджэння краю, абнаўлення яго гістарычнага жыцця, прыходу
лепшага будучага.
Алег Лойка.

Ход урока
I. Арганізацыйны момант
II. Падрыхтоўка вучняў да свядомага засваення новага матэрыялу
Ва ўступным слове настаўнік акцэнтуе ўвагу на новым раздзеле вучэбнага дапаможніка «Прыроды вечная краса», на творах, якія будуць вывучацца ў гэтым раздзеле.
Паведамляецца тэма і мэта ўрока, звяртаецца ўвага на эпіграф.
Слова настаўніка
• Сёння наш урок будзе зімовым. Нарэшце выпаў снег, вы
заўважылі, як змянілася ўсё навокал? Як змяніўся наш настрой, калі фарбы замест шэрых і няўтульных сталі белымі,
блакітнымі — чыстымі і святочнымі? Так, сапраўдная зіма дорыць нам адчуванне спакою, урачыстасці, чысціні, святочнасці.
Зімой, 9 снежня, мы святкуем і дзень нараджэння нашага беларускага паэта Максіма Багдановіча, якога мы з гонарам называем зоркай нашай паэзіі. З адным з пейзажных вершаў паэта
мы пазнаёмімся сёння. Верш мае назву «Зімой». Запрашаю вас
у свет Багдановічавай зімы, дакладней — зімовага вечара.
Выразнае чытанне верша настаўнікам

Дадатковая інфармацыя. Настаўнік павінен прачытаць на памяць
верш М. Багдановіча «Зімой» пры закрытых вучэбных дапаможніках
не толькі таму, што гэты твор праграма рэкамендуе для завучвання, але і з мэтай стварэння адпаведнай псіхалагічнай атмасферы ў
класе. Вядомы вучоны-метадыст М. А. Рыбнікава пісала: «Як толькі
з’яўляецца мажлівасць, славеснік павінен чытаць вершы на памяць;
даючы вучням завучваць... настаўнік не павінен вызваляць сябе
ад гэтага... На клас робіць выключнае ўражанне, калі новы верш
даходзіць да слыху з вуснаў настаўніка, а не з кнігі».

На гэтым этапе ўрока варта даць паслухаць сімфонію
італьянскага кампазітара А. Вівальдзі «Поры года» (урывак
«Зіма. Студзень»).
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Пасля паўторнага чытання верша вучнямі (або праслухоўвання фоназапісу8) настаўнік высветліць першаснае чытацкае ўражанне. Вучні дадуць адказы на пытанні:
• Ці спадабаўся вам верш?
• Які настрой выклікаў верш? Што ўзрушыла, усхвалявала?
• Якія малюнкі ўзніклі пры чытанні?
• Як паэт малюе, паказвае прыроду?
III. Слоўнікава-лексічная работа
Вучням даецца заданне ўстанавіць адпаведнасць паміж словамі і іх лексічнымі значэннямі (с. 139–140).
З мэтай узбагачэння лексікону вучняў настаўніку варта звярнуцца да наступнага каментарыя культуразнаўчага зместу:

Дадатковая інфармацыя. Мара — боства смерці. Смерць ва
ўяўленні чалавека — сон. Бярозы заснулі. Бяроза сімвалізуе сабою
цнатлівасць, чысціню маладых дзяўчат і жанчын. Вобраз бярозы
даволі часта згадваецца ў народных песнях.
Рыза — адзенне святара. Святар — пасрэднік паміж Богам і чалавекам. Рыза срэбная. Срэбра сімвалізуе чысціню, цнатлівасць.
Срэбра — метал месяца, атрыбут антычнай багіні Артэміды (у рымскай міфалогіі — Дзіяна). Гэта колер святла, надзеі і мудрасці. Адсюль і прыказка: «Слова — серабро, маўчанне — золата». У вершы
аўтар асаблівую ўвагу надае сіняму і беламу колерам. Сіні — бясконцасць, вечнасць, ісціна, вера, чысціня, духоўнае і інтэлектуальнае
жыццё. Белы — сімвал чысціні, ахвярнасці, цнатлівасці і боскасці.
Гэта хрысціянскі колер, ён сімвалізуе пераход з аднаго стану ў другі.
Настаўнік зверне ўвагу вучняў на тое, з якой мэтай ужывае аўтар
зварот да званочкаў, да коней. Конь — сімвал руху, няспыннасці
жыцця. Гэта ўлюбёны вобраз М. Багдановіча. Белы конь — сімвал
сонечнага святла, жыцця і духоўнага прасвятлення. Калі б’юць званы — гэта заклік да малітвы. Бомы-званочкі, якія пяшчотна звіняць,
сімвалізуюць шчасце. Звон бомаў адганяе зло, нават перамагае,
забівае яго. (Перад уваходам у хату многія вешаюць званочкі.) Звон
таксама сімвалізуе ход часу.
Паэт перадае свой унутраны стан: «У грудзях пачала кроў кіпець».
Лічаць, што кроў утрымлівае жыццёвую энергію, дух асобы. Энергія
(грэч. епеrgeіа — дзеянне, дзейнасць) — рух наперад. Кожнае слова
М. Багдановіч напаўняе хвалюючай жыццёвай энергіяй.

IV. Аналіз верша
Прааналізаваць верш дапамогуць пытанні, змешчаныя на
с. 140 вучэбнага дапаможніка.
Творы па беларускай літаратуры для завучвання на памяць: паэмы, вершы, проза, песні: гукавое электроннае выданне на 2 кампактдысках. — Мінск, 2007.
8
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Праводзіцца работа не толькі па ідэйным аналізе верша, але
і над вобразна-выяўленчымі сродкамі мовы. Класу ставяцца пытанні:
• Чаму паэт называе месяц вільготным, а зімовы вечар звонкім,
хаця ў прыродзе вельмі ціха, мяцель не вее, сціхнуў вецер?
• Пры дапамозе якіх сродкаў дасягаецца незвычайная паўната і глыбіня паэтычнага малюнка зімовага вечара? (Звяртаецца ўвага на шэраг азначэнняў, прапануецца выбраць з іх тыя,
праз якія якраз і ствараецца гукавы фон вечара — звонкі і скрыпучы. Паэтычная карціна вечара ствараецца яшчэ і за кошт адпаведнага падбору галосных гукаў, пераважна [а], [о]: яны перадаюць розгалас, які чуецца ў марозным зімовым паветры:
Здароў, марозны, звонкі вечар… Звонкасць дасягаецца за кошт
гукаў [з], [с], [р], [ч], якія сустракаюцца ў кожным слове радка).
Вучні чытаюць азначэнне слова гукапіс на с. 171 вучэбнага
дапаможніка і запісваюць у сшыткі.
• Як вы разумееце наступны выраз: Як мары, белыя бярозы
пад сінявой начной стаяць? Як называецца выкарыстаны паэтам
вобразны сродак? (Параўнанне.)
• Скіруем свой позірк да нябёсаў. Вы заўважылі, якія
зоркі, чаму яны так сябе паводзяць? (У небе зоркі ад марозу,
пахаладзеўшыя, дрыжаць — гэта прыродная з’ява сведчыць пра
моцны мароз. Зоркі нібы дрыжаць ад холаду. Гэта метафара.)
Каб падрыхтаваць вучняў да свядомага і асэнсаванага
ўспрымання мастацкіх азначэнняў у творы М. Багдановіча, праводзяцца практыкаванні, накіраваныя на засваенне тэарэтычнага паняцця аб эпітэце.
Стылістычны эксперымент: настаўнік прапануе апусціць
у вершы словы марозны, звонкі, скрыпучы, мяккі, празрысты,
светлы, срэбны і інш.; замест пропускаў уставіць свае азначэнні
зімовых з’яў, параўнаць з паэтавымі і адзначыць, якія з іх больш
уражваюць.
Пасля таго як вучні выканаюць заданне, настаўнік прапануе прачытаць у вучэбным дапаможніку артыкул «Пра эпітэт»
(с. 146–148), а затым праводзіць гутарку, скіраваную на замацаванне атрыманай інфармацыі.
• Які мастацкі сродак мовы называецца эпітэтам?
• Якая роля эпітэтаў у мастацкім творы?
Замацаванне
Выкананне вучнямі рознаўзроўневых заданняў.
1 варыянт (4 узровень)
У вершы многа звароткаў. Знайдзіце іх і выпішыце. Падумайце,
як вытлумачыць ролю звароткаў у выяўленні аўтарскіх пачуццяў.
123

2 варыянт (5 узровень)
Прачытайце верш самастойна і выпішыце эпітэты (прыметнік +
назоўнік).
марозны, звонкі вечар
скрыпучы, мяккі снег
лёгкіх санак
белыя бярозы
пахаладзеўшыя зоркі
вільготны месяц
празрысты светлы стоўп
срэбная рыза
сінеючыя снягі
вясёлыя бомы
3 варыянт (5 узровень)
У літаратурным слоўніку прачытаць, што такое алітарацыя
і знайсці прыклады ў вершы. (Гэты фанетычны сродак не вывучаецца ў 5 класе, але верш «Зімой» — выдатны прыклад, каб
яго растлумачыць, тым больш што заданне 5 узроўню.)
Вучні запісваюць наступны прыклад: Здароў, марозны, звонкі
вечар! Здароў, скрыпучы мяккі снег! і адказваюць на пытанне: для
чаго паэт выкарыстоўвае алітарацыю, што ён хоча, каб мы пачулі?
Пасля вучням прапануецца распрацаваць партытуру, прачытаць верш выразна і падумаць, якое значэнне, на думку паэта,
мае прырода ў жыцці чалавека.
Пры складанні партытуры выразнага чытання вучні карыстаюцца наступнымі ўмоўнымі абазначэннямі.
1. Асноўны націск _______ (слова падкрэсліваецца адной гарызантальнай рыскай).
2. Апорны націск --------- (слова падкрэсліваецца пункцірам).
3. Кароткая паўза (перпендыкуляр).
4. Паўза першай даўжыні | (адна вертыкальная рыска).
5. Паўза другой даўжыні || (дзве вертыкальныя рыскі).
6. Павышэнне голасу
(стрэлка ўверх).
7. Паніжэнне голасу
(стрэлка ўніз).
Напрыканцы ўрока настаўнік прапануе вучням звярнуць увагу на рэпрадукцыі карцін мастакоў-пейзажыстаў А. Саўрасава
«Зімовая ноч», I. Левітана «Зімой у лесе», В. БялыніцкагаБірулі «Зімовы сон», У. Савіча «Стары гасцінец», Э. Рымаровіча
«Раўбічы» (гл. форзац вучэбнага дапаможніка) і паразважаць пра
тое, якая з карцін найбольш падыходзіць да верша М. Багдановіча.
(Вучні адзначаць, што мастакі па-свойму перадалі непаўторнасць
зімовага краявіду, выявілі сваё ўспрыманне зімовай прыроды.)
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Закончыць урок настаўнік можа словамі: «На сённяшнім
уроку мы мелі магчымасць разам з Максімам Багдановічам падыхаць марозным паветрам зімовага вечара, пранесціся ў часе
на санках, запрэжаных коньмі, насустрач Жыццю».
V. Рэфлексія «Закончы фразу»
«На ўроку мне спадабалася...»
«На ўроку мне не спадабалася...»
VI. Дамашняе заданне
Верш М. Багдановіча «Зімой» вывучыць на памяць. Выканаць заданне 7, 8 (с. 140–141 вучэбнага дапаможніка). Падрыхтаваць фотакалаж або калаж з рэпрадукцый і ўласных малюнкаў
на тэму «Зімовы пейзаж».

Урок 32. Вершы Максіма Багдановіча «Зімой»
і Анатоля Грачанікава «Зоры спяваюць»:
параўнальны аналіз
Мэты ўрока: пашырыць уяўленні вучняў пра пейзажную лірыку,
пра непасрэднасць, адметнасць і непаўторнасць паэтычнага светаадчування; развіваць навыкі выразнага чытання, пашыраць лексічны
слоўнік, фарміраваць уменне рабіць высновы на аснове аналізу
лірычнага твора, раскрыць ролю мастацкіх азначэнняў, паказаць
сувязь паміж рознымі відамі мастацтва; стварыць умовы для выхавання эстэтычнага густу вучняў, пачуцця замілаванасці незвычайным
вакол нас і любові да роднай прыроды.
Тып урока: урок-дыялог.
Абсталяванне: фотаздымкі зімовай прыроды, малюнкі вучняў,
запісы музычных твораў пра зіму П. Чайкоўскага, А. Вівальдзі,
Г. Свірыдава; Творы па беларускай літаратуры для завучвання на
памяць: паэмы, вершы, проза, песні: гукавое электроннае выданне на
2 кампакт-дысках. — Мінск, 2007, мультымедыйнае выданне «Паэт
красы і гармоніі», інтэрнэт-рэсурсы: http: // bogdanovich.149.narod.ru.

Ход урока
I. Арганізацыйны момант
II. Праверка дамашняга задання
Чытанне на памяць верша М. Багдановіча «Зімой».
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Вучні прапаноўваюць настрой і вобразны лад мастацкага палатна з вершам па наступным алгарытме:
а) настрой твораў жывапісу і паэзіі;
б) колеравая гама твораў;
в) уважлівасць аўтараў да канкрэтных дэталей;
г) асаблівасці, якія збліжаюць творы жывапісу і слова;
д) асабістае ўспрыманне верша і карціны;
е) агульнае і адметнае ва ўражаннях ад верша «Зімой»
М. Багдановіча і рэпрадукцыі карціны «Раўбічы» Э. Рымаровіча.
III. Вывучэнне новага матэрыялу
• Якім настроем прасякнуты верш Максіма Багдановіча «Зімой»?
• Чым выклікана ўзрушэнне паэта?
• Якой паўстае прырода ў вершы?
Работа над вобразнымі сродкамі верша. Параўнанне зместу
верша з малюнкамі дзяцей, фотаздымкамі зімовага лесу.
Снежань — самая казачная пара года. Пара, калі ўся прырода незвычайна пераўвасабляецца, замірае. Пара, калі ўсё ачышчаецца, засцілаецца роўнай беллю, нібы чысцюткімі абрусамі.
I, зразумела, зіма — гэта пара выпрабаванняў для ўсяго жывога. Яшчэ гэта час гульняў, забаў, свят. Халоднай прыгажуні зіме
нямала твораў прысвяцілі паэты, кампазітары, мастакі. Паслухайце музыку П. Чайкоўскага, а потым Г. Свірыдава.
• Якія пачуцці выклікала ў вас музыка?
А зараз паслухаем верш Анатоля Грачанікава «Зоры спяваюць».
Гутарка па пытаннях:
• Ці падобны гэты верш да музыкі?
• Што пачуў паэт у нябесным хоры?
• Якія карціны прыроды можна намаляваць да гэтага верша?
Чытанне верша пра сябе, потым услых, хорам.
Параўнанне вершаў М. Багдановіча і А. Грачанікава:
• Што агульнага ў выяўленні аўтарскіх пачуццяў?
• Якія аднолькавыя вобразы можна намаляваць да вершаў?
• Чым блізкія і чым розняцца па гучанні гэтыя вершы?
• Якія сродкі выразнасці ўжывае і М. Багдановіч, і А. Грачанікаў?
• Ці любіце вы назіраць за зорным небам?
• Якія пачуцці тады ў вас з’яўляюцца?
IV. Замацаванне
Групавая работа
Вучням прапануецца ўзнавіць карціны прыроды, створаныя
ў вершы; знайсці «колеравыя» і «гукавыя» словаабазначэнні і адказаць на пытанні:
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• Як яны характарызуюць стан прыроды і стан душы героя?
• Які настрой ствараюць гэтыя вобразы?
1-я група ўзнаўляе зрокавыя і слыхавыя вобразы, створаныя ў вершы «Зімой» М. Багдановіча. (Можна прапанаваць
запоўніць табліцу.)
2-я група ўзнаўляе зрокавыя і слыхавыя вобразы, створаныя
ў вершы «Зоры спяваюць» А. Грачанікава. (Можна прапанаваць
запоўніць табліцу.)
Узор афармлення табліцы:
Зрокавыя
Слыхавыя вовобразы
бразы (гукі)
(фарбы)
белыя
скрып снегу
бярозы
зорнае неба звон бомаў
сані
месяц
зорнае неба дзіўныя
галасы
спеў зор
нябесны хор

Настрой
радасны
бадзёры
вясёлы
жыццярадасны
ясны
ружовы

Аўтар і твор
М. Багдановіч
«Зімой»

А. Грачанікаў
«Зоры спяваюць»

V. Рэфлексія
Тэхналогія «Рэфлексійнае дрэва»
Мэта: выявіць гаму пачуццяў і настрой, што ўзніклі пад
уплывам музыкі, жывапісу, паэзіі.
Iнструкцыя па выкананні:
Вазьміце кожны па два папяровыя макеты ліста:

Падрыхтуйцеся да праслухоўвання музычнага твора і разгляду рэпрадукцыі карціны, аднавіце ў памяці верш. Расфарбуйце адзін ліст згодна з вашым пачуццём, узнікшым пад уплывам трох відаў мастацтва, а другі — перадасць ваш настрой.
Расфарбаваныя лісточкі наклейце на кардонныя макеты дрэў.
У вас атрымаюцца два дрэвы: «Дрэва настрою» і «Дрэва пачуцця».
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Ці аднолькавая крона атрымалася ў вашых дрэваў? Чаму?
VI. Дамашняе заданне
Паспрабаваць напісаць верш, напрыклад, на тэму «Зіма»
або «Першы снег», ужываючы такія рыфмаваныя словы:
... бег
... наваколле
... старанна
... мар
... раны
... дні
... снег
... скруха
... абшар
... вуха
... голле
... цішыні
Першы радок можа быць такім: «Зіма скавала рэчак бег...»,
або іншым9.
Зіма
Сёння першы дзень зімы.
I сняжынкі ловім ... (мы).
А сняжынкі-жартаўніцы:
На руках адна ... (вадзіца).
Н. Галіноўская.
Дадатковая інфармацыя. Гульнёвыя формы заняткаў («Пагуляем
у паэтаў», «Гуляем у рыфмы») і заданні на пераўвасабленне (ролевыя
гульні «Я — асенні ліст», «Я — першая кветка вясны», «Я — ручай (возера, мора)» і інш.). Для таго каб намаляваць пэўную прыродную з’яву,
неабходна прыпадобніцца да яе (прынцып японскага выяўленчага ма9
Як сцвярджае П. I. Лявонава, «падказка гатовых рыфмаў зусім
не азначае, што свой верш трэба складаць толькі па іх, яна даецца для таго, каб абудзіць творчую фантазію і вобразныя ўяўленні
вучняў».
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стацтва). У працэсе гульнявой дзейнасці вучні развіваюць пачуццё
рытму, вершаваны слых, атрымліваюць уяўленне пра вершы, іх стварэнне. Гульня, з’яўляючыся, па словах псіхолага А. М. Лявонцьева,
«своеасаблівай перадэстэтычнай дзейнасцю», падштурхоўвае вучняў
да ўласнай творчасці.

З гэтай жа мэтай можна выкарыстаць крыжаванку.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1. Перапынак у гучанні фразы. (Паўза.)
2. Краіна, якую паэты называюць «мілай». (Беларусь.)
3. Сугучнасць канчаткаў вершаваных радкоў. (Рыфма.)
4. Мастацкі прыём і спосаб паказу жыцця, у аснове якога
знаходзіцца скрытае параўнанне, перанясенне ўласцівасцей адной
з’явы на другую, чым-небудзь падобную да яе. (Метафара.)
5. Мастацкі прыём, характарыстыка аднаго прадмета, з’явы праз
супастаўленне з іншымі. (Параўнанне.)
6. Кароткае, трапнае і змястоўнае выслоўе, у якім выказваецца
глыбокая думка. (Афарызм.)
7. Мастацкае азначэнне, якое вобразна характарызуе прадмет,
з’яву, чалавека. (Эпітэт.)

Урок 33. Якуб Колас. «Песня ляснога жаваранка»
(урывак з трылогіі «На ростанях»)
Мэты ўрока: дапамагчы дзецям «угледзецца» ў апісанне прыроды,
«услухацца» ў песню ляснога жаваранка; развіваць творчае ўяўленне
вучняў, вучыць бачыць сувязь апісанняў прыроды з настроем і характарам чалавека, спрыяць спасціжэнню імі функцыянальнай ролі
эпітэтаў у мастацкім тэксце.
Тып урока: урок камбінаванай будовы.
Абсталяванне: рэпрадукцыі карцін вядомых мастакоў ці фотаальбомы з беларускімі краявідамі, фотавыявы жаўрука, мультымедыйная прэзентацыя твораў з серыі палотнаў «Радзіма Якуба Коласа»,
інтэрнэт-рэсурсы: http://litmuseums.iatp.by/kolas/ru.
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Эпіграф:

Абсыпана густое поле
Жаўруковай песняй.
Ліецца песня з-пад блакіту
На жыта, усё на жыта,
Жывое серабро нібыта,
Як я, расой абмыта.
Данута Бічэль.

Ход урока
I. Арганізацыйны момант
Праверка дамашняга задання
Вучні зачытваюць самастойна складзеныя вершы пра зіму,
зімовы вечар.
II. Вывучэнне новага матэрыялу
Ва ўступным слове настаўнік распавядае пра Якуба Коласа
з выкарыстаннем прэзентацыі твораў з серыі палотнаў «Радзіма
Якуба Коласа» або іншых мастацкіх палотнаў, на якіх адлюстравана прыгажосць беларускіх краявідаў.

Дадатковая інфармацыя. Карані Я. Коласа — на Стаўбцоўшчыне,
спрадвечнай зямлі беларусаў, даволі ўрадлівай. Усе продкі — са старажытнай вёскі Мікалаеўшчына. Бацька Коласа Міхась Міцкевіч
служыў лесніком у князя Радзівіла, і яго час ад часу пераводзілі па
службе з месца на месца. (Варта паказаць на слайдах ваколіцы вёскі
Мікалаеўшчына, раку Нёман).
Канстанцін Міхайлавіч Міцкевіч — такое сапраўднае імя і прозвішча Я. Коласа — нарадзіўся 3 лістапада 1882 г. у засценку
Акінчыцы. Бацькі тут пражылі да вясны 1883 г. Засценак, а пасля
вёска Акінчыцы сёння ўключана ў межы горада Стоўбцы.
Я. Колас пісаў: «Пры шляху шырокім, // Дзе стаіць камора, //
Я на свет радзіўся // Пад глухі шум бору. // Позняю парою, //
Восенню гнілою» (Верш «На раздарожжы»).
(Настаўнік паказвае слайды мемарыяльнай сядзібы Акінчыцы, затым Ластоку, Альбуці, Смольні. Усё гэта мясціны надзвычай прыгожыя.)
Асабліва любіў пясняр Альбуць. Адсюль будучы пясняр хадзіў на
вучобу ў народнае вучылішча ў вёску Мікалаеўшчына, тут напісаў
свой першы верш, за які атрымаў ад бацькі рубель (гэта на той час
вялікія грошы: за 50 капеек можна было паабедаць).
Настаўнік падкрэслівае, што калыска таленту — тысячы ніцей,
якімі звязаны чалавек са светам прыроды. Менавіта жыццё на ўлонні
прыроды пад апякунствам мудрых дарослых, напрыклад, дзядзькі
Антося, выхоўвалі ў маленькім Костусю назіральнасць, дапытлівасць,
любасць да жывога. Некаторыя прыхільнасці, засвоеныя ў дзяцінстве,
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засталіся ў Коласу на ўсё жыццё. Напрыклад, ён вельмі любіў збіраць
грыбы, слухаць спевы жаўранкаў; каля ўласнага дома пасярод горада
адводзіў дзялянку і вырошчваў жыта (у яго ж і псеўданім — Колас).
Як адзначае Т. I. Шамякіна, стаўшы пісьменнікам, Канстанцін
Міхайлавіч Міцкевіч бярэ сабе арыгінальны псеўданім — Якуб
Колас. Гэта імя выяўляе міфалагічныя погляды нашых продкаў на
свет і гаворыць пра разуменне самім пісьменнікам універсальнага
сімвалу кола-круга, а таксама сонечнага культу і культу маці-зямлі.
Колас як расліна сімвалізуе сабою вечны кругазварот жыцця. Слова
ўтворана ад кораня «кола», а з кругавой формай сутнасна звязваецца касмічнае жыццё ў цэлым і быццё чалавека ў самых розных
яго праявах, у тым ліку свята Каляды, што прыходзіцца на зімовы
сонцаварот, а таксама ператварэнне душы чалавека (нараджэнне —
смерць — новае нараджэнне). Такім чынам, не толькі пра сялянскасць
сюжэтаў і матываў сведчыць псеўданім Якуба Коласа, а з’яўляецца
філасофска-сімвалічнай матрыцай яго творчасці ў цэлым.

З мэтай стварэння эмацыянальнага настрою можна паслухаць
у запісе спевы жаваранка (па магчымасці), зачытаць успаміны
пісьменніка.
Я. Колас прыгадваў: «Я імкнуўся адгадаць, пра што спяваюць
жаўранкі: я быў упэўнены, што ў іх былі свае патрэбы, з якімі яны
звярталіся да неба. Iншы раз мне здавалася, што я правільна разумею сэнс іх песень. Помню такі выпадак. Было веснавое цёплае
ранне. Я стаяў пасярод двара, увесь аддаўшыся ва ўладу песні
жаваранка. Спяваў ён неяк своеасабліва. У гуках яго песні чулася
нешта важнае і сур’ёзнае. I спяваў ён вельмі доўга. Раптам мне
здалося, што жаваранак просіць Бога спыніць на зямлю агонь.
I вось я бачу сапраўды штосьці падае на зямлю... Я так вывучыў
асаблівасць песень жаўранкаў, што адразу адчуваў розніцу ў спевах жаваранкаў нашай мясцовасці ад песень іншых жаваранкаў».
Настаўніку варта падкрэсліць, што свае адчуванні ад спеваў
жаваранкаў пісьменнік перадаваў у сваіх творах.
Выразнае чытанне ўрыўка «Песня ляснога жаваранка»
настаўнікам
Пасля невялікай паўзы настаўнік высветліць першаснае чытацкае ўражанне. Вучні дадуць адказы на пытанні:
• Ці спадабаўся твор?
• Які настрой выклікаў? Што ўзрушыла, усхвалявала?
• Ці даводзілася вам чуць песні жаўрукоў?
• Ці ўзнікла ў вас жаданне паслухаць песні жаўрукоў? Чаму?
(Думаецца, што ў класе знойдзецца хоць адзін чалавек, які чуў
песні жаўрукоў, а пасля знаёмства з творам Я. Коласа большасць
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вучняў захоча пачуць жаўруковы песні, бо пісьменнік знайшоў
такія словы, так перадаў сваё захапленне птушынымі спевамі,
што выклікаў перакананне: ад жаўранкавых мелодый можна
атрымаць найвялікшую асалоду).
Слоўнае маляванне
Вучні ўяўляюць, якую мелодыю яны б падабралі да твора і чаму
менавіта такую. (Адказы пяцікласнікаў пра адметнасць мелодыі
«Песня ляснога жаваранка» раскрыюць не толькі ўзровень і характар іх першаснага ўспрымання, але і адносіны іх да асобы аўтара.)
Слоўнікавая работа
Праводзіцца тлумачэнне лексічнага значэння наступных
слоў: гай, камель, чарапіца, лука, зграбны, разлогі, зумканне,
гарманічны і інш.
Складанне плана тэксту
Вучні запісваюць у сшыткі план, які можа быць наступным:
1. Дубы на наднёманскіх лугах.
2. Старадрэвіна-хвоя.
3. Світанне.
4. Старасвецкі сад.
5. Стужка Нёмана паміж лугам і полем.
6. Песня жаваранка.
7. Мелодыя спеваў.
Праца над зместам твора (Адказы вучняў суправаджаюцца
выразным чытаннем асобных урыўкаў.)
Праводзіцца эўрыстычная гутарка па наступных пытаннях:
• Пра каго твор: пра чалавека, пра песню жаваранка ці пра
абодвух?
• Ад каго мы даведваемся пра песню ляснога жаваранка?
• Што мы можам сказаць (на падставе твора) пра чалавека,
які апісвае песню ляснога жаваранка?
• Чаму герою спатрэбілася супрацьставіць песню жаваранка
салаўіным трэлям?
З мэтай высвятлення ролі эпітэтаў у мастацкім тэксце настаўніку
варта звярнуцца да ведаў вучняў, набытых на папярэдніх уроках.
Самастойная праца з крытычным матэрыялам
Настаўнік можа прапанаваць прачытаць у вучэбным
дапаможніку артыкул «Пра эпітэт» (с. 146–148), а затым праводзіць
гутарку, скіраваную на замацаванне атрыманай інфармацыі.
Гутарка па вызначэнні якасці прачытанага крытычнага
матэрыялу
• Які мастацкі сродак мовы называецца эпітэтам?
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• Якая роля эпітэтаў у мастацкім творы?
• Знайдзіце ў прачытаным творы эпітэты і адзначце, якая
мастацкая роля гэтых сродкаў. (Вучні ў сваіх адказах адзначаць,
што эпітэты дапамагаюць адчуць прыгажосць і непаўторнасць
спеваў ляснога жаваранка.)
III. Падагульненне
Настаўнік прапануе звярнуцца да верша, страфа якога вынесена ў якасці эпіграфа, і параўнаць паміж сабой апісанне песні
жаваранка ў творах Я. Коласа і Д. Бічэль.
У сваіх адказах вучні адзначаюць агульнае (песня жаваранка параўноўваецца з такім дарагім металам, як серабро; адчуць прыгажосць і непаўторнасць спеваў жаваранка дапамагаюць выкарыстаныя ў творах эпітэты і іншыя сродкі выразнасці)
і рознае (твор Я. Коласа напісаны прозай, а Д. Бічэль — вершам; у Я. Коласа жаваранак — пясняр узлескаў і пясчаных пустак між лесу, а ў Д. Бічэль — жаваранак — пясняр жытняга
поля) у гэтых творах.
IV. Рэфлексія «Астравы»
На асобнай дошцы размешчана карта, на якой намаляваны
астравы (Задавальнення, Асалоды, Радасці, Смутку, Натхнення,
Роздуму, Збянтэжанасці, Абыякавасці). Вучні прышвартоўваюць
свой карабель да таго вострава, які яны самі выбіраюць, выказваючы такім чынам свае адносіны да ўрока.
V. Дамашняе заданне
Навучыцца выразна чытаць «Песню ляснога жаваранка».
Пастарацца ў сваім чытанні перадаць пісьменніцкае захапленне
спевамі гэтай птушкі.

