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ВУЧЭБНАЯ ПРАГРАМА ПА ВУЧЭБНЫМ ПРАДМЕЦЕ 

"ЛIТАРАТУРНАЕ ЧЫТАННЕ" ДЛЯ III - V КЛАСАЎ ПЕРШАГА АДДЗЯЛЕННЯ ДАПАМОЖНАЙ 
ШКОЛЫ (ДАПАМОЖНАЙ ШКОЛЫ-IНТЭРНАТА) З БЕЛАРУСКАЙ МОВАЙ НАВУЧАННЯ 

 
ГЛАВА 1 

АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННI 
 

Мастацкае слова з'яўляецца магутным сродкам фармiравання асобы, выхавання 
грамадзянскай i духоўнай культуры чалавека. Кнiга традыцыйна дапамагае пазнанню, 
фармiраванню светапогляду, пашырэнню кругагляду, дае магчымасць стаць цiкавым суразмоўцам. 
Вучэбны прадмет "Лiтаратурнае чытанне" прызначаны ўвесцi ў свет мастацкай лiтаратуры, 
заахвоцiць да чытання кнiг, закласцi асновы чытацкай культуры i чытацкай самастойнасцi. На ўроках 
лiтаратурнага чытання ажыццяўляецца работа з дзiцячай кнiгай, адбываецца авалоданне навыкамi 
чытання i першапачатковымi чытацкiмi ўменнямі. 

Вучэбная праграма па вучэбнаму прадмету "Лiтаратурнае чытанне" (далей - вучэбная 
праграма) накiравана на актывiзацыю зносiн на беларускай мове гэтай катэгорыi вучняў i з'яўляецца 
адной з крынiц набыцця iмi вiтагенных ведаў, якiя дапамагаюць фармiраванню жыццяздольнай 
асобы. 

Урокi лiтаратурнага чытання ў III - V класах першага аддзялення дапаможнай школы 
(дапаможнай школы-iнтэрната) (далей - дапаможная школа) не з'яўляюцца прапедэўтыкай 
лiтаратурнай адукацыi. Iх аснову складае фармiраванне ўмення правiльна, асэнсавана i выразна 
чытаць невялiкiя па аб'ёме мастацкiя творы, авалоданне навыкамi i ўменнямi элементарнага аналiзу 
твора, характараў дзейных асоб, iх учынкаў. Пры выбары зместу навучання ўвага звяртаецца на 
мастацка-эстэтычную каштоўнасць твораў, iх адпаведнасць узростава-псiхалагiчным асаблiвасцям 
i магчымасцям дзяцей з лёгкай iнтэлектуальнай недастатковасцю, карыснасць для працэсу iх 
сацыяльнага i сацыяльна-эмацыянальнага развiцця, што непасрэдна ўплывае на характар 
сацыялiзацыi i сацыяльнай адаптацыi навучэнцаў. Яшчэ адным крытэрыем з'яўляецца 
нацыянальна-культурная адметнасць матэрыялу. Асаблiвасцi пазнавальнай дзейнасцi ў цэлым, i 
маўлення ў прыватнасцi, характэрныя для вучняў дапаможнай школы, абумоўлiваюць элементарна-
практычны характар iх навучання. 

Навучанне лiтаратурнаму чытанню грунтуецца на наступных тэарэтычных падыходах: 

мульцiкультурным (увядзенне навучэнца ў свет нацыянальнай культуры ў адзiнстве з 
агульначалавечымi каштоўнасцямi); 

кампетэнтнасным (авалоданне абагульненымi спосабамi дзейнасцi на падставе вiтагенных 
ведаў); 

дыферэнцыраваным (улiк пазнавальных магчымасцей, прыроды iнтэлектуальнай 
недастатковасцi). 

Канцэптуальнымi палажэннямi вучэбнага прадмета "Лiтаратурнае чытанне" з'яўляюцца: 

практыка-арыентаваны характар навучання, накiраваны на фармiраванне жыццяздольнай, 
падрыхтаванай да самастойнага жыцця асобы; 

карэкцыйная накiраванасць навучання, якая прасочваецца ў карэкцыi не толькi фанетыка-
фанематычнага i лексiка-граматычнага бакоў маўлення, але i асобы ў цэлым. 

Прынцыпы навучання лiтаратурнаму чытанню: 

улiк псiхалагiчных асаблiвасцей успрымання мастацкай лiтаратуры навучэнцамi; 

практычная накiраванасць зместу навучання i карысць для сацыяльна-эмацыянальнага 
развiцця; 



улiк асаблiвасцей пазнавальнай дзейнасцi; 

карэкцыйная накiраванасць навучання. 

Мэта вучэбнага прадмета - фармiраванне культурнага i свядомага чытача, якi валодае 
навыкамi чытання, арыентаванага на ўзбагачэнне сацыяльнага вопыту i паспяховую iнтэграцыю ў 
грамадстве. 

Рэалiзацыя мэты прадугледжвае рашэнне шэрагу задач: 

развiццё цiкавасцi да чытання i выхаванне любовi да кнiгi як крынiцы ведаў; 

навучанне правiльнаму, усвядомленаму, выразнаму чытанню ўголас i моўчкi (сам сабе); 

фармiраванне элементарных чытацкiх уменняў i абагульненых спосабаў вучэбнай дзейнасцi; 

развiццё i карэкцыя пазнавальных працэсаў, маўлення i асобы дзяцей з iнтэлектуальнай 
недастатковасцю; 

выхаванне грамадзянскiх i маральна-этычных якасцей асобы i садзейнiчанне сацыяльнай 
адаптацыi навучэнцаў шляхам арыентацыi зместу навучання на пашырэнне i паглыбленне ведаў аб 
навакольным свеце i засваенне сацыяльнага вопыту. 

Сiстэматычнае навучанне лiтаратурнаму чытанню пачынаецца пасля навучання грамаце. У I - 
II класах вучні знаёмяцца з алфавiтам, гукамi роднай мовы, вучацца чытаць склады розных вiдаў i 
выпрацоўваюць механiзм пераходу ад чытання па складах да чытання ўголас цэлымi словамi. На 
заключным этапе навучання грамаце адпрацоўваецца навык iнтанацыйна аб'ядноўваць словы ў 
словазлучэннi i сказы. 

У III класе працягваецца выпрацоўка ўмення чытаць уголас цэлымi словамi простых слоў i 
складовае чытанне шматскладовых слоў. У залежнасцi ад iндывiдуальных магчымасцей паступова 
паскараецца тэмп чытання. Пры чытаннi ўголас увага звяртаецца на ўдасканаленне 
гукавымаўлення, прасодыкi, на эмацыянальны характар твора. Аўдзiраванне застаецца 
абавязковым вiдам маўленчай дзейнасцi, бо ўспрыманне тэкстаў на слых дазваляе арганiзаваць 
работу па развiццi слоўна-лагiчнага мыслення навучэнцаў i слыхавога ўспрымання, а таксама дае 
ўзор правiльнага лiтаратурнага маўлення. Пераход да чытання моўчкi (сам сабе) звязаны з 
удасканаленнем тэхнiкi чытання. 

У IV - V класах удасканальваецца навык свядомага чытання цэлымi словамi ўголас, 
выпрацоўваецца ўменне чытаць сам сабе. Працягваецца навучанне элементарнаму аналiзу 
мастацкага твора. 

Структура дадзенай вучэбнай праграмы змяшчае раздзелы "Прыкладная тэматыка чытання", 
"Чытанне", "Чытацкiя ўменнi", "Пазакласнае чытанне", "Асноўныя патрабаваннi да вынiкаў вучэбнай 
дзейнасцi навучэнцаў". 

"Прыкладная тэматыка чытання" ўключае прыкладны пералiк тэм для чытання (раздзелы 
вучэбнага дапаможнiка). Колькасць гадзiн, прыведзеная ў дужках, таксама з'яўляецца прыкладнай. 

Раздзел "Чытанне" змяшчае вiды i спосабы чытання, якасныя кампаненты чытання 
(правiльнасць, усвядомленасць, выразнасць, бегласць). 

Раздзел "Чытацкiя ўменнi" ўключае пералiк уменняў, якiмi авалодваюць дзецi з 
iнтэлектуальнай недастатковасцю ў працэсе практычнай работы над мастацкiмi творамi. Сярод iх: 

уменне арыентавацца ў змесце твора; 

уменне вызначаць паслядоўнасць падзей; 

уменне ацэньваць характары i ўчынкi дзейных асоб; 

уменне вылучаць у творах словы, сказы, урыўкi, якiя апiсваюць герояў; 

уменне вызначаць асноўную думку твора. 

Вучні вучацца адказваць на пытаннi па змесце твора, пераказваць яго па пытаннях настаўніка, 



малюнку цi серыi малюнкаў (3 - 4 сказы), адгадваюць загадкi, тлумачаць з яго дапамогай сэнс 
прыказак i прымавак, завучваюць на памяць загадкi, прымаўкi, прыказкi, песенькi, пацешкi, лiчылкi, 
вершы i ўзнаўляюць iх з адпаведнай iнтанацыяй. 

