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ВУЧЭБНАЯ ПРАГРАМА ПА ВУЧЭБНЫМ ПРАДМЕЦЕ 

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

 
ГЛАВА 1 

АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННI 
 

Вучэбная праграма па вучэбным прадмеце "Лiтаратурнае чытанне" (далей - вучэбная 
праграма) акрэслiвае змест навучання вучняў VI - X класаў першага аддзялення дапаможнай школы 
(дапаможнай школы-iнтэрната) (далей - дапаможная школа) з беларускай мовай навучання i 
з'яўляецца лагiчным працягам вучэбнай праграмы па лiтаратурным чытаннi, адрасаванай вучням 
дапаможнай школы III - V класаў. На этапе VI - X класаў працягваецца i ўдасканальваецца работа 
па фармiраваннi ў дзяцей з iнтэлектуальнай недастатковасцю цiкавасцi да кнiг, заахвочваннi iх да 
самастойнага чытання. Непаўнавартаснасць пазнавальнай дзейнасцi i парушэннi маўлення (у тым 
лiку цяжкiя), характэрныя для гэтай катэгорыi дзяцей, робяць чытанне складаным працэсам. Пры 
гэтым неабходнасць, важнасць чытання абумоўлена тым, што свет мастацкай лiтаратуры, 
мастацкае слова з'яўляецца адным з дзейнасных сродкаў фармiравання асобы, выхавання 
грамадзянскай i маральна-этычнай культуры. Лiтаратурнае чытанне актывiзуе моўныя зносiны 
дзяцей з iнтэлектуальнай недастатковасцю i з'яўляецца адной з крынiц набыцця iмi вiтагенных 
ведаў, дзякуючы чаму адбываецца фармiраванне жыццяздольнай асобы. 

На ўроках лiтаратурнага чытання ў VI - X класах працягваецца работа з дзiцячай кнiгай, 
удасканальваюцца навыкi чытання (правiльнае, асэнсаванае i выразнае) i асноўныя чытацкiя ўменнi 
(аналiз зместу, характараў дзейных асоб, iх учынкаў i iнш.). Дадзеная вучэбная праграма прапануе 
багатую жанравую разнастайнасць твораў. Вучні знаёмяцца з апавяданнямi, вершамi, байкамi, 
навукова-папулярнымi артыкуламi, творамi вуснай народнай творчасцi. Выбар твораў абумоўлены 
ўзростава-псiхалагiчнымi асаблiвасцямi i магчымасцямi дзяцей з лёгкай iнтэлектуальнай 
недастатковасцю, карыснасцю для працэсу iх сацыяльнага i эмацыянальнага развiцця, 
фармiравання светапогляду, пашырэння кругагляду, што пазiтыўна ўплывае на працэс сацыялiзацыi 
навучэнцаў. Элементарна-практычны характар навучання патрабуе мiнiмiзацыi аб'ёму прапануемых 
тэкстаў, а ў шэрагу выпадкаў - iх адаптацыi. Аднак мастацка-эстэтычная каштоўнасць тэкстаў, iх 
нацыянальна-культурная адметнасць выступае важным крытэрыем выбару твораў для чытання. 

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

практыка-арыентаваны характар навучання, пры якiм улiчваюцца магчымасцi i жыццёвыя 
патрэбы дзяцей з лёгкай iнтэлектуальнай недастатковасцю, i якi садзейнiчанне фармiраванню 
жыццяздольнай асобы; 

карэкцыйная накiраванасць навучання, якая прасочваецца ў карэкцыi не толькi маўлення, але 
i асобы ў цэлым. 

Прынцыпы навучання лiтаратурнаму чытанню: 

улiк псiхафiзiчных асаблiвасцей (у тым лiку асаблiвасцей пазнавальнай дзейнасцi) дзяцей з 
iнтэлектуальнай недастатковасцю i спецыфiкi ўспрымання iмi мастацкай лiтаратуры; 

сацыяльная i сацыяльна-эмацыянальная накiраванасць зместу навучання; 

практычная значнасць i карыснасць для будучага самастойнага i прафесiйнага жыцця; 

карэкцыйная накiраванасць навучання. 

Мэта вучэбнага прадмета - фармiраванне культурнага i свядомага чытача, здольнага 
выкарыстоўваць навыкi чытання i чытацкiя ўменнi для ўзбагачэння сацыяльнага i прафесiйнага 
вопыту на карысць будучага незалежнага самастойнага жыцця ў грамадстве. 

Рэалiзацыя мэты прадугледжвае рашэнне шэрагу задач: 



фармiраванне ўстойлiвай матывацыi да чытання i выхаванне павагi да кнiгi як крынiцы ведаў; 

удасканаленне навыкаў правiльнага, усвядомленага, выразнага чытання ўголас i моўчкi ("сам 
сабе"); 

удасканаленне i замацаванне базавых чытацкiх уменняў i абагульненых спосабаў вучэбнай 
дзейнасцi; 

развiццё i карэкцыя пазнавальнай дзейнасцi, маўлення i асобы навучэнцаў; 

выхаванне грамадзянскiх i маральна-этычных якасцей асобы i садзейнiчанне пашырэнню 
сацыяльнага вопыту навучэнцаў. 

Змест i структура дадзенай вучэбнай праграмы арыентаваны на фармiраванне чалавека, якi 
ўспрымае, гаворыць, чытае на беларускай мове ў адпаведнасцi з яго маўленчымi i разумовымi 
здольнасцямi. Структура дадзенай вучэбнай праграмы змяшчае раздзелы: "Прыкладная тэматыка 
чытання", "Чытанне навучэнцаў", "Асноўныя вiды вучэбнай дзейнасцi па лiтаратурным чытаннi", 
"Пазакласнае чытанне", "Асноўныя патрабаваннi да вынiкаў вучэбнай дзейнасцi навучэнцаў". 

Раздел "Прыкладная тэматыка чытання" ўключае прыкладны пералiк тэм для чытання 
(раздзелы падручнiка). Групоўка ў адпаведныя тэматычныя блокi (раздзелы) дазваляе 
сiстэматызаваць праграмны матэрыял i паказаць тэматычную разнастайнасць твораў. Пры такiм 
падыходзе навучэнцы атрымлiваюць магчымасць асэнсоўваць рэчаiснасць, спасцiгаць прыродныя i 
жыццёвыя з'явы, разумець каштоўнасць пэўных рыс характару чалавека i iншае. Колькасць гадзiн, 
прыведзеная ў дужках для кожнага тэматычнага блока, з'яўляецца прыкладнай. Педагагiчны 
работнiк, зыходзячы з канкрэтнай сiтуацыi, мае магчымасць як замянiць тэкст на больш прыдатны (у 
межах пазначанай тэмы), так i ўдакладнiць размеркаванне гадзiн. 

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

Працягваецца работа па ўдасканаленнi навыку чытання ўслых i "сам сабе". Надаецца ўвага 
хуткасцi i плаўнасцi чытання (з улiкам магчымасцей). Паралельна прапануюцца наступныя варыянты 
чытання: выбарачнае, па асобах, на памяць. 

Галоўная якасць чытання - свядомасць. Усвядомленным лiчыцца такое чытанне, якое 
прадугледжвае разуменне зместу твора, яго частак, асобных слоў i выразаў, паслядоўнасцi падзей. 
Разуменне зместу немагчыма без правiльнага чытання, таму вядзецца работа па замацаваннi 
асноўных арфаэпiчных нормаў (правiльнае вымаўленне гукаў i iх спалучэнняў у моўнай плынi). Такая 
работа ажыццяўляецца на кожным уроку. Узор правiльнага чытання дае педагагiчны работнiк. 

Са свядомасцю цесна звязана выразнасць чытання. Задачы выразнага чытання ўскладняюцца 
паступова. На першым этапе (VI клас) абапiраюцца на ўжо набытыя ў III - V класах навыкi. Навучэнцы 
чытаюць гучна, робяць паўзы з улiкам знакаў прыпынку, правiльна вымаўляць гукi i iх спалучэннi ў 
словах. Пачынаючы з VII класа ставяцца задачы: 

чытаць з захаваннем апавядальнай, пытальнай цi клiчнай iнтанацыi сказа, граматычных паўз, 
адпаведных знакам прыпынку ў сказе; 

вылучаць сэнсава значныя часткi i рабiць сэнсавыя паўзы; 

з дапамогай лагiчнага нацiску вылучаць у сказе словы-пытаннi, словы-параўнаннi, важныя па 
сэнсе словы (прадметы, дзеяннi, якасцi); 

з дапамогай iнтанацыi перадаваць эмацыянальную атмасферу твора, характар герояў i iнш. 

Эмацыянальнае ўспрыманне тэкста грунтуецца на разуменнi яго зместу. Узор выразнага 
чытання дае педагагiчны работнiк. Уменне чытаць выразна i эмацыянальна i вучыць гэтаму 
навучэнцаў - неабходная ўмова паспяховай настаўнiцкай работы. 

Раздзел "Асноўныя вiды вучэбнай дзейнасцi па лiтаратурным чытаннi" ўключае пералiк 
вiдаў дзейнасцi, якiя могуць выконваць навучэнцы ў працэсе практычнай работы над мастацкiмi 
творамi. Сярод iх: 

арыентаванне ў змесце твора; 



вызначэнне паслядоўнасцi падзей; 

ацэньванне характараў i ўчынкаў дзейных асоб; 

вылучэнне ў тэкстах слоў, сказаў, урыўкаў, якiя апiсваюць герояў, карцiны прыроды; 

вызначэнне галоўнай думкi твора; 

самастойнае чытанне твораў па прапанаванай тэме i iнш. 

Вучні адказваюць на пытаннi па змесце твора, пераказваюць яго па пытаннях педагагiчнага 
работнiка, малюнках, плане. На практычным узроўнi адрознiваюць творы розных жанраў (казка, 
апавяданне, загадка, прыказка, верш, байка i iнш.). Назiраюць за ўжываннем эпiтэтаў, метафар, 
параўнанняў, iх роляй у творы. Назапашваюць некаторыя бiяграфiчныя звесткi аб аўтарах, з 
творчасцю якiх пазнаёмiлiся на ўроках класнага цi пазакласнага чытання. Набываюць уяўленнi аб 
будове твора, галоўнай думцы, героях, аўтарскiх адносiнах да падзей. 

На уроках лiтаратурнага чытання адбываецца знаёмства вучняў з узорамi мастацкага слова. 
Яны вучацца карыстацца лiтаратурнай мовай, звязна i эмацыянальна выказваць свае думкi, 
узбагачаюць слоўнiк. Гэтаму садзейнiчае работа па складаннi планаў розных тыпаў (iндывiдуальны 
цi калектыўны, разгорнуты цi сцiслы, з выкарыстаннем сказаў з тэксту цi складзеных самастойна), 
розныя вiды пераказу (iндывiдуальны цi калектыўны, падрабязны цi выбарачны), вусныя сачыненнi 
(па памяцi цi з дапамогай падручнiка, разгорнутае цi сцiслае, па плане), характарыстыкi лiтаратурных 
герояў, вусныя замалёўкi i iнш. Карысна, па меры магчымасцi, арганiзоўваць iнсцэнiроўкi ўрыўкаў з 
твораў, сустрэчы з сучаснымi пiсьменнiкам. 

Пры чытаннi i аналiзе твораў увагу вучняў звяртаюць на самае iстотнае, вучаць разумець 
учынкi герояў, лагiчна i эмацыянальна iх ацэньваць, выказваць уласныя адносiны да прачытанага. 
Прынцыповая ўвага звяртаецца на выхаваўчы патэнцыял твораў. Настаўнік умела звяртае ўвагу на 
маральны сэнс учынка, з'явы i iнш. Просiць суаднесцi з прыкладамi з уласнага жыцця, раскрывае 
пазiтыўны цi негатыўны сэнс факта. Заахвочваецца здольнасць i прага вучняў прымаць да сэрца 
эмацыянальнае зерне твора. Так у дзяцей фармiруецца вопыт эмацыянальнага ўспрымання 
прачытанага цi пачутага, а на яго базе - сацыяльна-эмацыянальны жыццёвы вопыт. 

Раздел "Асноўныя патрабаваннi да вынiкаў вучэбнай дзейнасцi" арыентаваны на базавы 
ўзровень. Для вучняў з узроўнем "нiжэй базавага" патрабаваннi пазначаны зорачкай. 

Характэрны для дадзенай вучэбнай праграмы канцэнтрызм абумоўлены спецыфiчнасцю 
псiхiчнай дзейнасцi вучняў, непаўнавартнасцю пазнавальных працэсаў (кароткачасовая памяць, 
механiчнае запамiнанне, неустойлiвая ўвага i iнш.), што праяўляецца ў неабходнасцi шматразовага 
паўтарэння вiдаў дзейнасцi, дробнага дазiравання заданняў, якiя арганiзуюць пэўную дзейнасць i 
iнш. Актуалiзацыя i замацаванне навыкаў i ўменняў, набытых на папярэднiх этапах навучання 
патрабуе пралангiраванага прапедэўтычнага перыяду. 

