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ГЛАВА 1 

АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ 

 

1. Вучэбная праграма па вучэбным прадмеце «Літаратурнае чытанне» 

(далей – вучэбная праграма) уваходзіць у адукацыйную галіну «Беларуская 

літаратура», з’яўляецца падрыхтоўчым этапам адзінай непарыўнай 

літаратурнай адукацыі.  
2. Дадзеная вучэбная праграма разлічана на 68 гадзін, з іх 57 гадзін – 

чытанне раздзелаў вучэбнага дапаможніка і абагульненне ведаў па 

раздзелах чытання, 9 гадзін – пазакласнае чытанне, 2 гадзіны – абавязковы 

кантроль навыку чытання.  

3. Мэта навучання літаратурнаму чытанню на І ступені агульнай 

сярэдняй адукацыі – закласці ў вучняў асновы культурнага чытача, які 

ўсведамляе каштоўнасць літаратуры як мастацтва слова, можа 

ажыццяўляць самастойную чытацкую дзейнасць па асобасным успрыманні 

і асэнсаванні адпаведных узросту твораў мастацкай літаратуры. 

4. Для рэалізацыі кампетэнтнаснага падыходу ў навучанні 

літаратурнаму чытанню на І ступені агульнай сярэдняй адукацыі 

вызначаны і вырашаюцца задачы па фарміраванні і развіцці ключавых 

кампетэнцый вучняў: 

забяспечыць усведамленне гуманістычных агульначалавечых і 

нацыянальных каштоўнасцей на матэрыяле прачытаных ці праслуханых 

твораў; 

прывучаць вучняў да паслядоўнага выканання культурных норм; 

актывізаваць пазнавальныя памкненні вучняў у спасціжэнні 

беларускай нацыянальнай культуры, захаванні нацыянальна-культурных 

традыцый; 

гарманічна фарміраваць навык чытання, комплекс чытацкіх уменняў, 

якія забяспечаць асэнсаванае ўспрыманне, поўнае, глыбокае разуменне і 

асобасную ацэнку маральнай праблематыкі і эстэтычнага плану твора; 

стымуляваць імкненне да чытання кніг на беларускай мове; 

выхоўваць павагу да кнігі як крыніцы самапазнання і развіцця; 

развіваць вобразнае ўяўленне, маўленчую актыўнасць, здольнасць да 

літаратурнай творчасці на падставе ўспрынятых твораў мастацкай 

літаратуры; 

фарміраваць агульнавучэбныя ўменні працы з тэкставай інфармацыяй 

розных відаў. 

Зыходзячы з вызначаных задач, змест вучэбнага прадмета 

«Літаратурнае чытанне» павінен быць скіраваны на фарміраванне чытацкай 

кампетэнцыі вучняў на беларускай мове: 
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навыкаў чытання на беларускай мове (здольнасць правільна 

«агучваць» графічна зафіксаваны тэкст з разуменнем яго зместу); 

уменняў асобасна асэнсаванага чытання мастацкіх і навукова-

папулярных твораў, адпаведных узросту і ўзроўню валодання вучнямі 

маўленнем на беларускай мове; 

прадуктыўнай чытацкай дзейнасці з тэкстам, кнігай на аснове 

комплекса бібліятэчна-бібліяграфічных уменняў. 

5. Асноўнай формай правядзення вучэбных заняткаў па вучэбным 

прадмеце «Літаратурнае чытанне» з’яўляецца ўрок. На вучэбных занятках 

могуць выкарыстоўвацца франтальная, групавая, парная і індывідуальная 

формы арганізацыі дзейнасці вучняў. 

У працэсе чытання і асэнсавання твораў у залежнасці ад этапаў працы 

над творам выкарыстоўваюцца рэпрадуктыўныя, часткова-пошукавыя, 

даследчыя метады: гутарка, эўрыстычная гутарка, дыскусія, дыдактычная 

гульня, прагназаванне, складанне структурна-лагічных схем, мадэляванне, 

драматызацыя, іншыя метады.  

Развіццё і ўдасканаленне навыку чытання заснавана на прымяненні 

гукавога аналітыка-сінтэтычнага метаду навучання чытанню шляхам 

шматразовага перачытвання тэксту з новай вучэбнай задачай і на аснове 

чытання разнастайных спецыяльна адабраных тэкстаў для развіцця поля 

зроку, антыцыпацыі, вымаўленчых навыкаў. 