Для чытання ў III - V класах дапаможнай школы выкарыстоўваюцца творы вуснай народнай 
творчасцi, творы (цi ўрыўкi, асобныя часткi, слупкi з iх) беларускiх пiсьменнiкаў i замежных 
пiсьменнiкаў у перакладзе на беларускую мову, даступныя для ўспрымання i разумення дзецьмi з 
iнтэлектуальнай недастатковасцю. Дзеці знаёмяцца з творамi Янкi Купалы, Якуба Коласа, Максiма 
Багдановiча, Кандрата Крапiвы, Васiля Вiткi, Артура Вольскага, Максiма Танка, Янкi Брыля, Алеся 
Якiмовiча, Авяр'яна Дзеружынскага, Змiтрака Бядулi, Васiля Жуковiча, Васiля Хомчанкi i iнш. 

Прапанаваныя ў вучэбным дапаможнiку творы арыентуюць настаўніка на змест навучання. 
Аднак кантынгент класа дапаможнай школы традыцыйна з'яўляецца неаднародным па характары i 
ступенi сэнсорнага, моўнага i iнтэлектуальнага недаразвiцця, i навучэнцы ў працэсе навучання 
чытанню аказваюцца на розных этапах авалодання гэтым навыкам. У сувязi з гэтым педагагог можа 
замяняць прапанаваныя вучэбным дапаможнiкам творы на больш даступныя для ўзроўню вучняў. 

Неад'емнай часткай вучэбнага прадмета "Лiтаратурнае чытанне" з'яўляецца пазакласнае 
чытанне. 

Мэта пазакласнага чытання - знаёмiць вучняў з дзiцячай лiтаратурай, адпаведнай узросту, 
выхоўваць цiкавасць да працэсу чытання i патрэбу ў самастойным чытаннi. 

Пазакласнае чытанне прапануецца пачынаць з другога паўгоддзя II класа. Аднак ужо ў I класе 
i ў першым паўгоддзi II класа дзеці знаёмяцца з кнiгай на аснове разгляду i чытання педагагiчным 
работнiкам (слуханне). Гэта могуць быць невялiкiя кнiгi для дзяцей дашкольнага ўзросту, кнiжкi-
маляванкi з серыi "Мая першая кнiжка". Падбiраюцца кнiгi з невялiкiм тэкставым кампанентам (каб 
захапiць i ўтрымаць увагу навучэнцаў), са зразумелым зместам, рэалiстычнымi малюнкамi, з буйным 
шрыфтам i тыповым афармленнем (на першай старонцы прозвiшча аўтара, загаловак, малюнак), з 
невялiкiм аб'ёмам старонак. Гэты этап можна лiчыць падрыхтоўчым. Асноўныя вiды дзейнасцi 
вучняў - слуханне i разгляданне дзiцячых кнiг. 

Другое паўгоддзе II класа - пачатковы этап пазакласнага чытання. Навучэнцы пад 
кiраўнiцтвам педагагiчнага работнiка разглядаюць кнiгi, па магчымасцi знаходзяць прозвiшча аўтара 
i назву кнiгi, спрабуюць самастойна iх прачытаць. Прапануюцца невялiкiя па аб'ёме дзiцячыя кнiгi з 
прыгожымi iлюстрацыямi. Шырока выкарыстоўваецца ўспрыманне тэксту на слых (слуханне). 
Настаўнік чытае ўслых з адпаведнай iнтанацыяй народныя i аўтарскiя творы (казкi, апавяданнi, 
дзiцячыя вершы i песнi, прыказкi, прымаўкi) аб гульнях i забавах дзяцей, аб жывёлах i раслiнах, 
прыгодах i чарадзействе, аб Радзiме, працы дарослых i iнш. Вучні асэнсоўваюць паняццi: кнiга, назва 
кнiгi, аўтар кнiгi, вокладка, старонка. 

III - V класы - асноўны этап. Пазакласнае чытанне праводзiцца адзiн раз на месяц. Вучні 
разглядаюць i чытаюць самастойна прыгожа аздобленыя кнiгi аб'ёмам ад 8 - 12 старонак i дзiцячыя 
перыядычныя выданнi (часопiсы "Вясёлка", "Буся", "Бярозка" i iнш.). У працэсе работы з кнiгай вучні 
засвойваюць знешнiя прыметы кнiгi (вокладка, старонка, назва на вокладцы) i асэнсоўваюць паняццi 
твор, загаловак твора, прозвiшча аўтара, змест i iнш.), замацоўваюць правiлы гiгiены чытання i 
вучацца беражлiва ставiцца да кнiг. Таксама навучэнцы набываюць шэраг уменняў i навыкаў, сярод 
якiх самастойнае чытанне кнiгi, выбар кнiгi ў адпаведнасцi з iнструкцыяй настаўніка, вызначэнне 
прыкладнага зместу кнiгi па назве, iлюстрацыях. 

Для пазакласнага чытання настаўнік падбiрае кнiгi, якiя супадаюць па тэматыцы з тымi творамi, 
што вывучаюцца на ўроках. Вучням прапануюцца такiя тэксты, якiя адпавядаюць iх чытацкiм 
магчымасцям, могуць зацiкавiць i быць карыснымi для фармiравання асобы. Для зручнасцi 
арыентуюцца на фонды бiблiятэкi ўстановы адукацыi. 

Усе раздзелы дадзенай вучэбнай праграмы аб'ядноўвае прынцып развiцця маўлення. 
 

ГЛАВА 2 
ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА ПРАДМЕТА 

 
III клас 

102 гадзiны (у тым лiку 9 гадзiн - пазакласнае чытанне) 
ПРЫКЛАДНАЯ ТЭМАТЫКА ЧЫТАННЯ 

 



Невялiкiя па аб'ёме творы вуснай народнай творчасцi: прыказкi, казкi, скорагаворкi, пацешкi, 
песнi, загадкi. Адаптаваныя мастацкiя творы (асобныя часткi, урыўкi) пра восень, зiму, вясну, лета, 
невялiкiя апавяданнi i вершы (цi ўрыўкi з iх) пра жыццё, сяброўства, справы i клопаты дзяцей, тэксты 
пра мацi, сям'ю i iнш. 

Прыкладныя раздзелы: 

1. Званок вясёлы дзяцей склiкае ў школу (14 гадзiн) <1> 

А.Вольскi. "У вераснi", "Коцева грамата". 

С.Панiзнiк. "Верасень". 

С.Шушкевiч. "Дружны клас". 

В.Жуковiч. "Iдзе вучанiца". 

Т.Мушынская. "Чаму плакалi кнiжкi?". 

А.Русак. "Мой сябар". 

В.Клышка. "Памылiлася", "Жабчыны словы". 

Л.Дайнека. "Беражыце сшыткi, кнiжкi". 

В.Ткачоў. "Дыктант". 

К.Камейша. "Задача". 

П.Рунец. "Не хацеў хвалiцца".  

Н.Парукаў. "Над партамi вучнi...". 

У.Лiпскi. "Шарачок на шашы" (казка). 

Т.Кляшторная. "Ветлiвыя словы". 

В.Хомчанка. "Крыўда". 

М.Пазнякоў. "Сяргей". 

Пазакласнае чытанне. Чытанне-разглядванне дзiцячых кнiг i часопiсаў для дзяцей <2>. 

-------------------------------- 

<1> Размеркаванне гадзiн памiж раздзеламi з'яўляецца прыкладным. 

<2> Месца ўрока пазакласнага чытання ў раздзеле вызначае педагагiчны работнiк. Чытанне-
разглядванне дзiцячых кнiг i часопiсаў прапануецца вучням на ўсiх уроках пазакласнага чытання 
(пры наяўнасцi часу). 
 

Прыказкi, смяшынкi, лiчылкi, загадкi, пацешкi, скорагаворкi, у тым лiку аўтарскiя (Максiм Танк, 
М.Пазнякоў, Н.Галiноўская, А.Клышка, А.Александровiч, А.Зэкаў, I.Муравейка, Н.Парукаў i iнш.). 

2. Восень! Цябе мы ў госцi просiм! (16 гадзiн) 

Г.Каржанеўская. "Песенька". 

А.Дзеружынскi. "Верасень", "Смачны горад", "Бульба". 

С.Шушкевiч. "Сыплюць лiсцiкi бярозы". 

У.Юрэвiч. "Шумны лiстапад". 

Вера Вярба. "Восень". 

М.Данiленка. "Восень шыла сарафан". 



Т.Мушынская. "Як Дзянiска восенi дапамагаў". 

М.Чарняўскi. "Павучковыя арэлi". 

Р.Iгнаценка. "Лiстапад у лесе". 

П.Прануза. "Смачны сняданак". 

Эдзi Агняцвет. "Антонаўка". 