Урокi лiтаратурнага чытання ў VI - VIII класах носяць тэматычны характар. Праграмны змест 
IX - X класаў размеркаваны па храналагiчным прынцыпе: ад вуснай народнай творчасцi да сучаснай 
лiтаратуры. Навучэнцы атрымлiваюць першапачатковае ўяўленне аб шляху беларускай лiтаратуры 
ў гiстарычнай прасторы. Гэта дастаткова ўмоўная i скарочаная "стужка часу". Для чытання дзецям з 
iнтэлектуальнай недастатковасцю прапануюцца найбольш даступныя для разумення невялiкiя 
творы (часткi, урыўкi) класiкаў i сучасных аўтараў. Прадугледжана знаёмства з мiнiмiзаванымi 
бiблiяграфiчнымi звесткамi пра пiсьменнiкаў (Янка Купала, Якуб Колас, Максiм Багдановiч, Янка 
Маўр, Уладзiмiр Дубоўка, Алесь Якiмовiч i iнш.). 

Паралельна з чытаннем твораў мастацкай лiтаратуры на ўроках у пазаўрочны час 
арганiзуецца пазакласнае чытанне. Самастойная работа з кнiгай ўскладняецца характэрнымi для 
вучняў з нiзкiм узроўнем пазнавальнай актыўнасцi, адсутнасцю, несфармiраванасцю матываў 
чытання, павольным тэмпам чытання, няпоўным разуменнем прачытанага, абмежаванасцю 
сацыяльнага вопыту. Таму пазакласнае чытанне патрабуе адпаведнай педагагiчнай арганiзацыi. 

Мэта пазакласнага чытання на дадзеным этапе - развiццё цiкавасцi да працэсу чытання i 
пашырэнне яго тэматыкi, фармiраванне чытацкай самастойнасцi як якасцi асобы. 

Урокi пазакласнага чытання ў VI - X класах рэкамендуецца праводзiць адзiн раз у месяц. Для 
пазакласнага чытання прапануюцца творы (у тым лiку з перыёдыкi для дзяцей), якiя супадаюць па 
тэматыцы з тымi, што вывучаюцца на ўроках. Тэксты павiнны адпавядаць чытацкiм магчымасцям 



вучняў, быць цiкавымi i карыснымi для пашырэння кругагляду, набыцця сацыяльнага вопыту. Каб 
вучням было зручна, арыентуюцца на фонды школьнай бiблiятэкi. У якасцi тэкстаў для пазакласнага 
чытання можна выкарыстоўваць тыя часткi, урыўкi з праграмных твораў, якiя па прычыне мiнiмiзацыi 
аб'ёму не ўвайшлi ў праграмны змест. 
 

ГЛАВА 2 
ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА ПРАДМЕТА 

 
VI клас 

(105 гадзiн, з якiх 9 гадзiн адводзiцца на пазакласнае чытанне) 
 

ТЭМАТЫКА ЧЫТАННЯ 
 

Творы вуснай народнай творчасцi (прыказкi, казкi, скорагаворкi, пацешкi, песнi, загадкi i iнш.). 
Мастацкiя творы пра восень, зiму, вясну, лета, пра галоўныя абрадавыя i каляндарныя святы. Творы 
пра Радзiму, пра вялiкага сына беларускай зямлi Францыска Скарыну, яе прыродныя багаццi i 
непаўторную прыгажосць. Невялiкiя апавяданнi i вершы (часткi, урыўкi, асобныя слупкi) пра жыццё i 
клопаты дзяцей, сяброўства. Тэксты пра мацi, сям'ю, пра адносiны чалавека да працы, людзей, што 
жывуць побач, да прыроды i iнш. 

Прыкладныя раздзелы: 

1. Прыйшла з вятрамi восень, шумiць высокi лес (14 гадз.) <1> 

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

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

В.Жуковiч. "Свята ў будзень". 

Клаўдзiя Калiна. "Верасень". 

П.Броўка. "Восень". 

М.Чарняўскi. "З часоў далёкiх". 

Р.Барадулiн. "Колькi ранiц месцiць ранец?". 

Эдзi Агняцвет. "Твая настаўнiца". 

Якуб Колас. "Школа" (урывак). 

Л.Арабей. "Новы сшытак". 

I.Навуменка. "Падранены журавель". 

З.Бяспалы. "Услед за сонцам". 

Максiм Танк. "Бабка". 

А.Дзеружынскi. "Гутарка грыбоў". 

В.Хомчанка. "Мухамор". 

М.Янчанка. "А таму!". 

В.Кудлачоў. "Хлеб". 

Р.Iгнаценка. "Лiстапад". 

В.Гардзей. "Залаты лiстапад". 

"Не сiлай, а розумам" (Беларуская народная казка). 

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



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

<2> Месца ўрока пазакласнага чытання ў раздзеле вызначае педагагiчны работнiк. Чытанне-
разглядванне дзiцячых кнiг i часопiсаў прапануецца навучэнцам на ўсiх уроках пазакласнага чытання 
(пры наяўнасцi часу). Творы для ўрокаў пазакласнага чытання можна замяняць. Педагагiчны 
работнiк мае магчымасць самастойна падбiраць творы для пазакласнага чытання i прапаноўваць iх 
навучэнцам. 
 

Прыказкi, народныя прыкметы, смяшынкi, лiчылкi, загадкi, скорагаворкi, у тым лiку аўтарскiя 
(А.Вольскi, М.Пазнякоў, Д.Бiчэль, М.Маляўка, Н.Галiноўская, А.Аляксандровiч, I.Муравейка, 
Н.Парукаў i iнш.). 

2. Зямля пад белымi крыламi (14 гадз.) 

Н.Гiлевiч. "Я - беларус". 

Я.Крупенька. "Ёсць у кожнага з нас ..." (урывак). 

У.Караткевiч. "Мая Беларусь". 

А. Дзеружынскi. "Радзiма". 

Клаўдзiя Калiна. "Буслы". 

А.Клышка. "Драч i Крот" (Казка). 

А.Грачанiкаў. "Дрымотна цiснуцца кусты ...". 

Я.Сiпакоў. "Непаўторны край". 

П.Пестрак. "Дзiва-пшанiца". 

Е.Лось. "Галасы поля". 

Р.Бензярук. "Зайцава помста" (Казка). 

П.Макаль. "Яблыня". 

Пазакласнае чытанне. А.Клышка. "Францыск Скарына, альбо Як да нас прыйшла кнiга" (урывак 
"Запомнi гэтую дату - 6 жнiўня 1517 года"). 

Народныя прыкметы, прыказкi, смяшынкi, лiчылкi, загадкi, скорагаворкi, у тым лiку аўтарскiя 
(Н.Гiлевiч, Н.Галiноўская, А.Аляксандровiч, I.Муравейка, А.Клышка, М.Пазнякоў i iнш.). 

3. Зноў да нас прыйшла зiма рупнай гаспадыняю (20 гадз.) 

Цiшка Гартны. "Зiмовы вечар". 

М.Хведаровiч. "Снег". 

Якуб Колас. "Надыход зiмы". 

М.Багдановiч. "Зiмой". 

В.Вiтка. "Неўмiручая зорка паэта". 

А.Данiльчык. "Зiма-матуля". 

Т.Хадкевiч. "На лыжах". 

В.Зуёнак. "Пакатаўся", "Бегаў зайчык". 

З.Бяспалы. "Сiнiца-жартаўнiца". 

Я.Крамко. "Зайцу не спiцца". 

А.Дзеружынскi. "Дабрадзей". 



А.Ставер. "Зiма". 

Р.Iгнаценка. "Маленькi лесавiчок". 

Л.Дайнека. "Што прыносiць Новы год?". 

М.Чарняўскi. "Ёлка". 

М.Маляўка.  "Пустыя кармушкi". 

А.Васiлевiч. "Калiнавая рукавiчка". 

М.Янчанка. "Мяцелiца". 

М.Корзун. "Знаходка". 

Р.Бензярук. "Зайцаў кажушок" (Казка). 

Пазакласнае чытанне. "Лiсiца i воўк" (Руская народная казка) (Максiм Танк. "Зiма на 
бацькаўшчыне" (2 слупкi)). 

Прыказкi, смяшынкi, лiчылкi, загадкi, пацешкi, скорагаворкi, прыкметы, у тым лiку аўтарскiя 
(В.Вiтка, Н.Гiлевiч, М.Маляўка, Н.Галiноўская, А.Аляксандровiч, I.Муравейка, А.Вольскi, М.Пазнякоў 
i iнш.). 

4. Расцi сапраўдным чалавекам (14 гадз.) 

У.Дубоўка. "Шануйце ўсё жывое". 

У.Паўлаў. "Малайчына". 

В.Сухамлiнскi. "Як Сяргейка навучыўся шкадаваць". 

Н.Мацяш. "Гора". 

А.Дзеружынскi. "Бяроза i сасна". 

Л.Арабей. "Добрая фея". 

I.Муравейка. "Бабуля захварэла", "Прытворка". 

Э.Валасевiч. "Пiлiпка". 

В.Жуковiч. "Загадкi з адгадкамi". 

Я.Iвановiч. "Гасцiнцы". 

В.Жуковiч. "Вавёрачка i Зубраня" (Байка). 

В.Швед. "Iлгун". 

П.Рунец. "Два яблыкi". 

Д.Слаўковiч. "Як Шурык з дому ўцякаў". 

У.Лiпскi. "Подзвiг даяра". 

Н.Галiноўская. "Рукi рабочыя". 

"Зароблены рубель". Грузiнская народная казка. 

Пазакласнае чытанне. У.Караткевiч. "Верабей, сава i птушыны суд" (Казка) (А.Масла. 
"Нядбайная гаспадыня"). 

Прыказкi, смяшынкi, лiчылкi, загадкi, скорагаворкi, у тым лiку аўтарскiя (I.Муравейка, 
Н.Галiноўская, А.Дзеружынскi, Д.Бiчэль, М.Маляўка, А.Аляксандровiч, А.Вольскi, Н.Парукаў, 
М.Пазнякоў i iнш.). 



5. З народнай крынiцы (16 гадз.) 

"Казка пра быка i яго сяброў". 

"Стары бацька" (Казка). 

"Разумная дачка" (Казка). 

"Залаты птах" (Казка). 

"Хiтры мужык" (Казка). 

"Як мужык гусей дзялiў" (Казка). 

"Андрэй за ўсiх мудрэй" (Казка). 

"Ганарыстая варона" (Казка). 

"З рога ўсяго многа" (Казка). 

"Музыка-чарадзей" (Казка). 

Пазакласнае чытанне. Алена Масла. "Таямнiцы закiнутай хаты". 

Прыказкi, народныя прыкметы, смяшынкi, лiчылкi, загадкi, скорагаворкi, у тым лiку аўтарскiя 
(Д.Бiчэль, М.Маляўка, Н.Галiноўская, А.Аляксандровiч, I.Муравейка, А.Вольскi, М.Пазнякоў, 
А.Клышка i iнш.). 

6. Вясна, вясна! Усе ёй рады!... (15 гадз.) 

В.Гардзей. "Веснавыя ручайкi". 

Зоська Верас. "Прыйшла вясна". 

А.Дзеружынскi. "Вясёлая песня". 

А.Данiльчык. "Добры дзень, вясна". 

Х.Жычка. "Мамiн дзень". 

У.Дубоўка. "Пiльная варта". 

Р.Iгнаценка. "Гасцiнец". 

М.Багдановiч. "Па-над белым пухам вiшняў...". 

"Як птушкi вучылiся будаваць гнёзды". Казка. 

А.Кобец-Фiлiмонава. "Жаваранкi над Хатынню" (урывак з аповесцi). 

В.Жуковiч. "Бусел над Хатынню". 

А.Вярцiнскi. "Два полi". 

М.Лужанiн. "У апошнiя днi вайны". 

Ю.Цвiрка. "Май". 

П.Броўка. "А хiба ёсць, што забываюць?". 

А.Астрэйка. "Плошча Перамогi". 

Пазакласнае чытанне. Якуб Колас. "Ластаўкi" (А.Клышка. "Зайчаняткi", Я.Журба. "Пчолка"). 

Прыказкi, смяшынкi, лiчылкi, загадкi, скорагаворкi, у тым лiку аўтарскiя (В.Жуковiч, М.Сiвец, 
У.Паўлаў, Д.Бiчэль, М.Маляўка, Н.Галiноўская, А.Аляксандровiч, I.Муравейка, А.Вольскi, М.Пазнякоў 
i iнш.). 



7. Прыходзiць лета звонкае (12 гадз.) 

Р.Iгнаценка. "Залатая пара". 

К.Кiрэенка. "Летнiм днём". 

Якуб Колас. "У грыбах", "Усход сонца". 

П.Глебка. "Летнi дзень". 

М.Вышынскi. "Грыбы-лесавiкi". 

А.Данiльчык. "Сунiцы". 

А.Дзеружынскi. "Рэха". 

М.Янчанка. "Лета ў серванце", "Арэхi". 

Д.Бiчэль. "Блытанка". 

В.Вольскi. "Першы вылет". 

Э.Валасевiч. "Загар". 

Пазакласнае чытанне. М.Корзун. "Мiколаў барометр" (В.Гардзей. "Жнiвень"). 