Урокі 34—35. Якуб Колас. «На рэчцы»
(урывак з паэмы «Новая зямля»)
Мэты ўрокаў: стварыць умовы для эстэтычнага ўспрымання
мастацкага твора, раскрыць майстэрства пісьменніка ў апісанні
душэўнага стану хлопчыка, які ўмее бачыць прыгажосць прыроды
і адчувае радасць ад гэтай прыгажосці; выпрацоўваць уменні самастойна дзяліць твор на часткі і складаць план твора; рыхтаваць пераказ з выкарыстаннем цытат з тэксту; вылучаць эпізоды, важныя для
характарыстыкі герояў; выхоўваць любоў да роднай зямлі і гонар за
прыгажосць роднага краю.
133

Тып урока: урокі камбінаванай будовы.
Абсталяванне: мультымедыйная прэзентацыя твораў з серыі
палотнаў «Радзіма Якуба Коласа».
Эпіграф:
I дзе на свеце ёсць такая,
Як Нёман, рэчанька другая?
Тут хвалі светлы, срэбралітны,
А беражкі — ну, аксамітны.
Якуб Колас.

Ход урока
I. Арганізацыйны момант
II. Праверка дамашняга задання
З мэтай вызначэння ўзроўню засваення папярэдне вывучанага твора (урывак з трылогіі «На ростанях» Я. Коласа «Песня ляснога жаваранка») вучням прапануюцца пытанні, якія
могуць быць выкарыстаны як для франтальнага, так і для
індывідуальнага апытвання.
• Вызначце тэму ўрыўка з твора «На ростанях» Якуба Колас
«Песня ляснога жаваранка».
Вучні адзначаць, што ў творы расказваецца аб прыгажосці
прывольных прастораў наднёманскіх лугоў з дзівоснымі дубамі
і хвоямі-старадрэвінамі, з пясчаным полем і маўклівымі
пагоркамі, з чароўнай песняй ляснога жаваранка, і перададзены
пачуцці героя, зачараванага гэтай прыгажосцю.
• Пісьменнік перадае ва ўрыўку прыгажосць і шматколернасць наднёманскіх прастораў. Знайдзіце ў тэксце апісанне такіх
розных па колеры, але аднолькава дарагіх пісьменніку краявідаў.
• Раскажыце пра прыгажосць нёманскіх лугоў, выкарыстоўваючы прыметнікі, якія перадаюць колеравую гаму наваколля.
Улічваючы ўзровень падрыхтоўкі класа, можна дапамагчы
вучням і даць магчымасць назваць гэтыя мастацкія вобразы,
выкарыстаўшы наступны прыём.
• Устаўце патрэбнае слова:
З зялёным морам аўтар параўноўвае (што?)...
Вырысоўваліся, выплывалі з ранішняга змроку, святлелі
(што?)...
Былі ўбраныя чорнымі шапкамі буславых гнёздаў (што?)...
Песня напаўняла ясна-сінія разлогі (чаго?)...
Над ускрайкам лесу, дзе пачыналіся жоўтыя пяскі, зазвінела
песня (чыя?)...
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Вучні назавуць зялёныя прасторы наднёманскіх лугоў (зялёнае мора), чорныя шапкі буславых гнёздаў, празрыстыя хвалі
паветра, цёмна-зялёнае крыло лесу, ясна-сінія разлогі надзем’я,
жоўтыя пяскі.
• Аўтар у сваім творы праз апісанне спеваў жаваранка
перадаў гукавую сімфонію навакольнага асяроддзя. Знайдзіце
і зачытайце радкі, якія б пацвердзілі гэтую думку.
• Перачытайце яшчэ раз радкі тэксту, у якіх даецца апісанне
песні ляснога жаваранка і ўстаўце ў тэкст патрэбныя словы,
якія б перадалі гукавую гаму навакольнага асяроддзя. (Пры
неабходнасці прапануйце словы для выкарыстання: шолах, бульканне, звон, зумканне).
«Над ускрайкам лесу, дзе пачыналіся жоўтыя пяскі, зазвінела
песня ляснога жаваранка. Ён першы тут вітаў надыход дня, і
песня расплывалася ў маўклівым паветры ... тонкага дарагога металу, напаўняючы ясна-сінія разлогі надзем’я і глыбокую
цішыню зямлі, агорнутай затоена-радаснай задумлёнасцю. Здавалася, усё навокал занямела, зачараванае цудоўнымі тонамі
песні гэтага вольнага песняра ўзлескаў і пясчаных пустак між
лесу. Снуючыся высока ў небе, раняла птушка мяккія, ласкавыя
мелодыі, сатканыя са ... срэбраных струн, з ... лясных ручайкоў,
з ... пчаліных крыльцаў, ... красак. I ўсе гэтыя тоны спляталіся
так гарманічна-своеасабліва ў песні ляснога жаваранка, што
яна даходзіла да самых глыбінь сэрца і калыхала самыя тонкія
струны душы».
Вучні адзначаць, што песня ляснога жаўранка ўвабрала
ў сябе звон срэбраных струн, бульканне лясных ручайкоў, зумканне пчаліных крыльцаў, шолах красак.
• Якія сродкі мастацкай выразнасці дапамагаюць нам уявіць
прыгажосць наваколля і ўбачыць новыя якасці ў знаёмых рэчах.
• Прадоўжыце пералік выкарыстаных метафар і паспрабуйце абгрунтаваць іх ужыванне: песня расплывалася ў паветры; птушка раняла мелодыі, камель высока ўзнімаў верхавіну,
верхавіна ўзлажыла цяжар на свае плечы, шпяні губляліся
ў празрыстых хвалях, ...
• Якія азначэнні і эпітэты, выкарыстаныя Якубам Коласам,
дапамагаюць адчуць прыгажосць і непаўторнасць мелодыі песні
ляснога жаваранка?
Пасля таго, як настаўнік пераканаецца ў засваенні папярэдне
вывучанага твора, можна пераходзіць да знаёмства з урыўкам
з паэмы «Новая зямля» Якуба Коласа «На рэчцы».
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III. Вывучэнне новага матэрыялу
Ва ўступным слове пра яшчэ адзін твор Якуба Коласа з выкарыстаннем прэзентацыі твораў з серыі палотнаў «Радзіма
Якуба Коласа» або іншых мастацкіх палотнаў, на якіх адлюстравана прыгажосць беларускіх краявідаў, і аналізам эпіграфа,
настаўнік звяртаецца да новага матэрыялу.
Пасля знаёмства з урыўкам з мэтай фарміравання навыкаў
эмацыянальна-вобразнага ўспрымання літаратурнага твора,
прапануецца вучням выказаць свае адносіны да прачытанага.
Калі вучні выкажуцца наконт сваіх пачуццяў, выкліканых
гэтым творам, прапануецца ім паразважаць над пытаннем:
• У чым вы заўважылі істотнае адрозненне гэтага вершаванага твора ад папярэдніх?
Калі вучням будзе складана адказаць на гэта пытанне, то
настаўнік звярне іх увагу на тое, што героем твора, у адрозненне ад
папярэдніх вершаў, з’яўляецца канкрэтны герой — хлопчык Костусь.
Свет прыроды мы быццам бачым праз яго ўспрыманне, яго вачыма.
• Як бы вы вызначылі тэму гэтага ўрыўка? Перад тым як
адказаць на гэта пытанне, яшчэ раз звярніцеся да назвы твора.
Вучні адкажуць, што ў творы расказваецца не толькі пра
хлопца, які любіць вольны час бавіць на рэчцы (пра што падказвае і назва), але раскрываецца і яго душэўны стан: Костусь
умее бачыць прыгажосць прыроды, адчувае радасць ад гэтай
прыгажосці ў час зімовых забаў — наведвання лесу і рэчкі.
З мэтай паглыблення ў аўтарскі тэкст і падрыхтоўкі пераказу паводле плана, прапануюцца пытанні і заданні з выкарыстаннем вершаваных радкоў. Гэта дапаможа развіваць вуснае
маўленне вучняў.
• Складзіце план твора, выкарыстаўшы вершаваныя двухрадкоўі.
Прыкладны план (пры неабходнасці можа быць запісаны
ў сшыткі або на дошцы):
1. Глядзіш — на рэчку ён шыбуе
I лёд сякеркаю мацуе...

Праца над першай часткай дапамогуць пытанні па ўзнаўленні
эпізодаў твора, у якіх ідзе гутарка пра заняткі героя.
• Перакажыце, чым займаўся Костусь на рэчцы, выкарыстоўваючы вершаваныя радкі з тэксту: «лядок кохкае, угнецца», «бубніць, як бубен» і інш.
Пры неабходнасці прапануецца ўзор такога пераказу. Хлопчыку на скаванай ільдом рэчцы можна скаўзануцца і слухаць,
як «лядок кохкае, угінаецца» пад нагамі, або «бубніць, як бу136

бен». Можна праверыць на трываласць сякеркаю лёд і назіраць,
як вызваленая з палону вада звініць і спявае на ўсе галасы, як
лёд «закашляў, заіскрыўся», разбіўся на срэбра-друзачкі. I гэтыя ледзяныя крупінкі прыгожа разлятаюцца ў розныя бакі, бы
«ўлетку пырскі дажджавыя».
• Звярніце ўвагу на сродкі мастацкай выразнасці, якія дапамагаюць стварыць карціну зімовай ракі: лядок закохкае, угнецца; палоскі-стрэлы гаваркія і г. д.
2. Марозік крэпіць, лёд таўшчэе,
I рэчка вольная нямее...

У час працы над 2-й часткай акцэнтуецца ўвага вучняў на
вечнай барацьбе паміж марозам і вадою.
• Раскажыце, як аўтар перадае адвечную спрэчку рэчкі з марозам. Пры адказе выкарыстоўвайце вершаваныя радкі.
Напрыклад, вольналюбівая рэчка не жадае падпарадкоўвацца
холаду і ўвесь час ірвецца на волю. Колькі б не ціснуў мароз, не
скоўваў непакорную рачулку, усё «дарма: жывую сілу // Не запраторыш ты ў магілу, // Мароз бязжаласны і люты!». Вада
ўсё адно прабівае ледзяны палон і сочыцца жывымі кропелькамі.
Яна мае сілу ўзняць угору лёд, разламаць ледзяную глыбу, як
кволую расліну, і ў той жа час запярэчыць марозу.
• Якой паказана рака? Якімі чалавечымі рысамі надзяляе яе
аўтар? Знайдзіце эпітэты, якія паказваюць яго адносіны да рэчкі.
Вучні ўбачаць, што аўтар, расказваючы пра непакорную рэчку, захапляецца яе смеласцю і тым, што яна не саступае марозу.
Ён называе рэчку «вольнай», «бойкай», «праворнай» і шкадуе,
што яна, «бедная», не мае ходу. Аўтару, безумоўна, падабаецца
рачулка, здольная сказаць марозу:
— Гэ, брэшаш ты, мароз, не згіну
Я пад карою ледзяною,
Пабарукаемся з табою!
3. I вось надарыцца часамі
Мароз над усімі маразамі.

Пачаць размову па 3-й частцы можна з характарыстыкі «мароза над усімі маразамі».
• Якім паказаны мароз? Як называе яго аўтар? З чым
параўноўвае? Як праз такую характарыстыку выяўляюцца
аўтарскія адносіны да мароза?
Пры адказе на гэтыя пытанні вучні падмацоўваюць свае
паведамленні адпаведнымі радкамі з тэксту.
Мароз паказаны сярдзітым, ён усім пагражае, нават «па даху
гонтамі страляе». Ён не шкадуе ні людзей, ні жывёл. Мароз падобны
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да вяльможы. Ён не церпіць свавольства, бо ў той час «як ён пануе» на небе нават хмаркі не рухаюцца, лес стаіць, «як амярцвелы», вецер заціхае — «Ўсё ціха, мёртва, нерухома». Толькі адзін
Мароз «па небе пахаджае, // Бо роўных ён сабе не мае». Але
ў той жа час мароз параўноўваецца з мастаком. Цяжка цягацца з ім у здольнасці распісаць шыбу або саткаць убранне бярозе.
А якія ўзносіць ён слупы на неба! У гэтым няма яму роўных.
4. Ў малюнкі так ён углыбляўся,
Што ў іншы свет перабіраўся.

Пераходзячы да аналізу 4-й часткі, вучням прапануецца не
толькі знайсці апісанне тых незвычайных малюнкаў на шыбе, у
якія ўглядаўся Костусь, але і звяртаецца іх увага на эмацыянальны стан хлопчыка, здольнага бачыць у ледзяной намерзі на
шыбе і лясок, і дзіўны крыж, і кучаравыя вербы абапал рэчкі.
Вучні адзначаць, што герой надзелены незвычайнай здольнасцю марыць, пераходзіць у такі душэўны стан, што «хлопец
сам не памятае, // Дзе ён і што ён разглядае».
5. А лес, як добры той знаёмы,
Стаіць збялелы, нерухомы...

Пад час работы над 5-й часткай звяртаецца ўвага на апісанне
зімовага лесу і вобразаў, створаных пры дапамозе параўнання.
Вучням прапануецца прачытаць артыкул у вучэбным дапаможніку «Пра параўнанне» (с. 159).
• Прачытайце апісанне лесу (са слоў «А лес, як добры той
знаёмы...»). Назавіце мастацкія вобразы, створаныя пры дапамозе параўнання. Што дало падставу аўтару параўнаць лес з добрым знаёмым, а маладзенькія ялінкі з красачкамі-дзяўчаткамі
і з сіротамі? Працягніце пералік параўнанняў.
6. I вось тут Костусь прыпыніўся,
На лёд глядзіць, штось разважае...

• Якія мастацкія вобразы дапамагаюць аўтару перадаць адметнасць і прыгажосць рэчкі зімнім часам?
Каб замацаваць веды вучняў пра тое, што ў мастацкім творы
ўласцівасці адной з’явы могуць пераносіцца на другую, прапануецца такое заданне:
• Устаўце да дзеясловаў патрэбнае слова (назоўнікі), каб
было зразумела, што аўтар нежывым прадметам ці з’явам прыроды надаў уласцівасці жывых істот.
Замерзла ... (рэчка)
Закашляў ... (лядок)
вядзе размову (іней)
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ідзе (вясна)
спявае ... (іней з вадою)

Апошняя, 6-я частка плана, дасць магчымасць паразважаць
яшчэ раз пра жаданне вады вырвацца на свабоду і спыніцца на
характарыстыцы Костуся.
• Якія рысы характару Костуся раскрываюцца праз апісанне
яго паводзін у час наведвання лесу і рэчкі?
Вучні заўважаць, што Костусь спагадлівы хлопчык, ён спачувае хваінкам, прыгнутым да долу снегам, і кідаецца іх ратаваць.
Хлопчык не толькі здольны заўважаць прыгажосць, але і атрымаць
ад яе эстэтычную асалоду: назіраючы за выратаванымі ад снегу
дрэвамі, ён «рады і смяецца, // Стаіць з мінуту, не схіснецца, //
Аддаўшысь нейкім думкам-марам, // Аж б’ецца сэрца яго жарам».
У якасці ўзору гэтай рысы характару могуць быць выкарыстаны і такія радкі:
...Расце, гарыць душа дзяціна
I ўсё на свеце забывае,
I шчасце, радасць спажывае...

• Знайдзіце і зачытайце вершаваныя радкі, у якіх перадаў аўтар
цікаўнасць хлопца да ўсяго, што адбываецца на свеце.
Але што гэта так спявае?
Адкуль тут музыка нясецца?
Чыя тут песня ў душу льецца?

• У якіх радках паказана здольнасць хлопчыка заўважаць
незвычайнае ў звычайным?
Калі на рэчку ён ні прыйдзе,
Глядзіць — штось новае там выйдзе:
То лёд, уздуўшыся гарбамі,
Бубніць, як бубен пад нагамі...

Або, заінелыя вусы дзядзькі яму нагадваюць мароз, які «белым пухам сеў на вусу» і г.д.
IV. Замацаванне
З мэтай удасканалення навыкаў чытання, прапануецца выразнае чытанне твора. Колькасць чытальнікаў можа быць вызначана ў адпаведнасці з планам.
V. Рэфлексія
• Што новага вы даведаліся на ўроку?
• Што вам асабліва спадабалася?
VI. Дамашняе заданне
Выразнае чытанне ўрыўка з твора Якуба Коласа «На рэчцы».
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Урокі 36—39. Уладзімір Караткевіч. «Лісце».
Анатоль Грачанікаў. «Як ападае ліст…», «Верасень»
Мэты ўрокаў: данесці да вучняў выражаную ў вершах паэтычную
адухоўленасць з’яў прыроды, паказаць еднасць чалавека і прыроды;
абмеркаваць экалагічныя праблемы; развіваць уменне ўспрымаць і
аналізаваць прыродаапісальныя творы: заўважаць адметнасць вобразнавыяўленчых сродкаў мовы, рытму і інтанацыі, параўноўваць блізкія па
тэме творы; выхоўваць у вучняў эстэтычнае пачуццё.
Тыпы ўрокаў: урокі камбінаванай будовы.
Абсталяванне: электронныя сродкі навучання «Віртуальная творчая лабараторыя. Музыка. 4 клас».

Ход урока
I. Арганізацыйны момант
Ва ўступным слове настаўнік скажа, што для многіх пісьменнікаў
крыніцай натхнення стала прырода. Прыродаапісальныя вершы — гэта не проста апісанне, канстатаванне факта прыгажосці
нашай зямлі, непаўторнасці яе прыроды, але і асабістыя адносіны
аўтараў да акаляючага наваколля. Кожны чалавек можа асабіста
спасцігнуць красу прыроды, але для гэтага трэба быць вельмі
чуйным, назіральным, мець адкрытае сэрца і тады можна ўбачыць
прыгожае ў самым звычайным. А вось пісаць вершы дадзена не
кожнаму, але навучыцца разумець вершы, адчуваць прыгажосць
прыроды і самога жыцця можа любы чалавек.
Настаўнік спрыяе стварэнню ўмоў для эстэтычнага ўспрымання
мастацкіх прыродаапісальных твораў, затым выразна чытае іх.
II. Вывучэнне новага матэрыялу
Пытанні і заданні, якія могуць быць выкарыстаны для
аналізу верша Уладзіміра Караткевіча «Лісце»
• Пералічыце асноўныя паэтычныя вобразы, створаныя аўтарам.
скошанага поля (Па няголеным ржышчы ніў);
аголенага лесу (Чырвонымі арабескамі // Лісце лес ураніў);
спустошанай зямлі (Глянь на зямлю залатую, // Пяшчотную,
сумную, чыстую);
дзівосных азёраў (Медзь па азёрах сплывае) і інш.

• Назавіце ў вершы вобразы, якія ствараюцца з дапамогай
мастацкіх азначэнняў (...зямлю залатую, пяшчотную, сумную,
чыстую; няголеныя ржышчы).
Мастацкія азначэнні, ужытыя У. Караткевічам: залатая, пяшчотная, сумная, чыстая (зямля), моцна ўздзейнічаюць на наша
ўспрыманне і дапамагаюць уявіць зямлю восенню.
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• Прадоўжыце пералік мастацкіх азначэнняў, якія, на вашу
думку, могуць быць выкарыстаны для характарыстыкі зямлі:
прыгожая, сонечная, шчодрая, пладаносная...
• Чаму, на ваш погляд, восень традыцыйна звязваюць з сумам,
тугою? Якое адлюстраванне знайшла гэта традыцыя ў вершы?
• Знайдзіце ў вершы вобразы, якія аўтар стварае з дапамогай параўнанняў адных прадметаў ці з’яў з другімі (чырвонымі
арабескамі Лісце лес ураніў).
• Знайдзіце параўнанне і вызначце яго ролю ў радках:
Як песня, з галін злятае
Лісце, лісце,
Сто лісцяў,
Дзесяць лісцяў,
Ліст.

• Паўтарэнне якіх гукаў надае вершу асаблівую развітальную
мелодыю?
• Якія якасці, уласцівыя чалавеку, паэт надае восені?
(Восень прыйшла, вандруе). Сама восень уяўляецца ў вобразе маладой дзяўчыны.
• Назавіце мастацкі вобраз з верша «Лісце» па апісанні:
Яго (чыё?) лісце яшчэ ляжыць прыгожым чырвоным дываном, які нагадвае складаны арнамент з геаметрычных фігур
і стылізаваных кветак.
Яна (што?) залатая ад скошанай збажыны, чыстай і пяшчотнай, па якой нехта, хутчэй за ўсё, вецер, вандруе і ў паветра
ўздымае лісце.
• На якой падставе можна параўнаць верш «Лісце» і ўрывак
з твора Якуба Коласа?
«Адгрымелі ліпеньскія і жнівеньскія начныя навальніцы, гучна
адспяваўшы песні лету. Дзень за днём песцілі палі. Людзі ўжо
збіралі познія пасевы ярыны. Паспявала грэчка. Прасторы зямлі
таілі невыказную самоту. Сціхлі разнастайныя птушыныя песні...
Канчалася лета, замірала прырода, затухалі яркія агні
ясных промняў сонца. Лёгкаю, цёплаю смугою, нібы сумам,
засцілаліся ціхія далечы з іх лясамі і сіняватымі кудзелькамі
далёкіх гаёў і пералескаў». (Паводле Якуба Коласа.)
• З пералічаных варыянтаў назавіце той або тыя, што, на
вашу думку, правільны (правільныя).
а) у абодвух творах гучыць тэма восеньскага суму;
б) у абодвух творах расказваецца пра тое, як злятае з дрэў лісце;
в) у абодвух творах гаворыцца пра восень, пра тое, што за ёю
непазбежна прыйдзе зіма.
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Пытанні і заданні, якія могуць быць выкарыстаны для
аналізу верша Анатоля Грачанікава «Як ападае ліст...»
• Звярніце ўвагу на прозвішча аўтара і назву верша, які
пачынаецца з аўтарскага здзіўлення і захаплення дзівам прыроды — назіраннем за лісцем, што ападае з дрэў, а другая яго
частка нагадвае зварот сына да маці.
• Якім настроем прасякнуты радкі верша?
Сумным настроем прасякнуты словы ліста да галінкі, якую
ён назаўсёды пакідае, «каб заснуць у восені ў прыполе». Як да
роднай матулі, звяртаецца ён да галінкі, знаходзіць пяшчотныя
словы, каб суцешыць яе сум ад развітання:
Няхай цяпер цябе галубіць вецер,
Салодка закалыхвае пад вечар
I будзіць на зары цябе няхай.

• З якой мэтай выкарыстаны ў звароце ліста да галінкі
наступныя метафары: вецер галубіць, закалыхвае, будзіць на
зары? З пералічаных варыянтаў назваць той або тыя, што, на
вашу думку, правільны (правільныя).
а) каб прыгажэй гучаў верш;
б) дапамагаюць перадаць пачуцці ліста да галінкі;
в) каб аўтар мог прадэманстраваць свой талент.
• Якія аргументы прыводзіць лісток, каб суцешыць і апраўдаць
сваё развітанне з галінкаю?
• Што яднае па тэме і па форме верш А. Грачанікава «Як ападае ліст...» з наступнай прыродаапісальнай замалёўкай Я. Коласа?
«У паветры плыло павуцінне. Яно плыло павольна і нізка. А потым, падхопленае ветрам, паляцела ў бок лесу, паднялося ў ясны
блакіт сіняга неба і нібы растаяла ў бяздоннай сіняве. А лес гарэў
золатам. Кожнае дрэва было абпалена дзівосным агнём. Лясная
сцежка заслана рознакаляровым дываном з жоўтага, чырвонага,
барвовага, а часам і зялёнага лісця. Усё ззяла і пералівалася на
сонцы. Вачэй нельга было адарваць ад гэтай прыгажосці».
• Параўнайце творы агульнай тэматыкі (верш У. Караткевіча
«Лісце» і верш А. Грачанікава «Як ападае ліст...») па змесце
і гучанні і выразна іх прачытайце.
• На вашу думку, ці правільна робяць жыхары гарадоў
і вёсак, калі спальваюць апалае лісце?
Пытанні і заданні, якія могуць быць выкарыстаны для
аналізу верша Анатоля Грачанікава «Верасень»
Пасля знаёмства з вершам Анатоля Грачанікава «Верасень»,
прапануюцца наступныя пытанні для яго аналізу:
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• Перадайце свае ўражанні ад знаёмства з вершам Анатоля
Грачанікава «Верасень».
Вучні адзначаць, што верш напоўнены аўтарскім пачуццём
замілаванага сузірання асенняй прыроды, у прыватнасці месяцам вераснем, калі паветра насычана пахам травастою, паўсюль
лятае павуціна, а спелыя гронкі каліны наскрозь прасвечваюцца сонечнымі промнямі.
• Паразважайце, у чым выражаецца своеасаблівасць у апісанні
восеньскай прыроды, яе істотнае адрозненне ад апісання, напрыклад, прыроды летам.
Вучні, узнаўляючы мастацкія карціны, акцэнтуюць увагу на
асенняй прыродзе з яе прыглушанымі фарбамі і тым, чым яна
адрозніваецца ад буйства красак у летні дзень.
• З якой важнай падзеяй звязаны для героя месяц верасень?
Назавіце яе.
• Знайдзіце ў тэксце радкі, у якіх герой вершаванага твора
суадносіць гэту пару года не толькі са своеасаблівай прыгажосцю, але яшчэ і з вынікамі сваёй працы, з асэнсаваннем жыцця.
Вучні адзначаць, што сэнс жыцця герой бачыць у служэнні
сваёй Радзіме.
Так, свет!
I сам я ў вераснёвы час
Прасвечаны святлом яго, як гронка,
Спяваю і не ціха і не звонка
Для вас, абшары родныя, для вас...

• Пры дапамозе якіх сродкаў мастацкай выразнасці перададзены пачуцці героя і створана яскравая карціна восені?
У вершы шырока выкарыстоўваецца мастацкі прыём
параўнання: свае пачуцці да Радзімы герой параўноўвае са светам напоўненай сонцам гронкі, а дапамагчы нам уявіць вобраз
верасня дапамагае параўнанне яго з грыбніком:
Зноў верасень —
Запаслівы грыбнік —
Шчыруе па імшастых баравінах.

Звяртаецца вучнёўская ўвага на тое, што прыём алітарацыі
(ужыванне побач аднолькавых гукаў) надае радкам узнёсласць,
дапамагае адчуць замілаванае стаўленне аўтара да Айчыны.
Вулля
Шукае позняя пчала.
Лагодна-мяккі свет, нібы вашчына.
I дабратой прасвечана Айчына
У барвах баравіннага святла.
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• Як змяняецца інтанацыя на працягу верша?
Вучні адзначаць, што калі аўтар дае апісанне прыгажосці
наваколля, то інтанацыя спакойная, а калі гутарка заходзіць
пра яго адносіны да Радзімы, да сваёй творчасці, то паступова нарастае эмацыянальнасць, інтанацыя становіцца ўзнёслай
і ўрачыстай.
З мэтай выпрацоўкі адчування адметнасці літаратуры як мастацтва слова і сувязі яе з жывапісам, прапануецца рэпрадукцыя карціны У. Сулкоўскага «Бервянец. Восень».
• Успомніце з урокаў выяўленчага мастацтва, якая роля належыць колерам, святлу і яго адценням у стварэнні настрою на
мастацкім палатне?
• Параўнайце ўспрыманне восені майстрам жывапісу і паэтам. Ці можна сцвярджаць, што ва ўспрыманні восеньскай прыроды ў мастака і паэта ёсць нешта падобнае?
На карціне У. Сулкоўскага паказаны сонечны восеньскі дзень
на беразе невялікага возера. На першым плане карціны апранутыя ў барвовае лісце дрэвы, якія ўжо часткова згубілі свае лісты
і таму зямлю ўпрыгожвае жоўта-барвовы дыван. Праз галіны
гэтых дрэў прабіваюцца сонечныя промні. На другім плане
карціны — возера ў акружэнні лесу. Прырода нібы ў светлым
суме і задуменні. На карціне пераважаюць спакойныя колеры
і тоны: светла-блакітны, сіні, карычневы. Дрэвы, возера, сонечныя промні, паветра — усё на карціне навявае спакой і радасць
ад цудоўнага восеньскага дня.
Такім чынам, агульны настрой верша і карціны падобныя.
А вершаваныя радкі А. Грачанікава могуць быць выкарыстаны
ў якасці эпіграфа да гэтага мастацкага палатна.
Немітусліва
Промні аж да дна
Прасвечваюць азёрныя глыбіні

Каб зрабіць заданне больш займальным, прапануецца разгадаць зашыфраваныя радкі з верша Анатоля Грачанікава.
У шыфроўцы лікі адпавядаюць парадкаваму нумару літар
у беларускім алфавіце (кожны лік — пэўная літара).
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З мэтай выпрацоўкі ўмення параўноўваць мастацкі і музычны творы, падрыхтоўкі да выканання дамашняга задання,
прапануецца праслухаць частку з сюіты «Поры года» Валерыя
Карэтнікава «Адлятаюць птушкі. Верасень» або беларускую народную песню «Ой, мамачка, восень». З гэтымі творамі вучні
знаёміліся ў 4-м класе на ўроках музыкі.
• Якім настроем прасякнуты музычны твор? Звярніце ўвагу
на мастацкае афармленне да гэтага музычнага твора. Як гэты
музычны твор узбагаціў ваша ўспрыманне верша Анатоля
Грачанікава «Верасень»?
III. Замацаванне
• Прачытайце выразна верш «Верасень», пры дапамозе
інтанацыі паспрабуйце перадаць эмоцыі і пачуцці ад прыгажосці
восеньскага дня.
IV. Дамашняе заданне
Падрыхтаваць выразнае чытанне верша Анатоля Грачанікава
«Верасень» і адказы на пытанні да яго; звярнуцца да электроннага вучэбнага выдання «Віртуальная творчая лабараторыя.
Музыка. 4 клас» або самастойна ўзгадаць музычны твор, які
вывучалі на ўроках музыкі ці слухалі самастойна, дзе галоўнай
тэмай выступала б восень, і падрыхтаваць выказванне на тэму:
«Што яднае музычны твор і верш Анатоля Грачанікава «Верасень» па агульным настроі?».
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Урок 40. Урок развіцця маўлення.
Вусная замалёўка на падставе ўласных назіранняў
за прыроднымі з’явамі (з апорай на знаёмыя
пейзажныя творы або карціны жывапісу)
Мэты ўрока: наладзіць завочную экскурсію ў асеннюю прыроду (з прыцягненнем рэпрадукцый карцін жывапісу беларускіх
мастакоў, краявідаў з фотаальбомаў); развіваць рэпрадуктыўнае
і творчае ўяўленне вучняў; вучыць назіраць за прыроднымі з’явамі;
заўважаць у прыродзе падрабязнасці і дэталі; маляваць словамі
цэласную карціну; перадаваць свае ўласныя ўражанні; узбагачаць
слоўнікавы запас пяцікласнікаў, удасканальваць уменне карыстацца
выяўленчымі сродкамі мовы.
Тып урока: урок літаратурнай творчасці.
Абсталяванне: грамзапісы песень на словы Якуба Коласа, Янкі Купалы, Адама Русака і інш. («Спадчына», «Мой родны кут», «Жураўлі
на Палессе ляцяць» — муз. I. Лучанка), мультымедыйная прэзентацыя
краявідаў Беларусі, рэпрадукцыі карцін мастакоў В. БялыніцкагаБірулі, А. Саўрасава, I. Левітана, У. Савіча, У. Сулкоўскага, В. Цвіркі,
П. Масленікава і іншых; альбом рэпрадукцый «Мая зямля» (Жывапіс
беларускіх мастакоў).
Эпіграф:
Чатырохгранная ваза — гэта прырода,
дзе чатыры грані — поры года.
Алесь Наўроцкі.