Я.Галубовiч. "Жураўлi адлятаюць не адны", "Вожык". 

А.Пысiн. "Хто галосiць на паляне?". 

П.Прануза. "Грыбнiк". 

А.Якiмовiч. "Чаму хмаркi плачуць?" (казка). 

З.Бяспалы. "Хiтры падасiнавiк", "Русачок i Белячок" (урывак пра восень). 

Пазакласнае чытанне. Я. Галубовiч. "Зайкаў садок" <3>. 

-------------------------------- 

<3> Педагагiчны работнiк можа прапанаваць навучэнцам iншыя творы для пазакласнага 
чытання. 
 

Прыказкi, смяшынкi, лiчылкi, загадкi, пацешкi, скорагаворкi, у тым лiку аўтарскiя (В.Жуковiч, 
М.Пазнякоў, А.Клышка, В.Вольскi, А.Масла, А.Зэкаў i iнш.). 

3. Добра ў роднай хаце! (15 гадзiн) 

В.Лукша. "Мы - працоўная сям'я...". 

В.Жуковiч. "Сям'я", "Дзве бабулечкi ў мяне". 

В.Хомчанка. "Мама", "Гузiк". 

I.Муравейка. "Добра з мамай", "Адно яечка на дваiх". 

Эдзi Агняцвет. "Маме", "Я сама". 

Н.Галiноўская. "Бабулiна песня". 

Б.Сачанка. "Бабка Адарка". 

М.Маляўка. "Стол". 

Ю.Свiрка. "Свята". 

М.Пазнякоў. "Васiлькова дарога". 

Л.Шырын. "Мой тата". 

Д.Слаўковiч. "Разумны аловак". 

М.Янчанка. "Хлебныя крошкi". 

А.Дзеружынскi. "Маленькая памочнiца". 

Я.Радкевiч. "Хто самы моцны?". 

В.Ткачоў. "Дзядулева тайна". 

У.Паўлаў. "Брацiк". 

П.Рунец. "Перастараўся". 



Пазакласнае чытанне. В.Хомчанка. "Яблык". 

Прыказкi, прыкметы, смяшынкi, лiчылкi, загадкi, пацешкi, скорагаворкi, у тым лiку аўтарскiя 
(В.Кудлачоў, С.Кацуба, А.Клышка, У.Карызна, Т.Булатава, К.Карнялюк, В.Трусевiч i iнш.). 

4. Ой, зiма, зiма, зiма! Весялей, чым ты, няма! (5 гадзiн) 

Ю.Свiрка. "З першым снегам". 

С.Шушкевiч. "Усё зiма заснежыла". 

Якуб Колас. "Зiмнiя халады". 

Т.Мушынская. "Размова сняжынак". 

П.Ткачоў. "Пад Новы год". 

Р.Бензярук. "Лясная госця". 

В.Зуёнак. "Са Снягуркай". 

Х.Жычка. "Хутка свята". 

М.Бусько. "На зiмовых канiкулах". 

Кандрат Крапiва. "З Новым годам". 

Прыказкi, смяшынкi, лiчылкi, загадкi, пацешкi, скорагаворкi, у тым лiку аўтарскiя (М.Лужанiн, 
У.Мацвеенка, Д.Бiчэль, М.Чарняўскi, М.Сiвец, А.Клышка i iнш.). 

5. Не баiмся мы марозу i мяцелiцы! (10 гадзiн) 

Д.Бiчэль. "Зiма", "Мае канькi". 

М.Маляўка. "Госця", "Лыжнiк". 

Я.Бяганская. "Сапраўдныя сябры". 

М.Пазнякоў. "На горцы". 

П.Прануза. "На лыжах". 

М.Данiленка. "Зiмовая азбука". 

Т.Мушынская. "Ветлiвая сiнiчка". 

С.Шушкевiч. "Нашы сябры". 

А.Дзеружынскi. "Кармушкi". 

М.Пазнякоў. "Зайчык". 

В.Вітка. “Лічылка”. 

Клаўдзiя Калiна. "Люты". 

Р.Бензярук. "Люты i дзецi". 

Пазакласнае чытанне. З.Бяспалы. "Русачок i Белячок" (урывак пра зiму). 

Прыказкi, смяшынкi, лiчылкi, загадкi, пацешкi, скорагаворкi, у тым лiку аўтарскiя (М.Лужанiн, 
У.Мацвеенка, Д.Бiчэль, М.Чарняўскi, М.Сiвец, А.Клышка i iнш.). 

6. Жывёлы - нашы сябры! (14 гадзiн) 

А.Клышка. "Каго як завуць?". 



А.Васiлевiч. "Мая гаспадарка". 

Н.Галiноўская. “Жарт”, "За качкай ходзяць...". 

Якуб Колас. "Храбры певень". 

У.Лiпскi. "Гусак", "Машына мова i дзедава замова". 

Т.Кляшторная. "Злодзей". 

I.Муравейка. "Бурачок i бычок". 

А.Жаўрук. "Каток". 

М.Пазнякоў. "Дамок для Рэкса". 

А.Вольскi. "Безбiлетная падарожнiца". 

Я.Хвалей. "Што за iнтэрнат?". 

А.Дзеружынскi. "Хто пра што", "Рагуля-малакуля", "Воўк i лiска" (казка). 

В.Вольскi. "Гаспадар пушчы". 

У.Караткевiч. "Белавежа". 

Пазакласнае чытанне. "Коцiк, пеўнiк i лiсiца" (беларуская народная казка). "Як курачка пеўнiка 
ратавала" (беларуская народная казка). 

Прыказкi, прыкметы, смяшынкi, лiчылкi, загадкi, пацешкi, скорагаворкi, у тым лiку аўтарскiя 
(П.Саковiч, М.Чарняўскi, Х.Ляшкевiч, Н.Галiноўская, А.Клышка, А.Якiмовiч, Янка Журба, В.Жуковiч i 
iнш.). 

7. Пачынаецца вясна з мамiнага свята! (16 гадзiн) 

П.Прануза. "Ажылi пралескi", "Мамiны рукi". 

В.Кастручын. "Вясна iдзе". 

А.Вольскi. "Мамiна свята", "Пчала", "Май". 

Т.Кляшторная. "Шпак". 

Якуб Колас. "Прылёт птушак", "Мурашкi". 

Янка Журба. "Шпак". 

Вера Вярба. "Пралеска". 

Л.Шырын. "Песня ручая". 

П.Ткачоў. "Зямля прачынаецца". 

М.Маляўка. "Каб вясна хутчэй настала". 

Васiль Вiтка. "Вясновыя гукi". 

А.Дзеружынскi. "Клекатун", "Сустрэча сяброў". 

А.Зэкаў. "Казёл i капуста". 

М.Пазнякоў. "Садзiм алею". 

Мiхась Чарот. "Вясенняя ранiца". 

В.Ткачоў. "На здароўе, сонейка".  



М. Маляўка. “Майская казка”. 

К.Жук. "Май". 

З.Бяспалы. "Русачок i Белячок" (урывак пра вясну). 

Пазакласнае чытанне. Я.Галубовiч. "Вожык i ручаёк" (казка) (А.Дзеружынскi. "Птушыныя 
напевы", "Пчолы i кветкi" (казка). 

Прыказкi, смяшынкi, прыметы, лiчылкi, загадкi, пацешкi, скорагаворкi, у тым лiку аўтарскiя 
(В.Жуковiч, У.Мацвеенка, Р.Барадулiн, М.Чарняўскi, Н.Гiлевiч, А.Зэкаў i iнш.). 

8. Добра ўсiм жывецца ўлетку! (12 гадзiн) 

Д.Бiчэль. "Лета". 

Якуб Колас. "Лета". 

В.Вольскi. "Чэрвень", "Лiпень", "Жнiвень", "Купалле" (з народнай песнi). 

С.Кухараў. "Каласавiчок". 

Канстанцыя Буйло. "Рэха". 

Р.Барадулiн. "Загадкi на градках". 

Эдзi Агняцвет. "На гародзе рос гарох". 

У.Паўлаў. "Перад дажджом". 

А.Дзеружынскi. "Па былiнках...", "Летняя ранiца". 

В.Хомчанка. "Лiвень". 

М.Пазнякоў. "Па ягады". 

П.Сушко. "Па арэхi", "Мне мiлей за ўсё...". 

П.Ткачоў. "Цiхая мясцiна". 

I.Муравейка. "Сонца". 

П.Броўка. "Летам". 

Пазакласнае чытанне. "Пра што кукуе зязюля?" (беларуская народная казка) (В.Сухамлiнскi. 
"Дожджык i Гром" (казка). 

Прыказкi, прыкметы, смяшынкi, лiчылкi, загадкi, пацешкi, скорагаворкi, у тым лiку аўтарскiя 
(Якуб Колас, Максiм Танк, А.Вольскi, В.Вольскi, В.Хомчанка, В.Жуковiч, Р.Барадулiн, У.Мацвеенка, 
Н.Парукаў, А.Пысiн, К.Карнялюк i iнш.). 
 