Прыказкi, смяшынкi, лiчылкi, загадкi, скорагаворкi, у тым лiку аўтарскiя (Н.Гiлевiч, К.Буйло, 
Н.Галiноўская, А.Аляксандровiч, I.Муравейка, Н.Парукаў, М.Пазнякоў, А.Клышка i iнш.). 
 

ЧЫТАННЕ  
 

Замацаванне механiзму чытання ўслых i адпрацоўка навыку чытання "сам сабе". Чытанне 
цэлымi словамi з захаваннем асноўных арфаэпiчных нормаў i правiльнай пастаноўкай нацiску. 
Плаўнае чытанне сказаў з ўлiкам iнтанацыi знакаў прыпынку (кропка, коска, пытальнiк, клiчнiк) па 
ўзоры педагагiчнага работнiка. 

Усвядомленае i па магчымасцi выразнае чытанне тэкстаў (разуменне пра каго або пра што 
гаворыцца ў прачытаным тэксце, паслядоўнасцi падзей, характараў герояў i iх учынкаў). 
Эмацыянальная ацэнка тэксту. 

Патрабаванне хуткасцi чытання суадносiцца з iндывiдуальнымi магчымасцямi навучэнцаў. 
 

ПАЗАКЛАСНАЕ ЧЫТАННЕ 
 

Чытанне невялiкiх, добра iлюстраваных кнiг (цi асобных твораў з iх) для дзяцей (кнiга 
прыкладна 20 - 32 старонкi), часопiсаў для дзяцей. Арыентацыя ў назве кнiгi i яе структуры (вокладка, 
тэкст, iлюстрацыi, змест, колькасць старонак). Адказы на пытаннi па прачытанаму, пераказ асобных 
эпiзодаў прачытанага. 

Правiлы гiгiены чытання i беражлiвае стаўленне да кнiг. Выбар кнiгi ў школьнай бiблiятэцы. 
Запiс з дапамогай педагагiчнага работнiка (бiблiятэкара) назвы i аўтара кнiгi ва ўлiковы лiсток 
самастойна прачытаных кнiг. 
 

АСНОЎНЫЯ ВIДЫ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦI ПА ЛIТАРАТУРНЫМ ЧЫТАННI 
 

Чытанне мастацкага твора ўслых i "сам сабе" i асэнсаванае яго ўспрыманне (вусныя адказы 
на пытаннi па змесце). 

Чытанне знаёмага тэксту цэлымi словамi з захаваннем асноўных арфаэпiчных нормаў i 
правiльнай пастаноўкай нацiску. 

Чытанне твораў на памяць (твор падбiраецца iндывiдуальна ў залежнасцi ад магчымасцей 
вучня: аднаму - загадка, другому - верш цалкам, трэцяму - частка гэтага верша). 

Тлумачэнне слоў i выразаў з выкарыстаннем нагляднага матэрыялу, прапанаванай да тэксту 



рубрыкi "Слоўнiк". 

Выбарачнае чытанне па заданнi педагагiчнага работнiка. 

Дзяленне апавядальнага твора цi ўрыўка з яго на часткi, складанне плана (з дапамогай 
педагагiчнага работнiка). 

Падрабязны i сцiслы пераказ зместу твора (па плане, апорных совах). 

Упарадкаванне дэфармаванага тэксту. 

Складанне з дапамогай педагагiчнага работнiка невялiкiх вусных дыялогаў, апiсанняў з 
выкарыстаннем словазлучэнняў i сказаў з тэксту. 

Складанне апавядання па серыi малюнкаў. 

Чытанне па асобах (дыялогi), iнсцэнiраванне эпiзодаў з твораў. 

Параўнанне прачытанага з уласным вопытам, са зместам раней прачытаных твораў. 

Маляванне да твораў. 
 

АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННI ДА ВЫНIКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦI 
 

Навучэнцы ведаюць i разумеюць: 

сэнс прачытанага ўслых <*> i "сам сабе"; 

назвы <*> i фактычны змест вывучаных твораў <*>; 

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

правiлы гiгiены чытання i неабходнасць беражлiва ставiцца да кнiг <*>. 

Навучэнцы ўмеюць: 

правiльна i свядома чытаць прапанаваны ў падручнiку вершаваныя i празаiчныя тэксты ўслых 
<*> i "сам сабе" цэлымi словамi (цяжкiя па структуры словы - па складах); 

адказваць на пытаннi да прачытанага <*>; 

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

дзялiць тэкст на часткi, падбiраць загалоўкi з прапанаваных педагагiчным работнiкам; 

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

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

тлумачыць словы i выразы з тэксту з выкарыстаннем нагляднага матэрыялу, слоўнiка, 
прапанаванага да тэксту <*>; 

ажыццяўляць выбарачнае чытанне па заданнi педагагiчнага работнiка; 

пераказваць (падрабязна i сцiсла <*>) змест твора (па серыi малюнкаў <*>, плане, апорных 
словах); 

упарадкоўваць дэфармаваны тэкст; 

складаць апавяданне па серыi малюнкаў, невялiкi вусны дыялог з выкарыстаннем 
словазлучэнняў i сказаў з тэксту (з дапамогай педагагiчнага работнiка); 

чытаць па асобах (дыялогi i невялiкiя сцэнкi), iнсцэнiраваць эпiзоды з твораў; 

чытаць на памяць перад класам; 

выбiраць кнiгi для пазакласнага чытання ў школьнай бiблiятэцы. 



VII клас 
(70 гадзiн, з якiх 9 гадзiн адводзiцца на пазакласнае чытанне) 

 
ТЭМАТЫКА ЧЫТАННЯ 

 
Творы вуснай народнай творчасцi (прыказкi, казкi, легенды, паданнi, скорагаворкi, прыкметы, 

песнi, загадкi, смяшынкi, жартоўныя вершы i iнш.). Характарыстыка народа, якi iх склаў. 

Мастацкiя творы пра прыроду, пра змены, якiя ў ёй адбываюцца ў кожную пару года, пра 
сезонныя клопаты людзей, звяроў, птушак. Творы маральна-этычнай тэматыкi, арыентаваныя на 
выхаванне павагi да працы людзей, жыццёвага i працоўнага абавязку i г.д. 

Творы пра родную Беларусь, пра яе мiнулае i сучаснае, прыгажосць i непаўторнасць, шчодрых 
i адданых людзей, герояў былых часоў i нашага часу, пра паходжанне назваў Беларусь, Мiнск, 
Магiлёў, Мазыр. 

Вершы, апавяданнi пра мацi, выхаванне павагi да яе, разуменне яе мiсii на зямлi. 

Тэксты пра подзвiг сыноў i дачок беларускай зямлi падчас Вялiкай Айчыннай вайны. Раскрыццё 
сэнсу iх самаахвярнасцi, гатоўнасцi аддаць сваё жыццё дзеля шчасця нашчадкаў. Выхаванне павагi 
i патрэбы клапацiцца аб ветэранах вайны, ушаноўваць памяць тых, хто загiнуў у барацьбе супраць 
захопнiкаў у гады ваеннага лiхалецця. 

Першапачатковая iнфармацыя (кароткiя звесткi) пра жыццё беларускiх песняроў Янкi Купалы 
i Якуба Коласа. 

Прыкладныя раздзелы: 

1. Залатая восень ходзiць па гаях (8 гадз.) <3> 

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

<3> Размеркаванне гадзiн памiж раздзеламi з'яўляецца прыкладным. 
 

В Шніп. "Першы ўрок". 

А.Савiцкi. "Дарога ў школу". 

В.Жуковiч. "Першая настаўнiца". 

Якуб Колас. "Адлёт жураўлёў", "Восень". 

Эдзi Агняцвет. "Хлеб", "Бульба ў кажушку". 

I.Навуменка. "Шчаслiвы дзень". 

Я.Галубовiч. "Смелая вавёрачка". 

А.Грачанiкаў. "Як ападае лiст ...". 

Пазакласнае чытанне. А.Грачанiкаў. "Верасень". Чытанне-разглядванне дзiцячых кнiг i 
часопiсаў для дзяцей <4>. 

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

<4> Месца ўрока пазакласнага чытання ў раздзеле вызначае педагагiчны работнiк. Чытанне-
разглядванне дзiцячых кнiг i часопiсаў прапануецца навучэнцам на ўсiх уроках пазакласнага чытання 
(пры наяўнасцi часу). 
 

Прыказкi i прымаўкi, народныя прыкметы, смяшынкi, лiчылкi, загадкi, скорагаворкi, у тым лiку 
аўтарскiя (А.Вольскi, I.Муравейка, Д.Бiчэль, М.Маляўка, М.Пазнякоў i iнш.). 

1. О, Беларусь, мая Радзiма! Ты для мяне адна ў свеце! (14 гадз.) 

Г.Бураўкiн. "Люблю свой край". 



А.Бадак. "Ты хто?". 

Я.Сiпакоў. "Беручы - аддаваць". 

Р.Iгнаценка. "Родная зямля". 

К.Цвiрка. "Там яна". 

В.Вiтка. "Спадчына". 

А.Бялевiч. "Ёсць на свеце такiя краiны...". 

У.Лiпскi. "Адкуль пайшлi назвы". 

П.Броўка. "Кажуць, ёсць краiны-цуды". 

Ю.Свiрка. "Шчасце". 

Б.Сачанка. "Нашы каранi". 

Якуб Колас. "Што яны страцiлi?", "Стары лес". 

"Самае добрае" (Балгарская народная казка). 

С.Шушкевіч. "Не магу жыть без Радзiмы". 

Пазакласнае чытанне. В. Вiтка. "Хто што робiць?" <5>. 

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

<5> Педагагiчны работнiк можа самастойна падбiраць творы для пазакласнага чытання i 
прапаноўваць iх навучэнцам. 
 

Прыказкi, смяшынкi, загадкi, скорагаворкi, у тым лiку аўтарскiя (В.Вiтка, М.Маляўка, 
Н.Галiноўская, А.Аляксандровiч, I.Муравейка, А.Вольскi, М.Пазнякоў i iнш.). 

2. Зiма сярдзiтая з марозамi, з завеяй белаю прыйшла (10 гадз.) 

П.Прануза. "Iскрыцца кожная былiнка". 

Р.Iгнаценка. "У зiмовым садку". 

А.Грачанiкаў. "Навагоднiя пажаданнi". 

Эдзi Агняцвет. "Чаму ў трывозе Дзед Мароз?". 

Якуб Колас. "Калядны вечар". 

М.Маляўка. "Зiмовы яблык". 

А.Асiпенкi. "Прыгожая лiсiца". 

Н.Гiлевiч. "У завiруху". 

Ю.Свiрка. "Люты". 

М.Зарэмба. "Аднойчы ранiцай". 

Пазакласнае чытанне. А.Дзеружынскi. "Зiмой вясна" (Якуб Колас. "Куцця"). 

Прыказкi, смяшынкi, лiчылкi, загадкi, скорагаворкi, у тым лiку аўтарскiя (В.Зуёнак, Н.Гiлевiч, 
Н.Галiноўская, А.Аляксандровiч, I.Муравейка, Н.Парукаў, М.Пазнякоў, А.Зэкаў i iнш.). 

3. З мiнулага Беларусi (10 гадз.) 

Б.Сачанка. "Адкуль пайшоў твой род?", "Хлеб". 



М.Багдановiч. "Ах ты, сонца-сонейка", "Краю мой родны! ...". 

Змiтрок Бядуля. "Малыя дрывасекi", "Пяць лыжак зацiркi". 

Янка Купала. "Сонцу". 

Якуб Колас. "Доля батрачкi". 

М.Янчанка. "Гарлач малака". 

I.Калеснiк. "Бацькоўская хата". 

У.Лiпскi. "Мой родны кут...". 

Пазакласнае чытанне. С. Александровiч. "Бярэзiнка" (М.Багдановiч. "Батрацкая"). 

Прыказкi, лiчылкi да беларускiх народных гульняў, заклiчкi, загадкi, скорагаворкi, у тым лiку 
аўтарскiя (Д.Бiчэль, М.Маляўка, Н.Галiноўская, А.Аляксандровiч, I.Муравейка, В.Вольскi, А.Клышка, 
М.Пазнякоў i iнш.). 

4. Чараўнiца да нас завiтала - усё ажыло, заспявала (10 гадз.) 

М.Маляўка. "Вяснянка". 

А.Асiпенка. "Вясна-красна". 

П.Рунец. "Вясна прыйшла". 

В.Ткачоў. "Раўчук уцёк". 

В.Жуковiч. "На вялiкдзень", "Вясна iдзе". 

Н.Мацяш. "Са святам". 

В.Лукша. "Рукi мацi". 

Янка Маўр. "На крызе". 

Я.Галубовiч. "Не пакiнулi ў бядзе". 

М.Гiль. "Якое дрэўца прыжываецца?". 

В.Шымук. "Вiшнi". 

П.Клiмук. "На касмiчным караблi". 

Я.Крупенька. "Мы - касманаўты". 

Пазакласнае чытанне. У.Дубоўка. "Як сiнячок да сонца лётаў" (А.Клышка. "Хатка шпака"). 