На занятках пазакласнага чытання прымяняецца метад чытання-

разглядвання дзіцячых кніг з улікам перыяду фарміравання ўменняў працы 

з кнігай. 

Вынікі вучэбнай дзейнасці вучняў па вучэбным прадмеце 

«Літаратурнае чытанне» вызначаюцца з дапамогай вусных (франтальнае 

апытанне, выкананне практычных заданняў з тэкстам) і пісьмовых форм 

кантролю (тэматычны тэст). 

6. Асноўныя патрабаванні да вынікаў вучэбнай дзейнасці вучняў 

заключаюцца ў тым, што вучні будуць  

6.1. Ведаць і разумець прозвішчы аўтараў, назвы і змест 5 твораў, якія 

вывучаліся; на памяць вершы: В.Жуковіч. «Маладая восень», В.Лукша. «За 

што люблю я Новы год?», Эдзі Агняцвет. «Маме», Янка Купала. «Хлопчык 

i лётчык», Якуб Колас. «Песня аб вясне»; правілы карыстання кнігамі. 

6.2. Мець першаснае ўяўленне пра малыя жанры вуснай народнай 

творчасці (загадка, лічылка, заклічка, жарт, скорагаворка); аўтарскія творы 

(верш, апавяданне, казка); сродкі выразнага чытання (гучнасць, захаванне 

інтанацыі сказа і паўз). 

6.3. Валодаць спосабамі пазнавальнай дзейнасці: арфаэпічна 

правільна і асэнсавана чытаць уголас па складах і цэлымі словамі з 

захаваннем інтанацыі сказа і паўз; прагназаваць змест твора па 
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ілюстрацыях і загалоўку; вылучаць незразумелыя словы і выразы, 

устанаўліваць іх значэнне з дапамогай настаўніка; адказваць на пытанні па 

фактычным змесце твора; вызначаць дзейных асоб; знаходзіць эпізод з 

апісаннем учынку дзейнай асобы; знаходзіць урыўкі тэксту, якія 

адпавядаюць ілюстрацыі; даваць уласную ацэнку ўчынкам герояў твора; 

падрабязна пераказваць частку тэксту ці невялікі апавядальны тэкст (па 

малюнках, пытаннях, загалоўках сэнсавых частак, апорных словах); 

правільна называць прачытаны твор (аўтар, загаловак); прыводзіць 

прыклады казак з ліку вывучаных твораў; ацэньваць правільнасць і 

выразнасць уласнага і праслуханага чытання; дарэчна ўжываць тэрміны 

“тэма”, “падзея”, “дзейная асоба”, “учынак”, “эпізод”, “казка”; 

арыентавацца ў кнізе: знаходзіць у змесце прозвішча аўтара, назву твора і 

старонку; выбіраць па рэкамендацыі настаўніка кнігу для чытання ў 

класным кутку чытання ці сумесна з бібліятэкарам у бібліятэцы ўстановы 

адукацыі.  

6.4. Выкарыстоўваць набытыя веды і ўменні ў практычнай дзейнасці 

і паўсядзённым жыцці: ацэньваць уласныя паводзіны і жыццёвыя сітуцыі з 

пазіцый маральных норм і культурных каштоўнасцей; асэнсавана выбіраць 

і чытаць творы, адпаведныя ўзросту, абменьвацца думкамі па прачытаным 

ці праслуханым творы; асэнсавана ўспрымаць вусную і пісьмовую 

інфармацыю для задавальнення пазнавальных інтарэсаў; узбагачаць 

эмацыянальна-каштоўнасны вопыт праз успрыманне твораў розных відаў 

мастацтва. 

 

ГЛАВА 2 

ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА ПРАДМЕТА. АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ ДА 

ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ 

 

Кола чытання і слухання 

 

Жанравая разнастайнасць кола чытання і слухання: вершы, 

апавяданні, казкі, жарты, загадкі, скорагаворкі, гумарыстычныя творы, 

пазнавальныя артыкулы з выхаваўчым патэнцыялам. 

Аўтарская разнастайнасць кола чытання і слухання: дзіцячыя творы 

класікаў беларускай літаратуры, творы класікаў беларускай дзіцячай 

літаратуры; высокамастацкія дзіцячыя творы сучасных аўтараў. 

Творы вуснай народнай творчасці: малыя жанры (загадкі, жарты, 

скорагаворкі, прыказкі, прымаўкі, лічылкі, прыкметы), народныя казкі. 