Ход урока
I. Арганізацыйны момант
II. Праверка дамашняга задання
Напачатку пажадана праверыць складзеныя вучнямі вусныя
выказванні на тэму: «Што яднае музычны твор і верш Анатоля
Грачанікава «Верасень» па агульным настроі?»
Падрыхтоўка вучняў да стварэння вуснай замалёўкі з
элементамі апісання з’яў прыроды
Апісанне з’яў прыроды патрабуе выпрацоўкі ў вучняў умення
бачыць прыгожае і непаўторнае ў прыродных з’явах і знаходзіць
адпаведныя моўныя сродкі, каб перадаць гэту прыгожосць
і непаўторнасць, аказаць эмацыянальнае ўздзеянне на чытача
(слухача).
Методыка падрыхтоўкі вуснай замалёўкі з элементамі
апісання з’яў прыроды можа выглядаць наступным чынам.
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Стварэнне эмацыянальнага настрою
Гучыць мелодыя. Вучні разглядаюць рэпрадукцыі карцін
мастакоў. Выказваюць свае ўражанні.
Работа з эпіграфам. Вучні самастойна падбіраюць азначэнні,
якія падыходзяць для кожнай пары года. Падмацаваць свае адказы пяцікласнікі могуць прыкладамі з твораў, якія вывучаліся
на папярэдніх уроках.
На прапедэўтычным (падрыхтоўчым) этапе варта абудзіць
уласныя ўспаміны вучняў, звязаныя з успрыманнем аналагічных
карцін прыроды; прапанаваць вусна апісаць карціну, якая
запомнілася.
III. Правядзенне «завочнай экскурсіі ў прыроду»

Дадатковая інфармацыя. Так, «падарожжы да крыніцы думак
і слова» ў прыроду сталі пастаяннымі ў практыцы работы Паўлышскай
школы. Ролю назіранняў В. А. Сухамлінскі звязваў з развіццём мыслення і маўлення. У выніку такіх назіранняў у вучняў узнікае жаданне перадаць свае пачуцці і перажыванні, бо «ў такія хвіліны
думка просіцца ў слова». Падчас экскурсіі настаўнік стымулюе
дзейнасць вучняў па назіранні за прыродай, пабуджае да актыўнай
калектыўнай і індывідуальнай творчасці. Адзіная ўмова — каб такая
экскурсія была эмацыянальна сугучная твору, які будзе разглядацца.

Уключэнне вучняў у практычную дзейнасць па стварэнні
вуснай замалёўкі на тэму прыроды можна ажыццявіць пры
дапамозе такіх творчых заданняў, як апісанне фарбаў і гукаў
прыроднай з’явы, яе пахаў10; прыдумванне вобразных назваў
адзення для прыроды для кожнай пары года; стварэнне слоўнага
партрэта ўсіх месяцаў года; вядзенне дзённіка назіранняў; сачыненне пейзажных замалёвак у вершаванай форме і інш.
Можна прапанаваць вучням радкі з мастацкіх твораў (папярэдне запісаныя на дошцы або картках):
Прыйшла вясна, ільды зламала,
Паскорыла крынічны бег
I дужа хутка паздымала
Шапкі белыя са стрэх!
Еўдакія Лось.
Я. Сіпакоў «Чым пахне зямля», Я. Колас «Таемныя гукі» (урывак з паэмы «Новая зямля»), I. Пташнікаў «Красавік — месяц паху»
(урывак з рамана «Чакай у далёкіх Грынях») і інш. Узоры пейзажных
замалёвак з твораў беларускіх пісьменнікаў і паэтаў можна знайсці
ў кнізе «Слова аб роднай прыродзе: пісьменнікі і паэты Беларусі аб
прыродзе» / склад. С. М. Грабчыкаў. — Мінск, 1989.
10
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З сібернымі вятрамі, з завірухамі
У ботах ледзяных зіма ідзе.
Пімен Панчанка.
Вось і лета сышло,
Адспявалі калоссі,
Цяжка нам заўважаць,
Як з’яўляецца восень.
Непрыкметна зусім —
Прыплыве павуцінкай,
Гляне жоўтым лістком
З-пад зялёнай хусцінкі.
Пятрусь Броўка.

• Прыдумайце вобразныя назвы адзення для прыроды для
кожнай пары года.
Прыклады адказаў: зіма рыхтуе белыя шапкі, шалікі і валёнкі
для дрэў, снежнае футра для зямлі. Вясной рэкі і азёры апранаюцца ў празрыстыя блакітныя шалікі, на дрэвах з’яўляюцца
салатавыя хусцінкі, кветкі — у рознакаляровых берэтах. Лета
прыносіць зялёныя сукенкі для дрэў і кустоў, стракатыя сарафаны для лугоў і палёў. Восень пераапранае дрэвы ў рознакаляровыя плашчы і паліто аранжава-чырвонага колеру і г. д.
На наступным этапе ўрока можна прапанаваць творчыя
заданні на пераўвасабленне (ролевыя гульні «Я — асенні ліст»,
«Я — першая кветка вясны», «Я — ручай (возера, мора)» і інш.).
Iнфармацыя для настаўніка
Для таго каб намаляваць пэўную прыродную з’яву, неабходна
прыпадобніцца да яе (прынцып японскага выяўленчага мастацтва). Гульня, з’яўляючыся, па словах псіхолага А. М. Лявонцьева, «своеасаблівай перадэстэтычнай дзейнасцю», падштурхоўвае
вучняў да ўласнай творчасці.
Наступны этап урока — «хвілінка творчасці».
Калектыўная праца арганізуецца па такой схеме:
а) даць назву вуснай замалёўцы, абгрунтаваць свой выбар;
б) прадумаць пачатак замалёўкі, вызначыць яго задачу (пачатак тэксту-апісання павінен быць кароткім, простым, зразумелым, таму што яго задача — як мага хутчэй увесці ў сутнасць
прыроднай з’явы. Але ў той жа час ён павінен зацікавіць слухача, падрыхтаваць яго да ўспрымання сачынення-апісання);
в) заўважыць у апісваемай з’яве падрабязнасці і дэталі;
г) намаляваць словамі цэласную карціну (падабраць цытаты
з твораў);
д) перадаваць свае ўласныя ўражанні.
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Некалькі вучняў прадстаўляюць свае замалёўкі. Пры гэтым кожнае выступленне абмяркоўваецца, адзначаюцца ўдалыя
знаходкі і робіцца спроба выпраўлення недакладнасцей.
IV. Дамашняе заданне
Стварыць вусную замалёўку на падставе ўласных назіранняў
за прыроднымі з’явамі (з апорай на знаёмыя пейзажныя творы
або карціны жывапісу).
Яшчэ раз звяртаецца ўвага на схему і даецца паясненне, што
яна — толькі ўзор, якога можна прытрымлівацца дакладна,
а можна і імправізаваць.

Урокі 41—43. Якуб Колас. «Дарэктар»
(урывак з паэмы «Новая зямля»).
«У старых дубах»
Мэты ўрокаў: паглыбіць веды вучняў аб жыцці Якуба Коласа
і папярэдне вывучаных творах; дапамагчы вучням убачыць майстэрства пісьменніка ў раскрыцці вобразаў герояў твораў, стварэнні
карцін паўсядзённага жыцця сялянскіх дзяцей. Звярнуць увагу на
ролю вобразна-выяўленчых сродкаў, партрэта, апісанняў прыроды ў раскрыцці характару герояў і выяўленні аўтарскай пазіцыі;
развіваць навыкі работы са зместам мастацкага твора; паглыбляць
уменні выразна чытаць паэтычны твор, дзяліцца ўражаннямі аб падзеях і героях, выяўляючы свае адносіны да прачытанага; выхоўваць
літаратурны густ, эстэтычную дасведчанасць і культуру вучняў.
Тыпы ўрокаў: урокі камбінаванай будовы.
Абсталяванне: мультымедыйная прэзентацыя па змесце папярэдне вывучаных твораў Якуба Коласа.
Эпіграф:
Сцежкі маленства, сцежкі маленства!
Вы — лекі ад розных людскіх калецтваў.
Кастусь Цвірка.

Ход урока
I. Арганізацыйны момант
II. Падрыхтоўка да свядомага засваення новага матэрыялу
Пачаць урок можна з літаратурнай віктарыны па біяграфічных
звестках і творах Я. Коласа, вывучаных папярэдне. Такі від работы не толькі падагульніць веды вучняў пра дзіцячыя гады
пісьменніка і вывучаныя творы класіка беларускай літаратуры,
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але і настроіць вучняў на ўспрыманне ўрыўка «Дарэктар» з паэтычнага твора Якуба Коласа «Новая зямля».
Літаратурная віктарына
• Дзе прайшлі дзіцячыя гады будучага беларускага
пісьменніка Якуба Коласа?
• Пазнайце герояў літаратурных твораў па апісанні. Назавіце
гэтыя творы.
1. «Яе вада — найчысцейшыя слёзы веснавых хмарак, што
ад узнікнення свету ходзяць над зямлёю такімі прыгожымі
чародкамі. Яе беражкі — аксамітныя межы, з-пад гэтых
аксамітаў ззяе золата жоўтых пяскоў».
2. Бывала, толькі чуць разднее,
Чуць трошкі ў лесе пасвятлее,
Глядзіш — на рэчку ён шыбуе
I лёд сякеркаю мацуе,
То падбяжыць і скаўзанецца,
I сам сабе ён засмяецца;
То спыніць крок, замрэ, застыне —
Такая радасць тут хлапчыне!
Лядок закохкае, угнецца
I вось-вось зломіцца, здаецца,
Але нястрашны і знаёмы
Для хлопца гэтыя надломы,
Палоскі-стрэлы гаваркія,
I моцны скрэпы ледзяныя.
3. «Ён першы тут вітаў надыход дня, і песня расплывалася ў маўклівым паветры звонам тонкага дарагога металу, напаўняючы ясна-сінія разлогі надзем’я і глыбокую цішыню
зямлі, агорнутай затоена-радаснаю задумлёнасцю. Здавалася, усё навокал занямела, зачараванае цудоўнымі тонамі песні
гэтага вольнага песняра ўзлескаў і пясчаных пустак між лесу.
Снуючыся высока ў небе, раняла птушка мяккія, ласкавыя
мелодыі, сатканыя са звону срэбраных струн, з булькання лясных ручайкоў, з зумкання пчаліных крыльцаў, шолаху красак.
I ўсе гэтыя тоны спляталіся так гарманічна-своеасабліва...
што яна даходзіла да самых глыбінь сэрца і калыхала самыя
тонкія струны душы».
4. ...Iдзе сярдзіта, пагражае,
Па даху гонтамі страляе;
У завітушках дым бялявы
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Нясе, як воблак кучаравы,
I потым з ім набок рванецца,
Бы пісар-вухар расчаркнецца.
А як вакенцы размалюе
I розных дзіваў там намосціць,
Яму аматар пазайздросціць...
• Які з твораў з’яўляецца казкай? (Я. Колас «Крыніца».)
• Назавіце твор, у якім пісьменнік здолеў перадаць не толькі
гукі, але і колеры навакольнага асяроддзя: жоўтыя пяскі, яснасінія разлогі надзем’я, чорныя шапкі гнёздаў, зялёнае мора
наднёманскіх лугоў. (Я. Колас «Песня ляснога жаваранка».)
• Каму з герояў узгаданых твораў можна даць такую параду:
«Не шукай ты шчасця, долі на чужым далёкім полі»?
(Крыніцы з аднайменнай казкі Я. Коласа.)
• У якім з твораў галоўны герой быў надзелены здольнасцю ў звычайным бачыць дзіўную прыгажосць? Напрыклад, ён
глядзіць у заінелае шкло, а фантазія малюе яму ржаныя снапы,
краскі, травы, кучаравыя вербы абапал рэчкі. (Костусь з урыўка Якуба Коласа «На рэчцы».)
• Назавіце з узгаданых твор, у якім галоўныя героі з’яўляюцца
асобамі жаночага роду. (Гара і крыніца з казкі Я. Коласа
«Крыніца».)
• Што яднае ўсе гэтыя творы і што іх адрознівае?
Вучні адкажуць, што аўтарам усіх твораў з’яўляецца Я. Колас,
і гэта яднае іх, а адрознівае тое, што адны напісаны празаічнай
мовай, а другія — вершаванай.
Пытанні па змесце самастойна прачытанага апавядання
Я. Коласа «У старых дубах» (выкарыстоўваюцца пытанні вучэбнага дапаможніка на с. 34–35).
У якасці дадатковага задання (індывідуальнага або групавога) вучням прапануецца разгадаць крыжаванку, адказаць на
пытанні віктарыны, а таксама выканаць іншыя творчыя заданні.
Крыжаванка па творы «У старых дубах»
Такое заданне дапаможа вучням больш уважліва паставіцца
да аўтарскага тэксту, звярнуць увагу на кожнае слова, адзначыць
трапныя выслоўі і вучыцца бачыць адметнасць аўтарскага стылю.
Утоенае слова (па вертыкалі) — галоўная думка твора, якая
можа суадносіцца з прыказкай: «Разумныя жарты — смеху варты. Дурныя жарты — слёз варты».
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1.
2.
3.
4.

Па гарызанталі:
1. Значэнне слова «ражончык», на якім пяклі хлопцы сала (кіёк).
2. Слова, якое перадае сяброўскія адносіны Грышкі і Базыля
(дружбакі).
3. Твор заканчваецца тым, што Базыля выцягнулі і выратавалі,
толькі ён стаў ціхім і яшчэ больш задуменным. Як называе аўтар тое,
што адбылося з Базылём? (здарэнне)
4. Моцны, прарэзлівы крык. Так рэагаваў Грышка і іншыя
пастушкі на здарэнне на беразе Нёмана (лямант).

Літаратурная віктарына па птушыным і раслінным свеце апавядання «У старых дубах»
• Пазнайце расліны і птушак па іх апісанні.
1. Яны збіраліся ў чароды, доўга кружылі над зямлёй, пакуль не спляталіся ў адну фігуру, у адзін шырокі круг і, не
махаючы крыламі, плаўна і згодна, як па камандзе, насіліся
ў неаглядным прасторы сініх нябёсаў (буслы).
2. Ён рос ля самага берага, увесь час ківаўся пад напорам
вады, а адпачываў толькі тады, як маразы скуюць лёдам ваду
(ражон).
3. Яны, напалоханыя людскім крыкам, пазляталі з дубоў (галкі).
4. Аўтар называе іх старасвецкімі і асірацелымі, бо гнёзды
на іх галінах пакінулі буслы (дубы).
5. Яе ссек селянін-асілак і, сказаўшы: «Няхай жа будзе
брыдка каню», — узяўся за аглоблі і пацягнуў калоду (хвоя).
6. Яны, спуджаныя здарэннем на беразе Нёмана і незадаволеныя тым, што патрывожылі іх спакой, з сярдзітым краканнем кружылі над дуплістымі дзеравякамі (сіваваронкі).
Творчыя заданні
• Устаўце ў тэкст слова, дзякуючы якому аўтар стварае вобраз пры дапамозе адухаўлення:
«Там, над абрывістым берагам Нёмана, стаяў стары
прысадзісты тоўсты дуб... Ад доўгіх часоў бераг, падмываемы вадою, асоўваўся і агаляў тоўстыя карэнні старога дуба.
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Сам гэты дуб крыху пахіліўся набок, а аголены і працягнуты
над вадою яго корань здаваўся нагою, і выходзіла здалёк так,
што дуб збіраўся... Нёман» (перабрысці).
• Уставіўшы патрэбнае слова, вы ахарактарызуеце стан Базыля ў той час, калі хлопец на беразе рэчкі ўслухоўваецца ў цішыню:
«...спевы былі нейкія невясёлыя, і яму стала ...» (маркотна) і г. д.
• Прачытайце наступныя пейзажныя замалёўкі з вершаванага і празаічнага твораў.
«Там, над абрывістым берагам Нёмана, стаяў стары
прысадзісты тоўсты дуб... Ад доўгіх часоў бераг, падмываемы вадою, асоўваўся і агаляў тоўстыя карэнні старога дуба.
Сам гэты дуб крыху пахіліўся набок, а аголены і працягнуты
над вадою яго корань здаваўся нагою, і выходзіла здалёк так,
што дуб збіраўся перабрысці Нёман».
***
...На ніцях белай павуціны
Прывозяць восень павучкі.
Яе красёнцы, чаўначкі
У моры лесу мільгатнулі
I лісце ў багру апранулі,
I з кожнай лісцевай галоўкі
Глядзіць твар восені-свякроўкі.

• Уявіце, што вы мастак. Па якой з гэтых пейзажных замалёвак вам было б лягчэй намаляваць карціну? У якім з гэтых
урыўкаў даецца падрабязнае апісанне прыроды, нібы радкі самі
просяцца на мастацкае палатно?
• Вы пазнаёміліся з паэтычнымі і празаічнымі творамі
пісьменніка. Якія з гэтых твораў вам спадабаліся больш і чаму?
Пасля падагульнення настаўнік прапаноўвае вучням
пазнаёміцца з яшчэ адным урыўкам з вершаванага твора Якуба
Коласа «Новая зямля».
IІІ. Вывучэнне новага матэрыялу
Знаёмства з урыўкам Якуба Коласа «Дарэктар» можна
правесці традыцыйна, калі вучні чытаюць і каменціруюць твор
на ўроку, але гэта можа быць і суразмоўніцтва па змесце твора,
прачытанага дома самастойна.
Прааналізаваць твор дапамогуць наступныя пытанні:
• Знайдзіце ў тэксце і зачытайце радкі, у якіх гучыць
развітанне з восенню.
• Назавіце асноўныя вобразы, якія дапамагаюць аўтару перадаць не толькі сум, але і прыгажосць гэтай пары года.
• Які вобраз створаны пры дапамозе параўнання?
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• Зачытайце радкі, у якіх нежывым прадметам ці з’явам
прыроды надаюцца ўласцівасці жывых істот. Як называецца
такі прыём?
Вучні ўбачаць маляўнічае апісанне восені, звернуць увагу
на тыя змены, якія адбываюцца ў прыродзе: лісце змяніла свой
колер з зялёнага на цёмна-чырвоны; вецер не лашчыць летняй
прахалодай, а нясе холад і наганяе хмары; птушкі адлятаюць
у вырай. Прырода рыхтуецца да доўгага зімовага сну. I гэтыя
змены выклікаюць сум.
• Як, на вашу думку, сумныя ноткі ў апісанні прыроды суадносяцца з настроем галоўнага героя твора?
Пяцікласнікі адзначаюць, што сумныя ноткі ў апісанні прыроды сугучныя настрою галоўнага героя Яські, адарванага ад роднай хаты і закінутага ў чужую сям’ю, і дапамагаюць вызначыць
час пачатку заняткаў у школцы (калі скончыліся ўсе сельскагаспадарчыя клопаты і дзеці былі вызвалены ад іх аж да вясны).
• Чым выклікана жаданне Міхала наняць дарэктара, а не
аддаць дзяцей у школу? Ці сведчыць такі выбар пра дабрабыт
у сям’і Міхала? Прывядзіце прыклады з тэксту.
• Чаму ён выбраў Яську Базылёва- вясковага хлопца, равесніка
са сваім сынам Уладзем?
• Зачытайце апісанне знешнасці дарэктара і патлумачце, як
партрэт дапамагае ахарактарызаваць героя.
Вучні ўбачаць не толькі бедна апранутага і перапалоханага
зменамі ў сваім жыцці хлопца («з вузел ростам»), але звернуць
увагу і на тое, што ў сям’ю Міхала хлопец з’явіўся ў новых лапцях,
пры ім яшчэ былі два боты без абцасаў, якія «на ўсякі выпадак
нясліся». Гэта сведчыць пра сялянскую акуратнасць і ашчаднасць.
• Як паставіўся хлопец да свайго дарэктарства?
Вучні адзначаць сур’ёзныя адносіны хлопца да сваёй справы.
Нягледзячы на тое, што Яська «веды меў у адну столку, // Ды й
тых патраціў з палавіну, // У поле гонячы скаціну», ён усведамляе сваю адказнасць за тое, што на ім «ляжыць цяпер вучэба»
і трымаецца адпаведна, з гонарам: здолеў пераадолець свой
страх не толькі перад незнаёмымі і страшнымі для яго мясцінамі
і сваімі прыблізна аднаго ўзросту з ім вучнямі, але і знаходзіць
у сабе мужнасць, каб прыступіць да сваіх абавязкаў.
• Чым было выклікана насцярожанае стаўленне дзяцей да іх
цяперашняга настаўніка і яго адносін да іх?
• Прачытайце радкі твора, у якіх аўтар апісвае размову
паміж Яськам і яго вучнямі. Як гэта размова характарызуе
герояў? Якія адносіны склаліся ў Яські з дзецьмі Міхала?
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Вучні звернуць увагу на ўменне хлопца, нягледзячы на
яго ўзрост, знайсці падыход да сваіх вучняў, на яго шчырую
зацікаўленасць ва ўсім, пра што расказваюць дзеці.
Яська пачынае размову пра вучобу, а затым саступае
ініцыятыву сваім вучням. I тыя расказваюць яму пра сядзібу,
пра звяроў, якія водзяцца ў лесе, пра цікавыя і страшныя
здарэнні. I нават наганяюць на свайго настаўніка страху. У час
гэтай размовы хлопцы пасябравалі і вызначыліся адначасова, як
ставіцца адзін да аднаго.
Акцэнтуецца ўвага на радках твора, у якіх з дапамогай
параўнання аўтар паказвае ўзнікненне даверу і сімпатыі паміж
дзецьмі:
У печы ўжо палаюць дровы,
I іх астатнія размовы
Так гучна, бойка застралялі,
Як бы паны запалявалі.

• Вызначце адносіны паміж вучнямі і дарэктарам з дапамогай азначэнняў або працягніце іх пералік: шчырыя, сяброўскія,
даверлівыя, адносіны ўзаемаразумення ці якія іншыя.
• Вы ўжо знаёміліся з урыўкам з твора Якуба Коласа «Новая зямля». Узгадайце назву ўрыўка і імя галоўнага героя,
з якім пасябраваў Яська. Што вы можаце пра яго расказаць?
Вучні ўзгадаюць Костуся — героя ўрыўка «На рэчцы» і раскажуць пра яго любоў да прыроды і незвычайны талент.
• Як, на вашу думку, адносіцца сам аўтар да дарэктара? Зачытайце радкі, у якіх гучыць спачуванне і лёгкі гумар
у адносінах пісьменніка да хлопца.
Пры неабходнасці звяртаецца вучнёўская ўвагу на тое, як
апісвае Якуб Колас галоўнага героя: Яська «наш быў палахлівы»,
але не хацеў у гэтым прызнацца і таму, напалоханы страшнымі
гісторыямі, знайшоў выйсце:
— Бо я з вас коўдру пасцягаю.
Якое ж будзе вам тут спанне? —
Казаў наш Яська ў апраўданне.

Расказваючы пра свайго героя, паэт з гумарам заўважае, што
Яська, як і ўсе дзеці, любіў падарункі, любіў, каб з ім згаджаліся.
Тады ён станавіўся такім, што хоць прыкладвай яго да раны:
Дарэктар выдаўся мяркоўны
I лепшы нават, як свой кроўны:
Умей з ім толькі пагадзіцца,
Раменным вушкам паддабрыцца
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Ці падшыванку звіць на лапаць, —
За вуха ён не будзе цапаць,
Наадварот: тады ты — дока,
Ў навуцы пойдзеш ты далёка...

• Знайдзіце ў тэксце ўстойлівыя спалучэнні слоў і растлумачце іх лексічнае значэнне. (Можна звузіць пошукі і адразу
вылучыць радкі, у якіх трэба гэта зрабіць.)
Ён толькі летась скончыў школку
I веды меў у адну столку,
Ды й тых патраціў з палавіну,
У поле гонячы скаціну.
...Глядзелі ўтрох на гэты сшытак
I ўсё разгледзелі да нітак.
I хлопцы тут пасябравалі,
Язык і Яську развязалі...

• Зачытайце словы Міхала адносна яго стаўлення да навукі,
знайдзіце там кароткія, трапныя і змястоўныя выслоўі і растлумачце іх сэнс.
Вучні паразважаюць над выслоўямі: «прыпры іх добра, як
вужакаў», «знайду лякарства я ад лені», «каб і да кніг, як да
аладак, таксама дружна наляталі», «а будзе йсці навука туга,
падгоніць бацькава папруга» і г. д.
• Прачытайце вершаваныя радкі і вызначце па іх аўтарскае
стаўленне да героя.
ІV. Замацаванне
З мэтай падагульнення ведаў па ўрыўку «Дарэктар» прапануецца яго выразнае чытанне, вызначэнне асноўнай думкі твора.
V. Рэфлексія
Вучні перадаюць з парты на парту ліст самаадчування, у які
ставяць пэўны знак насупраць таго радка, які выражае іх адносіны
да ўрока і працы на ім:
Было цікава.
Я сумаваў.
Вельмі актыўна працаваў.
Я стаміўся.
Не заўважыў, як праляцеў час на ўроку.
Ледзь дачакаўся канца ўрока.
VI. Дамашняе заданне
Вывучыць на памяць апісанне восені з урыўка «Дарэктар».
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Урок 44. Міхась Лынькоў. «Васількі»
Мэты ўрока: паглыбіць веды пра тэму і ідэю мастацкага твора
і пра асаблівасці драматычнага твора А. Гаруна «Датрымаў характар»; увесці пяцікласнікаў у свет прозы М. Лынькова; паглыбляць іх
веды пра падзеі Вялікай Айчыннай вайны шляхам знаёмства з апавяданнем «Васількі» і рэпрадукцыямі карцін М. «Савіцкага «Дзеці
вайны», «Партызаны. Блакада»; данесці да вучняў трагедыю дзяцей, у якіх вайна адняла самых блізкіх і дарагіх людзей, пазбавіла
шчаслівага дзяцінства, тым самым вымусіла стаць заўчасна
дарослымі; развіваць уменне самастойна вызначаць тэму і асноўную
праблему апавядання; садзейнічаць узбагачэнню духоўнасці вучняў,
іх эмацыянальнай сферы: ствараць на ўроку сітуацыі, якія дапамогуць асэнсаваць значэнне такіх маральных катэгорый, як мужнасць,
гераізм; абуджаць пачуццё непрымання вайны і тых падзей, якія нясуць людзям бяду і нечалавечыя выпрабаванні.
Тып урока: урок камбінаванай будовы.
Абсталяванне: партрэт Міхася Лынькова, рэпрадукцыі карцін
М. Савіцкага «Дзеці вайны», «Партызаны. Блакада».
Эпіграф:
Гаварыць,
Лішніх слёз не ліць,
Памяць не любіць слёз.
Заклінаць,
Каб нашчадкаў зямлі
Абмінуў непапраўны лёс.
Данута Бічэль.

Ход урока
I. Арганізацыйны момант
II. Праверка дамашняга задання
Вучні чытаюць урывак на памяць.
• Устаўце ў тэкст патрэбныя словы, якія дапамогуць узнавіць
і абагульніць вашы веды пра тэму і ідэю літаратурнага твора.
(Артыкул «Пра тэму і ідэю літаратурнага твора», с. 28–29).
Пры знаёмстве з літаратурным творам чытача заўсёды
цікавіць, пра што гэты твор, у які... адбываюцца падзеі, пра
якіх ... расказваецца, а таксама, хто ... літаратурнага твора, які
здолеў так пераканальна расказаць пра падзеі і герояў.
Тое, што адлюстраваў пісьменнік (жыццёвая з’ява або кола
з’яў, пра якія ідзе размова ў творы) з’яўляецца ... літаратурнага
твора. А асноўны сэнс твора, тое, што хацеў расказаць аўтар
сваім чытачам, з’яўляецца ... літаратурнага твора.
Словы для выкарыстання: аўтар, час, тэма, ідэя, героі.
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III. Падрыхтоўка вучняў да свядомага засваення новага матэрыялу
Уступнае слова настаўніка
• Сённяшні ўрок прысвечаны падзеям Вялікай Айчыннай
вайны. Вайна пакінула жахлівы след у гісторыі нашай краіны.
Гэта вечны боль і сумны ўспамін пра загінуўшых. Але гэта і пачуццё гонару за герояў і ўдзячнасць ім за дараваны мір і спакой.
Беларусь, як ні адна іншая краіна свету, зведала жахі апошняй вайны. За яе незалежнасць змагаліся не толькі салдаты,
змагаўся ўвесь беларускі народ, ад стогадовага дзеда Талаша да
моладзі, фактычна дзецей: Марат Казей, Коля Гойшык, Зіна Партнова і іншыя. Iмёны іх назаўсёды застануцца ў нашай памяці.
• Прыгадайце імёны вядомых герояў Вялікай Айчыннай вайны.
• Разгледзьце рэпрадукцыю карціны М. Савіцкага «Дзеці
вайны». Раскажыце, якімі сродкамі перадае мастак трагедыю
дзяцей у тыя часы?
Да падзей тых часоў звяртаюцца мастакі, музыканты
і пісьменнікі, каб яшчэ раз нагадаць нашчадкам і папярэдзіць
іх, што трэба зрабіць усё, каб вайна ніколі не паўтарылася.
Сярод тых, хто выказаў свае адносіны да вайны, і вядомы
беларускі пісьменнік Міхась Лынькоў (звяртаецца ўвага на партрэт пісьменніка і даюцца кароткія біяграфічныя звесткі).
Кароткія біяграфічныя звесткі пра М. Лынькова

Міхась Ціханавіч Лынькоў нарадзіўся 30 лістапада 1899 года
ў вёсцы Зазыбы Лёзненскага раёна Віцебскай вобласці. Дзяцінства будучага пісьменніка было звязана з чыгуначнай станцыяй і паравозамі.
Разам з сябрамі хлопчык угадваў па гудках таварныя і хуткія цягнікі,
увогуле, на рэйках праходзіла большасць яго дзіцячых гульняў. Пачатковую адукацыю атрымаў у Старасельскім народным вучылішчы,
а ў 1917 годзе закончыў Рагачоўскую настаўніцкую семінарыю. Пэўны
час працаваў настаўнікам, затым у рэдакцыях газет і часопісаў. У час
грамадзянскай вайны ўдзельнічаў у вызваленні Заходняй Беларусі,
а ў гады Вялікай Айчыннай вайны рэдагаваў франтавую газету «За
Савецкую Беларусь». Пасля вайны працаваў дырэктарам Iнстытута
літаратуры, мовы і мастацтва Акадэміі навук БССР.
Першы свой верш надрукаваў у 1919 годзе, а першае апавяданне — у 1926 годзе. У сваіх творах пісьменнік узнаўляў падзеі грамадзянскай вайны, таксама расказваў пра неўміручы подзвіг нашага
народа ў гады Вялікай Айчыннай вайны.
Для дзяцей М. Лынькоў напісаў казку-аповесць «Пра смелага
ваяку Мішку і яго слаўных таварышаў» (1937), аповесць «Міколкапаравоз» (1937) і іншыя творы. Па аповесці Міколка-паравоз у 1957
годзе быў зняты мастацкі фільм з такой жа назвай.
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Міхась Лынькоў — народны пісьменнік Беларусі. Памёр Міхась
Лынькоў 21 верасня 1975 года.