ЧЫТАННЕ 
 

Спосаб чытання. Чытанне услых слоў з аднаго-двух складоў цэлымi словамi. Чытанне трох-, 
чатырохскладовых слоў па складах з паступовым пераходам да чытання цэлымi словамi. 

Правiльнае чытанне. Станаўленне механiзму чытання. Правiльнае, без скажэння гукавога 
саставу, чытанне кароткiх слоў i шматскладовых па складах. Дакладнае вымаўленне гукаў i складоў 
усiх вiдаў. Правiльная пастаноўка нацiску. 

Свядомае чытанне. Усвядомленае чытанне кароткiх слоў i шматскладовых (па складах) слоў. 
Вызначэнне, пра каго або пра што гаворыцца ў прачытаным сказе, тэксце (адказ на пытаннi па 
змесце); разуменне паслядоўнасцi падзей, учынкаў герояў. Выбар слова, сказа, якiя адпавядаюць 
iлюстрацыi, i знаходжанне iлюстрацыi, якая адпавядае сказу, урыўку. Знаходжанне i чытанне пэўнага 
слова, выразу цi сказа (выбарачнае чытанне). Падбор загалоўка да тэксту. Засваенне спосабаў 
завучвання на памяць невялiкiх вершаў з голасу настаўніка (па апорных словах, малюнках). 



Выразнае чытанне. Авалоданне сродкамi выразнага чытання: захаванне паўз, iнтанацыi 
канца сказа. Чытанне са змяненнем сiлы голасу (гучна, цiха). Выразнае чытанне на памяць вершаў, 
пацешак i iнш. 

Хуткасць чытання павялiчваецца ў адпаведнасцi з iндывiдуальнымi магчымасцямi вучняў. 
 

ЧЫТАЦКIЯ ЎМЕННI 
 

Вучні авалодваюць наступнымi ўменнямi: 

слухаць i разумець сэнс невялiкiх мастацкiх твораў (казкi, загадкi, вершы, прыказкi i г.д.); 

чытаць невялiкiя тэксты (спосаб чытання адпавядае магчымасцям); 

эмацыянальна рэагаваць на пачутае цi прачытанае; 

вызначаць дзейных асоб твора (галоўных герояў), асноўныя рысы iх характараў; 

знаходзiць i тлумачыць з дапамогай педагагiчнага работнiка загаловак твора (назву); 

выказваць уласныя адносiны да дзейных асоб i iх учынкаў (добры / дрэнны, правiльна - 
няправiльна, прыгожа - непрыгожа). 
 

ПАЗАКЛАСНАЕ ЧЫТАННЕ 
 

Чытанне-разгляданне невялiкiх, прыгожа iлюстраваных кнiг для дзяцей дашкольнага ўзросту. 
Арыентацыя ў назве кнiгi. Аўтар кнiгi (пры наяўнасцi). Арыентацыя ў змесце. Знаходжанне ў кнiзе 
радкоў, якiя адпавядаюць малюнку, i наадварот. Чытанне-разгляданне iлюстраваных часопiсаў для 
дзяцей. 

Знаёмства з правiламi гiгiены чытання i беражлiвага стаўлення да кнiг (часопiсаў). 

Вучні вучацца выбiраць знаёмую кнiгу сярод iншых па iнструкцыi настаўніка; разглядаць i, па 
магчымасцi, чытаць кнiгу цi асобны твор самастойна; вызначаць, пра што (каго) будзе iсцi размова ў 
кнiзе (творы) па назве, iлюстрацыях. 

Кола чытання. Прыгожа iлюстраваныя дзiцячыя кнiгi (часопiсы) з тыповым афармленнем 
вокладкi аб'ёмам прыкладна 8 - 16 старонак (казкi, вершы, смяшынкi, загадкi для дзяцей, кнiжкi серыi 
"Мая першая кнiжка", часопiсы "Вясёлка", "Буся", "Бярозка" i iнш.). 

Тэматыка чытання суадносiцца з тэматыкай урокаў чытання. 
 

АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННI ДА ВЫНIКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦI 
 

Вучні ведаюць i разумеюць: 

сэнс пачутага цi прачытанага; 

на памяць 3 - 4 кароткiя вершы (загадкi, лiчылкi); 

правiлы гiгiены чытання i неабходнасць беражлiва ставiцца да кнiг. 

Вучні ўмеюць: 

слухаць невялiкiя па аб'ёме творы (казку, верш, апавяданне i iнш.); 

асэнсавана чытаць уголас па складах i цэлымi словамi (камбiнавана) невялiкiя тэксты з 
захаваннем iнтанацыi канца сказа i паўз; 

адказваць на пытаннi па фактычным змесце тэксту; 

вызначаць галоўных дзейных асоб твора, асноўныя рысы iх характараў; 

знаходзiць у тэксце радкi, якiя адпавядаюць iлюстрацыi; 

аднаўляць змест прачытанага (тэкст цi яго частку) па пытаннях педагагiчнага работнiка цi 



малюнках; 

эмацыянальна рэагаваць на пачутае цi прачытанае; 

выразна чытаць перад класам вывучаныя на памяць вершы, загадкi i г.д.; 

знаходзiць i тлумачыць з дапамогай педагагiчнага работнiка загаловак твора (назву кнiгi). 

Вучні выкарыстоўваюць набытыя веды i ўменнi ў штодзённых зносiнах i практычнай 
дзейнасцi: 

падтрымлiваюць размову на зразумелую тэму, па магчымасцi правiльна вымаўляючы гукi 
роднай мовы (2 - 3 сказы); 

расказваюць пра падзеi з уласнага жыцця (2 - 3 сказы). 
 

IV КЛАС 
105 гадзiн (у тым лiку 9 гадзiн - пазакласнае чытанне) 

 
ПРЫКЛАДНАЯ ТЭМАТЫКА ЧЫТАННЯ 

 
Творы вуснай народнай творчасцi (загадкi, прыказкi, прымаўкi, казкi i iнш.), невялiкiя 

адаптаваныя апавяданнi, вершы, артыкулы ў дзiцячых часопiсах i газетах аб Радзiме, адносiнах 
чалавека да працы, прыроды, мастацкiя творы (цi часткi, урыўкi з iх) пра святы i знамянальныя даты, 
поры года, жыццё i справы дзяцей i дарослых, пра мацi, сям'ю, сяброўства, пра жывёл i раслiны, пра 
этыку паводзiн i iнш. 

Прыкладныя раздзелы: 

1. Радасна ў школе нам вучыцца i сябраваць (10 гадзiн) <4> 

-------------------------------- 

<4> Размеркаванне гадзiн памiж раздзеламi з'яўляецца прыкладным. 
 

М.Чарняўскi. "Добры дзень, верасень!". 

М.Пазнякоў. "Першага верасня". 

М.Дукса. "Развiтанне з летам", "Цi так чытала?". 

Я.Бяганская. "Сябры", "Чаму пачырванеў Вадзiк?". 

А.Клышка. "Крыўда алоўка". 

А.Александровiч. "Наш дзень". 

Д.Слаўковiч. "Важнае пiсьмо". 

У.Мацвеенка. "Пятрок прызнаўся", "Тэлефон". 

Эдзi Агняцвет. "Я добрую кнiгу...". 

Ю.Свiрка. "Не рашаецца задача". 

П.Прануза. "Пiша лiтару Марына". 

П.Рунец. "Аднойчы вечарам". 

Р.Бензярук. "Дружбакi" (казка). 

Пазакласнае чытанне. Чытанне-разглядванне дзiцячых кнiг i часопiсаў для дзяцей <5>. 

-------------------------------- 

<5> Месца ўрока пазакласнага чытання ў раздзеле вызначае педагагiчны работнiк. 



 
Прыказкi, прыкметы, смяшынкi, лiчылкi, загадкi, пацешкi, скорагаворкi, у тым лiку аўтарскiя 

(Н.Парукаў, Р.Яўсееў, Васiль Вiтка, У.Мацвеенка, А.Пысiн, М.Слiва i iнш.). 

2. Восень, восень залатая! Рады мы тваiм дарам! (13 гадзiн) 

У.Дубоўка. "Восень". 

У.Ягоўдзiк. "Восень на парозе". 

М.Хведаровiч. "Верасень". 

С.Новiк-Пяюн. "Восень залатая". 

В.Вольскi. "Вавёрка", "Бабiна лета". 

Я.Хвалей. "Хто мастак?". 

Якуб Колас. "Апошнiя ясныя днi восенi". 

С.Шушкевiч. "Гусанькi". 

М.Лужанiн. "Восень". 

А.Ставер. "У грыбах". 

Р.Iгнаценка. "Пасадзiце рабiнку". 

В.Зуёнак. "Пень i апенькi". 

Клаўдзiя Калiна. "Як грыбы збiралiся на парад" (казка). 