Прыказкi, народныя прыкметы, загадкi, скорагаворкi, у тым лiку аўтарскiя (В.Зуёнак, А.Вольскi, 
М.Маляўка, Н.Галiноўская, I.Муравейка, М.Пазнякоў i iнш.). 

5. Мiр нам патрэбен, не трэба вайны! (8 гадз.) 

В.Жуковiч. "На парадзе". 

В.Вольскi. "Подзвiг Мiкалая Гастэлы". 

В.Хомчанка. "Ластаўка". 

Г.Васiлеўская. "Геройскi ўчынак". 

Кандрат Крапiва. "Партызан Мiша Сiльнiцкi". 

А.Васiлевiч. "Партызанка Кнiга". 



А.Шашкоў. "Як Васька Блiн стаў генералам". 

П.Прыходзька. "Салдат на п'едэстале". 

В.Адамчык. "Салодкiя яблыкi". 

Янка Маўр. "Драўляная лыжка". 

Пазакласнае чытанне. П. Макаль. "Голас вечнага хлопчыка". 

Прыказкi, загадкi, скорагаворкi, у тым лiку аўтарскiя (Д.Бiчэль, М.Маляўка, Н.Галiноўская, 
I.Муравейка, А.Вольскi, М.Пазнякоў, А.Клышка i iнш.). 

6. Добра ўсiм жывецца ўлетку (10 гадз.) 

А. Астрэйка. ”Дзень добры,лета!” 

Я. Колас. “Лета”. 

В. Вярба. “Дождык”. 

В. Вітка, “Зайчык-вадалаз”. 

А. Васілевіч. “Бабуліны кватаранты”. 

Я. Бяганская. “Юрка і пчолы”. 

А. Дзеружынскі. “Вішня”. 

П. Рунец. “Ліпка”. 

Н. Гілевіч. “Калі рана ўстанеш”. 

М. Танк. “Жук і слімак”. 

Пазакласнае чытанне. А.Якiмовiч. "Неслух" (Казка) (М.Зарэмба. "Паддаўкi"). 

Прыказкi, смяшынкi, лiчылкi, загадкi, скорагаворкi, у тым лiку аўтарскiя (Н.Галiноўская, 
М.Чарняўскi, В.Лаўрыновiч, А.Аляксандровiч, I.Муравейка, М.Пазнякоў i iнш.). 
 

ЧЫТАННЕ 
 

Замацаванне механiзму чытання ўслых i адпрацоўка навыку чытання "сам сабе". Чытанне 
цэлымi словамi з захаваннем асноўных арфаэпiчных нормаў i правiльнай пастаноўкай нацiску. 
Плаўнае чытанне сказаў з ўлiкам iнтанацыi знакаў прыпынку (кропка, коска, пытальнiк, клiчнiк). 

Усвядомленае i па магчымасцi выразнае чытанне тэкстаў (разуменне пра каго або пра што 
гаворыцца ў прачытаным тэксце, паслядоўнасцi падзей, характараў герояў i iх ўчынкаў). 
Эмацыянальная ацэнка тэксту. 

Патрабаванне хуткасцi чытання суадносiцца з iндывiдуальнымi магчымасцямi навучэнцаў. 
 

ПАЗАКЛАСНАЕ ЧЫТАННЕ 
 

Чытанне кнiг для дзяцей цi асобных твораў з iх (кнiга прыкладна 20 - 36 старонак). Адказы на 
пытаннi па прачытанаму, пераказ асобных эпiзодаў прачытанага. Выказванне сваiх адносiн да 
прачытанага. Эмацыянальная ацэнка падзей, дзейных асоб. Параўнанне з сюжэтамi i героямi раней 
прачытах кнiг. 

Арыентацыя ў назве кнiгi i яе структуры. Пошук патрэбнага твора, патрэбнай старонкi ў кнiзе з 
дапамогай зместу. 

Правiлы гiгiены чытання i беражлiвае стаўленне да кнiг. Выбар кнiгi ў школьнай бiблiятэцы i 
самастойны запiс назвы i аўтара кнiгi ва ўлiковы лiсток самастойна прачытаных кнiг. 

Тэматыка дадатковага чытання суадносiцца з тэматыкай урокаў лiтаратурнага чытання. 
 

АСНОЎНЫЯ ВIДЫ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦI ПА ЛIТАРАТУРНЫМ ЧЫТАННI 
 

Чытанне мастацкага твора ўслых i "сам сабе" i асэнсаванае яго ўспрыманне (вусныя адказы 



на пытаннi па змесце). 

Усвядомленае, выразнае i плаўнае чытанне знаёмага тэксту цэлымi словамi. 

Чытанне твораў на памяць з неабходнай iнтанацыяй. 

Тлумачэнне сэнсу прыказак i прымавак, адгадванне загадак. 

Тлумачэнне слоў i выразаў з выкарыстаннем нагляднага матэрыялу, прапанаванай да тэксту 
рубрыкi "Слоўнiк", тлумачальнага слоўнiка. 

Выбарачнае чытанне па заданнi педагагiчнага работнiка (знаходжанне апiсання галоўнага 
героя, стану прыроды, учынку). 

Дзяленне апавядальнага твора цi ўрыўка з яго на часткi ў адпаведнасцi з дадзеным планам, 
складанне плана, падбор загалоўка да частак (з дапамогай педагагiчнага работнiка). 

Падрабязны i сцiслы пераказ зместу твора (па плане, апорных словах). 

Устанаўленне паслядоўнасцi падзей пры ўпарадкаваннi дэфармаванага тэксту. 

Складанне апавядання па малюнку, апiсанняў з выкарыстаннем сказаў i словазлучэнняў з 
тэксту. 

Чытанне па асобах (дыялогi) i складанне з дапамогай педагагiчнага работнiка вусных дыялогаў 
ад iмя дзейных асоб, iнсцэнiраванне эпiзодаў з твораў. 

Параўнанне прачытанага з уласным вопытам, са зместам раней прачытанага твора. 

Маляванне да твораў. 
 

АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННI ДА ВЫНIКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦI 
 

Навучэнцы ведаюць i разумеюць: 

сэнс прачытанага ўслых <*> i "сам сабе"; 

аўтараў, назвы <*> i фактычны змест вывучаных твораў; 

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

правiлы гiгiены чытання i неабходнасць беражлiва ставiцца да кнiг <*>. 

Навучэнцы ўмеюць: 

знаходзiць i тлумачыць з дапамогай пытанняў педагагiчнага работнiка загаловак твора (назву) 
<*>; 

правiльна, свядома i выразна чытаць вершаваныя i празаiчныя тэксты ў падручнiку ўслых 
цэлымi словамi <*>; 

усвядомлена чытаць "сам сабе" i адказваць на пытаннi да тэксту; 

дзялiць тэкст на сэнсавыя часткi, з дапамогай педагагiчнага работнiка падбiраць загалоўкi да 
iх, выкарыстоўваючы сказы, словазлучэннi з тэксту; 

вызначаць галоўных <*> i другарадных дзейных асоб твора, асноўныя рысы iх характараў <*>; 

знаходзiць у тэксце словы, якiя перадаюць настрой героя, яго думкi; 

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

тлумачыць словы i выразы з тэксту з выкарыстаннем нагляднага матэрыялу, прапанаванай да 
тэксту рубрыкi "Слоўнiк" <*>, тлумачальнага слоўнiка; 

ажыццяўляць выбарачнае чытанне па заданнi педагагiчнага работнiка; 



пераказваць (падрабязна i сцiсла <*>) змест твора (па серыi малюнкаў <*>, плане, апорных 
словах); 

упарадкоўваць дэфармаваны тэкст; 

складаць апавяданне па малюнку цi серыi малюнкаў, невялiкi вусны дыялог з выкарыстаннем 
словазлучэнняў i сказаў з тэксту (з дапамогай педагагiчнага работнiка); 

чытаць па асобах (дыялогi i сцэнкi з невялiкай колькасцю дзейных асоб), iнсцэнiраваць эпiзоды 
з твораў; 

чытаць на памяць перад класам (па магчымасцi выразна); 

выбiраць кнiгi для пазакласнага чытання ў школьнай бiблiятэцы. 
 

VIII клас 
(70 гадзiн, з якiх 9 гадзiн адводзiцца на пазакласнае чытанне) 

 
ТЭМАТЫКА ЧЫТАННЯ 

 
Творы вуснай народнай творчасцi. Адлюстраванне кемлiвасцi, розуму i спрыту беларускага 

народа ў казках, прыказках i прымаўках, загадках, сцвярджэнне важных агульначалавечых 
маральных каштоўнасцей: працавiтасцi, адказнасцi, смеласцi, дабрынi i iнш. 

Творы пра Беларусь, прыгажосць i непаўторнасць яе краявiдаў, пра працавiтых, сардэчных i 
адкрытых людзей, пра гады мiнулыя i сённяшнi дзень, пра слынных беларусаў Мiколу Гусоўскага i 
Ефрасiнню Полацкую, пра паходжанне назваў Нарач, Сож, Дняпро. 

Мастацкiя творы пра сезоны, пра змены, якiя адбываюцца ў жывой i нежывой прыродзе ў 
кожную пару года, аб неабходнасцi берагчы, аднаўляць прыродныя багаццi, пра сезонныя клопаты 
людзей, звяроў, птушак. Творы маральна-этычнай тэматыкi, арыентаваныя на грамадзянскае, 
экалагiчнае, працоўнае выхаванне i г.д. 

Тэксты пра горкiя гады ваеннага лiхалецця, пра гераiчны i трагiчны лёс многiх сыноў i дачок 
беларускай зямлi. Раскрыццё сэнсу iх самаахвярнасцi, гатоўнасцi аддаць сваё жыццё дзеля 
свабоды, будучынi. Ушанаванне памяцi тых, хто загiнуў у барацьбе супраць захопнiкаў у гады 
Вялiкай Айчыннай вайны. 

Вершы, апавяданнi пра падлеткавыя забавы i захапленнi, сапраўднае сяброўства, вучобу, пра 
адносiны ў сям'i, неабходнасць клапацiцца пра немаўлят, хворых i састарэлых людзей, выхаванне 
паважлiвых адносiн да ўсяго, што створана людскiмi рукамi i дастаецца дарагой цаной, адказнасцi 
за свае ўчынкi i г.д. 

Прыкладныя раздзелы: 

1. Вусная народная творчасць (16 гадз.) <6> 

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

<6> Размеркаванне гадзiн памiж раздзеламi з'яўляецца прыкладным. 
 

1) Беларускiя народныя песнi (абрадавыя, лiрычныя). 

2) Народныя казкi. "Чаму заяц, лiсiца ды воўк разам не сыходзяцца" (Беларуская народная 
казка). 

"Селянiн, мядзведзь i лiсiца". (Беларуская народная казка). 

"Людзей слухай, а свой розум май". (Беларуская народная казка). 

3) Аўтарскiя казкi. У.Дубоўка. "Кветкi - сонцавы дзеткi". 

Максiм Танк. "Журавель i чапля". 

У.Караткевiч. "Кацёл з каменьчыкамi". 



4) Легенды i паданнi. "Бяздоннае багацце" (Паданне). "Нарач" (Легенда). "Сож i Дняпро" 
(Легенда). 

5) Загадкi. 

6) Прыказкi i прымаўкi. 

Пазакласнае чытанне. А.Федарэнка. "Падслуханая казка" (У. Караткевiч. "Нямоглы бацька") 
<7> 

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

<7> Пры наяўнасцi часу на ўроках пазакласнага чытання навучэнцам прапануецца чытанне-
разглядванне часопiсаў для дзяцей. 
 

2. Як жыць - дык жыць для Беларусi (9 гадз.) 

Н.Гiлевiч. "Казачная зямля". 

Якуб Колас. "О, край родны, край прыгожы". 

У.Лiпскi. "Ад роду - да народу". 

В.Вiтка. "Белая Русь". 

А.Ставер. "Жураўлi на Палессе ляцяць ...". 

А.Пiсьмянкоў. "Нiшто душу мне так не лечыць". 

У.Дзюба. "Мiкола Гусоўскi". 

У.Караткевiч. "Бацькаўшчына". 

Якуб Колас. "Рыбакi". 

М.Лынькоў. "Першы скачок". 

К.Цвiрка. "У кнiгарнi". 

В.Вiтка. "Самая цiкавая кнiга". 

Пазакласнае чытанне. К.Калiна. "Буслы" (Казка) (А.Пiсьмянкоў. "О, як мне доўга трэба жыць 
...". 

Прыказкi, смяшынкi, лiчылкi, загадкi, пацешкi, скорагаворкi, у тым лiку аўтарскiя (Н.Галiноўская, 
А.Аляксандровiч, I.Муравейка, А.Вольскi, А.Клышка, М.Пазнякоў i iнш.). 

3. Чалавек i прырода (14 гадз.) 

В.Жуковiч. "Слухай родную прыроду". 

М.Чарняўскi. "Сонейка ўзышло". 

Н.Галiноўская. "Зямля мая!". 

Змiтрок Бядуля. "Зямля", "Маленькая мацi". 

В.Зуёнак. "Поле", "Будзем сiлы набiрацца". 