Міхась Лынькоў звярнуўся да вельмі складанай тэмы —
дзеці і вайна. Нішто на свеце так не выяўляе злачынную сутнасць вайны і жахлівае аблічча фашызму, як смерць ні ў чым не
вінаватых дзяцей. На трагічным лёсе дзяцей пісьменнік паказаў
амаральную сутнасць вайны.
У аснове апавядання «Васількі» — рэальнае здарэнне, якое
адбылося ў часы Вялікай Айчыннай вайны. Хлопчык з горада
Жлобіна стаў прататыпам галоўнага героя апавядання. Само
жыццё дало пісьменніку сюжэт для гэтага твора.
IV. Вывучэнне новага матэрыялу
Знаёмства з апавяданнем «Васількі» адбываецца на ўроку:
тэкст чытае настаўнік або добра падрыхтаваны вучань.
Аналіз твора можна правесці па наступных пытаннях:
• Якія пачуцці абудзіў у вас гэты твор? Якія яго эпізоды
пакінулі самае моцнае ўражанне?
Найбольшае ўражанне на вучняў, часцей за ўсё, пакідае
апісанне гераічнага ўчынку Міколкі.
• Вызначце тэму гэтага твора.
• Прачытайце яшчэ раз пачатак твора — пейзажную
замалёўку — паспрабуйце вызначыць яе ролю ў тэксце. Якім настроем прасякнута гэта апісанне?
Вучні раскажуць, што апісанне прыгожага летняга дня навявае
спакой. Нішто яшчэ не прадвяшчае развіцця драматычных падзей.
I гэта супрацьпастаўленне спакою і прыгажосці «ў канцы жніўня
месяца, калі ўжо скончана жніво, звезена жыта ў гумны і над
апусцелым полем дружна ўзлятаюць стайкі шпакоў» і таго, што
адбылося ў вёсцы, успрымаецца яшчэ больш недарэчна і жахліва.
Вайна яшчэ не абрынулася на хлопцаў бядою, яшчэ цешаць
іх поўныя ліпаўкі баравікоў, але набліжэнне няшчасця ўжо адчуваецца.
• На які роздум наводзіць хлопцаў палёт бусла і чаму?
(Хлопцы мараць пра самалёты, якія б маглі лятаць і прызямляцца ў любым месцы, «немца каб зручней біць».)
• Як успрымаюць дзеці сцвярджэнне дарослых, што глухі
гул зямлі, які штодзень нарастае, і частыя ўспышкі на захадзе
гавораць аб набліжэнні навальніцы?
• Зачытайце апісанне старой грушы на Міколкавым двары
ў той час, калі ён падыходзіў да сваёй хаты і калі на яго абрынулася вялікае гора — смерць маці і сястрычкі. Параўнайце гэтыя
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апісанні і назавіце прычыну змен у прыродзе. Ці звязаны гэтыя
змены з душэўным станам героя?
Вучні адзначаць, што калі Міколка ў добрым настроі
падыходзіў да хаты з намерам парадаваць маці і сястрычку,
звярнуў увагу на старую грушу. Яна пад сонечнымі промнямі
была радаснай і святочнай, ля буславага гнязда не змаўкаў вясёлы птушыны шчэбет, лісты на ёй трымцелі і свяціліся, як
медзь. Добраму настрою хлопца радасцю адказвала і прырода.
Калі ж хлопец з жахам убачыў сваіх родных, забітых немцамі,
то на яго гора нібы адазвалася і прырода. Яму падалося, што
«хістаюцца злосна дрэвы, нібы сама груша нахілілася раптам,
хоча ўпасці на яго, прыціснуць да халоднага пяску». У той час,
калі Міколка спрабуе ўсвядоміць тое, што звалілася на яго, калі на
сэрцы героя стала пуста і чорна, нібы нехта выціснуў з яго ўсю гарачую кроў, ён зноў бачыць грушу. «Узрушана шалахцела дзедаўская
груша-дзічка, самотна пчолы ляталі, кружыліся вакол спелых
груш-гнілушак. Трывожна шчабятала дробнае птаства...».
Прайшло ўсяго некалькі хвілін, але наколькі змянілася груша. Гэтак жа змяніўся і душэўны стан хлопчыка, ад бесклапотнага шчаслівага настрою не засталося і следу. Драматызм
падзей патрабаваў ад аўтара іншых фарбаў, іншых слоў, іншай
апавядальнай інтанацыі.
• Вызначце асноўнае пачуццё, якое завалодала хлопчыкам
пасля трагічнай гібелі яго родных?
Пяцікласнікі адзначаць, што смерць родных, малюнак разбурэння роднай хаты нязгасным болем апалілі сэрца хлопчыка.
I з гэтай хвіліны над Міколкам навісла адна неадчэпная думка:
нешта ж трэба рабіць. А асноўным стала пачуццё нянавісці да
фашыстаў і жаданне помсты.
• Як аднёсся дзед Нупрэй да Міколкі? Якія радкі апавядання найбольш яскрава гэта дэманструюць?
Дзеці раскажуць, што ён «тапоршчыў бровы», «меў сярдзіты
выгляд», «нечакана аж перарэзаў грабільна» і само слова «братачка», якое дзед гаварыў толькі вельмі паважаным людзям, а зараз
звернутае да Міколкі, гавораць пра хваляванне і шчырае спачуванне старога чалавека хлопчыку.
• Паразважайце, ці пераканаў дзед Нупрэй Міколку словамі,
у якіх выказаў сваё бачанне праблемы помсты фашыстам за
здзекі над мірнымі жыхарамі.
«Ну, што мы з табою — адно старое, другое малое... ці мы
што зробім? Пачакай вось — прыйдзе бацька твой. Мы дамо
тады рады... ім...».
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• Перакажыце ад імя трэцяй асобы, што рабіў Міколка з таго
моманту, як апынуўся ля ганка сваёй хаты і да таго моманту, калі
ён адправіўся ў мястэчка.
Пяцікласнікі раскажуць, што Міколка, як толькі ўбачыў сваю
маці і сястрычку на сырой зямлі, увесь затрымцеў, яму стала
вельмі горача і пачалі падкошвацца ногі. Хлопчык упаў на калені
і прынік да маці. Ён спрабаваў разбудзіць, звяртаўся да яе. Гора
запаланіла яго сэрца, але слёз ён не паказаў чужынцам. Калі
немцы пайшлі са двара, Міколка ўстаў, выцер успацелы лоб,
стараючыся да канца ўсвядоміць, што ж адбылося з маці і сястрычкай, і ў пошуках адказу пайшоў да дзевяностагадовага дзеда Нупрэя. Пасля размовы са старым, зашыўшыся ў каноплі, ён
праплакаў усю ноч. Раніцай хлопчык пайшоў у лес, куды некалі
бацька з іншымі мужчынамі хаваў гранаты і кулямёты. Потым
яго бачылі ля хаты. Ён клапатліва прыкрыў скацеркай твары
маці і сястрычкі, напакаваў сваю старую торбачку дарагімі сэрцу
рэчамі і, не азіраючыся, пайшоў у мястэчка, каб адплаціць фашыстам за смерць сваіх родных.
• Як вы ацэньваеце ўчынак Міколкі?
V. Замацаванне
• Як вы думаеце, для чаго трэба помніць падзеі вайны?
Што хацеў давесці аўтар, расказаўшы нам гісторыю Міколкі?
• Звярніцеся да эпіграфа і паспрабуйце сфармуляваць тэму
і ідэю гэтага твора, а таксама абгрунтаваць назву апавядання.
VI. Дамашняе заданне
Падрыхтаваць вуснае паведамленне пра Міколку.

Урок 45. Міхась Лынькоў. «Васількі»
Мэты ўрока: прааналізаваць вобраз галоўнага героя, акцэнтуючы
ўвагу на яго ўчынках, паводзінах і перажываннях, дапамагчы вучням
усвядоміць аўтарскія адносіны да герояў і падзей; развіваць уменне выдзяляць эпізоды і дэталі, важныя для характарыстыкі герояў;
удасканальваць навыкі пераказу ад трэцяй асобы; садзейнічаць выхаванню ў вучняў патрыятычных пачуццяў, павагі да подзвігу беларускага народа ў гады Вялікай Айчыннай вайны.
Тып урока: урок камбінаванай будовы.
Абсталяванне: партрэт М. Лынькова, рэпрадукцыя карціны
М. Савіцкага «Партызаны. Блакада».
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Эпіграф:

Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем.
Александр Твардовский.

Ход урока
I. Арганізацыйны момант
II. Праверка дамашняга задання
Чытанне на памяць урыўка з твора (пачатак твора да слоў:
«Над купчастай імшарай...»); узаемаацэнка выступленняў вучняў.
Падрыхтаваныя паведамленні пра Міколку — галоўнага героя
твора «Васількі» выкарыстаць падчас работы над вобразам героя.
III. Замацаванне
• У часы вайны за нашу Радзіму змагаліся не толькі салдаты. Вялася актыўная падпольная барацьба, на Беларусі быў пашыраны партызанскі рух (дэманструецца рэпрадукцыя карціны
М. Савіцкага «Партызаны. Блакада»). Змагаліся за краіну і дзеці.
Адзін з іх — герой апавядання «Васількі» М. Лынькова.
• Якім вы ўяўляеце галоўнага героя? Што расказвае пра яго
аўтар? Свае думкі падмацоўвайце радкамі з тэксту.
Вучні адзначаць, што ў тэксце адсутнічае падрабязнае
апісанне твару, фігуры, адзення Міколкі, але асобныя дэталі даюць уяўленне пра героя і яго манеру паводзіць сябе. Ужо ў час
першага знаёмства з хлопцам аўтар звяртае нашу ўвагу на яго
жывы твар і кірпаўку носа, якая «залаціцца пад ранішнім зыркім
сонцам», і адзначае яго дабрыню (збіраў кветкі для сястрычкі)
мэтанакіраванасць, упартасць («упартае хлапчанё») і ўменне
адстойваць свае перакананні. Аўтар адзначае яго дзіцячую
ўсмешку, калі хлопчык намагаецца прыдаць свайму твару «выраз сталага працавітага чалавека». М. Лынькоў апісвае таксама нерухомы позірк хлопчыка, яго вочы, якія «адцвіталі сінімі
васількамі», і вусны, на якіх «засталася — ні агонь, ні жалеза
не змаглі іх сцерці — сляды ўсмешкі, слаўнай, дзіцячай», калі ён
ужо здзейсніў свой гераічны подзвіг.
• Як вы лічыце, ці паўплывала на агульны настрой апавядання параўнанне вачэй загінуўшага хлопчыка-героя з запазнелымі
асеннімі васількамі?
Вучні павінны адчуць, што такое параўнанне надае твору
нясцерпна журботны, шчымлівы настрой.
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У апавяданні «Васількі» М. Лынькоў нічога не расказвае пра
стан хлопчыка ад моманту яго слёз у каноплях да сустрэчы самнасам з тымі, што замучылі яго маці і сястрычку. Як вы лічыце,
пра што думаў Міколка, як ён прыйшоў да рашэння кінуць гранату і тым адпомсціць фашыстам за жыццё дарагіх яму людзей?
Перакажыце яго думкі ад трэцяй асобы.
Пяцікласнікі выкажуць свае меркаванні адносна думак хлопчыка. Яны адзначаць, што Міколка, адплакаўшы ў каноплях
і назаўжды развітаўшыся з дзяцінствам, зразумеў, што неабходна
адпомсціць за смерць маці і сястрычкі. Ён думаў пра тое, што не
будзе чакаць прыходу бацькі і сам зробіць гэта, бо ён мужчына,
яму ўжо трынаццаць гадоў. Ніякая іншая думка не займала яго.
Пра сябе ён таксама не думаў. Усе яго думкі былі накіраваны
на адно — адпомсціць. Ён узгадаў пра схаваную ў лесе зброю
і вырашыў узарваць ненавісных яму ворагаў. Пасля таго, як рашэнне было прынята, ён дзейнічаў механічна: схадзіў у лес па
зброю, сабраў у сваю торбачку дарагія сэрцу рэчы, развітаўся
з роднай хатай, клапатліва прыкрыў скацеркай твары мацеры
і сястрычкі і адправіўся на пошукі забойцаў сваіх родных.
• Знайдзіце ў тэксце твора і зачытайце апісанне подзвігу
хлопчыка, а таксама яго мужнай смерці. Выкажыце сваё
стаўленне да гэтага.
Ад слоў «Яго бачылі потым у мястэчку...» (с. 42).
• На працягу твора мы адчуваем сімпатыю аўтара да Міколкі,
а таксама аўтарскі боль па загубленым маленстве. Знайдзіце
і зачытайце радкі, якія б пацвердзілі гэта меркаванне.
Вучні адзначаць, што ўжо з першых радкоў аўтар з сімпатыяй
гаворыць пра Міколку, які верхаводзіць сярод сяброў, або з пяшчотаю ставіцца да сваёй сястрычкі — васількі хавае за пазуху, каб знянацку выняць іх і тым парадаваць малую. I нават
калі апісвае смерць героя, адзначае яго ўсмешку, гаворыць, што
яна «слаўная, дзіцячая», а вочы хлопчыка параўноўвае з сінімі
васількамі. Увесь змест твора пранізвае аўтарскі боль па загубленым маленстве. I тым мацней гучыць яго асуджэнне фашызму.
• Як бы вы вызначылі аўтарскае стаўленне да фашыстаў па
наступным апісанні:
«Гулка бразнулі дзверы. З хаты выйшлі людзі. Яны груба адштурхнулі Міколку ад ганка. Яны нешта неслі, ці то
матчыны коўдры, ці то новае бацькава паліто. Яны некуды
спяшаліся, гэтыя людзі ў нязвыклым адзенні, у нязвыклым для
Міколкі абутку. Нібы на конскіх капытах, паблісквалі цвікі на
падэшвах іх ботаў».
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• Прывядзіце іншыя прыклады з твора, у якіх яскрава адчуваюцца адносіны пісьменніка да фашыстаў.
Вучні адкажуць, што параўнанне цвікоў на падэшвах
ботаў з конскімі капытамі з’яўляецца яскравым сведчаннем
негатыўных адносін аўтара да фашыстаў. Акрамя гэтага ў тэксце
прысутнічаюць іншыя мастацкія дэталі, якія таксама ўказваюць
на аўтарскія адносіны да гэтых нелюдзяў: фашысты, якія ехалі
праз мястэчка, цягнулі п’яную песню, шэрую, як пыл, цяжкую,
як камень на сэрцы. Калі прагучаў выбух, сёй-той з іх бразнуўся
вобзем, салдаты бегалі з перакошанымі ад страху тварамі.
• Апавяданне заканчваецца эпізодам пра торбачку Міколкі
з раструшчанымі пад салдацкім ботам пеналам і букецікам
восеньскіх васількоў, якія ляжалі ў пыле на дарозе каля забітага
хлопчыка. Вызначце ролю гэтага эпізода ў творы.
• Абгрунтуйце меркаванне, што аўтар, расказваючы пра трагедыю Міколкі і яго сям’і, тым самым асуджае вайну. Пры адказе выкарыстайце эпіграф да ўрока.
IV. Дамашняе заданне
Вусна скласці характарыстыку Міколкі. Адказаць на пытанні
да твора (с. 44–45 вучэбнага дапаможніка).

Урок 46. Рыгор Барадулін. Верш «Бацьку»
Мэты ўрока: садзейнічаць знаёмству вучняў з жанравымі
асаблівасцямі верша-звароту (дакладна названы адрасат, да якога звяртаюцца з эмацыянальнай прамовай); удасканальваць навыкі
выразнага чытання лірычнага твора, развіваць уменне знаходзіць
выяўленчыя сродкі мовы і вызначаць іх ролю ў стварэнні вобраза,
раскрыцці тэмы твора; спрыяць выхаванню павагі да гістарычнага
мінулага народа.
Тып урока: вывучэнне новага матэрыялу.
Абсталяванне: мультымедыйная прэзентацыя, фотаздымкі.

Ход урока
I. Арганізацыйны момант
II. Праверка дамашняга задання
Стварэнне вуснай характарыстыкі галоўнага героя апавядання Міхася Лынькова «Васількі».
Слова настаўніка
Вайна пакінула страшны след у гісторыі нашай краіны.
Беларусь, як ні адна краіна свету, зведала ўсе жахі Вялікай
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Айчыннай вайны: у гэтай жорсткай вайне загінуў кожны трэці
беларус. Па ўсёй тэрыторыі нашай краіны, амаль у кожнай
вёсцы штодня нагадваюць аб перажытым помнікі, мемарыялы,
сціплыя абеліскі. (Дэманструюцца фотаздымкі помнікаў.)
Клас атрымлівае заданне скласці сінквейн «Вайна».
Вучні зачытваюць складзеныя сінквейны.
Вайна
Жахлівая, бязлітасная
Забівае, нішчыць, разбурае
Гэта смерць добрых людзей
Гора
На наступным этапе ўрока настаўнік адзначыць, што Рыгора Барадуліна — аўтара верша «Бацьку» — можна назваць
бязбацькавічам. Яму было толькі шэсць год, калі пачалася
Вялікая Айчынная вайна. Бацька стаў партызанам, а маці
дапамагала, чым магла. Калі ў 1944 годзе фашысты пачалі
рашучы наступ на партызанскую зону, маці разам з маленькім
Рыгоркам уцяклі з вёскі ў пушчу. Будучы паэт быў у партызанскім атрадзе на Ушаччыне, разам з дарослымі перажыў
блакаду партызанскай зоны, цяжкасці першых пасляваенных
гадоў. Пра гэтыя яго асабістыя перажыванні і пачуцці ён раскажа ў многіх сваіх творах. Раскажа аб тым, як сям’я чакала
гаспадара пасля вайны, як гаравала маці, Куліна Андрэеўна, жыццё якой было запоўнена будзёнымі клопатамі і трывогамі. Многа
было гора, а самым вялікім — туга па бацьку, які не прыйшоў з вайны. Адчуванне адзіноты, страты, расчараванне суправаджалі паэта доўгія гады. Скруха і гаркота — пачуцці, якія перажыў сам
паэт і якія перажывае лірычны герой верша Барадуліна «Бацьку».
Выразнае чытанне верша «Бацьку» настаўнікам
Выяўленне непасрэдных вучнёўскіх уражанняў ад твора.
Настаўнік задае вучням наступныя пытанні:
• Якія пачуцці выклікаў у вас верш? Што вы адчувалі падчас слухання твора? Чаму?
• Якая тэма верша «Бацьку»? (Сыноўняя любоў да бацькi,
лёс дзяцей, бацькi якiх загiнулi.)
Слоўнікавая работа. Тлумачэнне лексічнага значэння незразумелых слоў
Весніцы — вароты, калітка ў двор.
165

III. Частковы аналіз твора
Вучні адказваюць на пытанні настаўніка:
• Да каго звяртаецца аўтар у сваім вершы? (Зварот да партрэта бацькі.)
• Чаму пісьменнік выкарыстаў форму звароту, паслання да
бацькі? (Ён не жадае змірыцца з горам, са стратай.)
Настаўнік зачытвае ўспамін паэта: «Вясна сорак першага…
Бацька пасадзіў вяз. Я памагаў трымаць дрэўца, роўнае на рост
са мной. Чэрвень сорак першага… Жарабятка адбілася ад маці
і з апошніх сіл бегла перад нямецкімі машынамі. А я ўсё паліваў
і паліваў маленькі вяз… Нам двум доліла астацца расці… Вяз
такі не ацяніў галавы Iвана Рыгоравіча».
• Як вы лічыце, якая роля вяза ў творы? (Нагадвае сыну аб
жывым бацьку.)
Доўгія гады чакалі бацьку Куліна Андрэеўна і Рыгор, таму
што ні весткі ад жывога, ні пахавальнага ліста не было. А непахаванага чакаюць, пакуль жывуць…
Выразнае чытанне верша «Бацьку» вучнямі. Абмеркаванне
прачытанага. Калектыўная гутарка па пытаннях і заданнях
• На якiя часткi, фрагменты можна падзялiць верш?
1 частка — 1–2 слупкі — смутак і туга дарослага чалавека.
«Не выйшаў ты і ў гэты раз..» — Чаму герой верша гаворыць менавіта так? (Ужо многа разоў лірычны герой наведвае
родны кут, але бацька яго не сустракае.)
2 частка — 3–7 слупкі — перажыванні хлопчыка.
• Як вы разумееце словы «Каторы раз сыходзіў снег...»?
(Прайшло некалькі зім, а значыць — гадоў.)
• Якія былі самыя балючыя перажыванні хлопчыка-сіраты?
(Ён перажываў, што няма побач роднага чалавека. Дарэмна
кожны раз сустракаў бацьку з ахапкамі кветак. Калі крыўдзілі
сябры, не было бацькі, каб падтрымаў і падбадзёрыў.)
• Як вы разумееце выраз «Маці маладосць глыбей заворвалі
маршчыны»? (Маці старэла.)
3 частка — 8–9 слупкі — смутак дарослага чалавека.
• Якія выяўленчыя сродкі мовы дапамаглі паэту дакладна
перадаць перажыванні лірычнага героя?
IV. Падагульненне
• Якая асноўная думка верша Рыгора Барадуліна «Бацьку»?
(Барадулін перакананы ў тым, што неабходна берагчы памяць
пра ўсіх, хто загінуў на вайне, баронячы мір.)
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• Чаму паэт здымае шапку «перад магілай невядомай»?
(Таму што не ведаў, дзе пахаваны яго бацька, у любой з гэтых
магіл мог быць і ён; удзячны ўсім тым, хто абараняў Радзіму.)
• Чаму нас і сёння можа навучыць верш? (Вайна для нас —
не толькі боль і горыч мінулага, гэта наша гісторыя, памяць.)
• Колькі год прайшло, як скончылася вайна? (Прайшло
больш за 70 гадоў, як скончылася Вялікая Айчынная вайна.)
(Дэманструецца фотаздымак пісьменніка разам з унучкай ля
вяза.) Той вяз, пасаджаны некалі бацькам Рыгора Барадуліна,
стаў сапраўдным магутным дрэвам. Аднак і сёння не загойваюцца душэўныя раны ў жывых, ва ўсіх тых, хто страціў у той
вайне сваіх родных, блізкіх, знаёмых.
• Скажыце, у вашы сем’i прыходзiла вайна?
V. Дамашняе заданне
Вывучыць верш «Бацьку» на памяць, падрыхтаваць адказы
на пытанні да твора, змешчаныя ў вучэбным дапаможніку.

Урок 47. Вершы Рыгора Барадуліна «Бацьку» і Васіля
Зуёнка «Прыйдзі аднойчы...»: параўнальны аналіз
Мэты ўрока: засяродзіць увагу вучняў на спасціжэнні ідэйнамастацкага зместу верша В. Зуёнка «Прыйдзі аднойчы…», на сродках
перадачы пачуццяў паэта (форма маналога-звароту, экспрэсіўнасць
выказвання, своеасаблівы рытм, арыгінальная форма, шматлікія
вобразы-параўнанні, рэфрэн); развіваць уменне пяцікласнікаў
супастаўляць вершы, блізкія па жанры і тэматыцы.

Ход урока

Прыблізны сцэнарый пабудовы ўрока параўнальнага аналізу
вершаў, блізкіх па жанры і тэматыцы, змешчаны на с. 125–129
(урок 32) гэтага дапаможніка.
Алгарытм супастаўлення
• агульнае ў тэме і ідэі твораў;
• блізкія па змесце вобразы і дэталі ў творах;
• асаблівасці лірычнага ўвасаблення тэмы (засяроджанасць
на ўнутраным свеце лірычнага героя).
Для правядзення гэтага ўрока можна таксама выкарыстоўваць
заданні з кнігі: Беларуская літаратура: зборнік творчых заданняў
для тэматычнага кантролю: 5–9 класы: дапам. для настаўнікаў
устаноў агул. сярэд. адукацыі з бел. і рус. мовамі навучання / I. М. Гоўзіч [і інш.]. — Мінск: Аверсэв, 2012. — (Кантрольна-вымяральныя матэрыялы). — С. 19–21.
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Урок 48. Анатоль Кудравец. «Цітаўкі».
Сюжэт літаратурнага твора
Мэты ўрока: спрыяць знаёмству вучняў са зместам апавядання, дапамагчы вызначыць ключавыя эпізоды, важныя для характарыстыкі
герояў, асэнсаваць этапы развіцця дзеяння, акрэсліць ланцужок падзей; назапашваць матэрыял, неабходны для характарыстыкі Кастуся
і дзеда Агея, звярнуць увагу вучняў на спосабы абмалёўкі персанажаў,
адносіны аўтара да герояў апавядання; садзейнічаць развіццю вуснага маўлення, удасканаленню навыкаў выразнага чытання; спрыяць
выхаванню павагі да пажылых людзей.
Тып урока: урок камбінаванай будовы.
Абсталяванне: памятка «сюжэт літаратурнага твора», партрэт
А. Кудраўца.

Ход урока
I. Арганізацыйны момант
II. Паведамленне тэмы, вызначэнне мэт і задач урока
• Сёння мы пачнём вывучаць апавяданне Анатоля Кудраўца
«Цітаўкі». Давайце падумаем разам, якія задачы мы павінны
вырашыць, каб раскрыць тэму нашага сённяшняга ўрока?
III. Праверка дамашняга задання
Праслухоўванне замалёвак-разважанняў пра ролю бацькоў
у жыцці чалавека.
Складанне сінквейнаў «Маці» і «Бацька».
Складанне алфавітаў
М—
Б—
А—
А—
Ц—
Ц—
I—
Ь—
К—
А—
IV. Вывучэнне новага матэрыялу

Кароткае слова настаўніка пра пісьменніка
Анатоль Кудравец — адзін з прадстаўнікоў пакалення «дзяцей
вайны», як і Янка Сіпакоў, Віктар Казько і многія іншыя беларускія
пісьменнікі. «Вайна наклала глыбокi адбiтак на нашу псiхалогiю, на
наша светаадчуванне, у значнай ступенi вызначыла нашу маральнафiласофскую арыентацыю (вядома, не толькi ў негатыўным, але
i ў станоўчым сэнсе, у сэнсе нашай большай жыццястойкасцi, больш
устойлiвага аптымiзму)… мы, жывыя сведкi вайны, не маем мараль168

нага права маўчаць», — сказаў Анатоль Вярцiнскi. Апошнія словы гэтага выказвання — «Не маем маральнага права маўчаць» — можна
ўзяць эпiграфам да ўсёй творчасці «філалагічнага пакалення». Лёс
гэтага пакалення ў многім драматычны і нават трагічны — жорсткая,
кровапралітная вайна, пасляваенныя нягоды.
Афіцыйнай датай нараджэння пісьменніка лічыцца 1 студзеня 1936
года. Так запісана ў яго атрыманых пасля вайны дакументах, але на
самай справе нарадзіўся А. Кудравец 26 сакавіка 1937 года ў вёсцы
Аколіца Клічаўскага раёна. Жахі, боль і пакуты вайны малы хлопчык
убіраў у сваю чулую душу, запамінаў, каб пасля ўзнавіць на паперы.
У 1949 годзе бацька будучага пісьменніка трагічна загінуў, і вялікую
сям’ю, у якой было шасцёра дзяцей, падымала і выводзіла ў свет маці.