В.Жуковiч. "Маладая восень". 

Я.Крупенька. "Рабiнка". 

М.Пазнякоў. "Позняя восень". 

Н.Галiноўская. "Хутка зiма". 

Пазакласнае чытанне. А.Вольскi. "Песенька цягнiка" (Н. Галiноўская. "На прагулцы") <6>. 

-------------------------------- 

<6> Педагагiчны работнiк можа прапанаваць навучэнцам iншыя творы для пазакласнага 
чытання. 
 

Прыказкi, прыкметы, смяшынкi, лiчылкi, загадкi, пацешкi, скорагаворкi, у тым лiку аўтарскiя 
(В.Жуковiч, А.Салаўянчык, У.Мацвеенка, Н.Парукаў, А.Вольскi, К.Карнялюк i iнш.). 

3. Расцi сапраўдным чалавекам (18 гадзiн) 

Васiль Вiтка. "Чатыры пажаданнi", "Чарадзейныя словы". 

А.Пальчэўскi. "Добрае слова". 

М.Янчанка. "Дзякуй". 

А.Дзеружынскi. "Дзякуй за ласку". 

Н.Галiноўская. "Дзякуй, чалавек!", "Ветлiвы свавольнiк". 

А.Пiсьмянкоў. "Шчодры певень". 

Д.Слаўковiч. "Настачка". 

М.Пазнякоў. "Хiтры Iванка", "Мой дзядуля". 



Васiль Вiтка. "Тры пары". 

У.Лiпскi. "Чароўныя словы" (казка-загадка). 

М.Хведаровiч. "Уладзiк". 

К.Хадасевiч-Лiсавая. "Вiтамiны ад грыпу". 

I.Муравейка. "Сапраўдны гаспадар". 

В.Хомчанка. "Кручок". 

М.Данiленка. "Журка". 

В.Гарбук. "Гульня". 

Эдзi Агняцвет. "У спякоту...". 

С.Панiзнiк. "Дабрыня". 

Пазакласнае чытанне. А.Якiмовiч. "Вось дык суседзi!" (казка). 

Прыказкi, прыкметы, смяшынкi, лiчылкi, загадкi, пацешкi, скорагаворкi, у тым лiку аўтарскiя 
(У.Мацвеенка, Н.Галiноўская, Васiль Вiтка, А.Зэкаў i iнш.). 

4. Зiма, зiма... У белым снезе ўся зямля (7 гадзiн) 

Д.Слаўковiч. "А мы навошта?" 

В.Жуковiч. "Зiма хадою смелаю...". 

Змiтрок Бядуля. "Сняжынкi". 

Васiль Вiтка. "Чыя праўда?". 

Якуб Колас. "Зiма". 

М.Чарняўскi. "Новы год". 

У.Мазго. "Новы год". 

У.Мацвеенка. "Цудоўная пара". 

К.Кiрэенка. "На санках". 

Пазакласнае чытанне. I.Муравейка. "Для чаго снягiр каляровы?" 

Прыказкi, прыметы, смяшынкi, лiчылкi, загадкi, пацешкi, скорагаворкi, у тым лiку аўтарскiя 
(Н.Парукаў, А.Салаўянчык, В.Жуковiч, У.Мацвеенка i iнш.). 

5. Ой, зiма, зiма, зiма! Весялей цябе няма! (16 гадзiн) 

П.Броўка. "Зiма". 

В.Зуёнак. "Студзень тупае ў двары...". 

В.Вольскi. "Студзень". 

Эдзi Агняцвет. "Снягi, снягi...". 

Н.Гiлевiч. "Снежны дзед". 

М.Данiленка. "Як Петрык мароз напалохаў". 

Г.Iванова. "Рукавiчкi". 

А.Пысiн. "Пiсьмо птушак". 



А.Салаўянчык. "Вельмi цяжка пракармiцца...". 

М.Янчанка. "Сталовая". 

А.Дзеружынскi. "Амялушкi". 

Я.Галубовiч. "Амялушкi на дзядоўнiку". 

I.Муравейка. "Петрусёк у дзень зiмовы...". 

Р.Iгнаценка. "Ноч у зiмовым лесе". 

Янка Купала. "Зiмой у лесе". 

В.Лукша. "Азбука на снезе". 

П.Ткачоў. "Мiкiткаў падарунак". 

П.Прануза. "У нашым садзе". 

Р.Iгнаценка. "Цецерукi на бярозах". 

Пазакласнае чытанне. У.Мазго. "Птушыная сталоўка", "Абаронцы". 

Прыказкi, прыкметы, смяшынкi, лiчылкi, загадкi, пацешкi, скорагаворкi, у тым лiку аўтарскiя 
(В.Жуковiч, М.Рудзiшкiн, В.Вольскi, В.Хомчанка i iнш.). 

6. Твая зямля, твая Радзiма названа светла - Беларусь (10 гадзiн) 

Р.Барадулiн. "Радзiма". 

Ю.Свiрка. "Твая Беларусь". 

В.Сухамлiнскi. "Цяпер я ведаю, якая Беларусь". 

М.Чарняўскi. "Лён", "Бульба". 

М.Вышынскi. "Мiхедкаў лён". 

Якуб Колас. "Талька - слаўная рачушка". 

К.Буйло. "Наш цягнiк". 

В.Вольскi. "Беларускае мора". 

В.Лукша. "Белавежская пушча". 

М.Данiленка. "Незвычайныя падарункi". 

С.Шушкевiч. "Iдзе ўсюды пагалоска...". 

В.Ткачоў. "Зямля з Хатынi". 

Н Галiноўская. "Родны бусел". 

Пазакласнае чытанне. М.Пазнякоў. "Родная мова" (М.Гiль. "Мы бачым сонца", Р.Бензярук. 
"Шпак i Верабей" (казка)). 

Прыказкi, прыкметы, смяшынкi, лiчылкi, загадкi, пацешкi, скорагаворкi, у тым лiку аўтарскiя 
(У.Мазго, Н.Парукаў, Васiль Вiтка, У.Мацвеенка, А.Зэкаў i iнш.). 

7. Праца патрэбна чалавеку як паветра, як вада, як хлеб (12 гадзiн) 

Змiтрок Бядуля. "Гаспадарка". 

Я.Янiшчыц. "Адкуль бярэцца хлеб?". 



К.Камейша. "Духмянае дзiва". 

А.Дзеружынскi. "З чым хлеб параўнаць?". 

Я.Хвалей. "Урок працы". 

В.Кудлачоў. "Дружная праца". 

В.Хомчанка. "Наша лавачка". 

М.Данiленка. "Стасiкава кладка". 

Н.Галiноўская. "Дапамогi просяць градкi". 

Я.Бяганская. "Як Настачка маме дапамагала". 

М.Пазнякоў. "Запрашаю". 

С.Шушкевiч. "Агарод". 

Б.Сачанка. "Насцечка". 

Васiль Вiтка. "Радасць". 

Р.Бензярук. "Працавiтыя i дружныя" (казка-загадка). 

Пазакласнае чытанне. Р.Бензярук. "Будзень i Свята" (казка). 

Прыказкi, прыкметы, смяшынкi, лiчылкi, загадкi, пацешкi, скорагаворкi, у тым лiку аўтарскiя 
(Х.Ляшкевiч, А.Клышка, Васiль Вiтка, К.Карнялюк i iнш.). 

8. Добры дзень, вясна-красна, як ты люба ўсiм нам! (12 гадзiн) 

Клаўдзiя Калiна. "Фiялка", "Надыход вясны" (казка). 

Е.Лось. "Ледзяшы". 

К.Цвiрка. "Вясна". 

В.Вольскi. "Вясна". 

Вера Вярба. "Пралеска". 

Р.Барадулiн. "Восьмы дзень сакавiка". 

А.Васiлевiч. "Мамiна свята". 

В.Жуковiч. "Мамачка". 

М.Хведаровiч. "Дарагое iмя". 

М.Пазнякоў. "Шпачынае гняздо". 

Н.Гiлевiч. "Вiтаю вясну". 

С.Шушкевiч. "Красавiк". 

А.Вольскi. "Настрой у нас вясёлы". 

Змiтрок Бядуля. "Вясной". 

Пазакласнае чытанне. Цётка. "Сварба" (Клаўдзiя Калiна. "Красавiк" (казка)). 

Прыказкi, прыкметы, смяшынкi, лiчылкi, загадкi, пацешкi, скорагаворкi, у тым лiку аўтарскiя 
(Н.Парукаў, В.Вольскi, В.Хомчанка, В.Жуковiч, У.Мацвеенка i iнш.). 

9. Цёплым сонейкам сагрэта прыйшло радаснае лета (7 гадзiн) 



М.Дукса. "Развiтаемся, званок!". 

Якуб Колас. "На лузе", "У полi". 

Г.Аўласенка. "Сыраежкi". 

А.Дзеружынскi. "Грыбны дожджык". 