 

Асноўныя раздзелы чытання. Рэкамендаваны пералік твораў 
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Рэкамендаваны пералік твораў складаецца са спісу твораў для 

чытання і вывучэння ў класе і спісу твораў для пазакласнага чытання. Спіс 

твораў для пазакласнага чытання з’яўляецца пашыраным і прыкладным. Ён 

мае рэкамендацыйны характар. Настаўнік можа выбраць для пазакласнага 

чытання тыя творы, якія прадстаўлены ў кніжных фондах бібліятэкі 

ўстановы адукацыі і раённай бібліятэкі. 

  

Вераснёвы школьны ранак 

(5 гадзін, з іх 1 гадзіна – на пазакласнае чытанне) 

  

Творы пра адносіны да вучобы, ролю кніг, важнасць стараннай 

вучнёўскай працы. 

 

Для чытання і вывучэння ў класе 

 

А. Гурыновіч. «Каток». 

В. Жуковіч. «Мае сябры». 

Г. Лукашэвіч. «Навука чытання». 

М. Пазнякоў. «Першага верасня». 

М. Чарняўскі. «Як Мікітка сукенку з’еў». 

 

Для пазакласнага чытання 

 

А. Дзеружынскі. «Хто вас у школу сабіраў?». 

К. Камейша. «Задача». 

І. Муравейка. «Пра мышку і кніжку». 

В. Жуковіч. «Жураўліны вырай». 

С. Панізнік. «Верасень». 

М. Пазнякоў. «Сяргей». 

А. Пісьмянкоў. «Саўка ды Грышка». 

П. Прануза. «Піша літару Марына», «Бывай, лета!». 

М. Чарняўскі. «Пайшлі ад нас канікулы». 

  

Восеньскія гісторыі 

(6 гадзін, з іх 1 гадзіна – на пазакласнае чытанне) 

  

Творы пра прыгажосць восеньскай прыроды, змены, якія адбываюцца 

ў прыродзе восенню. 

 

Для чытання і вывучэння ў класе 
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В. Жуковіч. «Маладая восень». 

Клаўдзія Каліна. «Верасень». 

Г. Каржанеўская. «Песенька». 

Якуб Колас. «Адлёт жураўлёў». 

Якуб Колас. Колас. «Восень».  

Р. Ігнаценка . «Грыбнік». 

 

Для пазакласнага чытання 

 

Г. Аўласенка. «Клён». 

Р. Бензярук. «Хто каго перакрычыць?». 

Вера Вярба. «Восень». 

Н. Галіноўская. «На прагулцы». 

М. Даніленка. «Восень шыла сарафан», «Па лясах і палях». 

Я. Жабко. «Залатая казка», «Восень вераснёвая». 

Максім Лужанін. «Восень». 

М. Чарняўскі. «Павучковыя арэлі». 

  

У свеце ветлівасці і дабрыні 

(8 гадзін, з іх 1 гадзіна – на пазакласнае чытанне) 

  

Творы пра стаўленне людзей адзін да аднаго, добрыя і дрэнныя 

ўчынкі, неабходнасць ветлівасці і добразычлівасці ў жыцці. 

 

Для чытання і вывучэння ў класе 

 

Я. Бяганская. «Каму сказаць «дзякуй»?». 

В. Вітка. «Чатыры пажаданні». 

Н. Галіноўская. «Выратаваў». 

Алесь Гарун. «Добрыя дзеці». 

П. Кавалёў. «Падзяка». 

І. Муравейка. «Чаму мяне не хваляць?». 

Я. Пархута. «Кропелька». 

Максім Танк. «Жук і слімак». 

Цётка. «Гутарка асоту з крапівою». 

 

Для пазакласнага чытання 

 

Л. Арабей. «Зернятка i вецер». 

Г. Аўласенка. «Сказ пра тое, як Алесік заблукаў аднойчы ў лесе». 

Р. Бензярук. «Дружбакі», «Заяц, Вожык і Ручай», «Чыя моркаўка?». 
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Р. Бохан. «Добрага ранку». 

Я. Бяганская. «Сябры». 

Н. Галіноўская. «Ветлівы свавольнік». 

В. Гурыновіч. «Добрыя суседзі». 

А. Жук. «Хто вінаваты?». 

В. Жуковіч. «Дзе прывітанне?». 

У. Карызна. «Радасць». 

Л. Качанка. «Яблычак». 

М.Лук. «Выпадак з марожаным». 

І. Муравейка. «Ціма», «Куплёная груша». 

А. Пальчэўскі. «Першая сяброўка». 

Я. Пархута. «Птушыны інтэрнат». 