Максiм Танк. "Садзiце лясы". 

Б.Сачанка. "Дубы". 

А.Вялюгiн. "Спелы бор". 

В.Гардзей. "Рагаты грыбнiк". 



I.Муравейка. "Лясныя дактары". 

Якуб Колас. "Маленькая хвойка", "На рэчцы". 

Янка Купала. "Мароз". 

Т.Хадкевiч. "Сцежкi зубрыныя". 

М.Багдановiч. "Возера". 

Янка Маўр. "Багiра" (урыўкi). 

М.Лужанiн. "Лiст малому сябру". 

У.Караткевiч. "Мокрыя травы". 

В.Вольскi. "Месяц за месяцам". 

П.Броўка. "Будзь верны!". 

Пазакласнае чытанне. В.Хомчанка. "Ёлка з белымi кветкамi" (Р.Iгнаценка. "Баравiкi ў 
хусцiнках"). 

Прыказкi, смяшынкi, лiчылкi, загадкi, скорагаворкi, у тым лiку аўтарскiя (Н.Галiноўская, 
I.Муравейка, А.Вольскi, В.Вiтка, М.Пазнякоў i iнш.). 

4. Патрэбен чалавеку чалавек (7 гадз.) 

Г.Бураўкiн. "Песня пра мацi". 

Ю.Свiрка. "Мама спiць ...". 

М.Данiленка. "Коцiкi на вярбiне". 

У.Дубоўка. "Пра дзеда i ўнука". 

В.Жуковiч. "Што чалавека лечыць?". 

А.Пысiн. "Рукi бацькi". 

В.Вiтка. "Казка пра зязюлю". 

В.Гардзей. "Гультайка". 

Кандрат Крапiва. "Дзiця, Вожык i Змяя" (Байка). 

Якуб Колас. "У старых дубах". 

В.Шнiп. "Мацi без бацькi сумуе...". 

Пазакласнае чытанне. Янка Маўр. "Шчасце" (Я.Пархута. "Кропелька" (Казка)). 

Прыказкi, смяшынкi, лiчылкi, загадкi, скорагаворкi, у тым лiку аўтарскiя (А.Вольскi, В.Вольскi, 
М.Маляўка, А.Аляксандровiч, I.Муравейка, М.Пазнякоў i iнш.). 

5. На мiнным полi памяцi маёй (12 гадз.) 

Якуб Колас. "Салдату". 

Е.Лось. "Дзяўчаты мiнулай вайны". 

I.Сяркоў. "Санька абяззбройвае ворага" (Урывак з аповесцi "Мы з Санькам у тыле ворага"). 

К.Чорны. "Юныя разведчыкi". 

В.Зуёнак. "З вайны сустракалi мацеркi сыноў ...". 



М.Лынькоў. "Васiлькi". 

Эдзi Агняцвет. "Гэты цiхi куток". 

Р.Барадулiн. "Бацьку". 

В.Быкаў. "Сваякi". 

М.Данiленка. "Ордэн". 

М.Чарняўскi. "За ўсё ўдзячны iм". 

Пазакласнае чытанне. П. Кавалёў. "Вавёрка-партызанка". 

Прыказкi, смяшынкi, лiчылкi, загадкi, скорагаворкi, у тым лiку аўтарскiя (А.Вольскi, В.Вольскi, 
М.Маляўка, А.Аляксандровiч, I.Муравейка, М.Пазнякоў i iнш.). 

6. З добрых спраў добры лёс прадзецца (12 гадз.) 

П.Панчанка. "Страчаны дзень". 

П.Глебка. "Закон тваёй Радзiмы". 

Эдзi Аняцвет. "Слова пра мацi", "Чэрвень iдзе". 

А.Якiмовiч. "Каб мама ўсмiхалася". 

В.Зуёнак. "Прыйдзi аднойчы ...". 

Ф.Янкоўскi. "Пастушок". 

М.Кусянкоў. "Пазарасталi сцежкi-дарожкi". 

Р.Iгнаценка. "Першамайскi падарунак". 

I.Грамовiч. "Кавалачак хлеба" (Казка). 

Максiм Танк. "Паклон хлебу". 

I.Муравейка. "Эх, як добра працаваць". 

В.Зуёнак. "Будзь заўсёды, як Радзiма, добры ...". 

Л.Арабей. "Iсцi ў разведку". 

А.Кудравец. "Цiтаўкi". 

Пазакласнае чытанне. Янка Маўр. "Падарожжа ад школы дадому" ("Недалiкатны сын". 
(Беларуская народная казка)). 

Прыказкi, лiчылкi, загадкi, скорагаворкi, у тым лiку аўтарскiя (А.Вольскi, В.Вольскi, Я.Брыль, 
В.Жуковiч, Я.Галубовiч, Н.Гiлевiч, М.Маляўка, А.Аляксандровiч, I.Муравейка, М.Пазнякоў i iнш.). 
 

ЧЫТАННЕ  
 

Замацаванне механiзму чытання ўслых i "сам сабе". Правiльнае i ўсвядомленае (разуменне 
паслядоўнасцi падзей, пра каго або пра што гаворыцца ў прачытаным тэксце, iх характараў i 
ўчынкаў) чытанне цэлымi словамi з захаваннем асноўных арфаэпiчных нормаў i правiльнай 
пастаноўкай нацiску. Плаўнае i выразнае чытанне з ўлiкам iнтанацыi знакаў прыпынку (кропка, коска, 
пытальнiк, клiчнiк). Эмацыянальная ацэнка тэксту. 

Патрабаванне хуткасцi чытання суадносiцца з iндывiдуальнымi магчымасцямi навучэнцаў. 
 

ПАЗАКЛАСНАЕ ЧЫТАННЕ 
 

Чытанне кнiг для дзяцей цi асобных твораў з iх (кнiгi прыкладна 24 - 38 старонак). Адказы на 



пытаннi па прачытанаму, пераказ асобных эпiзодаў прачытанага. Выказванне сваiх адносiн да 
прачытанага. Эмацыянальная ацэнка падзей, дзейных асоб, iх учынкаў. Параўнанне з сюжэтамi i 
героямi раней прачытах кнiг. 

Арыентацыя ў структуры кнiгi. Пошук патрэбнага твора ў кнiзе. 

Правiлы гiгiены чытання i беражлiвае стаўленне да кнiг. Выбар кнiгi ў школьнай бiблiятэцы i 
запiс назвы i аўтара кнiгi ва ўлiковы лiсток самастойна прачытаных кнiг. 
 

АСНОЎНЫЯ ВIДЫ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦI ПА ЛIТАРАТУРНЫМ ЧЫТАННI 
 

Асэнсаванае чытанне мастацкага твора ўслых i "сам сабе". 

Усвядомленае, выразнае i плаўнае чытанне знаёмага тэксту цэлымi словамi. Вызначэнне 
тэмы. 

Выразнае чытанне твораў на памяць. 

Тлумачэнне слоў i выразаў з дапамогай прапанаванай да тэксту рубрыкi "Слоўнiк", 
тлумачальнага слоўнiка. 

Тлумачэнне сэнсу ўстойлiвых выразаў, прыказак i прымавак, адгадванне загадак. 

Знаходжанне ў тэксце апiсання галоўнага героя, яго ўчынкаў, стану прыроды. 

Дзяленне апавядальнага твора цi ўрыўка з яго на часткi ў адпаведнасцi з калектыўна 
складзеным пад кiраўнiцтвам педагагiчнага работнiка планам. Вызначэнне паслядоўнасцi падзей. 

Падбор загалоўкаў да частак з шэрагу прапанаваных педагагiчным работнiкам, з 
выкарыстаннем слоў, словазлучэнняў i сказаў з тэксту. 

Падрабязны, сцiслы i выбарачны пераказ зместу твора (па плане, апорных словах). 

Характарыстыка герояў па паводзiнах i ўчынках, эмацыянальная ацэнка герояў i iх учынкаў. 

Назiранне за вобразнымi сродкамi (словамi) твора. 

Апiсанне героя з элементамi партрэтнай характарыстыкi (па малюнку, з выкарыстаннем сказаў 
i словазлучэнняў з тэксту). 

Чытанне па асобах i ўдзел ў вусных дыялогах ад iмя дзейных асоб (з дапамогай педагагiчнага 
работнiка), iнсцэнiраванне эпiзодаў з твораў. 

Адрознiванне твораў розных жанраў (з кола вывучаных). 
 

АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННI ДА ВЫНIКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦI 
 

Навучэнцы ведаюць i разумеюць: 

сэнс прачытанага ўслых <*> i "сам сабе"; 

аўтараў, назвы <*> i фактычны змест вывучаных твораў; 

на памяць 5 - 6 вершаў (урыўкi з вершаваных твораў, загадкi <*>, песнi i iнш.); 

правiлы гiгiены чытання i неабходнасць беражлiва ставiцца да кнiг <*>. 

Навучэнцы ўмеюць: 

правiльна, свядома i па магчымасцi выразна чытаць вершаваныя i празаiчныя тэксты ўслых 
цэлымi словамi i адказваць на пытаннi да тэксту <*>; 

тлумачыць загаловак твора (назву); 

усвядомлена чытаць "сам сабе" i адказваць на пытаннi да тэксту; 



дзялiць тэкст на сэнсавыя часткi, падбiраць загалоўкi да iх, выкарыстоўваючы сказы, 
словазлучэннi з тэксту; 

вызначаць галоўных <*> i другарадных дзейных асоб твора, характарызаваць iх з элементамi 
партрэтнага апiсання, аналiзаваць iх ўзаемаадносiны, учынкi, параўноўваць iх; 

знаходзiць у тэксце словы, якiя перадаюць настрой героя, яго думкi, перажываннi; 

даваць уласную ацэнку падзеям, з'явам i ўчынкам герояў <*>; 

тлумачыць словы i выразы з тэксту з выкарыстаннем слоўнiка <*>; 

ажыццяўляць выбарачнае чытанне па заданнi педагагiчнага работнiка; 

пераказваць (падрабязна i сцiсла <*>) змест твора (па серыi малюнкаў <*>, плане, апорных 
словах); 

складаць апавяданне па малюнку цi серыi малюнкаў, невялiкi вусны дыялог з выкарыстаннем 
словазлучэнняў i сказаў з тэксту (з дапамогай педагагiчнага работнiка); 

чытаць па асобах (дыялогi i сцэнкi з невялiкай колькасцю дзейных асоб), iнсцэнiраваць эпiзоды 
з твораў; 

выразна чытаць на памяць перад класам; 

арыентавацца ў кнiзе па iнфармацыi на вокладцы, змесце i знаходзiць неабходныя кнiгi для 
пазакласнага чытання на палiцах школьнай бiблiятэкi. 
 

IX клас 
(70 гадзiн, у тым лiку 9 гадзiн на пазакласнае чытанне) 

 
ТЭМАТЫКА ЧЫТАННЯ 

 
Раздзелы: 

1. Уводзiны. Лiтаратура i шматграннасць жыцця. Кнiга i чытанне ў жыццi чалавека (1 гадз.). 

2. Вусная народная творчасць (8 гадз. + 2 гадз. пазакл. чыт.). 

Асноўныя рысы твораў вуснай народнай творчасцi. Прыказкi i прымаўкi. Агульная 
характарыстыка, багацце тэм. 

Загадкi. Агульная характарыстыка, тэматычная разнастайнасць, мудрасць, iншасказальны 
характар. 

Беларускiя народныя казкi. Агульнае ўяўленне пра вiды казак, асаблiвую будову, мову. 
Займальнасць казачных сюжэтаў, супрацьстаянне дабра i зла. 

Беларускiя народныя песнi. Вiды песень, багацце тэматыкi, разнастайнасць мелодый. Сувязь 
з жыццём, увасабленне мар i спадзяванняў. Меладычнасць народных песень. 

Асноўныя вiды вучэбнай дзейнасцi 

Усвядомленае, выразнае i плаўнае чытанне ўслых i "сам сабе". Параўнанне прачытанага са 
зместам раней прачытаных твораў. 

Тлумачэнне сэнсу прыказак i прымавак, адгадванне загадак (з дапамогай настаўніка). 

Адказы на пытаннi па змесце мастацкага твора (урыўка); вызначэнне тэмы i асноўнай думкi з 
дапамогай настаўніка; устанаўленне паслядоўнасцi падзей; выбарачнае чытанне па заданнi 
настаўнiка (апiсанне галоўнага героя, стану прыроды, учынку). 

Падрабязны пераказ казкi па серыi малюнкаў. Чытанне па асобах, iнсцэнiраванне эпiзодаў з 
казак. 

Чытанне на памяць (заданне падбiраецца iндывiдуальна ў залежнасцi ад магчымасцей 



навучэнца: аднаму - загадка, другому - верш, трэцяму - частка гэтага верша). 

Адрознiванне твораў розных жанраў (з кола вывучаных). 

Маляванне да твораў. 

3. Беларуская лiтаратура Сярэднявечча (3 гадз. + 1 гадз. пазакл. чыт). 

Францыск Скарына 

Галоўныя звесткi пра жыццёвы шлях. Ухваленне сучаснымi пiсьменнiкамi вялiкага сына нашай 
Бацькаўшчыны, усходнеславянскага першадрукара i асветнiка. 