А.Жук. "Хiтрая гусь". 

В.Гардзей. "Будзе дождж". 

Клаўдзiя Калiна. "Чэрвень i Сонейка". 

У.Мацвеенка. "Цудоўная пара". 

У.Ягоўдзiк. "Сунiцы". 

Пазакласнае чытанне. Прыказкi, прыкметы, смяшынкi, лiчылкi, загадкi, пацешкi, скорагаворкi, 
у тым лiку аўтарскiя (Н.Гiлевiч, Васiль Вiтка, А.Салаўянчык, А.Клышка, А.Зэкаў, Мiхась Слiва i iнш.). 
 

ЧЫТАННЕ 
 

Спосаб чытання. Чытанне цэлымi словамi. Паскладовае чытанне шматскладовых i цяжкiх для 
ўспрымання цi вымаўлення слоў. Замацаванне механiзма чытання ўслых i выпрацоўка навыку 
чытання сам сабе. 

Правiльнае чытанне. Чытанне цэлых кароткiх слоў з захаваннем асноўных арфаэпiчных 
нормаў i правiльнай пастаноўкай нацiску (шматскладовых па складах). Арфаэпiчна правiльнае 
чытанне ўголас простага па змесце i невялiкага па аб'ёме знаёмага i незнаёмага тэксту. 

Свядомае чытанне. Усвядомленае чытанне ўголас невялiкага па аб'ёме i простага па сюжэце 
тэксту (разуменне пра каго або пра што гаворыцца ў прачытаным тэксце, разуменне паслядоўнасцi 
падзей, характару герояў i iх учынкаў). Эмацыянальная ацэнка тэксту. Аналiз назвы тэксту. 
Вызначэнне тэмы тэксту. Тлумачэнне слоў i выразаў з апорай на нагляднасць. Работа са слоўнiкам, 
прапанаваным да тэксту. Знаходжанне ў тэксце частак вызначанай тэматыкi (апiсанне героя, падзеi, 
стану прыроды). Працяг незакончанага апавядання па iлюстрацыях (2 - 3 сказы). Вывады па 
прачытаным тэксце, параўнанне прачытанага з уласным вопытам, са зместам раней прачытанага 
тэксту. Складанне апавядання па серыi малюнкаў. 

Выразнае чытанне. Плаўнае чытанне з улiкам iнтанацыi, захаванне паўз на знаках прыпынку 
(кропка, коска, пытальнiк, клiчнiк). Выразнае чытанне па ролях (дыялогi i невялiкiя сцэнкi з большай 
колькасцю асоб з прапанаваных для вывучэння твораў). 

Выразнае чытанне на памяць вершаў, загадак i iнш. 

Хуткасць чытання павялiчваецца ў адпаведнасцi з iндывiдуальнымi магчымасцямi вучняў. 
 

ЧЫТАЦКIЯ ЎМЕННI 
 

Вучні авалодваюць наступнымi ўменнямi: 

чытаць i разумець сэнс невялiкiх мастацкiх твораў; 

арыентавацца ў кнiзе: знаходзiць назву, прозвiшча аўтара, патрэбную старонку; 

пераказваць прачытанае з дапамогай пытанняў педагагiчнага работнiка, iлюстрацый; 

тлумачыць значэнне некаторых слоў, ужытых у тэксце; 

вызначаць дзейных асоб твора (галоўных герояў); 

характарызаваць герояў на падставе iх учынкаў i паводзiн; 

выказваць уласныя адносiны да падзей, герояў, iх учынкаў; 



дзялiць тэкст на часткi з апорай на iлюстрацыi; 

упарадкоўваць па iлюстрацыях дэфармаваны тэкст; 

знаходзiць у тэксце ўрывак, якi адпавядае iлюстрацыi. 
 

ПАЗАКЛАСНАЕ ЧЫТАННЕ 
 

Разглядванне i чытанне невялiкiх, прыгожа iлюстраваных кнiг беларускiх пiсьменнiкаў для 
дзяцей (цi перакладзеных на беларускую мову). Арыентацыя ў назве кнiгi i яе структуры (вокладка, 
тэкст, iлюстрацыi, змест, колькасць старонак). Аўтар кнiгi (пры наяўнасцi). Запiс назвы i аўтара твора. 
Арыентацыя ў змесце (па пытаннях i iлюстрацыях). Чытанне-разгляданне iлюстраваных часопiсаў 
для дзяцей. 

Замацаванне правiлаў гiгiены чытання i беражлiвага стаўлення да кнiг (часопiсаў). 

Навучэнцы працягваюць вучыцца выбiраць знаёмую кнiгу сярод iншых па iнструкцыi 
настаўніка. Чытаюць кнiгу цi асобны твор услых самастойна, вызначаюць, пра што (каго) пойдзе 
размова ў кнiзе (творы) па назве, iлюстрацыях. 

Кола чытання. Прыгожа iлюстраваныя дзiцячыя кнiгi з тыповым афармленнем вокладкi 
(прыкладна 12 - 20 старонак), часопiсы для дзяцей ("Вясёлка", "Буся", "Бярозка"). 

Тэматыка чытання суадносiцца з тэматыкай урокаў лiтаратурнага чытання. 
 

АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННI ДА ВЫНIКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦI  
 

Вучні ведаюць i разумеюць: 

сэнс прачытанага ўслых i сам сабе; 

на памяць 4 - 5 кароткiх вершаў (загадкi, лiчылкi i iнш.); 

назву i змест твора, якi найбольш спадабаўся; 

правiлы гiгiены чытання i неабходнасць беражлiва ставiцца да кнiг. 

Вучні ўмеюць: 

правiльна i свядома чытаць прапанаваны ў падручнiку тэкст услых цэлымi словамi, цяжкiя па 
структуры словы - па складах; 

адказваць на пытаннi да прачытанага; 

вызначаць дзейных асоб твора (герояў), асноўныя рысы iх характараў; 

выказваць уласныя адносiны да падзей, з'яў i ўчынкаў герояў; 

знаходзiць i тлумачыць з дапамогай педагагiчнага работнiка загаловак твора (назву); 

выразна чытаць на памяць перад класам (з захаваннем паўз i iнтанацыi сказа); 

выбiраць кнiгi для пазакласнага чытання ў школьнай бiблiятэцы. 

Вучні выкарыстоўваюць набытыя веды i ўменнi ў штодзённых зносiнах i практычнай 
дзейнасцi: 

падтрымлiваюць размову на зразумелую тэму, звяртаючы ўвагу на правiльнасць вымаўлення 
гукаў роднай мовы (3 - 4 сказы); 

расказваюць пра падзеi з уласнага жыцця (3 - 4 сказы); 

чытаюць друкаваны тэкст iнфармацыйнага характару (расклад урокаў, аб'ява, запiска); 

вядуць размову з захаваннем этыкi суразмоўнiцтва. 
 



V КЛАС 
105 гадзiн (у тым лiку 9 гадзiн - пазакласнае чытанне) 

 
ПРЫКЛАДНАЯ ТЭМАТЫКА ЧЫТАННЯ 

 
Творы вуснай народнай творчасцi (загадкi, прыказкi, прымаўкi, скорагаворкi, лiчылкi, казкi i 

iнш.). Невялiкiя па аб'ёме творы цi ўрыўкi з iх беларускiх i замежных аўтараў (творы класiкаў i 
сучасных аўтараў). Апавяданнi, вершы, навукова-папулярныя артыкулы ў часопiсах для дзяцей пра 
Беларусь, адносiны чалавека да працы, прыроды, да сваiх блiзкiх i iншых людзей. Мастацкiя творы 
(адаптаваныя) пра народныя i дзяржаўныя святы i знамянальныя даты, поры года, жыццё, справы i 
адпачынак дзяцей i дарослых, пра жывёл i раслiны, пра сяброўства, прыгоды, этыку паводзiн i iнш. 

Прыкладныя раздзелы: 

1. За парты зноў паклiкала званком прыветным школа (9 гадзiн) <7> 

-------------------------------- 

<7> Размеркаванне гадзiн памiж раздзеламi з'яўляецца прыкладным. 
 

М.Чарняўскi. "Пайшлi ад нас канiкулы". 

А.Вольскi. "Першы званок". 

Я.Журба. "Ранiцаю залацiстай". 

Н.Галiноўская. "Жаданы госць", "Пчолкi падказалi". 

А.Жук. "Урок". 

Н.Гiлевiч. "Калi ранец лёгкi i калi цяжкi?". 

М.Гiль. "Татава аўтаручка". 

А.Масла. "Як з'явiўся апостраф?", "Дзед Францiш i iнтэрнэт". 

Л.Шырын. "Аж да вечара ад рання". 

У.Лiпскi. "Брат i сястра". 

В.Ткачоў. "Мабiльная выдатнiца". 

Пазакласнае чытанне. Чытанне-разглядванне дзiцячых кнiг i часопiсаў для дзяцей. 