Анатоль Кудравец як пісьменнік выявіў выдатнае веданне дзіцячай псіхалогіі, сутнасці і асаблівасцей узаемаадносін
дзяцей з дарослымі. Менавіта асабістая біяграфія натхніла
пісьменніка на напісанне апавядання «Цітаўкі».
Адным з галоўных герояў апавядання «Цітаўкі» з’яўляецца
дзед Агей, чалавек з няпростым, складаным лёсам. Гэты герой
прайшоў праз страшныя выпрабаванні, але не ачарсцвеў душою.
Другі герой апавядання — падлетак Кастусь. Ён яшчэ толькі
спазнае жыццё. Для чаго ж Анатоль Кудравец у сваім творы звёў
такіх розных людзей? Што іх аб’ядноўвае — старога і малога? Ці
з’яўляецца ідэйны змест твора актуальным у наш час? Адказаць
на гэтыя пытанні мы паспрабуем пасля знаёмства з апавяданнем.
Выразнае чытанне апавядання настаўнікам або падрыхтаваным вучнем
Слоўнікава-лексічная работа
Лагчына — нізкае месца, нізіна.
Цітаўкі — гатунак яблыкаў (буйныя кісла-салодкія плады).
Сенечкі (сенцы) — трохсценная прыбудова да хаты з боку
дзвярэй.
Калектывізацыя — аб'яднанне дробных сялянскіх гаспадарак у буйныя калектыўныя гаспадаркі.
«Царская» вайна — Першая сусветная вайна (1914–1918).
Георгіеўскі крыж — вышэйшая ўзнагарода для салдат за баявыя заслугі і адвагу.
«Гражданская» вайна (грамадзян) — узброеныя канфлікты
паміж рознымі палітычнымі і сацыяльнымі групамі на тэрыторыі
былой Расійскай імперыі, якія ўзніклі пасля Кастрычніцкай
рэвалюцыі 1917 года.
Рэўматызм — захворванне апорна-рухальнага апарату.
Падаткнуць — тут: выдаць (тайну).
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Пільны — тут: неадкладны, вельмі патрэбны.
Латашыць — рваць без разбору, псуючы і спусташаючы.
Сажалка — штучны вадаём.
Апорт — гатунак зімовых яблыкаў.
Рызіна (рыззё) — падранае, зношанае адзенне.
Ложа — драўляная частка ружжа, да якой прымацаваны ствол.
Iлля — старажытнае народнае свята дажджоў і навальніц,
якое адзначаецца 2 жніўня ў гонар Iллі-прарока.
Шорхкі — сухі, шурпаты, агрубелы.
Под — ніжняя паверхня ў печы.
Ражон — завостраны дубчык.
Барзджэй — тут: хутчэй.
Тук — растоплены тлушч.
Золасць (золь) — сырое, пранізлівае халоднае надвор’е.
Вывучэнне чытацкага ўспрымання твора
Аналітычная гутарка.
• З творам якога пісьменніка мы пазнаёміліся? Што вы
запомнілі пра гэтага мастака слова?
• Чым уразіў і спадабаўся вам гэты твор?
• Хто з герояў запомніўся і чым?
• Якія старонкі апавядання вы слухалі з асаблівым хваляваннем?
• Якія карціны ўзніклі ў вашым уяўленні пасля знаёмства
з апавяданнем? Паспрабуйце перадаць іх словамі, намаляваць
вусна.
Вывучэнне паняцця па тэорыі літаратуры. Чытанне артыкула «Пра сюжэт літаратурнага твора» (с. 67–69)
Запіс у сшытак па літаратуры кароткага вызначэння і памяткі.
Сюжэт — паслядоўнае разгортванне падзей, у якіх выяўляюцца
характары і ўзаемаадносіны герояў. Сюжэт звычайна будуецца на
канфлікце — сутыкненні, супярэчнасцях характараў персанажаў.
Як правіла, у пачатку аповеда пісьменнік як бы рыхтуе чытача
да ўспрымання падзей, якія яшчэ адбудуцца: знаёміць з месцам
і часам дзеяння, з галоўнымі героямі. Гэта — экспазіцыя твора.
Далей адбываецца падзея, якая «ўцягвае» герояў у асноўнае дзеянне. Гэта — завязка сюжэта. Затым дзеянне пачынае інтэнсіўна
разгортвацца і, нарэшце, дасягае найбольшага напружання —
кульмінацыі. Гэта самыя важныя падзеі ў лёсе герояў: яны
выклікаюць у чытача найбольшыя хваляванні і перажыванні. Пасля гэтага асноўнае дзеянне ідзе на спад і заканчваецца развязкай.
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Сюжэтныя элементы
Экспазіцыя
Завязка
дзеяння
Развіццё
дзеяння
Кульмінацыя
Развязка

Уступ да дзеяння, які настройвае чытача на
ўспрыманне твора, канфлікту, тэмы, герояў, падзей.
Знаёмства чытача з месцам, часам дзеяння і героямі
Падзея (выпадак) або некалькі, з якой пачынаецца дзеянне і якія ўцягваюць герояў у барацьбу,
канфлікт, спрэчку
Падзеі ў руху, зменах, спалучэнні, якія вынікаюць
з сутыкнення, барацьбы герояў
Момант найвышэйшага напружання ў развіцці
дзеяння, апагей дзеяння
Вынік развіцця дзеяння, завяршэнне падзей, развязка канфлікту або падзея, у якой вырашаецца
канфлікт і пасля якой развіццё дзеяння спыняецца

V. Замацаванне
Гутарка па пытаннях:
• Што вы даведаліся пра дзеда Агея? Зачытайце радкі
з твора, дзе даецца характарыстыка гэтага героя (с. 53–54 ад
слоў «Дзеду было за семдзесят…» да «… з кім можна было б
перакінуцца словам, седзячы ля траскучага цяпла»).
• Як Анатоль Кудравец ставіцца да старога Агея?
• Хто такі Кастусь? Чаму часцей за ўсё да дзеда Агея ішоў
менавіта ён? Зачытайце радкі з твора (с. 52–53 ад слоў «Часцей
за ўсё ў будку даводзілася ісці Кастусю…» да «Кастусь быў
самым цярплівым і ўважлівым дзедавым слухачом», с. 54 ад
слоў «Часцей за ўсіх прыбягаў на агонь Кастусь» да «Яны аж
рыпяць, калі труцца адзін аб адзін…»).
• Якія героі яшчэ сустракаюцца ў апавяданні?
• Што прапаноўвае Валік Кастусю пры сустрэчы ля магазіна?
• Чым займаліся Кастусь і яго сябры ў пасляваенныя часы?
VI. Падвядзенне вынікаў. Рэфлексія
Акрэсліце ступень пазнавальнай актыўнасці на ўроку:
«Высокая»
«Сярэдняя»
«Нізкая»
VII. Дамашняе заданне
1. Перачытаць апавяданне.
2. Скласці план апавядання, вызначыць асноўныя этапы сюжэта (экспазіцыю, завязку, развіццё дзеяння, кульмінацыю, развязку).
3. Падрыхтаваць пераказ аднаго з эпізодаў на выбар.
4. Стварыць малюнкі да эпізодаў (па жаданні).
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Урок 49. Анатоль Кудравец. «Цітаўкі».
Сталенне Кастуся
Мэты ўрока: спрыяць узнаўленню вучнямі асноўных эпізодаў апавядання, падсумаваць назіранні вучняў за паводзінамі герояў, звяртаючы ўвагу на раскрыццё душэўнага стану персанажаў, разважаць
над магчымым далейшым лёсам Кастуся; удасканальваць уменні
вучняў характарызаваць літаратурнага героя, пераказваць тэкст
па плане, даваць асабістую ацэнку ўчынкам герояў, садзейнічаць
развіццю вуснага маўлення, удасканаленню навыкаў выразнага
чытання; выхоўваць пачуццё спагады і чуласці да іншых людзей,
адказнасці за свае ўчынкі.
Тып урока: урок камбінаванай будовы.
Абсталяванне: памятка «Сюжэт літаратурнага твора», выстава
вучнёўскіх малюнкаў.

Ход урока
I. Арганізацыйны момант
II. Праверка дамашняга задання
Гутарка па пытаннях:
• Што такое сюжэт літаратурнага твора?
• Якія асноўныя этапы звычайна выдзяляюць у развіцці сюжэта? Як называецца самы напружаны момант у развіцці сюжэта?
• Прааналізуйце, як развіваецца сюжэт у адным з апавяданняў (на ваш выбар), якое вы нядаўна прачыталі.
Абмеркаванне вучнёўскіх планаў апавядання. Складанне
калектыўнага плана
Варыянты планаў
1. Калгасны вартаўнік:
а) будка пасярод сада;
б) складаны лёс старога Агея;
в) «хвароба» дзеда.
2. «Небяспечная змова»:
а) сустрэча хлопцаў ля магазіна;
б) уражанні ад рыбалкі;
в) «Сёння зробім «налёт» на Агея»;
г) «Толькі гэта апошні раз».
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3. У гасцях у дзеда:
а) «ля будкі гарэў агонь»;
б) сапсаваны настрой Кастуся;
в) дапамога дзеду;
г) шчырасць і гасціннасць Агея;
д) насцярожанасць хлопчыка;
е) нечаканая хвароба вартаўніка.
4. «У кіно ў гэты вечар Кастусь не пайшоў»:
а) злосць на сяброў;
б) «ён хворы… зусім хворы»;
в) незразумелая дзедава ўсмешка.
1. Наведванне старога вартаўніка Агея.
2. Небяспечная змова.
3. Вячэра з дзедам Агеем.
4. Рабаванне сада.
5. Кастусь у роспачы.
1. «Часцей за ўсё ў будку даводзілася ісці Кастусю».
2. «Дзеду было за семдзесят».
3. «Сёння зробім налёт на Агея».
4. «Ля будкі гарэў агонь».
5. «Перарваў расказ Бобік...».
6. «У кіно ў гэты вечар Кастусь не пайшоў».
Пераказ эпізодаў апавядання і дэманстрацыя ілюстрацый да іх.
III. Паведамленне тэмы, вызначэнне мэт і задач урока
• Сёння на ўроку мы працягнем вывучэнне апавядання Анатоля Кудраўца «Цітаўкі».
IV. Вывучэнне новага матэрыялу
Гутарка па пытаннях, выкананне заданняў
• Раскажыце пра лёс старога Агея. Якія думкі, пачуцці
і перажыванні выклікала ў вас апісанне жыцця дзеда Агея?
• Чаму ў дачыненні да асобы дзеда Агея А. Кудравец у апавяданні
піша: «Каму расказваць, часам бывае не так ужо і важна»?
• Чаму аўтар не апавядае да канца ваенную гісторыю дзеда
Агея? Раскажыце, што б магло яшчэ здарыцца на вайне?
• Назавіце асноўныя рысы характару Кастуся. Зачытайце
адпаведныя радкі з твора.
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• Хто такі Валік? Зачытайце радкі, у якіх апісваецца яго
знешні выгляд.
• Ці спадабаўся вам Валік? Чаму?
• Чаму Кастусь спачатку не падтрымаў прапанову Валіка?
Чаму потым ён змяніў сваё рашэнне, перадумаў?
• Як вы ацэньваеце згоду Кастуся «загаварыць» дзеда Агея
за білет у кіно?
• Што мае на ўвазе аўтар, гаворачы пра Кастуся: «А чым
бліжэй дарога падыходзіла да саду, пераступаў нагамі ўсё
цішэй і цішэй»?
• Як дзед Агей сустрэў Кастуся? Якімі яблыкамі ён
пачаставаў хлопчыка?
• Які момант у творы з’яўляецца самым напружаным? Чаму
вы так лічыце? Перакажыце яго, змяніўшы трэцюю асобу першай (апавяданне павінна весціся ад імя Кастуся).
• Пісьменнік заўважае: «I Кастусю здалося, што дзед неяк
дзіўна ўсміхаецца». Як вы лічыце, чаму дзед усміхаўся?
• Прачытайце па асобах дыялог Кастуся з сябрамі. Як
і чаму, на вашу думку, змяніўся настрой Кастуся?
• Што адчувае Кастусь? Чаму вы так думаеце? «Злосць на
сябе і на хлопцаў сціснула яму горла, і ён заплакаў». Чаму
заплакаў Кастусь?
• Звярніце ўвагу на словы, пры дапамозе якіх Анатоль Кудравец перадае душэўны стан Кастуся.
• Чаму, на вашу думку, у гэты вечар Кастусь не пайшоў у кіно?
Мастацкае расказванне
1. Апішыце наступную сустрэчу дзеда Агея і Кастуся.
2. Дапішыце апавяданне (магчымы фінал).
Складанне сінквейна «Кастусь»
V. Замацаванне
Гутарка па пытаннях:
• Як вы думаеце, ці хацелі хлопцы зла дзеду Агею? Адказ
пракаменціруйце.
• Ці можна Кастуся назваць станоўчым героем? Чаму?
• Ці вырасце з Кастуся добры чалавек? Зачытайце прыклады з тэксту, якія пацвярджаюць вашы думкі.
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Складанне кластара «Узаемаадносіны Кастуся і дзеда Агея»

VI. Абагульненне
Галоўная думка апавядання А. Кудраўца «Цітаўкі» заключаецца ў тым, што кожны з нас павінен «памятаць — чалавек у розных абставінах павінен заставацца чалавекам, паважаць іншых
людзей, умець несці адказнасць за свае ўчынкі». На прыкладзе
ўзаемаадносін галоўных герояў аўтар паказвае важнасць такіх чалавечых якасцей, як сумленне, дабрыня, давер і чуласць.
VII. Падвядзенне вынікаў, выстаўленне адзнак
VIII. Рэфлексія. Працягніце фразу:
Самае цікавае... Самае цяжкае... На якія думкі наводзіць...
IX. Дамашняе заданне
1. Цытатная характарыстыка галоўных герояў твора — Кастуся і дзеда Агея (па варыянтах).
Герой
Узрост
Знешні выгляд
Біяграфія (што ведаем пра героя)
Рысы характару
Адносіны да іншых герояў

Цытата

2. Ліст да сябра, дзе вы просіце ў яго прабачэння за дрэнны
ўчынак ці сачыненне-мініяцюра «Шануйце старасць» (па жаданні).
3. Прыгадайце цікавы жыццёвы выпадак, удзельнікам або
сведкам якога вы былі. Ці магло б гэта здарэнне стаць сюжэтам для вашага аповеду? Паспрабуйце вусна аформіць вашу
замалёўку, папярэдне прадумаўшы ўсе этапы яе сюжэта:
экспазіцыю, завязку, развіццё дзеяння, кульмінацыю, развязку
(па жаданні).
175

Урокі 50—51. Генрых Далідовіч. «Страта».
Знаёмства з галоўнымі героямі апавядання
Мэты ўрокаў: дапамагчы вучням разгледзець дзве першыя часткі
апавядання, высветліць рэальна-жыццёвую яго аснову, спрыяць знаёмству з героямі — Стасем і Міцем Бокуцем, назапашванню матэрыяла
для аналізу вобраза навічка-пяцікласніка Міці (падрабязнае дэталёвае
апісанне яго знешнасці, паводзін на ўроках і дома, размовы бацькоў
Стася і вяскоўцаў пра сям’ю Бокуцяў і Міцеву хваробу і інш.); развіваць
звязнае маўленне, навыкі выразнага чытання, эмацыянальнасць;
выхоўваць пачуццё сяброўства, павагі, узаемадапамогі, сродкамі матэрыялу ўрока аказаць уплыў на фарміраванне ўнутранага свету вучняў,
садзейнічаць выхаванню культуры індывідуальнай і калектыўнай вучэбнай дзейнасці, спрыяць засваенню паняцця «тактоўнае стаўленне».
Тыпы ўрокаў: урокі камбінаванай будовы.
Абсталяванне: выстава кніг Генрыха Далідовіча.
Эпіграф:
Дружба — вялікая справа. Без дружбы чалавеку цяжка жыць…
Дружба робіць вялікія справы. I ў няшчасці, і ў радасці без дружбы
чалавеку нельга быць. Шануйце, дзеці, дружбу, гэта самае дарагое
і важнае, што ёсць у чалавека. Вырастайце вялікія і аберагайце
праз усё жыццё дружбу.
Кузьма Чорны.

Ход урока
I. Арганізацыйны момант
II. Праверка дамашняга задання
Зачытванне цытатных характарыстык Кастуся і дзеда Агея.
Заслухоўванне лістоў да сяброў і сачыненняў-мініяцюр.
Заслухоўванне вусных замалёвак вучняў пра жыццёвы выпадак, удзельнікам або сведкам якога яны былі.
III. Паведамленне тэмы, вызначэнне мэт і задач урока
Давайце прачытаем эпіграф да нашага сённяшняга ўрока —
словы беларускага пісьменніка К. Чорнага і падумаем: чаму
пісьменнік надаваў такое вялікае значэнне дружбе?
Сябры ёсць у кожнага з нас, але ці часта задумваемся мы
над пытаннем, што такое сапраўднае сяброўства? Якім павінен
быць сапраўдны сябар? Гэтая праблема хвалюе чалавецтва ўжо
доўгі час. Многія пісьменнікі звярталіся да гэтай тэмы: А. Кудравец, чый твор «Цітаўкі» пра сяброўства паміж старым дзедам
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Агеем і хлопцам Кастусём мы вывучалі на папярэдніх занятках,
К. Чорны з яго аповесцю «Насцечка», з якой узяты эпіграф (мы
будзем чытаць у наступным годзе); і В. Быкаў, і I. Шамякін,
і многія іншыя. Сёння на ўроку мы пазнаёмімся з героямі апавядання Г. Далідовіча Стасем і Міцем.
IV. Вывучэнне новага матэрыялу
Чытанне 1 і 2 частак апавядання настаўнікам (с. 70–78).
Слоўнікава-лексічная работа
Бабіна лета — перыяд па-летняму цёплага і сухога надвор’я
восенню.
Скасавурваў вока — коса, потайкам глядзеў.
Цяльпук — нязграбны, непаваротлівы; тут: спакойны.
Суравыя ніткі — грубыя самаробныя ніткі.
Дратва — тоўстая насмоленая або навошчаная самаробная
нітка для шыцця абутку, конскай вупражы і інш.
Атава — трава, што вырасла ў той жа год на месцы скошанай.
Лейкоз — лейкемія, белакроўе, злаякаснае захворванне крыві,
пры якім рэзка павялічваецца колькасць лейкацытаў.
Вывучэнне чытацкага ўспрымання
• Якое ўражанне пакінулі ў вас першыя дзве часткі апавядання Генрыха Далідовіча «Страта»? Чаму?
• Што вы даведаліся пра сям’ю Бокуцяў у пачатку твора?
• Чым вылучаўся Міця Бокуць сярод янкавінскіх дзяцей? Зачытайце радкі з тэксту, дзе падаецца апісанне хлопчыка (с. 70–71).
Аналітычная гутарка
• Якім вучнем быў Міця? Як ён паводзіў сябе на першым
уроку ў новым класе?
• Раскажыце пра «першы» ўрок навічка. Чым хлопчык
адрозніваўся ад іншых вучняў, як паводзіў сябе на ўроку?
• Ці спадабаўся Міця Стасю? Чаму?
• Як павёў сябе навічок, калі нехта кінуў у яго кавалачак гліны?
• Зачытайце словы настаўніцы, адрасаваныя вучням, як вы
разумееце яе словы і рэакцыю на іх Стася (с. 74).
• Чым займаліся ў вольны час вясковыя хлопчыкі? Што ім
давала гэтая гульня? Знайдзіце і зачытайце адпаведныя радкі
(с. 74–75).
• Як аўтар апісвае Міцю, які адпачываў у садзе? Зачытайце
радкі з твора (с. 75–76).
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• Чаму Міця адмовіўся гуляць з хлопчыкамі ў футбол? Як
хлопчыкі паставіліся да Міці, калі даведаліся, што ён не ўмее
гуляць у футбол?
• Як успрыняў Стась навіну пра невылечную хваробу Міці?
Якое рашэнне ён прыняў? Зачытайце апошні абзац 2 часткі (с. 78).
V. Замацаванне
Складанне цытатнай характарыстыкі Міці па першай
частцы твора
1. «Мой аднагодак; пяцікласнік».
2. «Апрануў руды плашчык; шалік адпаведнага колеру; карычневую кепачку з чорным гузікам наверсе».
3. «Не ранец, а чорны скураны партфель».
4. «Быў у акулярах, надзвычай белы».
5. «Адзенне, партфель, акуляры рабілі Міцю сур'ёзным, разумным і сталым — ледзь не маларослым дзядком».
6. «Паклаўшы, як першакласнік, рукі на парту, сядзеў роўна».
7. «Адзін з усяго класа мае на руцэ гадзіннік».
8. «Быў сур'ёзны, глыбакадумны2.
9. «Гаварыў ціха, але абдумана, ясна».
10. «Я і сам пішу вершы».
11. «Гэты навічок — не ганарлівец ды задзірака, а цяльпук».
Складанне цытатнай характарыстыкі Міці па другой
частцы твора
1. «У кепачцы, у плашчыку, ён сядзеў на нейкім дзіўным,
крэсле, гайдаўся ўперад-назад, трымаючы на каленях загорнутую кнігу».
2. «Вочы яго былі заплюшчаныя, твар задуменны».
3. «Міця, відаць, быў у палоне нейкай узнёсласці і зацікаўленасці».
4. «Твар, рукі яго бялеліся, быццам злепленыя са снегу».
5. «Я яшчэ не ўсе вывучыў урокі».
6. «Усё трэба вывучыць, зразумець вельмі ясна, — без
крыўды, але па-сталаму сур’ёзна адказаў той. Вывучыш, зразумееш — навучышся думаць, разважаць, усё будзеш схопліваць
на хаду. Мозг свой трэба трэніраваць змалку».
7. «Як сталы ўжо чалавек».
8. «Я не ўмею гуляць у футбол».
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VI. Падагульненне
У цэнтры апавядання «Страта» — чалавечыя ўзаемаадносіны,
пачуццё вернасці, спагады, павагі да хворых. Сустрэча з Міцем
стала для Стася экзаменам на сталасць.
Запіс на дошцы і ў сшытку па літаратуры наступных паняццяў:
Спагадлівасць — уласцівасць спачування каму-небудзь.
Дабрата — чуласць у адносінах да людзей.
Міласэрнасць — схільнасць да спагады іншым, уменне рабіць
дабро.
VII. Падвядзенне вынікаў, выстаўленне адзнак
VIII. Рэфлексія «Смайлікі»
IX. Дамашняе заданне
1. Перачытаць 1 і 2 часткі апавядання Г. Далідовіча «Страта».
2. Падрыхтаваць сціслы пераказ 1 і 2 частак апавядання
(выкарыстоўваючы цытатную характарыстыку Міці).
3. Падрыхтаваць адказы на пытанні 1–4 на с. 87 вучэбнага
дапаможніка.
4. Падабраць і запісаць у сшытак па літаратуры выказванні
і прыказкі пра сяброўства.
5. Намаляваць партрэты галоўных герояў апавядання (па
жаданні).

Урок 52. Генрых Далідовіч. «Страта». Тэма дружбы
Мэты ўрока: засяродзіць увагу вучняў на змесце 3 і 4 частак твора, звярнуць увагу на майстэрскае апісанне душэўнага стану Стася, яго хваляванняў, перажыванняў, пакут (рэўнасці, зайздрасці,
першаснай непрыязнасці да Міці, усведамленне сваёй «мізэрнасці»
ў параўнанні з навічком-аднакласнікам), сачыць за паступовай эвалюцыяй узаемаадносін хлопчыкаў, дапамагчы зразумець пазіцыю
аўтара-апавядальніка; спрыяць развіццю ўмення аналізаваць учынкі
герояў літаратурнага твора; удасканальваць уменне вызначаць
эпізоды, важныя для характарыстыкі герояў; садзейнічаць выхаванню ўмення сябраваць, шанаваць сапраўдную дружбу.
Тып урока: урок камбінаванай будовы.
Абсталяванне: прыказкі і выказванні пра сяброўства, выстава
малюнкаў вучняў.
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Эпіграф:

Два чалавекі могуць выратаваць адзін аднаго там,
дзе адзін загіне.
Анарэ дэ Бальзак.

Ход урока
I. Арганізацыйны момант
II. Праверка дамашняга задання
Сціслы пераказ 1 і 2 частак апавядання на аснове цытатных
характарыстык Міці Бокуця (2 вучні).
Гутарка па пытаннях вучэбнага дапаможніка.
Чытанне выказванняў і прыказак пра сяброўства.
Не той сябра, хто вусны мёдам мажа, а той, хто ў вочы
праўду кажа.
З кім пазнаешся, такім і сам станешся.
З кім павядзешся, ад таго і набярэшся.
Той не можа быць другам, хто абыдзе ў бядзе кругам.
Не карай, Божа, нічым, як сябрам ліхім.
Лепш сто сяброў, як сто рублёў.
Новых сяброў нажывай, але старых не забывай.
Гара з гарою не сходзяцца, а чалавек з чалавекам заўсёды.
Птушка моцная крыламі, а чалавек дружбай.
3 разумным павядзешся — розуму набярэшся, а з дурнем
і свой страціш.
Прагляд партрэтаў галоўных герояў апавядання (па жаданні).
III. Паведамленне тэмы, вызначэнне мэт і задач урока
На ўроку мы працягнем знаёмства з апавяданнем Генрыха
Далідовіча «Страта». Уважліва паслухайце эпіграф да ўрока, як
вы думаеце, якой тэме ён прысвечаны? Тэма нашага сённяшняга
ўрока таксама будзе прысвечана дружбе.
IV. Вывучэнне новага матэрыялу
Давайце паспрабуем да чытання 2 і 3 частак твора адказаць на пытанне: «Ці могуць Стась і Міця стаць сябрамі?»
і паставіць адпаведную колькасць знакаў у тым ці іншым слупку табліцы, а ў канцы ўрока мы зноў звернемся да табліцы.
Ці могуць Стась і Міця стаць сябрамі Згодны Нязгодны Не ведаю
Пачатак заняткаў
+7
–6
?4
Канец заняткаў

Чытанне 3 і 4 частак апавядання настаўнікам.
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Вучні адзначаюць незразумелыя словы (с. 78–82, таксама
падаюцца словы, што сустрэнуцца ў 5 і 6 частках, якія вучні
будуць дачытваць дома).
Слоўнікава-лексічная работа
Блажыць — нездаровіцца, дрэнна.
Трымцець — дрыжаць.
Сіберны — тут: вельмі моцны, рэзкі, люты.
Стаяк — тут: цагляная печка.
Пасмяглы — засохшы.
Кемны — разумны.
Спажыўны — тут: якасны, карысны, смачны.
Вывучэнне чытацкага ўспрымання
Гутарка па пытаннях:
• Якімі пачуццямі прасякнуты 3 і 4 часткі апавядання?
• Што вы новага даведаліся пра герояў?
• Хто з герояў вам больш запоўніўся і чаму?
• Якія эпізоды твора вы слухалі з найбольшым хваляваннем? Перакажыце або зачытайце іх.
Аналітычная гутарка, выкананне заданняў
• 3 чаго пачынаецца дружба Міці і Стася?
• З якім пачуццём пачаў ставіцца Стась да сябра, калі
даведаўся, што ён хворы?
• Каму Міця даверыў свой сакрэт? Чаму ён прасіў нікому
не гаварыць пра хваробу? Зачытайце радкі з твора (с. 79–80).
• Чаму Стась вырашыў быць ля хворага хлопчыка кожны дзень?
• Чым займаліся хлопчыкі? Як Стась дапамагаў Міці?
• Ці можна хлопчыкаў лічыць сябрамі? Абгрунтуйце свой адказ.
• Ці хацелі б вы мець такога сябра, як Стась?
• Паразважайце над народным выслоўем «Той не можа быць
другам, хто ў бядзе абыдзе кругам». Як стасуецца яно да тэксту апавядання.
Складанне табліцы «Вызначэнне асноўных рыс характару
Міці і Стася»
Міця

Стась

Душэўна прыгожы, далікатны, высакародны, сціплы, сур'ёзны, сталы, глыбакадумны, спакойны, не ганарлівы,
праўдзівы, клапатлівы, далікатны,
добры, настойлівы, шчыры, стрыманы,
мужны

Задуменны, летуценны, ветлівы, чулы, спагадлівы, міласэрны, добры, верны, адказны ў адносінах да сяброўства
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V. Замацаванне
Віктарына «Пазнай героя»
• «У кепачцы, у плашчыку, ён сядзеў на нейкім дзіўным,
здаецца, сплеценым ці то з карэнняў, ці то з дубцоў крэсле...»
• «За восень я прывык да стрыманага, крыху дзікаватага,
але шчырага суседа па парце...»
• «Я не ўмею гуляць у футбол... а па-другое, мне няможна
бегаць...»
• «Я з той часіны глыбока ў душы пачаў насіць Міцеў цяжкі
сакрэт...»
• «Ногі і рукі яго трымцелі…»
• «Не буду злы, няшчыры ці помслівы…»
Падрыхтоўка параўнальнай характарыстыкі Міці і Стася. Работа з табліцай
Міця

Пытанне

Стась

Паходжанне
Знешні выгляд
Захапленні
Рысы характару
Адносіны да вучобы
Погляды на жыццё
Стасункі з равеснікамі
Стасункі з бацькамі
Стасункі з настаўнікамі
Жыццёвыя лёсы

Складанне сінквейнаў «Міця» і «Стась»
VI. Падагульненне
• Што дало Міцю сяброўства са Стасем? А Стасю з Міцем?
Такім чынам, дружба дапамагла абодвум хлопцам: Міцю
вызваліла з адзіноты, дапамагла жыць, дала веру ў дабро, сілы, не
зрабіла злым і сумным, а Стася навучыла шчырасці, міласэрнасці
і спачуванню, дапамагло разумець чужое гора і напоўніла душу
пяшчотай.
VII. Падвядзенне вынікаў, выстаўленне адзнак
• Давайце звернемся да нашай табліцы «Ці могуць Стась і Міця
стаць сябрамі», ці змяніліся вашы адказы на яго пасля чытання
і аналізу 3 і 4 частак, запоўніце яе адпаведнымі знакамі.
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VIII. Рэфлексія
• Перадайце свае пачуцці, настрой, навеяныя творам. У якіх
фарбах можна перадаць ваш душэўны стан? Стварыце пры дапамозе каляровых алоўкаў, фламастараў сваё «Воблака настрою».

IX. Дамашняе заданне
1. Прачытаць апавяданне да канца.
2. Падабраць назвы да частак твора.
3. Падрыхтаваць вуснае паведамленне пра ўзаемаадносіны
Стася і Міці Бокуця.
4. Падрыхтаваць вуснае сачыненне-мініяцюру па народным
выслоўі «Той не можа быць другам, хто ў бядзе абыдзе кругам» (па жаданні).
5. Выпісаць у сшытак па літаратуры словы-асацыяцыі да
паняцця «сапраўдны сябар».

Урок 53. Генрых Далідовіч. «Страта».
Духоўнае сталенне Стася.
Вобраз апавядальніка ў творы
Мэты ўрока: вылучыць эпізоды, важныя для характарыстыкі
персанажаў, назіраць за маральным сталеннем Стася, яго высілкамі
для самаўдасканалення; прааналізаваць будову твора, асобу аўтараапавядальніка; спрыяць развіццю вуснага маўлення, фарміраванню
камунікатыўнай культуры; садзейнічаць выхаванню ўмення сябраваць, шанаваць сапраўдную дружбу.
Тып урока: урок камбінаванай будовы.
Абсталяванне: прыказкі і выказванні пра сяброўства, выстава
малюнкаў вучняў.
Эпіграфы:
Дружба мацней за каменныя сцены.
Чалавек без сябра што ежа без солі.
Прыяцеля за грошы не купіш.
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Прыяцеля пазнаеш у няшчасці.
Шукай сабе сябра ў бядзе.
I службу служы, і сябру дапамажы.
Не ў службу, а ў дружбу.