Урывак з прадмовы да "Кнiгi Юдзiф" ("Прадмова доктара Францыска Скарыны з Полацка да 
кнiгi ўдавы Юдзiфь" (у перакладзе Алеся Разанава). 

Галоўныя рысы чалавека - патрыёта сваёй Бацькаўшчыны. 

Асноўныя вiды вучэбнай дзейнасцi 

Усвядомленае чытанне ўслых i "сам сабе". Адказы на пытаннi па змесце прачытанага. 
Вызначэнне тэмы i асноўнай думкi з дапамогай настаўніка. 

Мiкола Гусоўскi 

Галоўныя звесткi пра жыццёвы шлях. 

Паэма "Песня пра зубра" (урывак з апiсаннем зубра ў перакладзе на сучасную беларускую 
мову Язэпа Семяжона) - адлюстраванне любовi i павагi да сваёй Бацькаўшчыны, яе непаўторнай 
прыроды, працавiтых людзей. Сiмвалiчнае значэнне вобраза зубра. 

Асноўныя вiды вучэбнай дзейнасцi 

Усвядомленае, выразнае i плаўнае чытанне ўслых i "сам сабе". Тлумачэнне новых слоў i 
выразаў з дапамогай рубрыкi "Слоўнiк". Адказы на пытаннi па змесце прачытанага. Вызначэнне тэмы 
i асноўнай думкi з дапамогай педагагiчнага работнiка. Выбарачнае чытанне (апiсанне галоўнага 
героя, прыроды). 

Назiранне за вобразнымi сродкамi твора. Складанне апiсання зубра з выкарыстаннем сказаў i 
словазлучэнняў з тэксту. 

Маляванне да твора. 

4. Лiтаратура ХIХ стагоддзя (10 гадз. + 1 гадз. пазакл. чыт.) 

Канстанцiн Веранiцын. "Тарас на Парнасе" (урыўкi). 

Арыгiнальны твор XIX стагоддзя. Гумар i сатыра. Вобраз простага селянiна. Лепшыя рысы 
беларускага сялянства. Роля мiфалагiчных персанажаў у раскрыццi тэмы i iдэi твора. Тарас як 
тыповы народны герой, рысы яго характару: кемлiвасць, абачлiвасць, дасцiпнасць. 

Асноўныя вiды вучэбнай дзейнасцi 

Усвядомленае, выразнае i плаўнае чытанне ўслых i "сам сабе" i тлумачэнне сэнсу новых слоў, 
ўстойлiвых выразаў i прыказак з дапамогай педагагiчнага работнiка i выкарыстаннем прапанаванай 
да тэксту рубрыкi "Слоўнiк". 

Дзяленне прачытанага на часткi ў адпаведнасцi з прапанаваным планам, падбор загалоўка да 
частак (з дапамогай педагагiчнага работнiка). Падрабязны i сцiслы пераказ зместу твора (па 
калектыўна складзеным плане). 

Апiсанне героя з элементамi партрэтнай характарыстыкi з выкарыстаннем сказаў i 
словазлучэнняў з тэксту. Эмацыянальнаая ацэнка героя, падзей. 

Чытанне па асобах i складанне з дапамогай педагагiчнага работнiка вусных дыялогаў ад iмя 
дзейных асоб. 



Назiранне за вобразнымi сродкамi твора. 

Вiнцэнт Дунiн-Марцiнкевiч 

Кароткiя звесткi пра жыццёвы i творчы шлях. 

Камедыя "Пiнская шляхта" (асобныя дзеi) - пачатак беларускай драматургii. Сатыра i гумар у 
камедыi. Праблема бацькоў i дзяцей. 

Асноўныя вiды вучэбнай дзейнасцi 

Усвядомленае чытанне ўслых i "сам сабе" асобных з'яў камедыi. Вызначэнне сэнсу 
незразумелых слоў i выразаў з выкарыстаннем прапанаванай рубрыкi "Слоўнiк" i тлумачальнага 
слоўнiка. 

Выбарачнае чытанне, чытанне па асобах (дыялогi) i складанне з дапамогай настаўніка вусных 
дыялогаў ад iмя дзейных асоб, iнсцэнiраванне займальных эпiзодаў. 

Апiсанне галоўных герояў з элементамi партрэтнай характарыстыкi па малюнку i 
прапанаваным плане (знешнi выгляд, узрост, характар i г.д.). Эмацыянальная ацэнка герояў i iх 
учынкаў. 

Выбарачны пераказ эпiзодаў (па плане, апорных словах). 

Назiранне за вобразнымi сродкамi твора. 

Францiшак Багушэвiч 

Кароткiя звесткi пра жыццёвы i творчы шлях. Вершы на выбар "Мая дудка", "Не цурайся", 
"Ахвяра", "Калыханка", байка "Воўк i Авечка". Боль паэта за лёс простага селянiна, за лёс 
Бацькаўшчыны, роднай мовы. Вера ў высокую чалавечую годнасць "забiтага" мужыка, у жыццёвую 
сiлу беларускай мовы. Блiзкасць вершаў да вуснай народнай творчасцi. 

Асноўныя вiды вучэбнай дзейнасцi 

Выразнае чытанне вершаваных твораў. Вызначэнне галоўнай думкi вершаў. Вызначэнне сэнсу 
незразумелых слоў i выразаў з дапамогай рубрыкi "Слоўнiк". Завучванне на памяць. 

Выбарачнае чытанне. Назiранне за вобразнымi сродкамi вершаў. 

Усвядомленае, выразнае i плаўнае чытанне байкi па ролях (ўслых). Адрозненне байкi ад 
верша. Мараль байкi. 

Вусная характарыстыка герояў байкi з выкарыстаннем слоў i выразаў з тэксту. Эмацыянальная 
ацэнка герояў, iх паводзiнаў i ўчынкаў. 

Падрабязны пераказ байкi па апорных словах. Iнсцэнiраванне эпiзодаў байкi. 

5. Беларуская лiтаратура ХХ стагоддзя (39 гадз. + 5 гадз. пазакл. чыт.). 

Цётка (Алаiза Сцяпанаўна Пашкевiч) 

Кароткiя звесткi пра жыццёвы i творчы шлях. Празаiчныя i вершаваныя творы на выбар 
("Шануйце роднае слова!", "Мае думкi", "Вера беларуса", "Сынок маленькi", "Гутарка асота з 
крапiвою", "Гультай"). Асноўная думка. Боль аўтара за лёс народа, за адсутнасць у дзяцей 
магчымасцi вучыцца на роднай мове. Вера ў лепшую долю беларусаў. 

Асноўныя вiды вучэбнай дзейнасцi 

Асэнсаванае чытанне ўслых i "сам сабе" i вызначэнне тэмы i галоўнай думкi (з дапамогай 
настаўніка). Тлумачэнне слоў i выразаў з дапамогай рубрыкi "Слоўнiк", тлумачальнага слоўнiка. 

Выразнае чытанне вершаў, у тым лiку на памяць. 

Сцiслы i выбарачны пераказ апавядальных твораў (па плане, апорных словах). 



Характарыстыка герояў, эмацыянальная ацэнка герояў i iх учынкаў. 

Параўнанне прачытанага са зместам раней вывучаных твораў. 

Янка Купала (Iван Дамiнiкавiч Луцэвiч) 

Кароткiя звесткi пра жыццёвы i творчы шлях. Тэматыка вершаў на выбар  ("Мая навука", "А хто 
там iдзе?", "Мужык", "Лета", "Жняя", "З кутка жаданняў", "Падсякайце тое дрэва...", "Роднае слова"). 
Вобраз беларускага народа. Крык збалелай душы прыгнечанага чалавека, надзея на лепшае 
будучае. Прыгажосць i непаўторнасць беларускай прыроды. Ухваленне прыгажосцi жанчыны-
працаўнiцы. Боль аўтара за лёс роднай мовы. 

Асноўныя вiды вучэбнай дзейнасцi 

Выразнае чытанне вершаў, у тым лiку на памяць. Вызначэнне сэнсу незразумелых слоў i 
выразаў з дапамогай тлумачальнага слоўнiка. Вызначэнне галоўнай думкi вершаў (з дапамогай 
настаўніка). 

Выбарачнае чытанне. Назiранне за вобразнымi сродкамi вершаў. 

Апiсанне галоўных дзейных асоб з элементамi партрэтнай характарыстыкi з выкарыстаннем 
сказаў i словазлучэнняў з тэксту. Эмацыянальная ацэнка герояў i iх учынкаў. 

Якуб Колас (Канстанцiн Мiхайлавiч Мiцкевiч) 

Кароткiя звесткi пра жыццёвы i творчы шлях. Жанравая разнастайнасць твораў пiсьменнiка. 
Паэма "Новая зямля" (урыўкi "Дзядзька-кухар", "Дарэктар", "На рэчцы" i iнш.). Жывыя карцiны жыцця 
беларускага сялянства. 

Вершы (на выбар) i iх тэматыка ("Першы заработак", "На полi вясною"). Праца ў жыццi 
беларуса. Любоў да роднага краю, захапленне яго прыгажосцю. 

Асноўныя вiды вучэбнай дзейнасцi 

Выразнае чытанне вершаваных твораў. Чытанне на памяць. Вызначэнне галоўнай думкi з 
дапамогай настаўніка. Апiсанне галоўных дзейных асоб з элементамi партрэтнай характарыстыкi, 
ацэнка характараў i ўчынкаў з дапамогай слоў, словазлучэнняў i сказаў з тэксту). 

Выбарачны i сцiслы пераказ (па калектыўна складзеным плане, цi апорных словах, малюнку). 

Чытанне па ролях i складанне з дапамогай настаўніка вусных дыялогаў ад iмя дзейных асоб. 

Змiтрок Бядуля (Самуiл Яфiмавiч Плаўнiк) 

Кароткiя звесткi пра жыццёвы i творчы шлях. Мары пiсьменнiка, адлюстраванне iх у творчасцi. 
Казка "Музыка", верш "Вясной". Празаiчныя творы на выбар ("Зямля", "Бондар"). Адлюстраванне 
жыцця простага народа, яго паўсядзённыя клопаты, спадзяваннi, надзеi. 

Асноўныя вiды вучэбнай дзейнасцi 

Плаўнае i выразнае чытанне вершаванага твора, вызначэнне галоўнай думкi (з дапамогай 
педагагiчнага работнiка). 

Асэнсаванае чытанне празаiчных твораў. Тлумачэнне слоў i выразаў з дапамогай 
тлумачальнага слоўнiка. Вызначэнне асноўнай думкi, галоўных герояў, павучальны сэнсу. 

Дзяленне тэкстаў на часткi, складанне калектыўнага плана, падбор загалоўка да частак з 
выкарыстаннем слоў, словазлучэнняў i сказаў з тэксту (з дапамогай настаўніка). Пераказ 
(падрабязны, выбарачны) па сюжэтнаму малюнку, плане, апорных словах. Вызначэнне 
паслядоўнасцi падзей пры ўпарадкаваннi дэфармаванага тэксту. 

Знаходжанне апiсанняў стану прыроды. Апiсанне герояў з элементамi партрэтнай 
характарыстыкi. Чытанне дыялогаў па асобах. 

Складанне вуснага апавядання "Залатыя рукi майстра". 



Параўнанне прачытанага са зместам блiзкiх па тэматыцы твораў другiх аўтараў. 

Максiм Багдановiч 

Кароткiя звесткi пра жыццёвы i творчы шлях. Вершы на выбар ("Перад паводкай", "Слуцкiя 
ткачыхi", "Не кувай ты, шэрая зязюля...", "Зорка Венера", "Маладыя гады", "Я хацеў бы спаткацца...", 
"Краю мой родны!"). Любоў да роднага краю, замiлаванне прыгажосцю яго краявiдаў, боль за цяжкi 
лёс беларускага народа, вера ў яго светлую будучыню, калi ён "дачакаецца залацiстага яснага дня". 
Лiрычнасць творчасцi. Тэма кахання. 

Асноўныя вiды вучэбнай дзейнасцi 

Выразнае чытанне вершаваных твораў. Вызначэнне галоўнай думкi вершаў. Вызначэнне сэнсу 
незразумелых слоў i выразаў з дапамогай рубрыкi "Слоўнiк", тлумачальнага слоўнiка. Завучванне 
на памяць. Назiранне за выразнымi сродкамi вершаў. 

Знаходжанне па заданнi настаўніка апiсанняў герояў, яго ўчынкаў, стану прыроды. 

Параўнанне прачытанага са зместам блiзкiх па тэматыцы твораў другiх аўтараў. 

Зоська Верас (Людвiка Антонаўна Войцiк) 

Кароткiя звесткi пра жыццёвы i творчы шлях. Вобраз Радзiмы - чароўнага нязведанага краю - 
у творах на выбар ("Чароўны край", "Скуль узялiся ў нас бярозы i асiны", "Птушыная ёлка", "Прыйшла 
вясна", "Добрае сэрца"). Любоў да роднага краю, захапленне яго хараством. 