Прыказкi, прыкметы, смяшынкi, лiчылкi, загадкi, пацешкi, скорагаворкi, у тым лiку аўтарскiя 
(У.Мацвеенка, Васiль Вiтка, Л.Шырын, Я.Рызнiк, Мiхась Слiва, В.Жуковiч i iнш.). 

2. Восень крочыць па зямлi (17 гадзiн) 

А.Дзеружынскi. "У вырай". 

П.Прыходзька. "Восень". 

В.Гурскi. "Развiтальная песня". 

Г.Аўласенка. "Клён". 

Р.Бензярук. "Эх i яго браты" (казка). 

У.Мацвеенка. "Гарачая пара". 

К.Кiрэенка. "Елачкi". 

М.Пазнякоў. "Хiтры зайка" (казка). 

Т.Мушынская. "Ураджай". 



П.Мiсько. "Добры чалавек", "Восеньскiм днём". 

К.Жук. "У бары". 

Г.Аўласенка. "Прыгажун". 

Х.Чэрня. "Сыраежкi". 

М.Мятлiцкi. "Ясева просьба". 

Клаўдзiя Калiна. "Стракатая Сойка" (казка), "Лiстапад". 

Р.Iгнаценка. "Лiстападнiчак". 

Пазакласнае чытанне. А.Якiмовiч. "Вось дык суседзi!" (казка) (Н.Маеўская. "Самасейка" (казка)) 
<8>. 

-------------------------------- 

<8> Педагагiчны работнiк можа прапанаваць вучням iншыя творы для пазакласнага чытання. 
 

Прыказкi, прыкметы, смяшынкi, лiчылкi, загадкi, пацешкi, скорагаворкi, у тым лiку аўтарскiя 
(Васiль Вiтка, М.Пазнякоў, А.Хiтрун, У.Мацвеенка, У.Паўлаў, В.Жуковiч i iнш.). 

3. О, край родны, край прыгожы! (14 гадзiн) 

Я.Сiпакоў. "Наш край". 

П.Броўка. "Зямля Беларусі". 

А.Дзеружынскi. "Я спяваю, ты спявай!". 

П.Броўка. "Радзiма". 

Эдзi Агняцвет. "Зямля з блакiтнымi вачамi". 

М.Пазнякоў. "Мы - беларусы". 

З.Бандарына. "Дарагi падарунак" (з жыцця Янкi Купалы). 

С.Александровiч. "У грыбах" (з дзяцiнства Якуба Коласа). 

Якуб Колас. "Успамiн". 

В.Вольскi. "Буслы". 

К.Жук. "Хто такi?". 

В.Шнiп. "Белая чапля". 

А.Вярцiнскi. "Што такое Радзiма?". 

Я.Крамко. "З Мiра ў Карэлiчы". 

У.Лiпскi. "Дуб i яго сяброўкi". 

В.Хомчанка. "Тры каскi". 

Пазакласнае чытанне. М.Пазнякоў. "Родная мова". (I.Сiдарук. "Лясны трамвай" (казка)). 

Прыказкi, прыкметы, смяшынкi, лiчылкi, загадкi, пацешкi, скорагаворкi, у тым лiку аўтарскiя 
(К.Жук, Г.Аўласенка, Л.Шырын, С.Бестава, Я.Рызнiк, Мiхась Слiва, В.Жуковiч, У.Мацвеенка, Васiль 
Вiтка i iнш.). 

4. Стала ўсюды бела-бела - i зямля папрыгажэла (11 гадзiн) 

С.Шушкевiч. "Зазiмак". 



К.Жук. "Снежань". 

Клаўдзiя Калiна. "Снежань", "У студзеньскую ноч", "Лыжы". 

С.Бестава. "Зайку жыць смялей". 

У.Мацвеенка. "Зiмовыя загадкi". 

Я.Галубовiч. "Андрэйка-памочнiк", "Як вавёрачка зiму сустракала" (казка). 

А.Пiсьмянкоў. "Запаслiвая вавёрка". 

Т.Мушынская. "Зiмовыя забавы". 

М.Чарняўскi. Елачка. 

М.Шаховiч. "Алесева ёлка". 

У.Карызна. "Гуканне Дзеда Мароза". 

У.Мазго. "Новы год". 

Пазакласнае чытанне. "Два маразы" (беларуская народная казка (у апрацоўцы Якуба Коласа)). 

Прыказкi, прыкметы, смяшынкi, лiчылкi, загадкi, пацешкi, скорагаворкi, у тым лiку аўтарскiя 
(Васiль Вiтка, М.Пазнякоў, В. Жуковiч, У.Мацвеенка, У.Карызна, А.Хiтрун, Л.Шырын, Я.Рызнiк i 
iнш.). 

5. I рады мы вясёлым забаўкам зiмы (9 гадзiн) 

С Новiк-Пяюн. "Зiма". 

М.Чарняўскi. "Завiруха". 

Якуб Колас. "На рэчцы зiмою". 

Клаўдзiя Калiна. "Калючы госць". 

Янка Журба. "У школу". 

М.Пазнякоў. "Верш-задачка". 

I.Аношка. "Знiчка". 

Я.Галубовiч. "Не пабаялiся марозу". 

Г.Аўласенка. "Хто як зiмуе?". 

В.Вольскi. "Крыжадзюб". 

Я.Галубовiч. "Цецерукi ў снезе". 

В.Жуковiч. "Мядзведзеў сон". 

П.Панчанка. "Студзень - з казкамi снежных аблокаў...". 

Пазакласнае чытанне. М.Пазнякоў. "Зiмовыя птушкi" (Р.Iгнаценка. "Каму холадна, каму 
душна"). 

Прыказкi, прыкметы, смяшынкi, лiчылкi, загадкi, пацешкi, скорагаворкi, у тым лiку аўтарскiя 
(У.Паўлаў, М.Пазнякоў, У.Мацвеенка, С.Шах, Л.Шырын, Мiхась Слiва, В.Жуковiч, Васiль Вiтка i iнш.). 

6. Расцi сапраўдным чалавекам (10 гадзiн) 

Васiль Вiтка. "Дзень нараджэння". 

М.Дукса. "Сябры". 



А.Пысiн. "Iмянiны". 

В.Ткачоў. "Канфуз". 

А.Якiмовiч. "Каб не сварылiся". 

Янка Купала. "Хлопчык i лётчык". 

Р.Дамброўская. "Хлопчык i крынiчка". 

А.Капусцiн. "На Партызанскiм востраве". 

Пазакласнае чытанне. Я.Галубовiч. "Зайка i яго сябры" (казка). 

Прыказкi, прыкметы, смяшынкi, лiчылкi, загадкi, пацешкi, скорагаворкi, у тым лiку аўтарскiя 
(А.Клышка, Н.Гiлевiч, Л.Шырын, Я.Рызнiк, В.Жуковiч, У.Мацвеенка, Васiль Вiтка, Н.Парукаў i iнш.). 

7. Толькi вось была б ахвота, ёсць рукам заўжды работа (8 гадзiн) 

А.Астрэйка. "Размова аб прафесiях". 

М.Данiленка. "Заяц Доўгае Вуха". 

Р.Бензярук. "Птах на будоўлi". 

Мiхась Слiва. "Два клёнiкi". 

П.Прануза. "Ах, як хораша на сэрцы...". 

Н.Маеўская. "Чырвоны матаролер". 

М.Чарняўскi. "Тату я дапамагаю". 

Я.Бяганская. "Каму сказаць "дзякуй?"". 

Васiль Вiтка. "Хто што робiць?". 

Пазакласнае чытанне. Я.Галубовiч. "Лежабока гарнастай" (казка), (М.Данiленка. "Трэба"). 

Прыказкi, прыкметы, смяшынкi, лiчылкi, загадкi, пацешкi, скорагаворкi, у тым лiку аўтарскiя 
(В.Жуковiч, Васiль Вiтка, М.Чарняўскi, У.Мацвеенка, Я.Рызнiк i iнш.). 

8. Штогод у вызначаны час вясна спяшаецца да нас! (13 гадзiн) 

А.Асiпенка. "Як вясна зiму прагнала". 

Якуб Колас. "Уцякай, мароз-дзядуля!..". 

М.Смагаровiч. "Прадвесне". 

Г.Аўласенка. "Пралеска". 

П.Прануза. "З крышталёвым бляскам...". 

У.Мазго. "Шпакi", "Жаўрук". 

У.Дубоўка. "Дзядуля размаўляе з бацянамi". 

А.Вольскi. "Свята вясны". 

Ю.Свiрка. "Свята". 

Эдзi Агняцвет. "Маме". 

Д.Слаўковiч. "Расцi, бульбачка". 

Канстанцыя Буйло. "Градка". 



А.Дудараў. "Буслы". 

С.Шушкевiч. "Кветкамi сады асыпаў май". 

I.Муравейка. "Праўнук Перамогi". 

А.Бачыла. "Цiха сосны шумяць". 