Ход урока
I. Арганізацыйны момант
II. Праверка дамашняга задання
• Запіс на дошцы лепшых назваў частак твора.
• Заслухоўванне вуснага паведамлення пра ўзаемаадносіны
Стася і Міці Бокуця (2–3 вучні).
• Вуснае сачыненне-мініяцюра па народным выслоўі «Той не
можа быць другам, хто ў бядзе абыдзе кругам» (2–3 вучні).
• Запіс на дошцы слоў-асацыяцый да паняцця «сапраўдны
сябар».
III. Паведамленне тэмы, вызначэнне мэт і задач урока
• Сёння мы працягнем вывучаць апавяданне Г. Далідовіча «Страта», паспрабуем вызначыць змены ў характары Стася. Звярніце,
калі ласка, увагу на дошку і па ланцужку прачытайце прыказкі
і прымаўкі, змешчаныя на ёй. Паразважайце, як яны стасуюцца да
тэмы нашага ўрока.
IV. Вывучэнне новага матэрыялу
Складанне плана апавядання на аснове назваў частак твора.
Прыклады планаў
1. У вёсцы навіна.
2. Захапленне футболам.
3. Выпадак на ўроку матэматыкі.
4. Заняткі хлопчыкаў.
5. Шчырае сяброўства.
6. Заўчасная смерць.
1. «Бокуці прыехалі ў нашу вёску ўвосень…».
2. «У вольны час мы любілі гуляць у футбол».
3. «Міцеў цяжкі сакрэт…».
4. «Цікавае ёсць і паблізу нас…».
5. «У яго гэтулькі дабрыні, шчырасці…».
6. «Самы лепшы і надзейны таварыш…».
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1. Навічок.
2. Захапленне футболам.
3. Міцеў сакрэт.
4. Заняткі хлопцаў.
5. Міцю пагоршала.
6. Памяць пра сябра.
Гутарка па пытаннях, выкананне заданняў
• Растлумачце думкі Стасіка: «Я, канечне, не ўсё разумеў, не
так глыбока адчуваў Міцева няшчасце, як яго бацькі, але сваім
дзіцячым сэрцам разумеў: не буду злы, няшчыры ці помслівы да
Міці. Нейкая незразумелая мне самому пяшчота да хворага
навічка агарнула маю душу, здаецца, напоўніла яе нечым новым, больш змястоўным».
• Ці зрабіла хвароба Міцю злым і сумным?
• Чаму, на вашу думку, Стась лічыў Міцю самым лепшым і надзейным сябрам?
• Як Міцева маці ставілася да Стася? Зачытайце адпаведныя
радкі з твора.
• Растлумачце думкі Стасіка: «Расчулены словамі, а найбольш тым, чаго недагаварыла Міцева маці, а таксама яе болем, я пабег у зімовы цёмны вечар, адчуваючы, што нешта мяняецца і мяняецца ў маёй душы, прыходзіць тое, чаго я раней
ці не ведаў, ці ведаў не ў такой меры».
• Што мянялася ў душы Стасіка і чаму?
• Што адчуваў Стась пры развітанні з сябрам? Чаму на ўсё
жыццё Міця застаўся для яго «самым лепшым і надзейным таварышам»?
• Якім быў фінал дружбы? Чаму Міця завяшчае свае любімыя
рэчы Стасіку?
• Як вы зразумелі сэнс назвы твора? Што азначае слова
«страта» для Стася? Складзіце алфавіт.
С—
Т—
Р—
А—
Т—
А—
• У якой частцы, на вашу думку, заключана галоўная думка
апавядання? Зачытайце ўрывак з яе (с. 85–86).
• Ад імя якой асобы вядзецца апавяданне ў творы?
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• Якім вам уяўляецца аўтар-апавядальнік? Колькі гэтаму
чалавеку гадоў? Якімі рысамі характару, на ваш погляд, валодае аўтар-апавядальнік?
• Што цэніць у жыцці чалавек, ад імя якога напісаны твор?
V. Падагульненне
Настаўнік звяртае ўвагу вучняў на дошку, дзе запісаны
прыказкі, выразна чытае іх і просіць выбраць тую, якая, на погляд вучняў, лепш раскрывае сэнс апавядання «Страта».
VI. Падвядзенне вынікаў, выстаўленне адзнак
VII. Рэфлексія
• Працягніце фразы:
Сапраўдны сябар — той, хто...
Я хачу мець сапраўднага сябра, таму што…
VIII. Дамашняе заданне
1. Падрыхтаваць сціслы пераказ кожнай часткі твора.
2. Падрыхтаваць вуснае сачыненне-разважанне на тэму
«Сапраўдныя сябры. Якія яны?».
3. Скласці кадраплан апавядання Генрыха Далідовіча «Страта». У працэсе работы над кадрапланам можна выкарыстаць наступную табліцу.
Сцэна і яе
загаловак

Персанажы
і адносіны
паміж імі

Дзеянні, рухі
персанажаў

Пейзажны
фон

Музычнае
афармленне ці
цытаты з тэксту

1.
2.
3.
4.

Урок 54. Урок развіцця маўлення.
Разгорнуты адказ на пытанне з элементамі
характарыстыкі літаратурнага героя
(па адным з папярэдне вывучаных твораў)
Мэты ўрока: падагуліць веды вучняў пра літаратурнага героя
і спосабы яго абмалёўкі ў мастацкім творы; высветліць адносіны
вучняў да абранага літаратурнага персанажа, іх уменні вылучаць
галоўнае ў яго паводзінах, даваць ацэнку герою ў адпаведнасці
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з яго ўчынкамі і перажываннямі, рыхтаваць разгорнуты адказ на
пастаўленае пытанне.
Тып урока: урок літаратурнай творчасці.

Ход урока
I. Арганізацыйны момант
Актуалізацыя тэарэтыка-літаратурных ведаў і мэтавызначэнне. Настаўнік просіць вучняў адказаць на пытанне: «Хто такі
літаратурны герой?»
Работа з вучэбным артыкулам «Пра літаратурнага героя» (с. 114–117)
Гутарка па пытаннях вучэбнага дапаможніка (с. 117).
Для развіцця мовы вучняў і іх умення характарызаваць
героя, карыстаючыся такімі мастацкімі сродкамі, як партрэт,
выказванні і ўчынкі, адносіны да яго іншых персанажаў,
аўтарская характарыстыка, мэтазгодна даць заданне скласці на
ўроку план вуснага апавядання пра героя. Работа па складанні
плана можа весціся па групах або індывідуальна ў адпаведнасці
з выбарам вучнямі «свайго» героя.
Калектыўная работа па складанні плана вуснага апавядання пра літаратурнага героя

Iнфармацыя для настаўніка. Варыянты планаў будуць адрознівацца
тым, што ў першым большая ўвага надаецца падзеям, якія рухаюць сюжэт, у другім — наадварот, пэўным рысам характару героя. Натуральна, што планы вучняў будуць зусім іншымі, але такая разнастайнасць
і сведчыць аб асобасным успрыманні зместу твора, яго гуманістычным
пафасе, праявах чытацкай самастойнасці і зацікаўленасці, творчым
характары выканання нялёгкага задання. У адпаведнасці з жаданнем вучняў складанне плана-характарыстыкі героя можна замяніць
планамі вусных апавяданняў апісальнага характару, напрыклад:
«Заўчаснае сталенне Міколкі» (М. Лынькоў. «Васількі»); «Дружба
Сяргея з Бурыкам» (У. Караткевіч. «Былі ў мяне мядзведзі»); «Дзік —
надзейны сябар» (М. Лужанін. «Добры хлопец Дзік»). Кожны з гэтых
варыянтаў паспрыяе больш глыбокаму асэнсаванню вучнямі ідэйнага
зместу твора і яго мастацкай своеасаблівасці.

II. Работа з паняццем «партрэт літаратурнага героя»
Вуснае маляванне партрэтаў можна ажыццявіць па наступным алгарытме.
Алгарытм апісання знешнасці літаратурнага героя
1. Уступ.
Агульнае ўражанне ад прадмета апісання, якое перадае
асноўную думку.
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2. Галоўная частка, у якой раскрываецца асноўная думка.
Састаўныя часткі апісання знешнасці: а) фігура, пастава, выгляд, валасы, вочы, нос і г. д.; б) дзеянні, рухі, звязаныя з характарыстыкай састаўных частак апісання.
3. Заключэнне, у якім робіцца вывад пра героя, знешнасць
якога апісваецца.
III. Падвядзенне вынікаў
Навучанне літаратурнай творчасці — справа надзвычай адказная і далікатная. Яна патрабуе вялікай педагагічнай культуры, тактоўнасці і эстэтычнага густу настаўніка-славесніка.
IV. Рэфлексія
• Ці здольныя вы на «пакуты творчасці»? Ці гатовыя вы
павучыцца «пісаць» літаратурны партрэт? Спазнаць «навуку»
стварэння партрэтаў і прадэманстраваць плён гэтай працы?
Калі вы тройчы адказалі на нашыя пытанні «так», то паслухайце адну прытчу.
Вязуць тры чалавекі цяжкое каменне.
— Што вы робіце? — пытаюцца ў іх.
— Валаку гэтыя праклятыя камяні, — злосна выказаўся
першы.
— На хлеб сабе зарабляю, — стомлена прамовіў другі.
— А я хачу пабудаваць храм, — так адказаў трэці, і твар
яго асвятліўся.
Выканайце заданні і практыкаванні, а пасля адкажыце, чым
быў для вас гэты час: цяжкай працай, якая пакінула толькі
стому, або вы працавалі дзеля адзнакі, пахвалы? А можа, вы
будавалі храм?
V. Дамашняе заданне
Падрыхтаваць (на выбар) вуснае (пісьмовае) сачыненне-разважанне на тэму «Мой любімы літаратурны герой (сябар)»,
у якім ахарактарызуйце героя і выкажыце свае адносіны да яго.

Урок 55. Урок дадатковага чытання
Вызначаючы методыку правядзення ўрока, настаўніку неабходна ўлічваць наступнае: вучэбная праграма прапануе прыкладны спіс твораў для дадатковага чытання. Творы спісаў для дадатковага чытання ўзаемазамяняльныя са згоды вучняў і настаўніка.
Гэта дазваляе пашырыць кола чытання, станоўча ўплывае на
развіццё патрэбы вучня ў чытанні, а настаўніку дае свабоду выбару твораў для вывучэння.
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Урокі 56—57. Уладзімір Караткевіч.
«Былі ў мяне мядзведзі».
Непаўторны свет прыроды ў апавяданні
Мэты ўрокаў: звярнуць увагу вучняў на рэальна-жыццёвую аснову апавядання Уладзіміра Караткевіча «Былі ў мяне мядзведзі», займальнасць сюжэта; пазнаёміць вучняў з падзеямі, адлюстраванымі
ў творы і яго героямі; развіваць эмацыйную чуйнасць, творчае мысленне, увагу да слова і вобраза; садзейнічаць выхаванню любові і беражлівых адносін да непаўторнага свету прыроды, праз аналіз твора паўплываць на фарміраванне ўнутранага свету вучняў, іх эмацыянальнага вопыту.
Апераджальнае заданне: прынесці выявы мядзведзяў і малюнкі
прыроды.
Тыпы ўрокаў: урокі камбінаванай будовы.
Абсталяванне: карціны прыроды, выявы мядзведзяў.
Эпіграф:
Мы ў адказе за тых, каго прыручылі.
Антуан дэ Сент-Экзюперы.

Ход урока
I. Арганізацыйны момант
II. Паведамленне тэмы, вызначэнне мэт урока
Слова настаўніка з элементамі гутаркі.
Давайце на хвіліну ўявім, што да нас на ўрок прыйшоў карэспандэнт з папулярнага выдання для моладзі і запытаўся: «Ці
лічыце вы сябе сябрамі прыроды?» Што б вы адказалі?
Ці былі ў вашым жыцці моманты, калі вы прыходзілі на
дапамогу «братам нашым меншым»? Раскажыце пра падобныя
выпадкі? Якое пачуццё авалодала вамі ў час дапамогі?
Як вы ставіцеся да тых людзей, хто трымае розных жывёл
дома, але да пэўнага часу, пакуль не надакучылі? Як вы думаеце, які далейшы лёс чакае жывёл?
Твор, які мы будзем вывучаць, называецца «Былі ў мяне
мядзведзі». Як вы думаеце, пра што будзе апавядацца ў ім?
Зварот да эпіграфа
Настаўнік чытае эпіграф да ўрока і просіць вучняў адказаць
на пытанні:
• Як вы разумееце словы Антуана дэ Сент-Экзюперы?
• Можа нехта з вас ужо чытаў аповесць «Маленькі прынц»?
• Каму належаць гэтыя словы?
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• Чаму нельга пакідаць тых, каго вы прыручылі, аб кім
сталі клапаціцца?
IІІ. Вывучэнне новага матэрыялу
Каменціраванае чытанне тэксту часткамі з абмеркаваннем
зместу кожнай з іх.
1. Ад слоў «Бацька мой быў ляснічы» да слоў «А пакуль што
я не хачу ехаць туды».
• Што аўтар расказвае нам пра сям’ю героя твора?
• Якім паўстае перад намі галоўны герой апавядання? Што
мы даведаліся пра яго дзяцінства?
2. Ад слоў «А пакуль што я не хачу ехаць туды» да слоў
«Э-ех, Сяргейка, розуму ў цябе…».
• Чаму герой апавядання ўжо сталым чалавекам не ездзіць
туды, дзе прайшло яго маленства?
• Хто такі Бурык і як ён трапіў у сям’ю ляснічага?
• Як ляснічы паставіўся да дзеянняў палясоўшчыкаў?
• Дайце ацэнку ўчынкам палясоўшчыкаў, якія знайшлі Бурыка.
• Што здзівіла хлопчыка, калі ён зазірнуў у шапку? Як
выглядала медзведзяня?
3. Ад слоў «Э-ех, Сяргейка, розуму ў цябе…» да слоў «…У тое
лета я…».
• Як растлумачыў дзед Марка, чаму медзведзяняты нараджаюцца такімі маленькімі?
• Чаму Бурык рос «як на дражджах», не чакаючы вясны?
• Як паводзіў сябе Бурык у доме?
• Чаму на Бурыка не злаваліся і не каралі яго?
• А як бы вы паставіліся да паводзінаў Бурыка?
4. Ад слоў «…У тое лета я…» да слоў «Так мы пражылі лета».
• Чаму Марка стаў браць Бурыка ў лес?
• Як зразумець словы Маркі «Пакрыўдзілі мы яго»?
• Як Бурык паводзіў сябе ў лесе?
5. Ад слоў «Так мы пражылі лета» да слоў «Аднойчы ён да
паўсмерці спалохаў нейкіх баб…».
• Як Бурык правёў зіму?
• Ці змяніўся Бурык і яго адносіны да людзей?
6. Ад слоў «Аднойчы ён да паўсмерці спалохаў нейкіх баб…»
да слоў «Вырашылі адвезці яго ў пятніцу…».
• Як і чаму змяніўся Бурык?
• Хто такі хітры разбойнік?
• Якая стыхія была для Бурыка роднай: хата лесніка ці лес?
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7. Ад слоў «Вырашылі адвезці яго ў пятніцу…» да слоў «Маці
дазволіла адвезці мядзведзя…».
• Якая мянушка была ў саўгаснага бугая?
• Хто і як выратаваў Сяргея?
8. Ад слоў «Маці дазволіла адвезці мядзведзя…» да слоў
«Праз некалькі тыдняў».
• За колькі кіламетраў адвезлі Бурыка ў лес, каб назаўсёды
пакінуць яго там?
• Калі Бурыка вялі ў машыну, чаму маці плакала?
9. Ад слоў «Праз некалькі тыдняў…» да канца твора.
• Калі Сяргей апошні раз бачыў Бурыка?
• Па чым Сяргей беспамылкова пазнаў Бурыка пры апошняй сустрэчы?
Слоўнікава-лексічная работа
Вучням даецца заданне ўстанавіць адпаведнасць паміж
словамі і іх лексічнымі значэннямі.
Дынастыя — некалькі пакаленняў, якія з роду ў род наследуюць адну і тую ж прафесію.
Гаротнае — нядобрае, сумнае.
Мастак-анімаліст — мастак, які малюе жывёл.
Фенек — жывёліна сямейства сабачых.
Гепард — драпежная жывёліна сямейства кашэчых.
Лапэту — лапу.
Кленчыць — тут: настойліва выпрошваць.
Палясоўшчык — ляснік.
Тытунь — табака.
Узагрэў дам — пакараю.
Напарстак — прылада для шыцця, якая апранаецца на палец.
Мезанін — невялікая надбудова над сярэдзінай дома.
Грубка — маленькая печка.
Чарнільніца — прылада для пісьма.
Заспець на гарачым — застаць на месцы злачынства.
Балея — вялікая нізкая драўляная або металічная пасудзіна
для мыцця бялізны.
Шпандыр — рамень, раменны пояс.
Карбач — пуга, бізун.
Намёт — хуткі бег каня.
Збыткавацца — здзекавацца, насміхацца.
Глінцавая піраміда — мурашнік; горка, курганок з сасновых
шыпулек — гліцы (ігліцы).
Канючыць — тут: выпрошваць.
Шчыкаць — шчыпаць.
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Смаржкі — ядомыя грыбы, якія маюць зморшчаную карычневую шапачку.
Вязы — шыя.
Ажаролак — белая паласа вакол шыі.
Цыратовая цюпка — тут: бліскучы, глянцавы кончык носа
(цырата —тканіна, пакрытая з аднаго боку бліскучым саставам,
які робіць яе непрамакальнай; кляёнка).
Шарачок — грубая фарбаваная тканіна дамашняга вырабу; тут:
вопратка, пашытая з ільнянога палатна, вытканага ў хатніх умовах.
Вытаргнуў — выкрыкнуў, гукнуў, азваўся.
Завалюхаў — тут: павольна пакрочыў.
Урвішча — тут: круты абрыў.
Патрыярх — тут: пачынальнік роду.
ІV. Замацаванне
Эўрыстычная гутарка, выкананне задання
• Як вы ставіцеся да палясоўшчыкаў, якія знайшлі Бурыка
і прынеслі яго Сяргейку?
• Што дало Сяргею сяброўства з Бурыкам? Якія станоўчыя
рысы характару выхоўваліся ў хлопчыка?
• Ці правільна зрабіў бацька Сяргея, калі вырашыў завезці
мядзведзя ў лес?
• Пра якія звычкі мядзведзяў вы даведаліся з апавядання?
• Чаму так многа ўвагі Уладзімір Караткевіч надае апісанням
прыроды?
V. Абагульненне
Складанне алфавітаў.
Ч—
А—
Л—
А—
В—
Е—
К—

П—
Р—
Ы—
Р—
О—
Д—
А—

VI. Падвядзенне вынікаў, выстаўленне адзнак
VII. Рэфлексія
• Па чарзе кожная чацвёрка выйдзе на нашай мішэні паставіць кропкі ў сектарах.
1. Наколькі спадабалася працаваць.
2. Наколькі вы задаволены працай класа.
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3. Наколькі дасягнулі мы мэты ўрока.
4. Наколькі кожны з вас задаволены сваёй дзейнасцю на ўроку.

VІІІ. Дамашняе заданне
1. Падрыхтаваць разгорнутыя паведамленні пра першую
і апошнюю сустрэчу Сяргея з Бурыкам, можна падрыхтаваць
малюнкі гэтых момантаў (па жаданні).
2. Скласці кадраплан твора У. Караткевіча «Былі ў мяне
мядзведзі». У працэсе работы над кадрапланам выкарыстайце
наступную табліцу:
Сцэна і яе
загаловак

Персанажы
і адносіны
паміж імі

Дзеянні,
рухі персанажаў

Пейзажны
фон

Музычнае
афармленне
ці цытаты з тэксту

1.
2.
3.
4.

3. Намалюйце словамі вобраз аднаго з герояў твора «Былі
ў мяне мядзведзі».
У дапамогу
I. Уявіце сабе знешні выгляд героя, яго паводзіны, адносіны да
іншых герояў.
II. Уважліва перачытайце ўрыўкі з твора, знайдзіце словы і выразы, якія дапамогуць Вам «намаляваць» вобраз героя.
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Урокі 58—59. Уладзімір Караткевіч.
Узаемаадносіны Сяргея з Бурыкам у апавяданні
«Былі ў мяне мядзведзі»
Мэты ўрокаў: дапамагчы прааналізаваць ключавыя эпізоды твора Уладзіміра Караткевіча, спрыяць усведамленню вучнямі значэння
вобраза Бурыка і гісторыі яго сяброўства з Сяргеем у раскрыцці
галоўнай ідэі апавядання; развіваць звязнае маўленне, навыкі выразнага чытання, эмацыянальнасць; развіваць эмацыянальную чуйнасць, творчае ўяўленне вучняў, іх увагу да слова і вобраза.
Тыпы ўрокаў: урокі камбінаванай будовы.
Абсталяванне: карціны прыроды, малюнкі і фотаздымкі мядзведзяў.
Эпіграф:
У прыроды свае законы — спрадвечныя.
Васіль Рагаўцоў.

Ход урока
I. Арганізацыйны момант
II. Праверка дамашняга задання
Заслухоўванне разгорнутых паведамленняў пра першую і апошнюю сустрэчу Сяргея з Бурыкам, прагляд малюнкаў да іх.
Конкурс кадрапланаў твора У. Караткевіча «Былі ў мяне
мядзведзі».
Заслухоўванне вусных паведамленняў-характарыстык вобразаў
аднаго з герояў твора «Былі ў мяне мядзведзі».
III. Паведамленне тэмы, вызначэнне мэт і задач урока
• Як вы думаеце, якія задачы мы павінны дасягнуць, каб вырашыць мэты нашага ўрока?
Зварот да эпіграфа
Настаўнік чытае эпіграф да ўрока і просіць вучняў адказаць
на пытанні:
• Як вы разумееце словы Васіля Рагаўцова?
• Што такое спрадвечныя законы прыроды? Якія вы ведаеце?
IV. Вывучэнне новага матэрыялу
Настаўнік прапануе звярнуцца да артыкула «Пра літаратурнага
героя» ў вучэбным дапаможніку (с. 114) і ўважліва азнаёміцца
з яго зместам, затым прапануецца гутарка па пытаннях:
• Хто такі літаратурны герой? Дзеля чаго пісьменнікі апісваюць
знешнасць (ствараюць партрэт) дзейнай асобы?
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• Якая роля пейзажных замалёвак у мастацкім творы?
• На матэрыяле вывучаных твораў прасачыце, як апісанні
прыроды «ўдзельнічаюць» у раскрыцці характару героя, у выяўленні пазіцыі аўтара?
• Чым адрозніваецца галоўны літаратурны герой ад другарадных? Прывядзіце канкрэтныя прыклады, абапіраючыся на
вывучаныя раней творы.
• Як завуць галоўнага героя апавядання?
• Кім па прафесіі быў бацька і дзед галоўнага героя?
• Кім стаў Сяргей, калі вырас? Хто такі мастак-анімаліст?
• Чаму галоўны герой не працягнуў працу сваіх продкаў?
• Пералічыце жывёл, якія ў розны час жылі ў доме галоўнага
героя, да каго з іх ён адчуваў найбольшую прыязнасць? Чаму?
• Чаму Сяргейка не бывае ў тых мясцінах, дзе прайшло яго
дзяцінства?
• У якім годзе ў доме Сяргея з’явілася медзведзяня? Як яго
назвалі? Чаму? Як яно выглядала?
• Як звалі дзеда, разам з якім Сяргей прывучаў Бурыка да лесу?
• Чаму Бурыка пасадзілі на ланцуг?
• Якая мянушка была ў калгаснага бугая, і хто выратаваў
Сяргея ад Грома? Раскажыце пра гэтае здарэнне.
• За колькі кіламетраў адвезлі Бурыка пасля здарэння з Громам, і калі галоўны герой апошні раз бачыў Бурыка?
• Як Сяргей пазнаў сваё медзведзяня падчас апошняй сустрэчы?
V. Замацаванне
Пераказ апавядання па плане.
1. Мая незвычайная любоў да розных жывёл.
2. Малое медзведзяня.
3. Прыгоды мядзведзіка.
4. Навучанне Бурыка мядзведжым звычкам.
5. Паядынак з саўгасным бугаём Громам.
6. Неспадзяваная сустрэча з Бурыкам у вайну.
7. Непаўторныя ўспаміны.
Характарыстыка вобраза галоўнага героя па плане.
1. Партрэт.
2. Сям’я, узрост.
3. Рысы характару.
4. Учынкі.
5. Адносіны да іншых герояў.
VI. Падагульненне
Складанне сінквейнаў «Сяргей» і «Бурык».
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VII. Падвядзенне вынікаў, выстаўленне адзнак
Ці вырашылі мы мэты і задачы, пастаўленыя на пачатку ўрока?
VIII. Рэфлексія
Працягніце фразу
Сёння я даведаўся…
У мяне атрымалася…
Я буду…
Мне было…
IX. Дамашняе заданне
1. Прыгадайце смешныя здарэнні, што адбыліся з Бурыкам,
і падрыхтуйце вусную замалёўку пра адно з іх.
2. Намалюйце ілюстрацыі да твора, наладзьце выставу малюнкаў.
3. Прачытайце тры першыя раздзелы апавядання М. Лужаніна
«Добры хлопец Дзік».

Урокі 60—63. Максім Лужанін.
«Добры хлопец Дзік»
Мэты першага ўрока: узгадаць з вучнямі асобныя біяграфічныя
звесткі пра пісьменніка Максіма Лужаніна, прааналізаваць змест
трох першых частак аповесці «Добры хлопец Дзік»; фарміраваць
першаснае ўяўленне пра жанравыя адметнасці аповесці; паглыбляць
веды пра творы, у якіх галоўнымі персанажамі з’яўляюцца жывёлы; раскрыць майстэрства пісьменніка ў стварэнні вобраза сабакі
праз узаемаадносіны яго з іншымі героямі аповесці; выхоўваць
добразычлівае стаўленне да свойскіх жывёл.
Тып урока: урокі камбінаванай будовы.
Абсталяванне: электронны адукацыйны рэсурс (http://moodle.edu.by/).

Ход урока
I. Арганізацыйны момант
II. Праверка дамашняга задання
Літаратурная віктарына па творы У. Караткевіча «Былі
ў мяне мядзведзі»
• Назавіце прафесію галоўнага героя, які паходзіў з «лясной дынастыі», і чые прадзед, дзед і бацька былі ляснічымі.
(Мастак-анімаліст.)
• Як характарызуе героя твора аўтарскае апісанне яго дома,
які «вечна быў поўны рознымі жывёлінамі. Пад ложкам мелі ква196