Асноўныя вiды вучэбнай дзейнасцi 

Асэнсаванае i выразнае чытанне вершаваных твораў. Тлумачэнне сэнсу незразумелых слоў i 
выразаў з дапамогай прапанаванай да тэксту рубрыкi "Слоўнiк", тлумачальнага слоўнiка. 

Вызначэнне тэмы i галоўнай думкi (з дапамогай настаўніка). Завучванне на памяць. Назiранне 
за вобразнымi сродкамi вершаў. 

Выбарачнае чытанне. Маляванне да твораў. 

Канстанцыя Буйло (Канстанцыя Антонаўна Калечыц) 

Кароткiя звесткi пра жыццёвы i творчы шлях. Асноўная тэма паэзii ("Люблю", "Дожджык"). 

Асноўныя вiды вучэбнай дзейнасцi 

Выразнае чытанне вершаў, вызначэнне тэмы. Перадача iнтанацыяй эмацыянальнага зместу 
вершаў. Параўнанне прачытанага са зместам блiзкiх па тэматыцы твораў другiх аўтараў (тэма 
кахання). 

Завучванне на памяць. 
ПАЗАКЛАСНАЕ ЧЫТАННЕ 

 
Чытанне кнiг аб'ёмам прыкладна 24 - 40 старонак. Адказы на пытаннi па прачытанаму, пераказ 

асобных эпiзодаў. Выказванне сваiх адносiн да прачытанага. Эмацыянальная ацэнка падзей, 
дзейных асоб, iх учынкаў. 

Арыентацыя ў структуры кнiгi. Пошук патрэбнага твора ў кнiзе. 

Правiлы гiгiены чытання i беражлiвае стаўленне да кнiг. 

Выбар кнiгi ў школьнай бiблiятэцы i запiс назвы i аўтара кнiгi ва ўлiковы лiсток самастойна 
прачытаных кнiг. Чытанне перыядычных выданняў для дзяцей, работа з даведачнай лiтаратурай 
(слоўнiкi, энцыклапедыi). 

Прыкладны спiс твораў для пазакласнага чытання 

У. Бутрамееў. "Вялiкiя i славутыя людзi зямлi беларускай". 

Якуб Колас. "Купальскiя светлякi". 



В. Вольскi. "Чорныя буслы", "Бабраня на двары" (з кн. "Падарожжа па краiне беларусаў"). 

А. Бадак. "Жаўранкi над палямi" (урыўкi са зб.). 

Б. Сачанка. "Зерне i млын". 

А. Васiлевiч. "Сябры". 

Р. Баравiкова. "Казкi астранаўта". 

А. Жук. "Стары бабёр" (з кн. "Паляванне на апошняга жураўля"). 
 

АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННI ДА ВЫНIКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦI 
 

Вучні ведаюць i разумеюць: 

сэнс прачытанага <*>; 

аўтараў, назвы i фактычны змест вывучаных твораў <*>; 

на памяць 6 - 7 вершаў цi ўрыўкаў з iх; 

правiлы гiгiены чытання i неабходнасць беражлiва ставiцца да кнiг <*>. 

Вучні ўмеюць: 

правiльна, свядома i выразна чытаць вершаваныя i празаiчныя тэксты ўслых <*>; 

тлумачыць загаловак твора; 

усвядомлена чытаць "сам сабе" i адказваць на пытаннi да тэксту; 

вызначаць тэму, асноўную думку i iдэю мастацкага твора; 

дзялiць тэкст на сэнсавыя часткi, падбiраць загалоўкi да iх, выкарыстоўваючы сказы, 
словазлучэннi з тэксту; 

вызначаць галоўных <*> i другарадных дзейных асоб твора, характарызаваць iх з элементамi 
партрэтнага апiсання, аналiзаваць iх ўзаемаадносiны, учынкi <*>, параўноўваць iх; 

знаходзiць у тэксце словы, якiя перадаюць настрой героя, яго думкi, перажываннi; 

знаходзiць у тэксце эпiтэты i параўнаннi, вызначаць iх ролю; 

даваць уласную ацэнку падзеям, з'явам i ўчынкам герояў <*>; 

ажыццяўляць выбарачнае чытанне па заданнi педагагiчнага работнiка; 

пераказваць (падрабязна i сцiсла <*>) змест твора; 

чытаць па асобах (дыялогi i сцэнкi), iнсцэнiраваць эпiзоды з твораў; 

выразна чытаць на памяць перад класам; 

арыентавацца ў кнiзе па iнфармацыi на вокладцы, ў змесце; 

знаходзiць неабходныя кнiгi для пазакласнага чытання на палiцах школьнай бiблiятэкi <*>. 
 
 
 

X клас 
(70 гадзiн, у тым лiку 9 гадзiн на пазакласнае чытанне) 

 
ТЭМАТЫКА ЧЫТАННЯ 

 
Раздзелы: 



1. Беларуская лiтаратура першай паловы XX стагоддзя (28 гадз. + 4 гадз. пазакл. чыт.). 

Янка Купала (Iван Дамiнiкавiч Луцэвiч) 

Кароткiя звесткi пра жыццёвы i творчы шлях. Вершы  на выбар ("Спадчына", "Сонцу", "Алеся", 
"Беларускiм партызанам"). Самы дарагi скарб чалавека. Любоў да роднай старонкi. Разуменне 
паэтам свайго абавязку, сваёй мiсii. 

"Спадчына". Лiрычная споведзь паэта. Абвостранае пачуццё любовi да Бацькаўшчыны, 
сцвярджэнне гiстарычнага права беларусаў на нацыянальную i сацыяльную незалежнасць. Высокi 
грамадзянскi пафас i шчырасць лiрычнага выказвання. 

Асноўныя вiды вучэбнай дзейнасцi 

Усвядомленае i выразнае чытанне ўслых i "сам сабе". Вызначэнне сэнсу незразумелых слоў i 
выразаў з дапамогай рубрыкi "Слоўнiк". 

Аналiз зместу (адказы на пытаннi па змесце). Вызначэнне тэмы i галоўнай думкi з дапамогай 
настаўніка. Знаходжанне слоў мастацкай выразнасцi. Вызначэнне эмацыянальнага настрою 
паэтычных твораў. 

Выбарачнае чытанне па заданнi настаўніка. Параўнанне прачытанага са зместам блiзкiх па 
тэматыцы твораў другiх аўтараў. 

Чытанне на памяць. 

Якуб Колас (Канстанцiн Мiхайлавiч Мiцкевiч) 

Кароткiя звесткi пра жыццёвы i творчы шлях. Жанравая разнастайнасць твораў пiсьменнiка. "У 
яго быў свет цiкавы ..." (урывак з паэмы "Сымон-музыка"). Аповесць "На прасторах жыцця" (асобныя 
ўрыўкi). Рэалiстычныя карцiны жыцця беларускага сялянства, народнага побыту. Прырода ў творах. 

"Хмарка". Сувязь з вуснай народнай творчасцю, з формай казкi. Патрыятычны пафас твора. 
Адказнасць кожнага чалавека перад сваёй Бацькаўшчынай за яе дабрабыт i росквiт як галоўная 
ўмова асабiстага шчасця. Роля пейзажу ў раскрыццi iдэi твора. 

Асноўныя вiды вучэбнай дзейнасцi 

Выразнае i асэнсаванае чытанне. Вызначэнне сэнсу незразумелых слоў, крылатых выразаў, 
прыказак з дапамогай рубрыкi "Слоўнiк". 

Вызначэнне тэмы i асноўнай думкi (з дапамогай настаўніка). Падбор загалоўка да кожнай часткi 
з выкарыстаннем радкоў твора (прапануюцца настаўнікам). Назiранне за мастацкiмi сродкамi. 

Дзяленне на сэнсавыя часткi, выбарачнае чытанне. Чытанне па ролях. Пераказ (падрабязны, 
сцiслы) ўрыўка па калектыўна складзеным плане (у якасцi пунктаў плана прапануюцца радкi з твора 
ў адвольным парадку). 

Слоўнае маляванне (партрэт, карцiна прыроды). Выказванне эмацыянальных адносiн да 
падзей, герояў, учынкаў. 

Вуснае сачыненне пра сваю будучую прафесiю. 

Выразнае чытанне на памяць вершаваных урыўкаў (на выбар). 

Мiхась Чарот (Мiхаiл Сямёнавiч Кудзелька) 

Кароткiя звесткi пра жыццёвы i творчы шлях ("адзiн з маладых талентаў, з сур'ёзнай 
жыццёвай школай, з вялiкiм жаданнем змагацца за рэвалюцыйныя iдэi, прыгажосць якiх адчуваў 
ўсiм сэрцам"). 

Творы на выбар: "Звон", "На новай зямлi", "1200 вёрст па Беларусi", "Самалёт". Iдэя новага 
жыцця для беларусаў. Вера ў светлую будучыню. Разуменне свайго абавязку як пiсьменнiка i 
грамадскага дзеяча. Настрой твораў, галоўная думка. 

Мiхась Лынькоў (Мiхась Цiханавiч Лынькоў) 



Кароткiя звесткi пра жыццёвы i творчы шлях. Аднадумец М. Чарота з глыбокiм пачуццём 
любовi да сваёй Радзiмы, мовы, людзей. 

"Васiлькi". Трагедыя Мiколкi i яго родных. Боль па загубленым маленстве. Характары Мiколкi i 
дзеда Нупрэя. Напружанасць сюжэта. Роля заключнага эпiзоду ў раскрыццi тэмы. Пейзаж у творы. 

"Пра смелага ваяку Мiшку i яго слаўных таварышаў". Прыгоднiцкi характар аповесцi. 
Займальнасць сюжэта, гумар. 

Уладзiмiр Дубоўка (Уладзiмiр Мiкалаевiч Дубоўка) 

Кароткiя звесткi пра жыццёвы i творчы шлях. Павага да матчынай мовы, працы i працоўнага 
чалавека. Творы для дзяцей (верш "Маiм юным чытачам", казка па народных матывах "Хто 
дужэйшы"). Стаўленне беларуса да роднай прыроды. Вобраз Радзiмы ("О, Беларусь, мая 
шыпшына..."). Вера ў мужнасць, нязломнасць духу барацьбiтоў за свабоду Беларусi. 

Кузьма Чорны (Мiкалай Карлавiч Раманоўскi) 

Кароткiя звесткi пра жыццёвы i творчы шлях. Любой да бацькоў, роднай прыроды. Светлыя 
ўспамiны аб цiкавых i таленавiтых людзях, iх песнях i расказах, якiя знайшлi адлюстраванне ў 
творчасцi аўтара. 

Аповесць "Насцечка" (скарочана). 

Янка Маўр (Iван Мiхайлавiч Фёдараў) 

Кароткiя звесткi пра жыццёвы i творчы шлях. Уплыў прафесiйнай дзейнасцi на тэматыку 
мастацкiх твораў. Творы для дзяцей i падлеткаў. Багатая фантазiя пiсьменнiка i ўменне цiкава 
распавядаць пра прыродныя багаццi беларускага Палесся (урыўкi з аповесцi "Палескiя рабiнзоны"). 

Пятрусь Броўка (Пётр Усцiнавiч Броўка) 

Кароткiя звесткi пра жыццёвы i творчы шлях. Тэма ўдзячнасцi роднаму краю, любовi да роднага 
краю, яго прыроды (на выбар: "Прысяга сэрцам", "Маладым", "Надыход восенi", "Кропля", "Над 
возерам"). Тэма кахання ("Пахне чабор..."). Тэма роднай мовы, добразычлiвага характара беларусаў 
("Калi ласка"). 

Кандрат Крапiва (Кандрат Кандратавiч Атраховiч) 

Кароткiя звесткi пра жыццёвы i творчы шлях. Наблiжанасць зместу баек да рэальнага жыцця, 
да сялянскага побыту i звязаных з iм абставiнаў. Места, дзе найчасцей адбываюцца падзеi баек, 
героi баек, вобраз аўтара (на выбар:"Ганарысты Парсюк", "Дзед i Баба", "Кукарэку"). 

Аркадзь Куляшоў (Аркадзь Аляксандравiч Куляшоў) 

Кароткiя звесткi пра жыццёвы i творчы шлях. Любоў нашага народа да сваёй Радзiмы. Ваенная 
лiрыка А.Куляшова, суровая праўда i гуманiзм у паказе народнага подзвiгу гераiчныя подзвiгi ў iмя 
перамогi над ворагам (На выбар: "Балада аб чатырох заложнiках", "Лiст з палону", "Над брацкай 
магiлай", "Балада аб знойдзенай падкове"). 

Апяванне стваральнай працы людзей ("Маёй рукой пасаджанай бярозе..."). 

Пiмен Панчанка (Пiмен Емяльянавiч Панчанка) 

Кароткiя звесткi пра жыццёвы i творчы шлях. Характэрнае глыбокае пачуцце любовi да сваёй 
Радзiмы, мовы, родных мясцiн, людзей, iх абавязку ў вершах (На выбар: "Родная мова", "Дарагая 
мая Беларусь!", "Краiна мая", "Дождж iдзе праменiсты i дробны...", "На Палессi восень..."). Праблема 
захавання прыроды, заклiк не адракацца ад "зялёнай раднi" ("Сармацкае кадзiла"). 