М.Пазнякоў. "Садзiм алею". 

Пазакласнае чытанне. А.Масла. "Зорная казка" (П.Кавалёў. "Божая кароўка", М.Данiленка. 
"Салодкая цыбуля"). 

Прыказкi, прыкметы, смяшынкi, лiчылкi, загадкi, пацешкi, скорагаворкi, у тым лiку аўтарскiя 
(А.Клышка, В.Кудлачоў, В.Шнiп, Я.Рызнiк, Мiхась Слiва, В.Жуковiч, У.Мацвеенка, Васiль Вiтка i iнш.). 

9. Лета-лецейка гарачае ясным сонейкам нас радуе (14 гадзiн) 

К.Жук. "Лета выспела якое!". 

Г.Бураўкiн. "Добра ўсiм жывецца ўлетку...". 

А.Капусцiн. "Цвёрдае слова". 

А.Жук. "Чырвонагаловiкi". 

М.Лiпская. "Люблю я родную прыроду...". 

Мiхась Слiва. "Сунiцы". 

Клаўдзiя Калiна. "Лiпень". 

М.Гамолка. "У грыбах". 

Р.Iгнаценка. "Сухое лета", "Незвычайны грыбнiк", "Вёрткiя язi". 

Я.Галубовiч. "Хто рукавiчку згубiў?", "Птушыная кладачка". 

В.Хомчанка. "Музыка ў бары". 

К.Камейша. "Не спяшайся, лета". 

Пазакласнае чытанне. Клаўдзiя Калiна. "Жнiвень" (Л.Глушко. "Сунiчкi"). 

Прыказкi, прыкметы, смяшынкi, лiчылкi, загадкi, пацешкi, скорагаворкi, у тым лiку аўтарскiя 
(А.Зэкаў, У.Мацвеенка, Т.Кляшторная, К.Жук, Я.Рызнiк, В.Жуковiч, Васiль Вiтка i iнш.). 
 

ЧЫТАННЕ 
 

Спосаб чытання. Чытанне цэлымi словамi ўслых. Паскладовае чытанне незнаёмых i цяжкiх 
для вымаўлення слоў складанай структуры. Выпрацоўка навыку чытання сам сабе. 

Правiльнае чытанне. Правiльнае арфаэпiчнае чытанне без скажэння гукавога складу слова 
простага па змесце i невялiкага па аб'ёме знаёмага i незнаёмага тэксту. Пастаноўка правiльнага 
нацiску. Арфаэпiчна правiльнае i ўсвядомленае чытанне сам сабе. 

Свядомае чытанне. Усведамленне зместу твора з нескладаным сюжэтам (разуменне пра каго 
або пра што гаворыцца; паслядоўнасць падзей, характары герояў, ацэнка iх учынкаў). 
Падмацаванне сваёй думкi словамi з тэксту. 

Аналiз назвы твора. Вызначэнне тэмы тэксту. Тлумачэнне слоў i выразаў з выкарыстаннем 
нагляднасцi i слоўнiка да тэксту. Выбарачны пераказ (блiзкi да тэксту, з выкарыстаннем аўтарскiх 
слоў i выразаў). Узнаўленне парушанага парадку частак тэксту (дэфармаваны тэкст). 

Суаднясенне малюнка з урыўкам з твора. 



Пераход да падрабязнага пераказу. Устанаўленне паслядоўнасцi падзей: што было спачатку, 
потым, напрыканцы, чым скончылася. 

Вывады па прачытаным тэксце з апорай на ўласны вопыт навучэнцаў, на змест раней 
прачытанага тэксту. Складанне апавядання па малюнку (серыi малюнкаў). Эмацыянальная ацэнка 
тэксту. 

Выразнае чытанне. Плаўнае чытанне з улiкам знакаў прыпынку (кропка, коска, пытальнiк, 
клiчнiк). Чытанне са змяненнем сiлы голасу i тэмпу. 

Выразнае чытанне на памяць (вершаў, загадак, лiчылак, скорагаворак i iнш.), па асобах. 

Хуткасць чытання павялiчваецца ў адпаведнасцi з iндывiдуальнымi магчымасцямi вучняў. 
 

ЧЫТАЦКIЯ ЎМЕННI 
 

Вучні авалодваюць наступнымi ўменнямi: 

свядома i арфаэпiчна правiльна чытаць цэлымi словамi ўслых з захаваннем правiльнага 
нацiску, адпаведнай iнтанацыi, паўз; 

свядома чытаць сам сабе; 

пераказваць прачытанае i адказваць на пытаннi сваiмi словамi i сказамi, урыўкамi з тэксту; 

дзялiць тэкст на часткi, даваць iм назву; 

падрабязна пераказваць прачытанае з дапамогай педагагiчнага работнiка, апорных слоў, 
iлюстрацый; 

даваць эмацыянальную ацэнку героям, iх учынкам i паводзiнам; 

знаходзiць апiсаннi героя, прыроды. 
 

ПАЗАКЛАСНАЕ ЧЫТАННЕ 
 

Чытанне iлюстраваных кнiг беларускiх пiсьменнiкаў, часопiсаў для дзяцей. Арыентацыя ў 
назве кнiгi, часопiса. Пошук пэўнага твора, тэксту па змесце. Запiс назвы i аўтара кнiгi ва ўлiковы 
лiсток самастойна прачытаных кнiг. Чытанне-разглядванне часопiсаў для дзяцей. 

Замацаванне правiлаў гiгiены чытання i беражлiвага стаўлення да кнiг. 

Навучэнцы працягваюць вучыцца выбiраць знаёмую кнiгу сярод iншых па iнструкцыi 
настаўніка. Чытаюць кнiгу цi асобны твор услых самастойна, вызначаюць, пра што (каго) пойдзе 
размова ў кнiзе (творы) па назве, iлюстрацыях. 

Кола чытання. Iлюстраваныя дзiцячыя кнiгi з тыповым афармленнем вокладкi (прыкладна 16 
- 24 старонкi), часопiсы для дзяцей ("Вясёлка", "Буся", "Бярозка" i iнш.). 

Тэматыка чытання суадносiцца з тэматыкай урокаў лiтаратурнага чытання i можа пашырацца 
тэкстамi пра Радзiму, яе гiсторыю, выбiтных дзеячаў нашай краiны, пра сяброўства i ўзаемаадносiны 
ў сям'i, павагу, клопат i ўдзячнасць, якiя павiнны быць памiж людзьмi, пра прыроду i ролю чалавека 
ў яе ахове. 
 

АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННI ДА ВЫНIКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦI 
 

Вучні ведаюць i разумеюць: 

дзiцячыя перыядычныя выданнi ("Вясёлка", "Буся", "Бярозка" i iнш.); 

сродкi выразнага чытання (лагiчны нацiск, паўза, тэмп); 

на памяць 5 - 6 кароткiх вершаў (загадкi, лiчылкi i iнш.); 

правiлы гiгiены чытання i неабходнасць беражлiва ставiцца да кнiг. 



Вучні ўмеюць: 

правiльна i асэнсавана чытаць (цэлымi словамi ўголас i сам сабе, цяжкiя па структуры словы - 
па складах); 

арыентавацца ў кнiзе: знаходзiць назву, прозвiшча аўтара, патрэбную старонку; 

устанаўлiваць паслядоўнасць падзей у творы i ўзнаўляць парушаны парадак частак тэксту; 

вызначаць герояў твора, характарызаваць iх, карыстаючыся сказамi i ўрыўкамi з тэксту, даваць 
ацэнку; 

выказваць уласныя адносiны да падзей, з'яў i ўчынкаў герояў; 

выразна чытаць на памяць перад класам (з захаваннем паўз i iнтанацыi сказа); 

вылучаць эпiзод з тэксту, дзялiць тэкст на часткi, складаць план, пераказваць падрабязна i 
выбарачна з дапамогай педагагiчнага работнiка; 

знаходзiць апiсаннi героя цi прыроды; 

адрознiваць загадку, скорагаворку, казку; 

самастойна цi з дапамогай бiблiятэкара знаходзiць у школьнай бiблiятэцы кнiгi для 
пазакласнага чытання. 

Вучні выкарыстоўваюць набытыя веды i ўменнi ў штодзённых зносiнах i практычнай 
дзейнасцi: 

падтрымлiваюць размову на зразумелую тэму, правiльна вымаўляючы гукi роднай мовы (4 - 5 
сказаў); 

расказваюць пра падзеi з уласнага жыцця (4 - 5 сказаў); 

самастойна чытаюць друкаваны i пiсьмовы тэкст iнфармацыйнага характару (расклад урокаў, 
аб'ява, паведамленне, запiска); 

самастойна падпiсваюць друкаванымi цi рукапiснымi лiтарамi сваю работу (малюнак, 
аплiкацыя); 

iнтанацыйна афармляюць размову i вядуць яе з захаваннем этыкi суразмоўнiцтва. 
 
 

 