тэру вожыкі, чарапахі, марскія свінкі. На ўсіх падаконнях акварыумы з рыбкамі розных парод… У доме… заўсёды было некалькі
сабак рознай пароды. У розныя часы жылі ў мяне ваўчаняты,
малыя лісы, фенек, шчанюк гепарда». (Такое апісанне гаворыць
пра любоў героя да жывёльнага свету, пра яго добрую душу,
арганізаванасць, здольнасць узяць на сябе адказнасць за іншага.)
• Пазнайце героя па апісанні: «Шчанюк быў велічынёю
з рукавічку, маленькі-маленькі, светлы. I вочкі былі ці то сінія, ці
то проста з блакітнай каламуццю, як то бывае ў шчанюкоў. А
дурныя ж дурныя... Язычок у таго быў шэры і толькі ледзь-ледзь
ружовы». (Медзведзянятка, якое ў шапцы прынёс палясоўшчык
у хату, дзе жыў хлопчык Сяргейка.)
• Як і чаму трапіў Бурык да Сяргейкі? (Яго прынёс
палясоўшчык, бо медзведзяня засталося без маткі, і, каб яно не
загінула, прынеслі бацьку хлопчыка.)
• Чаму Бурыка прывучалі да лесу і як гэта адбывалася?
(Бацька Сяргейкі добра разумеў, што мядзведзяня вырасце,
а дарослага Бурыка нельга трымаць дома, бо гэта, у першую
чаргу, небяспечна, а па-другое, нельга жывёліну пазбаўляць волі,
бо няма ні для чалавека, ні для жывёліны нічога больш страшнага, як пазбавіцца волі. Таму на вачах Бурыка пераварочвалі
камяні і калоды, каб ён мог паласавацца лічынкамі і чарвякамі.
Паназіраўшы, мядзведзь сам пачаў шукаць ежу пад валунамі.
Яго таксама падводзілі да мурашніка, на макушку якога клалі
цукар, і Бурык злізваў яго разам з сокам. Потым пачаў рабіць
гэта сам, але ўжо без цукру. У лесе ён ўпершыню пакаштаваў
цецеручыныя яйкі і зразумеў, што «гэта ежа, і смачная ежа».)
• Узгадайце смешныя прыгоды Бурыка. (Ён залез у камору,
перакуліў на сябе банку з мёдам, а потым мяшэчак з мукой. У такім выглядзе яго і засталі, калі ён старанна злізваў з сябе ўсю
гэту смакату.)
• Якога героя неспадзявана сустрэў Сяргейка і чыё апісанне
даецца ў наступных радках: «…наперадзе паўстала воблака пылу, і, матляючы галавой, каб скінуць з рогаў петлю,
падскакваючы на ўсіх чатырох і дугою выгнуўшы над зямлёй
хвост, імчыць на мяне вялізная, як зубр, чырвоная пачвара
швейцарскай пароды… Налітыя крывёй вочы глядзелі на мяне,
пена валіла з пысы. Ён рыў капытамі зямлю і напружваўся.
I ўсё ніжэй апускаліся вострыя і бліскучыя, нібы паліраваныя,
канцы рогаў» (Бугай Гром, які вырваўся ад пастуха.)
• Якую неацэнную паслугу аказаў Бурык Сяргейку за яго
любоў і клопат, а магчыма, і выратаваў жыццё хлопчыку? (Ён
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выратаваў яго ад раз’юшанага саўгаснага бугая, які вырваў
з ноздраў кальцо і да сустрэчы з хлопчыкам зламаў ужо пяць
рэбраў пастуху. Бугай «соп, рыкаў і пароў паветра страшнымі
рогамі», калі яго спрабавалі спыніць тры коннікі, але ашалелая
жывёла вырвалася і кінулася бегчы.)
• Калі адбылася апошняя сустрэча Сяргейкі і Бурыка?
(У гады вайны, восенню сорак другога года. Марка з хлопцамі
прабіраліся ляснымі сцежкамі і нечакана ўбачылі мядзведзя. Па
белым ажаролку Сяргейка пазнаў яго і «радасць гарачай хваляй
абліла сэрца хлопчыка. Ён пазваў яго, мядзведзь насцярожыўся
і азваўся, як здалося Сяргейку «ласкавым, жалобным мурканнем». Марка забараніў зваць звера, і той, не дачакаўшыся Сяргейкавага голасу, пайшоў у нетры. Больш яны не сустракаліся.)
Пасля падагульнення, што дзейнымі асобамі ў мастацкіх
творах могуць быць не толькі людзі, але і жывёлы, як, напрыклад, Бурык у апавяданні Уладзіміра Караткевіча «Былі ў мяне
мядзведзі», настаўнік паведамляе, што на ўроку будзе разгледжаны яшчэ адзін твор, дзе галоўным персанажам таксама
з’яўляецца жывёла, але на гэты раз — сабака. Гэта аповесць
Максіма Лужаніна «Добры хлопец Дзік».
III. Вывучэнне новага матэрыялу
Настаўнік можа выкарыстаць электронны адукацыйны рэсурс (moodle.edu.by), каб прадэманстраваць партрэт і ўзнавіць
асноўныя біяграфічныя звесткі пра беларускага пісьменніка
Максіма Лужаніна. Вучні могуць атрымаць заданне самастойна прачытаць артыкул пра пісьменніка, а затым адказаць на
некалькі пытанняў пра этапы яго жыцця.
• Назавіце сапраўднае імя, імя па бацьку і прозвішча
пісьменніка Максіма Лужаніна ( Аляксандр Амвросьевіч Каратай).
• Калі і дзе нарадзіўся будучы пісьменнік? (Пісьменнік
нарадзіўся 2 лістапада 1909 года ў вёсцы Прусы — зараз
Салігорскі раён Мінскай вобласці.)
Максім Лужанін пражыў доўгае жыццё (больш за 90 гадоў).
Яго хвалявалі агульначалавечыя праблемы, адна з іх — адносіны
чалавека да прыроды, да жывых істот. Гэтай тэме пісьменнік
прысвяціў свой твор «Добры хлопец Дзік». Тры часткі з аповесці
вучні прачыталі дома самастойна, таму правесці аналіз раздзелаў
можна па наступных пытаннях і заданнях:
• Перакажыце гісторыю з’яўлення сабачаняці ў сям’і Гаспадароў.
• Знайдзіце ў тэксце і ўважліва перачытайце эпізод першай сустрэчы Гаспадароў са шчанюком, а таксама заўвагі Марата пра яго.
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З мэтай заглыблення ў аўтарскі тэкст можна прапанаваць
урывак з прапушчанымі азначэннямі. Вучні павінны ўставіць
патрэбныя словы, каб наблізіць тэкст да аўтарскага.
«Шэры … (пушысты) камячок скаціўся з … (хлопцавых) рук
на падлогу, падціснуў хвосцік, быў памкнуўся падбегчы і не
змог — … (таўсматыя) лапы кепска трымалі … (сытае) цельца і раз’ехаліся ў бакі.
—… (Вялікі) сабака вырасце… — працягваў Марат з выглядам…
(сур’ёзнага) знаўцы, сам, відавочна, цешачыся са свайго … (удалага) падарунка. — Лапішчы якія … (тоўстыя), гляньце. … (Шырокі)
ў косці — … (шпаркі) ў росце, — хлопец паўтарыў … (улюбёную)
бацькаву прымаўку».
• Узгадайце легенду пра паходжанне шчанюка. (Звяртаецца
ўвага на версію Марата пра арыстакратычную радаслоўную —
сын англійскага дога і нямецкай аўчаркі.)
• Кім стаў шчанюк для Гаспадароў і за што такія да яго
адносіны? (Вучні павінны ўсведамляць, што сабака стаў сябрам
не толькі для сям’і, але і для ўсяго дома, нават для часткі горада.
Ён стаў сваяком, сямейнікам, але не за паходжанне, а за добрае
сэрца, за тое, што выконваў цэлы шэраг паслуг, спрабаваў усім
дагадзіць: ведаў кожнага па імёнах, склікаў за стол, запрашаў
да тэлефона і г. д. Сабачаня сваім добрым стаўленнем да членаў
сям’і — а сярод іх быў і закляты вораг сабак — кот Хама —
заслужыў іх любоў і павагу.)
• Як вы лічыце, чым можна заслужыць любоў і павагу іншых?
(Iснуе толькі адзін шлях — самому ставіцца да іх з любоўю і павагай. Гэта ў роўнай меры адносіцца як да людзей, так і да жывёл.)
• Знайдзіце ў тэксце і зачытайце радкі, якія пацвердзяць
звычку сабакі заўсёды трымаць сябе салідна, узгадайце адзінае
выключэнне з гэтага правіла (с. 121).
• Якую мянушку і за што атрымаў сабака? Назавіце прычыну змены яе на Дзіка. (Першую мянушку — Брэх — атрымаў
ён за прыемны барытоністы брэх і здольнасць падаваць голасам сігналы пра небяспеку. Дзікам стаў за падабенства з дзікай
лясной жывёлай: цёмныя палосы поўсці на спіне, асцярожнасць,
кемлівасць, спорная хада і дасканалы слых.)
• Колькі прайшло часу з таго моманту, як «шаравата-руды камячок поўсці», якім трапіў да Гаспадароў шчанюк, ператварыўся
ў дужага, ростам з дога, Дзіка са звычайнай для гэтай пароды
моцнай і шырокай грудзінай? (Прайшло каля года.)
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Настаўнік адзначыць, што мы бачым Дзіка ва ўзаемаадносінах
з іншымі персанажамі на працягу значнага часу. Гэта ўласціва
такому віду мастацкіх твораў, як аповесць, бо ў апавяданні
расказваецца пра асобную падзею або здарэнне на працягу невялікага адрэзку часу. Яшчэ адной асаблівасцю твора
з’яўляецца яго падзел на асобныя часткі-раздзелы.
Яшчэ адным відам праверачнай работы (як індывідуальнай,
так і групавой) можа стаць разгадванне крыжаванкі, якая таксама
дазволіць вызначыць, наколькі ўдумліва прачыталі вучні першыя
тры раздзелы тэксту. Пры ўзнікненні пэўных цяжкасцей пры адказе
на пытанні можна дазволіць карыстацца вучэбным дапаможнікам.
Утоенае па вертыкалі слова — сапраўднае прозвішча
пісьменніка Максіма Лужаніна (Каратай).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1. Хто сцвярджае, што ў сабачай свядомасці словы «Гаспадар»
і «Гаспадыня» замацоўваюцца адразу ж і назаўсёды? (Кінолагі.)
2. Як называе аўтар вопратку Марата, з якой хлопец дастаў шчанюка? (Апранашка.)
3. Якую першую мянушку атрымаў сабака? (Брэх.)
4. Як звалі госці гаспадара Алеся, ад імя якога вядзецца аповед
у творы? (Максім.)
5. Назавіце ўтоенае слова, якое абазначае здольнасць Марата
зачароўваць аднакласнікаў бляскам сваіх неверагодных подзвігаў
і колькасцю знішчаных ім асабіста ворагаў. (Фантазія.)
6. Як называюць прыдуманае імя і прозвішча, якімі аўтар
падпісвае свае творы? (Псеўданім.)
7. Якім сабакам быў той, каго адзін малы чалавек з двара назваў
хлопцам? (Звычайным.)

IV. Падагульненне
• Устаўце патрэбныя словы ў артыкул «Пра літаратурнага героя».
«Дзейнымі асобамі мастацкага твора могуць быць … (жывёлы), звяры, птушкі і нават … … (з’явы прыроды) ці … (прадметы). Напрыклад, у аповесці Максіма Лужаніна «Добры хлопец
200

Дзік» галоўным персанажам з’яўляецца няўрымслівы, разумны
і надзейны сябар — сабака … (Дзік). Прыгадайце таксама казачных <персанажаў>… — …. (звяроў-музыкаў і ...). Казачныя
персанажы надзяляюцца чалавечымі якасцямі: могуць быць
добрымі, вясёлымі, сціплымі, сумленнымі, чулымі і, наадварот,
бессардэчнымі, злымі, нахабнымі. Але найчасцей у цэнтры
ўвагі пісьменніка — асоба … (чалавека)» (с. 114—115).
V. Падвядзенне вынікаў, выстаўленне адзнак
VI. Рэфлексія
• Уявіце, што ў нас ёсць кніга водгукаў. Вы маеце на сваіх
партах па адной яе старонцы, куды я папрашу вас запісаць свае
ўражанні, думкі ад урока. А дапамогуць вам зрабіць нашу кнігу
інфармацыйнай наступныя пытанні:
• Што на ўроку падалося вам цікавым?
• Ці засталося ў вас жаданне пасля нашага ўрока даведацца
пра іншыя прыгоды сабачаняці?
VII. Дамашняе заданне
Прачытаць самастойна раздзелы аповесці «Здарэнне ў завулку», «Сварка з рудым сабачкам».

Мэты другога ўрока: прааналізаваць змест раздзелаў «Здарэнне
ў завулку», «Сварка з рудым сабачкам»; паглыбляць уменне характарызаваць героя па яго паводзінах, дапамагчы вучням убачыць майстэрства пісьменніка ў стварэнні вобраза сабакі, выхоўваць у вучняў
станоўчыя мадэлі паводзін на вуліцы.
Тып урока: урок камбінаванай будовы.

Ход урока
I. Арганізацыйны момант
II. Праверка дамашняга задання
У час франтальнага апытвання можна прапанаваць пытанні
па змесце твора.
• Што атрымаў суседскі хлопец Марат за прынесенае сабачаня? (Кніжку пра Шэрлака Холмса.)
• Дайце агульную назву легашам, пойнтарам, сэтарам, ганчакам. (Сабакі.)
• Як называюць спецыяліста, які дрэсіруе сабак? (Кінолаг).
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III. Вывучэнне новага матэрыялу
Аналіз раздзела «Здарэнне ў завулку»
• Пра якое здарэнне расказваецца ў раздзеле? Падрабязна
перакажыце яго.
• Як бы вы вызначылі паводзіны Дзіка ў той складанай
сітуацыі, у якую трапіў Гаспадар? (Смелыя, самаахвярныя, нават геройскія, бо Дзік кідаецца на дапамогу і ратуе гаспадара,
нават рызыкуе сабой, паколькі ў рабаўніка магла быць зброя.)
З мэтай удасканалення маўлення вучняў і пашырэння іх
слоўнікавага запасу можна прапанаваць заданні на вызначэнне
лексічнага значэння слоў.
• Знайдзіце ў тэксце раздзела і растлумачце лексічнае значэнне слова, якое ўжывае пісьменнік для абазначэння сумеснага
паходу з Дзікам на ранішнюю прагулку. (Ставарышаваць.)
• Як вы лічыце, чаму менавіта гэта слова ўжывае аўтар?
(Каб падкрэсліць свае адносіны да Дзіка, які быў яму за таварыша, што і пацвердзіў далейшымі паводзінамі.)
• Патлумачце значэнне слова «ўсутыч» (вельмі блізка, ушчыльную): «Дзік падбег да мяне ўсутыч». Прыдумайце свой прыклад сказа з гэтым словам. Можна таксама вызначыць лексічнае
значэнне слоў «забрытаць» (падпарадкаваць сабе), «рахманы»
(паслухмяны, ручны, свойскі) і інш.
• Да якой высновы прыйшоў Гаспадар пасля сумнага здарэння ў завулку і пра што трэба памятаць кожнаму? (Вельмі рана
і вельмі позна хадзіць аднаму не варта.)
Аналіз раздзела «Сварка з рудым сабачкам»
• Што вы даведаліся пра тэорыю ўмоўных рэфлексаў?
(У сабакі ёсць толькі рэфлексы, думаць яны не могуць, эмоцыі
ў іх адсутнічаюць.)
• Прывядзіце прыклады паводзін Дзіка, якія супярэчылі гэтай тэорыі. (Сабака ўздыхаў, як чалавек, калі перажываў пасля
вымовы або калі яго не бралі з сабой на вуліцу. Дзік усміхаўся ад
задавальнення, што таксама ўласціва толькі чалавеку. Паводзіны
Дзіка ў выпадку з рудым сабачкам характарызавалі яго як асобу,
здольную прадумаць свае паводзіны, ён нават склаў план, што
прымусіла капітуляваць злоснага сабачку. У час спланаванага
ўцёку герой паводзіць сябе ў адпаведнасці э этычнымі нормамі:
не карае нахабніка на яго тэрыторыі (што непрыстойна), а прымушае пакінуць сховішча, апынуцца на нейтральнай тэрыторыі
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і толькі там вучыць забіяку. Пры пакаранні звяглівага сабачкі
ён дэманструе ўласцівае чалавеку высакародства (далікатна бярэ
малога за каршэнь, з выхаваўчымі мэтамі трасе ў паветры, а затым, не зрабіўшы ніякай шкоды, кладзе на траву). У час лятучай
нарады сямейнікаў Дзік таксама праяўляе эмоцыі: яму ніякавата,
нібы сорамна, герой спрабуе нават схавацца. Дзік заўсёды лавіў
загады і просьбы не толькі пачуўшы словы, але і з аднаго руху
або позірку. А гэта можа быць магчыма толькі тады, калі думаеш
так, як і Гаспадары.)
Такім чынам, сваімі паводзінамі Дзік адмаўляе існаванне
тэорыі ўмоўных рэфлексаў.
IV. Падагульненне
Выкажыце вашы адносіны да тэорыі ўмоўных рэфлексаў. Ці
пагаджаецеся вы з навукоўцамі, ці перакананы, што сабакі валодаюць здольнасцю думаць і перажываць, як і людзі.
V. Падвядзенне вынікаў, выстаўленне адзнак
VI. Рэфлексія
• Ці спадабаўся вам урок?
• Калі спадабаўся, то чым?
• Якое заданне было самым цікавым?
• Ці былі заданні, з якімі вы не змаглі б справіцца самастойна?
VII. Дамашняе заданне
• Прачытайце самастойна раздзелы аповесці «Дзік і кот Хама»,
«Дзік адбірае аладку…». Падрыхтуйцеся да пісьмовай работы па
словах, тлумачэнне да якіх пададзена ў вучэбным дапаможніку
(раздзелы «Здарэнне ў завулку» «Сварка з рудым сабачкам»).
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Мэты трэцяга ўрока: стварыць педагагічныя ўмовы для
параўнальнага аналізу герояў раздзела «Дзік і кот Хама», прааналізаваць раздзел «Дзік адбірае аладку. Дзік гаворыць па тэлефоне»; паглыбляць веды пра галоўных і другарадных герояў
літаратурнага твора; развіваць маўленне вучняў на прыкладзе новых
слоў, выкарыстаных у аповесці, выхоўваць добразычлівае стаўленне
да людзей, якія нечым адрозніваюцца ад нас.
Тып урока: урок камбінаванай будовы.

Ход урока
I. Арганізацыйны момант
II. Праверка дамашняга задання
Работа па развіцці маўлення. Настаўнік прапануе словы
з раздзелаў «Здарэнне ў завулку», «Сварка з рудым сабачкам»,
а вучні вызначаюць іх лексічнае значэнне, а затым вусна складаюць сказы з ужываннем гэтых слоў.
Спорны — хуткі.
Усутыч — вельмі блізка.
Забрытаць — падпарадкаваць сабе.
Рахманы — пра чалавека: дабрадушны, памяркоўны ў адносінах, згаворлівы; пра жывёл: ручны, свойскі, паслухмяны.
Iклы — зубы, якія знаходзяцца за разцамі.
Падлашчванне — вымаганне прыхільнасці, ласкі, пяшчоты.
Некарэктны — нядобры, непрыстойны.
Маснічына — дошка ў насціле.
Вакал — спевы.
Капітуляцыя — прызнанне перамогі над сабой, спыненне барацьбы з праціўнікам.
Даць пытлю — моцна правучыць, расправіцца (з кім-небудзь).
III. Вывучэнне новага матэрыялу
Аналіз раздзела «Дзік і кот Хама» можна правесці ў форме
параўнальнай характарыстыкі герояў.
Настаўнік прапануе на прыкладзе паводзін сабакі Дзіка
і ката Хамы вызначыць і параўнаць іх рысы характару. Паколькі
вучням гэтага ўзросту складана самастойна рабіць параўнальны
аналіз, варта прапанаваць выкарыстаць табліцу. Калі ўзровень
падрыхтаванасці вучняў дазваляе, то табліцу запаўняюць
у працэсе суразмоўніцтва. Пры ўзнікненні цяжкасцей, настаўнік
можа прапанаваць, на выбар, рысу характару, а вучні самі пацвярджаюць яе прыкладамі, ці прыклад паводзін героя, а вучні
называюць рысу характару. У выніку табліца павінна быць
запоўненай. Узор яе можа быць такім:
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Сабака Дзік

Кот Хама

Высакародны (дазваляў есці
са сваёй міскі і спаць на сваёй падсцілцы)

Прагны (паляваў на вераб’я; еў
з сабачай міскі, калі нават не быў
галодны)

Добры (аблізаў параненага
ката, прынёс пад дзверы)

Зладзеяваты (хацеў украсці
шчупака)

Незласлівы (забыўся на
Нахабны (калі яго схапіў Дзік
непрыстойныя каціныя
на месцы злачынства з хвастом
паводзіны і хацеў зрабіць яму шчупака і спрабаваў сцягнуць са
віль хвастом)
стала, кот упіраўся, злосна шыпеў
і адбіваўся)
Далікатны (ніколі ўсур’ёз не
пакараў ката-нахабніка)

Помслівы (плюнуў на сабаку
ў адказ на яго высакародства, біў
Дзіка па мордзе)

Старанны (заўсёды добрасум- Хамаваты (мог разлегчыся на паленна выконвае ўсе даручэнні душцы, нарабіць слядоў бруднымі
Гаспадароў)
лапамі на канапе)

Работа над раздзелам можа быць завершана абмеркаваннем
пытанняў:
• У літаратурных персанажаў зусім розныя характары. Але
ці перашкаджае гэта іх сяброўскім адносінам? (Вучні павінны
ўбачыць згоду паміж героямі.)
• Чаму могуць навучыць адносіны ката Хамы і сабакі
Дзіка? (Вучняў неабходна падвесці да высновы, што калі нават
такія розныя знешне і па характары жывёлы знайшлі магчымасць мірнага суіснавання, то і чалавек павінен заўсёды шукаць
магчымасць зразумець іншых і падтрымліваць добрасуседскія
адносіны з тымі, хто нечым адрозніваецца ад яго.)
Пры аналізе раздзела «Дзік адбірае аладку…» увагу вучняў
варта сканцэнтраваць на здольнасці Дзіка ўгадваць усё
з паўслова, чытаць думкі, таму і чалавек павінен вельмі ўважліва
ставіцца да сваіх загадаў, каб не прынесці шкоду іншаму.
Пытанні і заданні, якія могуць быць выкарыстаны пры
аналізе радзела:
• Як бы вы вызначылі паводзіны Дзіка ў адносінах да Iны,
калі тая смакавала аладкі? (Падлашчванне.) Раскажыце, у чым
праяўляліся такія паводзіны сабакі.
• Ад каго атрымаў Дзік прапанову самастойна ўзяць аладкі?
Як вы ставіцеся да такой прапановы?
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• Да якой высновы прыйшоў Гаспадар пасля гэтага здарэння? Знайдзіце ў тэксце і зачытайце патрэбныя радкі.
Настаўнік адзначае, што ў творы «Добры хлопец Дзік» характар галоўнага героя раскрываецца праз узаемаадносіны яго
з іншымі героямі аповесці. Гэта Гаспадар, Гаспадыня, дзяўчынка
Iна і іншыя героі. Адны героі сустракаюцца часцей, напрыклад,
Гаспадар. Iншыя — адзін або некалькі разоў. У залежнасці ад
таго, якую ролю героі выконваюць у развіцці падзей, яны падзяляюцца на галоўных і другарадных.
• Звярніцеся да артыкула «Пра літаратурнага героя». Яшчэ
раз уважліва прачытайце пра асноўныя адрозненні галоўных
літаратурных герояў ад другарадных, затым разгледзьце табліцу
і знайдзіце ў ёй недакладнасці. Выпраўце іх.
Галоўныя літаратурныя героі

Другарадныя літаратурныя
героі

Марат, сын шаўца Міколы

Гаспадар Алесь

жончына сястра Наташа

Дзік

Браты Лявон і Алік

Чалавек у завулку

Гаспадыня

Кот Хама

Канстанцін Міхайлавіч (Якуб
Колас)

Дзяўчынка Iна

IV. Падвядзенне вынікаў, выстаўленне адзнак
V. Рэфлексія
Вучні насупраць абранай фразы прыклейваюць стыкеры.
Мне ўсё было зразумела, я ўсё паспяваў(-ла) рабіць.
Мне ўсё было зразумела, але патрэбна больш часу на роздум.
Мне не ўсё было зразумела, але я стараўся(-лася)
Я амаль што нічога не зразумеў(-ла).
VI. Дамашняе заданне
Прачытаць самастойна раздзел аповесці «Развітальнае слова», падрыхтавацца да франтальнага апытвання па пытаннях
да аповесці на с. 143–144.

Мэты чацвёртага ўрока: прааналізаваць з вучнямі раздзел
«Развітальнае слова», паглыбляць веды пра сюжэт літаратурнага твора і яго этапы; падагульніць веды па аповесці «Добры хлопец Дзік»
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па пытаннях да твора, а затым і да раздзела; выхоўваць цікавасць да
твораў Максіма Лужаніна; садзейнічаць фарміраванню ў свядомасці
вучняў патрэбы ўдумліва, з любоўю ставіцца да жывёльнага свету і за
дабро плаціць дабром.
Тып урока: урок камбінаванай будовы.

Ход урока
І. Агранізацыйны момант
IІ. Вывучэнне новага матэрыялу
Аналіз раздзела «Развітальнае слова».
• Як, на вашу думку, выражаюцца аўтарскія адносіны да
Дзіка ў наступным сказе: «Адно скажу, дзясяткі два гадоў назад дом наш збяднеў на аднаго сямейніка.» (Шчырае шкадаванне («дом збяднеў») блізкага члена сям’і, сябра («сямейніка»).)
• Што змянілася з таго часу, як Дзіка не стала? (Засталася
памяць пра яго ахвярную адданасць, пра вялікае сабачае сэрца.)
Настаўнік адзначыць, што аповедам пра смерць сабакі
завяршыўся сюжэт гэтага твора.
• Узгадайце, што такое сюжэт твора, і пералічыце яго
этапы, пры неабходнасці звярніцеся да Кароткага слоўніка
літаратурных паняццяў у вашым вучэбным дапаможніку.
(Сістэма падзей ў творы, дзе развіваецца і раскрываецца характар. Этапы: экспазіцыя, завязка, развіццё дзеяння, развязка.)
Настаўнік нагадае, што ў творы не абавязкова прысутнасць
усіх этапаў сюжэта, адзін з іх можа адсутнічаць.
• Што можна аднесці да экспазіцыі твора? (У экспазіцыі
паведамляецца пра месца, дзе адбываюцца падзеі, пра час, пра
герояў твора.)
• Назавіце падзею, без якой не змагло б нічога адбыцца, гэта
і будзе завязка твора. (З’яўленне ў Гаспадароў шчанюка.)
• Як вы лічыце, што адносіцца да развіцця дзеяння? (Усё тое,
што здарылася з героем на працягу твора: яго ўзаемаадносіны
з людзьмі, з катом Хамою і інш.)
• Ці прысутнічае ў творы кульмінацыя — момант найвышэйшай напружанасці? Назавіце гэты этап у раздзеле «Здарэнне ў
завулку». (Эпізод, калі Дзік прыціснуў рабаўніка да плота і дабіраўся да гарлянкі.)
• За кульмінацыяй ідзе развязка. Гэта тое, чым скончылася
расказаная аўтарам гісторыя. Назавіце эпізод, пасля якога дзеянне ў творы перастала развівацца. (Смерць сабакі Дзіка.)
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• Чаму ж твор не закончыўся паведамленнем пра гэту падзею, а працягнуўся расказам аўтара-апавядальніка? Ці можна сцвярджаць, што ў развітальным слове прагучала галоўная
думка гэтага твора? Паспрабуйце яе сфармуляваць. (Удумліва,
з любоўю ставіцца да жывёльнага свету і за дабро плаціць
дабром.)
IІI. Замацаванне
У якасці індывідуальных заданняў варта прапанаваць
пытанні да твора, якія прадстаўлены на с. 143—144 вучэбнага дапаможніка. Адказ на гэтыя пытанні можна правесці і як
франтальнае апытванне.
Пытанні і заданні да раздзела (с. 144) падагульняць веды па
раздзеле вучэбнага дапаможніка «Сцежкамі дзяцінства».
IV. Рэфлексія
• Ці спатрэбяцца вам у жыцці атрыманыя на ўроку веды
і ўменні? Калі так, то ў якіх сітуацыях?
V. Дамашняе заданне
Прачытаць самастойна два першыя раздзелы аповесці Міхася
Лынькова «Пра смелага ваяку Мішку і яго слаўных таварышаў».

Урокі 64—67. Міхась Лынькоў. «Пра смелага ваяку
Мішку і яго слаўных таварышаў»
Мэты першага ўрока: абудзіць цікавасць вучняў да твораў
прыгодніцкага характару; на прыкладзе двух першых раздзелаў
аповесці звярнуць увагу на яе займальны сюжэт, на хуткую змену падзей у творы; на майстэрства пісьменніка ў абмалёўцы ўзаемаадносін
Мішкі з яго маці; на выхаваўчыя метады, якімі карысталася мацімядзведзіца ў адносінах да свайго сына, а таксама на ўзаемаадносіны
Мішкі з іншымі героямі твора — Вясёлай Барадой і сабакам Жуком;
выпрацоўваць уменні аналізаваць празаічныя творы: складаць план
урыўка аповесці, даваць разгорнуты адказ на пытанне з элементамі
характарыстыкі літаратурнага героя; выхоўваць добразычлівае
стаўленне да хатніх, свойскіх жывёл і тых, якія жывуць у нашых лясах.
Тыпы ўрокаў: урокі камбінаванай будовы.
Абсталяванне: партрэт пісьменніка, мультымедыйная прэзентацыя жывёльнага свету нашай краіны або набор паштовак, на якіх
даюцца выявы звяроў.
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Эпіграф:

Якая асалода — жыць,
Знаць вартасць кожнае гадзіны,
Тым, што адкрыта, даражыць…
I адкрываць за дзівам дзіва.
Васіль Вітка.

Ход урока
I. Арганізацыйны момант
II. Праверка дамашняга задання
III. Вывучэнне новага матэрыялу
Настаўнік ва ўступным слове пра Міхася Лынькова і яго
твор «Пра слаўнага ваяку Мішку і яго слаўных таварышаў»,
дэманструе партрэт пісьменніка (Біяграфічныя звесткі пра
пісьменніка падрабязна пададзены пры вывучэнні яго твора
«Васількі»).
• Узгадайце назву твора Міхася Лынькова, які мы вывучалі
ў гэтым годзе? Якой тэме быў прысвечаны гэты твор? («Васількі».
У творы расказвалася пра падзеі Вялікай Айчыннай вайны, пра
тое, як змагаліся за нашу краіну дзеці. Адзін з іх — Міколка,
герой апавядання «Васількі» М. Лынькова.)
Настаўнік вызначыць тэму новага твора М. Лынькова
і пазнаёміць з мультымедыйнай прэзентацыяй (або наборам
паштовак) пра жывёльны свет нашай краіны.
Пасля знаёмства з першым раздзелем «Пра Мішкава
дзяцінства і аб тым, як ён маліну любіў» варта засяродзіць
увагу на ўзаемаадносінах Мішкі і яго маці, на тым, як старая
мядзведзіца выхоўвала свайго сына.
• Якія выхаваўчыя моманты практыкавала маці-мядзведзіца
ў адносінах да свайго сына?
Вучні раскажуць пра тое, што мядзведзіца вельмі сур’ёзна
адносілася да выхавання і свайго сына выхоўвала строга. А паколькі наш герой быў неслухам, то за ўсё свае штукі
атрымліваў ад мядзведзіхі па загрыўку. Яна вучыла сына лясной навуцы, а за непаслушэнства карала, часам задавала такога
чосу, што ён доўга не мог ачухацца.
• Прывядзіце прыклады, якія дапамогуць зразумець, што
мядзведзіца, нягледзячы на кухталі, вельмі любіла свайго сына.
Прыводзячы прыклады, вучні павінны прыйсці да высновы, што не толькі кухталі перападалі Мішку ад маці. Часцей,
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забыўшыся на Мішкава непаслушэнства, яна яго частавала і ласавала, бо вельмі любіла свайго сына.
• Ці толькі матчына навука давала магчымасць медзведзянятку набываць першыя жыццёвыя ўрокі? (Акрамя матчынай
навукі, Мішка атрымліваў веды пра навакольны свет і непасрэдна з ім сутыкнуўшыся. Ён пазнаёміўся з жабай, нават лізнуў
яе, і даведаўся, што гэтага рабіць нельга, бо «дні са тры язык
усё садніла, гарэніла». Сумны вопыт набыў Мішка і ад знаёмства з чмялём і пчоламі. Яны пакінулі пра сябе доўгую памяць
у мядзведзя. Але, дзякуючы гэтаму, герой пачаў іх абыходзіць.)
Аналіз раздзела «Пра Вясёлую Бараду і пра чорнага Жука»
можна правесці па пытаннях, якія патрабуюць разгорнутага адказу з элементамі характарыстыкі літаратурнага героя. Пытанні
можна прапанаваць наступныя:
• Ці можна сцвярджаць, што Барадаты, які часам фарсіў
перад Жукам, на самай справе быў яго найлепшым дружбаком.
Прывядзіце прыклады з тэксту, якія б пацвердзілі вашу думку.
• Хто з дружбакоў быў больш сур’ёзным? У чым гэта
праяўлялася?
• За што любілі чырвонаармейцы «вайсковых асоб» — Жука
і Вясёлую Бараду?
• Складзіце план другога раздзела, па ім перакажыце яго
змест і адначасова паспрабуйце даць ацэнку ўчынкам і паводзінам
Вясёлай Барады і чорнага Жука.
Прыкладны варыянт плана
1. Барадаты і чорны Жук — найлепшыя дружбакі.
2. Ганарыстыя выбрыкі Барадатага.
3. Дабыванне махоркі — любімы занятак Вясёлай Барады.
4. Агульныя забавы і заняткі Жука і Барадатага.
5. Узаемаадносіны чырвонаармейцаў і іх незвычайных сяброў.
IV. Замацаванне
• Прачытайце радкі з верша Васіля Віткі (яны могуць быць
запісаны на дошцы) і паразважайце, чаму менавіта гэтыя словы
мы выкарысталі ў якасці эпіграфа.
V. Дамашняе заданне
Пазнаёміцца з раздзеламі «Як Мішка трапіў на вайсковую
службу», «Дзіўны хворы», падрыхтаваць ілюстрацыі да абмеркаваных раздзелаў і падпісаць іх радкамі з твора (па жаданні).
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Мэты другога ўрока: працягваць аналізаваць змест аповесці
на прыкладзе раздзелаў «Як Мішка трапіў на вайсковую службу»,
«Дзіўны хворы»; паглыбляць уменні па плане падрабязна пераказваць невялікі ўрывак з аповесці, пры гэтым вылучаць эпізоды, важныя для характарыстыкі героя, знаходзіць сувязь паміж падзеямі;
выхоўваць пачуццё адказнасці за жывёльны свет нашай краіны.
Тып урока: урок камбінаванай будовы.
Абсталяванне: ілюстрацыі да твора, падрыхтаваныя вучнямі.