Асноўныя вiды вучэбнай дзейнасцi 

Асэнсаванае i выразнае чытанне вершаваных i апавядальных твораў. Вызначэнне сэнсу 
незразумелых слоў, крылатых выразаў, прыказак самастойна i з дапамогай рубрыкi "Слоўнiк". 

Адказы на пытаннi па змесце (аналiз назвы, зместу). Вызначэнне тэмы, галоўнай думкi (з 
дапамогай настаўніка). Назiранне за мастацкiмi сродкамi. 



Складанне плана твора (па прачытаных частках). Складанне характарыстыкi галоўнага героя 
па прапанаваным плане. Пераказ твора цi яго часткi (падрабязны, выбарачны, са зменай асобы, па 
ролях). 

Характарыстыка герояў з элементамi партрэтнага апiсання. Выказванне эмацыянальных 
адносiн да падзей, герояў, учынкаў. Слоўнае маляванне (партрэт, карцiна прыроды). Эмацыянальны 
настрой твораў. 

Расказванне верша (урыўка) на памяць. 

Параўнанне прачытанага са зместам блiзкiх па тэматыцы твораў другiх аўтараў. 

2. Беларуская лiтаратура другой паловы XX стагоддзя - пачатку XXI стагоддзя (33 гадз. 
+ 5 гадз. пазакл. чыт.). 

Iван Мележ (Iван Паўлавiч Мележ) 

Кароткiя звесткi пра жыццёвы i творчы шлях. Як загартоўваецца характар чалавека 
(апавяданне "Памылка"). 

Васiль Быкаў (Васiль Уладзiмiравiч Быкаў) 

Кароткiя звесткi пра жыццёвы i творчы шлях. Тэма Вялiкай Айчыннай вайны ў творчасцi 
пiсьменнiка. Адбiтак уласных перажыванняў. Паказ лепшых рыс чалавечага характару ("Калi 
хочацца жыць"). 

"Незагойная рана". Шматбаковае падрабязнае апiсанне жыцця i побыту жанчыны-мацi, чый 
сын не вярнуўся з вайны. Майстэрства Васiля Быкава ў паказе абставiн i характараў. 

Iван Шамякiн (Iван Пятровiч Шамякiн) 

Кароткiя звесткi пра жыццёвы i творчы шлях. Вобраз працоўнага чалавека, адказнага за 
даручаную справу, ухваленне радасцi працы ("Першыя радасцi" - урывак з рамана "Крынiцы"). 

Максiм Танк (Яўген Iванавiч Скурко) 

Кароткiя звесткi пра жыццёвы i творчы шлях. Тэма вернасцi (На выбар:"Я спытаў чалавека..."), 
шчасця ("Шчасце"), пяшчотнасцi i павагi да мацi ("Рукi мацi"), вызвалення Бацькаўшчыны 
("Спатканне"), непаўторнай прыгажосцi роднага слова ("Родная мова"). 

Уладзiмiр Караткевiч (Уладзiмiр Сямёнавiч Караткевiч) 

Кароткiя звесткi пра жыццёвы i творчы шлях. Захапленне гiсторыяй роднага краю, працавiтымi 
i самаахвярнымi людзьмi. Вобраз Бацькаўшчыны, ухваленне велiчы народнага духу (На выбар: 
"Беларуская песня", "Людзi зямлi беларускай", "У векавечнай бацькаўшчыне клёны...". 

Iван Чыгрынаў (Iван Гаўрылавiч Чыгрынаў) 

Кароткiя звесткi пра жыццёвы i творчы шлях. Тэма вайны i выпрабаванняў ("Iшоў салдат на 
вайну", "У цiхiм тумане"). Паламаныя чалавечыя лёсы, адказнасць за ўчынкi, мiласэрнасць. 

Янка Брыль (Iван Антонавiч Брыль) 

Кароткiя звесткi пра жыццёвы i творчы шлях. Праяўленне асаблiвасцей чалавечага характару 
праз адносiны да ўсяго жывога. Пяшчотны вобраз сабакi ("Цюцiк"). 

Нiл Гiлевiч (Нiл Сымонавiч Гiлевiч) 

Кароткiя звесткi пра жыццёвы i творчы шлях. Любоў да жыцця i свабоды, да роднай зямлi i 
народа, душа якога раскрывалася ва ўсiм сваiм харастве ў цяжкiя часiны. Вобраз мацi ("Мацi") i 
бацькаўшчыны (На выбар: "Я хаджу, закаханы у твае краявiды", "Сiняя пушча", "Край мой 
беларускi"). 

Рыгор Барадулiн (Рыгор Iванавiч Барадулiн) 

Кароткiя звесткi пра жыццёвы i творчы шлях. Голас празрыста-чыстых азёр i крынiц 



Бацькаўшчыны, зiмняй завеi i вясенняй адлiгi, якi заўсёда клiча паэта (На выбар: "Веюць ласкай", 
"Зiма", "Уцякала зiма ад вясны"). Вобраз беларускага народа ( На выбар: "Мы - беларусы", "Я - сын 
зямлi"). 

Iван Навуменка (Iван Якаўлевiч Навуменка) 

Кароткiя звесткi пра жыццёвы i творчы шлях. Жыццёвыя праблемы падлеткаў. Сцвярджэнне 
сябе як асобы, грамадзянiна сваёй Айчыны, даказванне свайго права быць годным высокага звання 
чалавека падчас суровых, жорсткiх урокаў жыцця (На выбар: "Мяшок белага налiву", "Настаўнiк 
чарчэння"). 

Раiса Баравiкова (Раiса Андрэеўна Баравiкова) 

Кароткiя звесткi пра жыццёвы i творчы шлях. Тэма кахання ў люстэрку самотнай душы 
("Шыпшына пры далiне"). Мяккасць, абвостраная трывога за ўсё жывое ў свеце, дабрыня i 
безаглядная ахвярнасць жанчыны ("Успамiн пра цётку Яню", "Птушачка" i iнш.). 

Яўгенiя Янiшчыц (Яўгенiя Iосiфаўна Янiшчыц). 

Кароткiя звесткi аб жыццi i творчасцi паэтэсы. 

Тэма малаяой радзiмы, казачнай палескай прыроды. Вясковы i гарадскi побыт. Лiрыка кахання 
(вершы на выбар: "Ты паклiч мяне. Пазавi.", "Чаму нiколi не баюся я...", "Не воблака, а проста 
аблачынка...", "Любоў мая..."). 

Аляксей Дудараў (Аляксей Ануфрыевiч Дудараў) 

Кароткiя звесткi пра жыццёвы i творчы шлях. Шматбаковасць тэматыкi твораў драматурга. 
Боль за сённяшнi лёс беларускай вёскi. Iскра жывога i непасрэднага пачуцця ва ўспамiне аб вёсцы, 
якую чалавек любiць i аб якой шчыра сумуе (асобныя дзеi пьесы "Вечар"). 

Янка Сiпакоў (Iван Данiлавiч Сiпакоў) 

Кароткiя звесткi пра жыццёвы i творчы шлях. Душэўнасць, глыбокая засяроджанасць на 
ўнутраным свеце чалавека, любоў да прыроды, Бацькаўшчыны, роднай мовы (вершы на выбар: 
"Вада", "Сонечны дождж", "Ялта, Максiм, кiпарысы" i iнш.). 

Асноўныя вiды вучэбнай дзейнасцi 

Асэнсаванае i выразнае чытанне вершаваных i апавядальных твораў. Вызначэнне сэнсу 
незразумелых слоў, крылатых выразаў, прыказак самастойна i з дапамогай рубрыкi "Слоўнiк", 
тлумачальнага слоўнiка. Разнастайнасць жанраў, назiранне за iх асаблiвасцямi. 

Тлумачэнне назвы твора. Адказы на пытаннi па змесце. Вызначэнне галоўнай думкi (з 
дапамогай педагагiчнага работнiка). Знаходжанне слоў мастацкай выразнасцi. 

Выбарачнае чытанне па заданнi педагагiчнага работнiка. Чытанне па асобах, iнсцэнiраванне 
эпiзодаў. 

Дзяленне твораў на сэнсавыя часткi. Устанаўленне паслядоўнасцi падзей. Складанне планаў 
розных вiдаў з дапамогай педагагiчнага работнiка (па прачытаных частках). Складанне 
характарыстыкi галоўнага героя па прапанаваным плане. 

Пераказ твора цi яго часткi (падрабязны, выбарачны, са зменай асобы, па ролях). 

Характарыстыка герояў з элементамi партрэтнага апiсання. Выказванне ўласных адносiн да 
падзей, апiсаных у творы, герояў i iх учынкаў. Параўнанне з жыццёвым вопытам. 

Слоўнае маляванне (партрэт, карцiна прыроды). 

Эмацыянальны настрой твораў. Расказванне верша (урыўка) на памяць (твор падбiраецца 
iндывiдуальна ў залежнасцi ад магчымасцей навучэнца). 

Параўнанне прачытанага са зместам блiзкiх па тэматыцы твораў другiх аўтараў. 

Маляванне да твораў. 



 
ПАЗАКЛАСНАЕ ЧЫТАННЕ 

 
Самастойнае чытанне кнiг на беларускай мове на тэмы, якiя суадносяцца з тэматыкай урокаў 

лiтаратурнага чытання. Адказы на пытаннi па прачытанаму, падрабязны пераказ асобных эпiзодаў. 
Выказванне сваiх адносiн да прачытанага. Эмацыянальная ацэнка падзей, дзейных асоб, iх учынкаў. 

Арыентацыя ў структуры кнiгi, знаходжанне патрэбнай iнфармацыi. 

Правiлы гiгiены чытання i беражлiвае стаўленне да кнiг. Выбар кнiгi ў школьнай бiблiятэцы i 
запiс назвы i аўтара кнiгi ва ўлiковы лiсток самастойна прачытаных кнiг. Чытанне перыядычных 
выданняў, работа з даведачнай лiтаратурай (слоўнiкi, энцыклапедыi). 

Прыкладны спiс твораў для пазакласнага чытання 

Я.Колас. "Ручэй". 

Я.Купала. "Як у казцы...". 

М.Танк. "Завушнiцы". 

В.Быкаў. "Альпiйская балада". 

Я.Маўр. "У краiне райскай птушкi". 

М.Лужанiн "Добры хлопец Дзiк". 

В.Шнiп. "Айчына мая дарагая". 

I.Шамякiн. "Сэрца на далонi". 

М.Чаргiнец. "Сыны" (урыўкi "Мама", "Спатканне з Радзiмай"). 
 

АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННI ДА ВЫНIКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦI 
 

Навучэнцы ведаюць i разумеюць: 

назвы i фактычны змест твораў, з якiмi пазнаёмiлiся на ўроках <*>; 

на памяць 6 - 7 вершаў (цi ўрыўкi з iх); 

правiлы гiгiены чытання i неабходнасць беражлiва ставiцца да кнiг <*>. 

Навучэнцы ўмеюць: 

правiльна, свядома i выразна чытаць вершаваныя i празаiчныя тэксты ўслых <*>; 

усвядомлена чытаць "сам сабе" i адказваць на пытаннi да твора; 

тлумачыць загаловак мастацкага твора (назву), вызначаць тэму, асноўную думку i iдэю; 

дзялiць тэкст на сэнсавыя часткi, падбiраць загалоўкi да iх, (прыдумваць/выкарыстоўваць 
сказы цi словазлучэннi з тэксту, выбiраць з прапанаваных); 

вызначаць галоўных <*> i другарадных дзейных асоб твора, характарызаваць iх знешнасць 
<*>, учынкi, аналiзаваць ўзаемаадносiны памiж iмi, параўноўваць iх (знешнасць i характары); 

даваць уласную ацэнку падзеям, з'явам i ўчынкам герояў <*>; 

знаходзiць у тэксце словы, якiя перадаюць настрой героя, яго думкi, перажываннi; 

знаходзiць у тэксце эпiтэты i параўнаннi, вызначаць iх ролю; 

ажыццяўляць выбарачнае чытанне па заданнi педагагiчнага работнiка; 

пераказваць (падрабязна, выбарачна <*>, сцiсла <*>) змест твора; 



складаць вуснае апавяданне па вершы, урыўку з паэмы, аповесцi; 

чытаць па асобах (дыялогi i сцэнкi), iнсцэнiраваць эпiзоды з твораў; 

выразна чытаць на памяць перад класам; 

знаходзiць неабходныя кнiгi для пазакласнага чытання на палiцах школьнай бiблiятэкi <*>. 

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

падтрымлiваюць размову ў разнастайных жыццёвых сiтуацыях; 

будуюць звязныя выказваннi пра падзеi з уласнага жыцця цi з жыцця блiзкiх; 

асэнсавана чытаюць друкаваны i пiсьмовы тэкст iнфармацыйнага характару (аб'ява, 
паведамленне, газетны артыкул, артыкул у даведнiку, слоўнiку i г.д.); 

адэкватна iнтанацыйна афармляюць размову i вядуць яе з захаваннем этыкi суразмоўнiцтва. 

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

<*> Патрабаванннi для ўзроўня нiжэй базавага. 