Ход урока
I. Арганізацыйны момант
II. Праверка дамашняга задання
Настаўнік ацэньвае малюнкі вучняў да твора і надпісы да іх.
Абагульняльныя пытанні па першым і другім раздзелах:
• Ці можна сцвярджаць па першым раздзеле, што Мішка
«смелы ваяка», а па другім, што Вясёлая барада і чорны Жук —
«слаўныя таварышы»?
• Як бы вы вызначылі адносіны чырвонаармейцаў да іх незвычайных сяброў?
III. Вывучэнне новага матэрыялу
Пытанні для аналізу па змесце прачытаных дома
раздзелаў
Раздзел «Як Мішка трапіў на вайсковую службу»
• Чаму аўтар пачынае раздзел апісаннем летняй раніцы?
(Аўтар дае такое падрабязнае апісанне, каб мы маглі яскрава
ўявіць карціну летняй раніцы ў лесе, пры гэтым пейзажная
замалёўка стварае адпаведны настрой у чытача: мы радуемся
за шчаслівага ласуна — Мішку, адчуваем яго захапленне жыццём, лясным камфортам улетку. Акрамя таго, апісанне даецца
і для таго, каб паказаць месца дзеяння, дзе адбудуцца далейшыя падзеі.)
• Што змяніла настрой нашага героя, калі ён, наласаваўшыся
малінамі, збіраўся ісці дадому? (Добры настрой змяніўся страхам ад сустрэчы з дзіўным, раней не бачаным зверам: страшыдлам з барадою. Але, заўважыўшы спалох гэтага дзіўнага
стварэння, Мішка ўзгадаў словы маці, што «няма на свеце звера мацней і храбрэй, чым яны, мядзведзі», асмялеў і надумаў
ухапіць Рагатага за бараду. Але Вясёлая Барада апярэдзіў мядзведзя, маланкай сігануў праз кусты і знік. Такім чынам,
Мішка аказаўся смялейшым за свайго ворага.)
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• Якая новая бяда звалілася на Мішку? (На яго напаў іншы
звер, не такі палахлівы, як «страшыдла з барадою». Ён ухапіў
Мішку за нагу, але наш герой злаўчыўся і ўкусіў звера за хвост.
Так і пакаціліся яны па паляне, кусаючы адзін аднаго. Новы
герой — Жук — аказаўся намнога смялейшым за Вясёлую Бараду, але і Мішка праявіў сябе сапраўдным героем.)
• Знайдзіце і прачытайце радкі твора, якія перадаюць стан
героя, калі ён трапіў у акружэнне людзей. («Эх, не есці цяпер
болей маліны… Успомніў пра матку і жалобна заскуголіў».)
Выпрацоўваць уменне ўзнаўляць сувязь паміж падзеямі ў творы дапаможа такое заданне:
• Назавіце прычыну, па якой Мішка апынуўся ў складанай жыццёвай сітуацыі: сам насам з невядомымі яму істотамі
і чырвонаармейцамі? (Самавольная Мішкава адлучка ў маліны
без дазволу маці стала прычынай, якая рэзка змяніла яго лёс.)
Пасля гэтага задання пажадана паразважаць з вучнямі пра
тое, як важна прыслухоўвацца да парад бацькоў, дарослых, а
таксама пра тое, што за кожны свой учынак неабходна несці
адказнасць.
• Як вы ацэньваеце ўчынак чырвонаармейцаў, якія «зрабілі
моцны нашыйнік і прывязалі да воза вяроўкаю» Мішку?
Пасля таго, як вучні выкажуць свае адносіны да ўчынка
чырвонаармейцаў, пажадана паразважаць пра стаўленне да жывых істот, якія жывуць у нас дома, або ў заапарках.
• Ці могуць быць прычыны, якія апраўдваюць пазбаўленне
волі жывой істоты?
Работу над раздзелам «Дзіўны хворы» можна пачаць са
складання плана. Работа з планам дапаможа фарміраваць
у вучняў уменні падрабязна пераказаць гэты раздзел аповесці.
Прыкладны план
1. Чырвонаармейцы прывучаюць Мішку да парадку.
2. Паездка на капцёрскім возе.
3. Незвычайная Мішкава хвароба — адмаўленне ад любой ежы.
4. Прыход доктара.
5. Вялікі Мішкаў талент да фокусаў.
6. Складаны дыягназ.
7. З’яўленне капцёра.
8. Канфуз і выкрыццё сімулянта.
9. Прымусовае перасяленне на новую кватэру.
10. Нечаканы падарунак Барадатаму.
11. Канчатковы пераезд на воз ружэйна-кулямётнага парку.
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Калі ёсць такая неабходнасць, то настаўнік да кожнага пункта плана можа прапанаваць дадатковае заданне. Напрыклад,
да 3-га пытання плана можна прапанаваць наступнае.
• Па прыведзеным ніжэй урыўку пазнайце, якую з’яву
апісвае аўтар.
«Хрумстае Мішка цукар, аж сапе і ні пра якія харчы не
дбае. Нічога другога ў рот не бярэ, акрамя хіба малака ды
вадзіцы чыстай».
Наступны этап урока — работа з тэкстам па вылучэнні
эпізодаў, важных для характарыстыкі галоўнага героя. Напрыклад:
• Якія эпізоды раздзела характарызуюць Мішку як асобу
знаходлівую і прагную да ласункаў?
• Знайдзіце ў тэксце і зачытайце радкі, якія сведчаць пра
героя як добрага сябра?
IV. Замацаванне
• За што любілі Мішку камандзіры і чырвонаармейцы, яго
сябры — Барадаты і Жук?
V. Дамашняе заданне
1. Вывучыць на памяць пачатак раздзела «Як Мішка трапіў
на вайсковую службу» да слоў «I Мішка стараўся».
2. Пазнаёміцца з раздзеламі «Як Мішку скралі і што з таго
выйшла»; знайсці ў школьнай бібліятэцы аповесць без скарачэння і прачытаць адзін або некалькі раздзелаў, якія не ўвайшлі
ў вучэбны дапаможнік (на выбар).

Мэты трэцяга ўрока: аналізаваць змест аповесці на прыкладзе раздзела «Як Мішку скралі і што з таго выйшла»; паглыбляць
навыкі выразнага чытання празаічнага твора і ўменні перадаваць
пры чытанні эмацыйны стан герояў, а таксама аўтарскае стаўленне
да Мішкі, Барадатага і Жука: сімпатыю і стоены гумар; выхоўваць
добразычлівае стаўленне да герояў.
Тып урока: урок камбінаванай будовы.
Абсталяванне: кніга з аповесцю М. Лынькова «Пра смелага ваяку
Мішку і яго слаўных таварышаў».
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Ход урока
I. Арганізацыйны момант
II. Праверка дамашняга задання
Настаўнік аналізуе выразнае чытанне на памяць (урывак з тэксту). Пры гэтым вучні таксама прымаюць удзел у ацэньванні майстэрства сваіх аднакласнікаў.
У якасці індывідуальнага задання можна прапанаваць тым вучням, якія чыталі дадатковы тэкст, пазнаёміць з ім аднакласнікаў.
III. Вывучэнне новага матэрыялу
Пытанні для аналізу раздзела «Як Мішку скралі і што з таго
выйшла»:
• Назавіце асноўную прычыну, па якой госці са шматлікіх
батальёнаў дывізіі частавалі Мішку прысмакамі. Зачытайце
адпаведныя радкі тэксту, якія пацвердзілі б ваша меркаванне.
(Усе байцы дывізіі марылі, каб незвычайны артыст быў і ў іх
батальёне: «Мішкава вядомасць рабілася з кожным днём усё
большай і большай...».)
• Пры якіх загадкавых абставінах знік Мішка з трэцяга батальёна? (Яго спачатку спакусілі мёдам: ён цёмнай ноччу пайшоў
за ім аж да суседняга палка, а там на яго накінуліся і прывязалі
да воза.)
• Раскажыце пра паводзіны Барадатага і Жука, якія сведчаць пра сяброўскія адносіны паміж імі і Мішкам. (Калі Мішка
нечакана знік, то абодва персанажы сумавалі па ім, а Барадаты
нават махорку перастаў выпрошваць у чырвонаармейцаў.)
• Знайдзіце ў тэксце і зачытайце ўжытыя аўтарам словы і выразы, якія сведчаць пра вялікі сум герояў па сваім згубленым таварышу. (Аўтар не толькі гаворыць, што яны сумавалі, але і параўноўвае
стан Вясёлай Барады і чорнага Жука з паводзінамі тручаных мух:
«Хадзілі абодва, як тручаныя мухі, таксама па Мішку сумавалі»).
• Як адпомсціў Мішка за прымусовае ўтрыманне ў чужым
батальёне? (Ён учыніў рабаўніцтва: сярод ночы перацягнуў
у свой родны трэці батальён не толькі харчовыя запасы з суседняга батальёна, але і махорку.)
• Знайдзіце ў тэксце і зачытайце радкі, у якіх расказваецца
пра «цікавую сцэнку», якая нагадвала не то ўрачыстую вячэру,
не то шыкоўны баль па прычыне нечаканай сустрэчы найлепшых
дружбакоў: Мішкі, Вясёлай Барады і Жука («На невялічкай палянцы сядзелі Мішка, Барадаты і Жук і спраўлялі…»).
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• Уявіце сябе мастаком, якому далі заданне намаляваць
галоўных герояў у момант іх сустрэчы. Раскажыце, што было б
намалявана на вашай карціне. (Вучні падзеляцца сваім бачаннем сустрэчы галоўных герояў.)
IV. Замацаванне
• Што новага ў характары Мішкі адкрылася ў раздзеле «Як
Мішку скралі і што з таго выйшла»? (Вучні адзначаць, што герой у раздзеле прадэманстраваў вернасць сяброўству — ён не
здрадзіў сваім сябрам і за штодзённымі клопатамі не забыўся
пра іх. I гэта даказаў, калі арганізаваў ім святочную вячэру.
V. Дамашняе заданне
Пазнаёміцца з раздзелам «Мішка — герой», а таксама з новымі раздзеламі аповесці М. Лынькова (на выбар).

Мэты чацвёртага ўрока: прааналізаваць раздзел «Мішка-герой»,
падагульніць веды пра галоўнага героя твора і яго таварышаў;
развіваць вуснае і пісьмовае маўленне ў час аповеду пра далейшы
магчымы лёс герояў, а таксама пры напісанні літаратурнага дыктанта па аповесці, спыніцца на жанравых адметнасцях твора (аповесць);
удасканальваць навыкі карыстання даведачным апаратам вучэбнага
дапаможніка.
Тып урока: урок камбінаванай будовы.

Ход урока
I. Арганізацыйны момант
II. Праверка дамашняга задання
Вучні, якія самастойна азнаёміліся с раздзеламі аповесці,
дзеляцца з вучнямі класа сваімі ўражаннямі і разважаннямі
пра Мішку і яго сяброў.
III. Вывучэнне новага матэрыялу
Пытанні для аналізу раздзела «Мішка-герой»:
• Раскажыце пра Мішкавы заняткі фізкультурай. (Асноўная
прычына яго заняткаў — халодная позняя восень, грэцца
каля цяпельца не заўсёды небяспечна, можна сябе абсмаліць.
Таму, каб размяць здранцвелыя ногі і крыху сагрэцца, Мішка
практыкаваў кожную раніцу лазіць на высокую хвою.)
215

• Знайдзіце ў тэксце і зачытайце радкі, якія патлумачаць,
чаму Мішка «гоцнуўся» на каня ззаду ў конніка. («I ледзь не
зваліўся Мішка з хвоі, калі…»)
• Як Мішка ператварыўся ў Міхайла Iванавіча Таптыгіна?
(Яго сталі так называць за геройскі ўчынак — Мішка нарабіў
перапуду сярод ворагаў, калі саскочыў з хвоі і зароў на ўсё
мядзведжае горла — і тым самым дапамог чырвонаармейцам
ушчэнт разбіць атрад коннікаў.)
• Ці падзяляеце вы думку аўтара, што Мішка з’яўляецца
сапраўдным героем? Прывядзіце прыклады па ўсім змесце
аповесці. (Вучні выкажуць сваё меркаванне.)
• Паразважайце, як мог бы скласціся далейшы лёс Мішкі
і яго сяброў. (Напрыклад, далейшы лёс герояў мог бы быць
такі: Барадатага з Жукам пасля вайны забраў бы хто-небудзь
з чырвонаармейцаў да сябе. А вось з Мішкам было б інакш.
Вялікі мядзведзь не можа жыць ні ў гарадской кватэры, ні ў вясковай хаце. Хутчэй за ўсё, Мішка трапіў бы ў заапарк, дзе б працягваў паказваць свае фокусы наведвальнікам. А тыя б з задавальненнем частавалі яго цукеркамі.)
Настаўнік адзначыць, што некалькі ўрокаў запар адбывалася
знаёмства з прыгодамі Мішкі і яго таварышаў і, безумоўна, мы
звярнулі ўвагу на тое, што гэты твор адрозніваецца ад апавядання большым аб’ёмам. Усе падзеі, якія адбываюцца ў творы,
звязаны непасрэдна з адным героем Мішкам. У творы расказваецца пра яго ўзаемаадносіны з іншымі дзейнымі асобамі. Шмат
часу прайшло з таго моманту, калі мы ўпершыню пазнаёміліся
з героем да моманту развітання з ім.
• Як называецца такі твор? (Аповесць.)
• Звярніцеся да Кароткага слоўніка літаратурных паняццяў,
знайдзіце і зачытайце, што называецца аповесцю (с. 187. Аповесць — пераважна празаічны твор…).
• Узгадайце прозвішча аўтара і назву вывучанай папярэдне
аповесці пра няўрымслівага, разумнага, надзейнага сябра-сабаку. (Максім Лужанін «Добры хлопец Дзік».)
IV. Замацаванне
Каб праверыць, з якой увагай вы ставіліся да мастацкага
слова Міхася Лынькова, прапануецца літаратурны дыктант па
змесце і мове аповесці «Пра смелага ваяку Мішку і яго слаўных
таварышаў».
• Вайсковы чалавек, які адказвае за захаванне прадуктаў.
(Капцёр.)
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• Што рабіў Мішка з ненавіснымі сінімі штанамі камандзіра
польскіх уланаў? (Шкуматаў.)
• Як называецца вялікі беспарадак, неразбярыха, якую ўчынілі
Мішка з Жукам пад час сваёй першай сустрэчы? (Вэрхал.)
• Як назваў аўтар кароткі хвост Барадатага, калі апісваў
яго знешні выгляд: «Шэрая ўзлахмачаная поўсць, вечна ў рэп’ях,
у саломе. Левы рог напалавіну збіты — страціў дзесьці ў гарачых бойках…» (Куртаты.)
• Якое прозвішча атрымаў Мішка за свой геройскі ўчынак —
дапамог разбіць атрад варожых коннікаў. (Таптыгін.)
• Пасля чарговага пакарання за непаслушэнства, Мішка
ішоў па матчыных слядах, не адступаючы ад яе ні на крок, ціха,
разважна… Устаўце слова, якое абазначае стан героя ў кепскім
настроі, з апушчанай галавой. (Панура.)
• Назавіце істоту, сустрэча з якой выклікала шмат эмоцый:
Мішка так зароў, што маці з бярлогі выскачыла. А нос дні са
два пух з таго часу і гарэў. (Чмель.)
• Што зрабіў з Мішкай у выхаваўчых мэтах яго бацька?
Сляды яго зубоў старанна потым залізвала маці. (Скубануў.)
У залежнасці ад узроўню падрыхтоўкі класа гэтыя заданні
могуць быць прапанаваны для самастойнай работы вучняў. Адказы на гэтыя пытанні вучні змогуць знайсці ў тэксце твора.
V. Дамашняе заданне
Падрыхтаваць вусную замалёўку пра аднаго з герояў твора. Прыгадаць найбольш цікавыя здарэнні з ім, выказаць свае
адносіны да яго (с. 186, пытанне № 4).
Узор вуснай замалёўкі пра аднаго з герояў твора (Жука).

Адным з маіх любімых герояў у творы Міхася Лынькова «Пра
смелага ваяку Мішку і яго слаўных таварышаў» з’яўляецца Жук.
Мне падабаецца яго смеласць. У эпізодзе, калі мы ўпершыню
знаёмімся з ім і Рагатым, Жук самааддана кідаецца ратаваць сябра.
Ён змагаўся з мядзведзем, не саступаў яму аж да таго часу, пакуль
яго не адцягнулі чырвонаармейцы.
Выклікае павагу памяркоўнасць Жука. У агульных забаўках ён першым саступае, калі Барадаты не пакідае сваіх ганарыстых выбрыкаў.
У той жа час сабака здольны паказаць сваё незадавальненне тытунёвымі
практыкаваннямі свайго сябра. Ён тады заліваецца брэхам і аж б’е хвастом ад вялікай знявагі да яго.
Неабходна адзначыць у характары Жука і адданасць сяброўству,
клопат пра таварыша. Калі прапаў Мішка, Жук з Барадатым «хадзілі
абодва, як тручаныя мухі… па Мішку сумавалі».
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Урок 68. Падагульняльны ўрок
Мэты ўрока: падвесці вынікі навучальнага года і прапанаваць
спіс літаратуры для чытання летам.
Тып урока: урок камбінаванай будовы.

Ход урока
I. Арганізацыйны момант
II. Праверка дамашняга задання
Праслухаць падрыхтаваныя вучнямі замалёўкі пра аднаго з
герояў твора Міхася Лынькова «Пра смелага ваяку Мішку і яго
слаўных таварышаў».
III. Падагульненне вывучанага матэрыялу
Настаўнік можа высветліць уражанні вучняў ад курса
літаратуры або прапануе выканаць творчае заданне.
Разгадванне крыжаванкі (групавая работа)
Утоенае слова (па вертыкалі) абазначае агульную назву твораў
паэзіі, прозы і драматургіі.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1. Назва верша У. Караткевіча пра восеньскую прыгажосць прыроды. 2. Назва адной з гераінь казкі Я. Коласа. У казцы ў алегарычнай форме перададзена заклапочанасць пісьменніка лёсам роднай
зямлі. 3. Сорт яблык, які адпавядае назве апавядання А. Кудраўца.
4. Апісанне знешняга выгляду героя. 5. Агульная назва твораў вуснай народнай творчасці. 6. Карціна прыроды ў літаратурным творы. 7. Назва апавядання Г. Далідовіча. У творы аўтар расказвае
гісторыю пра трагічны лёс Міці Бокуця. 8. Назва народнай казкі
218

пра верных сяброў, якія разам пераадольваюць жыццёвыя нягоды. 9. Агульная назва твораў, якія распавядаюць пра незвычайныя
прыгоды літаратурных герояў, іх падарожжы, вандроўкі. 10. Форма
мастацкай крытыкі адмоўных з’яў у жыцці і чалавечых паводзінах
шляхам высмейвання. 11. Як у сваёй казцы называе У. Караткевіч
стан бацькі, які сваёй мудрасцю і вопытам дапамог сыну пазбавіцца
многіх бед. 12. Асноўная абагульненая думка, сэнс мастацкага твора,
які ўвасабляецца праз тэму, вобразы, мастацкія апісанні і карціны.
Адказы:
1. «Лісце». 2. Крыніца. 3. «Цітаўкі». 4. Партрэт. 5. Фальклорныя.
6. Пейзаж. 7. «Страта». 8. «Музыкі». 9. Прыгодніцкія. 10. Камічнае.
11. Нямоглы. 12. Iдэя.

Для правядзення гэтага ўрока можна таксама выкарыстоўваць
заданні з кнігі: Беларуская літаратура: зборнік творчых заданняў
для тэматычнага кантролю: 5–9 класы: дапам. для настаўнікаў
устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / I. М. Гоўзіч [і інш.]. — Мінск: Аверсэв, 2012. — (Кантрольна-вымяральныя матэрыялы). — С. 26–28.
У канцы ўрока прапануецца спіс літаратуры для чытання на
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ДАДАТКI

Д А Д АТА К 1

Вуснае выказванне на тэму
«Пароль неўміручасці — родная мова»
У гэтай крылатай фразе найперш прываблівае слова
«неўміручасць». Чамусьці адразу згадваецца «Паэма пра явар
і каліну» У. Караткевіча. У ёй распавядаецца пра каханне беларускага ваяра і прускай дзяўчыны. Усе абураны, паўсталі супраць
іх і раяць адмовіцца ад сваіх пачуццяў, бо «Немец з прусам кроў
нашу п’е... Яна пруска! Балтка! Рабыня!»
Ваяр не слухае нікога і «плыве на хвалях кахання». Нарэшце
князь дае дазвол на шлюб беларуса з прускай. У канцы паэмы
мы бачым, што маці-беларуска, не вытрымаўшы здрады, атручвае
і дзяўчыну, і роднага сына. У памяць аб закаханых на іх магілах
пасадзілі явар і каліну — сімвал высокіх, прыгожых пачуццяў.
Але мне прыпомнілася не тэма неўміручага кахання, а іншае.
Дзяўчына ў паэме была прускай па нацыянальнасці. А дзе зараз гэты народ, яго мова і дзяржава? Iх няма. Мова знікла.
Дзяржаўнае ўтварэнне, якое некалі было адным з самых моцных
у Еўропе, распалася. Цяпер частка Прусіі — Калінінградская
вобласць Расіі. На сучасным этапе развіцця лінгвістыкі прускую мову ведае толькі некалькі даследчыкаў у свеце. Зараз
назвы Прусія, прусы, прускі ўзгадваюцца толькі ў гістарычных
помніках ды літаратурных творах, як у нашым прыкладзе.
На маю думку, у ланцужку МОВА — НАРОД — ДЗЯРЖАВА на першым месцы знаходзіцца мова, таму што мова — наша
першааснова. Мова — гэта душа народа, векавая праца многіх
пакаленняў, люстэрка духоўнага жыцця і творчасці грамадства.
Яшчэ Ф. Багушэвіч называў мову вопраткай душы. Жыве мова —
жыве народ, жыве памяць продкаў. Няма мовы — няма суцяшэння ў горы, няма слоў радасці. Я таксама прытрымліваюся думкі,
што ў сваёй мове, вусна-паэтычнай творчасці, гісторыі, мастацкай
і навуковай літаратуры, героях і сімвалах кожны народ сцвярджае і пакідае нашчадкам для наследавання сваё разуменне высакароднага, каштоўнага і прыгожага. Тым самым ён уносіць
уклад у сусветную скарбніцу каштоўнасцей, даказвае сваё права
на існаванне ў вялікай шматгалосай сям’і дзяржаў і народаў.
Тым, хто недаацэньвае значэнне мовы ў жыцці народа, я б задала пытанне: ці доўга пражыве дрэва, калі ў яго абсячы карані?
Канешне, хутка, а з народам, калі ў яго адабраць родную зямлю, родную мову? Загіне і народ ці, дакладней сказаць, страціць
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сваю адметнасць, самабытнасць, стане, як фігурка ў дзіцячым
наборы алавяных салдацікаў. Так сталася з прускім народам і яго
мовай. Такое можа здарыцца з любым народам, які не шануе, не
беражэ матчыну мову.
Нядаўна я чытала кнігу А. Я. Міхневіча «Мова, якой няма...».
Мяне ўразіў пералік мёртвых моў. Сярод іх санскрыт, хецкая,
ілірыйская, палабская, лужыцкая, скіфская і шмат іншых моў.
Боязна падумаць, што калі-небудзь у гэты спіс патрапіць наша
беларуская мова. Але я ўпэўнена, што такое ніколі не здарыцца
дзякуючы намаганням сапраўдных патрыётаў Беларусі.
Я ўпэўнена, што думаю так не адна. У першую чаргу ў шэраг
сваіх аднадумцаў магу залічыць вядомага беларускага паэта
Алеся Бачылу, пяру якога належыць верш «Не забудзьма ж...».
Аўтарская пазіцыя, якая выяўляецца ў двух першых радках, —
гэта і мая пазіцыя, таму я часта цытую іх, калі мне даводзіцца
гаварыць аб значэнні роднага слова: «Як у спёку ратуе ад смагі
вада, // Так і думы людскія ўратоўвае мова...».
I яшчэ я цалкам пагаджаюся з сербскім сатырыкам Б. Нушычам, які ў сваёй «Аўтабіяграфіі» пісаў: «Я разумею, што
народ можа знікнуць, а мова прадаўжае жыць, але каб знікла
мова, а народ застаўся, гэта вышэй майго разумення».
Д А Д АТА К 2

Прыгаворкі-зачыны ў казках
Беларускія народныя казкі

Было яно ці не было,
праўда ці няпраўда, —
паслухаем лепш, што
казка кажа

Зачынаецца казка ад
сіўца і ад вешчага кавурца… Хто будзе казку слухаць, таму будзе вялікая
ўзнагарода

Рускія народныя казкі

Было это дело на море, на океане.
На острове Кидане стоит дерево золотые маковки, по этому дереву ходит кот
Баюн, — вверх идёт — песню поёт, а
вниз идёт — сказки сказывает.
Вот было бы любопытно и занятно
посмотреть.
Это не сказка, а ещё присказка идёт, а
сказка вся впереди
А кто мою сказку будет слушать, так
тому соболь и куница, и прекрасная
девица, сто рублей на похмелье и пятьдесят на прогулянье
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Беларускія народныя казкі

У некаторым царстве, але
толькі не ў тым, у каторым мы жывем…

Рускія народныя казкі

Без присказки сказка, что без полозьев
салазки: из горы по льду нету им ходу,
а по гладкому пути нечего их за собой
везти.
Слушайте диковинные речи: у дяди
Луки были полати подле печи, мост
стоял поперек реки, картофель родилась в земли, а рожь зрела на колоси.
Не любо, не слушай, а врать — не
мешай
У некаторым царстве і
На море, на океане, на острове Буяне
некаторым гасударстве, на есть бык печеный. В одном боку у быка
моры-акіяне, на востраве нож точеный, а в другом — чеснок толБуяне стаіць дуб зялёны, ченый. Знай режь, в чеснок помакивай
а пад дубам бык пячоны, да вволю ешь. Худо ли! То еще не сказі ў яго баку нож тачоны, і ка, а присказка. Сказка вся впереди.
гэты ножык дабываецца.
Как горячих пирогов поедим да пива
I то яшчэ не казка, толькі попьем, тут и сказку поведем.
прыказка, а хто маю казку
будзе слухаць, так таму
собаль і куніца, і прыгожая дзявіца, сто рублей
на вяселле, а пяцьдзясят
на прагулянне
Пачнём казку, а не казЖили-были два крестьянина: один —
ку, ды прыказку, казка
Антон, другой — Агафон. «Послушай,
будзе заўтра пасля абеда, брат!» — говорит Антон. — Бедовая
пад’еўшы мяккага хлеба
туча к нам несется». А сам как лист
трясется: — «Ну, что ж за беда!» —
«Да ведь град пойдет, весь хлеб побьет!» — «Какой град! Дождь будет».
— «Ан град! Ан дождь!» «Не хочу
говорить с дураком!» — сказал Антон
да хвать соседа кулаком. Ни град, ни
дождь нейдет, а у них из носов да ушей
кровь льет. Это еще не сказка, а присказка, сказка будет впереди — завтра
после обеда, поевши мягкого хлеба…
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Д А Д АТА К 3

Прыгаворкі-канцоўкі ў казках
Беларускія народныя казкі

Рускія народныя казкі

Я там быў, мёд-пітво піў, па барадзе цякло, а ў роце не было. Далі
мне там боты шкляныя, капялюш
васковы, сурдут папяровы. Як я
быў рады, пайшоў, падскокваючы,
дахаты. Iшоў, ішоў, спаткнуўся на
камень, а боты — дзын, дзын! —
і пабіліся. Дождж паліўся — сурдут
размок і з плеч зваліўся,
а потым сонца як прыпякло, дык
з капелюша і пацякло. Пайшоў я
дахаты, каб даць сабе якой рады.
Знайшоў па дарозе вясло, мяне
сюды і прынясло. Вам — казка,
а мне абаранкаў вязка
Як бал скончыцца, тады і казка будзе далей гаварыцца, а цяпер уся
I я якраз на вяселлі там была. Далі
мне там шкляныя боты, далі смаляную кабылку, далі рэпны вазок, каб
дахаты ехала; з рэпы, хораша прыбраны, далі мне сіні каптан, папяровую хустку. Iду я, іду ў шкляных
ботах, як папаў камень пад ногі,
тыц гэтымі ботамі — і разбіліся. Iду
басяком. Сонца прыгрэла — смаляная кабылка растапілася, рэпны
вазок абцярушыўся. Як пайшоў
дождж! Хустка мая ўся размокла
і няма. I прыйшла я пяшком у Забрэжжа. А варона сядзіць на дрэве
і кажа: «Сінь каптан! Сінь каптан!»
Я думала: «Скінь каптан! Скінь
каптан!» I скінула. I прыйшла так у
адной сукенцы. Бачыце вы мяне?

И я там был, мед вино пил;
хоть в рот не попало, а по бороде текло — вот она у меня
и побелела!

Сказка вся — говорить
нельзя
А уж как я вас распотешу,
дорогие мои подруженьки: «Я
тоже на свадьбе была, медпиво пила, по усам текло, а
в рот ни капли не попало;
ела я капусту, а в брюхето пусто. Дали мне колпак,
стали со двора толкать;
дали мне шлык, а я в подворотню шмыг! Дали мне
синь-кафтан; летят синицы
да кричат: «Синь-кафтан,
синь-кафтан!»«. А мне послышалось: «Скинь кафтан!»
Скинула я и бросила по дороге. Дали мне красные сапоги; летят вороны и кричат:
«Красные сапоги, красные
сапоги!» А мне послышалось:
«Краденые сапоги, краденые
сапоги!» Сняла да и бросила
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Беларускія народныя казкі

I я там быў, мёд-віно піў, па барадзе цякло, у рот не папала. Далі
мне адтуль смаляную кабылку
ехаць, рэпава сядло, гарохавую
пугу. Еду я адтуль, аж у мужыка
ток гарыць. Я пайшоў тушыць,
кабыла ад агню растала, сядло
свінні з’елі, пугу вароны расклявалі.
Адтуль я далей пехатою пайшоў, да
вас прыйшоў і гэтую казку расказаў
Я там быў, мядок з перцам піў,
міма губ ішло, у рот ні ўплыло.
Парэзалі каравай, далі мне кусок,
але я заглядзеўся на суседаву хату,
што з яе дым ідзе, а сабака з-пад
полу цап за каравай і ўцёк
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Рускія народныя казкі

Вам — сказку, а мне — бубликов связку, гречневой
кашки в крашеной чашке,
масла горшок да горячий
пирожок

С неба упали три яблока:
одно тому, кто слушал, другое тому, кто рассказывал,
третье — всем остальным

Д А Д АТА К 4

Тэхналагічная карта рэфлексіі «Казачныя астравы»
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Д А Д АТА К 5

Рэфлексія «Смайлікі»
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