П. Прануза. «Добры дзень». 

Максім Танк. «Галінка і верабей». 

М. Чарняўскі. «Каго баіцца зубр?». 

А. М. Якімовіч. «Вось дык суседзі!». 

  

Падарожжа ў свет казкі 

(6 гадзін, з іх 1 гадзіна – на пазакласнае чытанне) 

 

Для чытання і вывучэння ў класе 

 

Беларускія народныя казкі: 

«Ганарыстая варона». 

«Два маразы» (у апрацоўцы Якуба Коласа). 

«Коцік, пеўнік і лісіца». 

«Пшанічны каласок». 

«Як курачка пеўніка ратавала». 

 

Для пазакласнага чытання 

 

«Каза-манюка». 

«Дзедава рукавічка». 

«Казка пра быка і яго сяброў». 

«Камары і мядзведзь». 

«Лісіца і гусак». 

«Не сілай, а розумам». 

«Хітры вол». 

«Піліпка-сынок». 

 

Зімовыя прыгоды 
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(7 гадзін, з іх 1 гадзіна – на пазакласнае чытанне) 

  

Творы пра зімовыя змены ў прыродзе, працу і адпачынак зімой. 

 

Для чытання і вывучэння ў класе 

 

А. Ставер. «На горцы». 

Я. Галубовіч. «Андрэйка-памочнік». 

В. Жуковіч. «З гары». 

В. Лукша. «За што люблю я Новы год?». 

Я. Бяганская. «Пра казачных чалавечкаў». 

Ю. Свірка. «З першым снегам!». 

П. Ткачоў. «Пад Новы год». 

 

Для пазакласнага чытання 

 

У. Мазго. «Новы год». 

Т. Бушко. «Сняжынка». 

Н. Галіноўская. «Лясныя жыхары», «Размова сняжынак». 

Я. Галубовіч. «Галкі грэюцца». 

К. Камейша. «Першы снег». 

У. Мазго. «Птушыная сталоўка». 

М. Маляўка. «Белы вярблюд». 

А.Марціновіч. «Верабейка Чыка». 

І. Муравейка. «Для чаго снягір каляровы?». 

М. Пазнякоў. «На горку!», «Зімовыя птушкі». 

П. Прыходзька. «Сінічка». 

П. Ткачоў. «Мікіткаў падарунак». 

В. Хомчанка. «Галка», «Снег». 

  

Пяшчотны свет сям’і 

(8 гадзін, з іх 1 гадзіна – на пазакласнае чытанне) 

  

Творы пра ўзаемаадносіны, клопат, павагу ў сям’і. 

 

Для чытання і вывучэння ў класе 

 

Эдзі Агняцвет. «Маме». 

Н. Галіноўская. «Бабуліна песня». 

Г. Гарбук. «Незнарок i знарок». 

В. Жуковіч. «Сям’я». 
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У. Карызна. «Самая лепшая». 

І. Муравейка. «Адно яечка на дваіх». 

Я. Радкевіч. «Хто самы моцны?». 

Д. Слаўковіч. «Разумны аловак». 

П. Ткачоў. «Незвычайны дыктант». 

 

Для пазакласнага чытання 

 

А. Бадак. «Шалік». 

Р. Бензярук. «Малінавы чай». 

В. Вітка. «Дзень нараджэння». 

Вера Вярба. «Матуліны рукі». 

Н. Галіноўская. «Брат», «Камп’ютаршчык», «Песня для мамы». 

А. Грачанікаў. «Цікаўны ўнук». 

Я. Жабко. «Самы любы мой дзянёк». 

В. Жуковіч. «Свая дапамога». 

Клаўдзія Каліна. «Кампот». 

Т. Кляшторная. «Дзіцячыя мары». 

У. Ліпскі. «Цацкі». 

А. Масла. «Зорная казка». 

У. Мацвеенка. «Трускалкі». 

Н.Мацяш. «Агеньчык». 

І.Муравейка. «Бабуля захварэла», «Паўлінчын гарох». 

М. Пісьмянкоў. «Бабчыны дранікі». 

П. Прануза. «Маміны рукі», «Сам». 

П. Сушко. «Зязюля». 

В. Хомчанка. «Апельсін», «Мама». 

А.М. Якімовіч. «Што любіць бабуля?». 

  

Урокі працавітасці 

(7 гадзін, з іх 1 гадзіна – на пазакласнае чытанне) 

  

Творы пра адносіны да працы, павагу да працавітых людзей, 

усведамленне неабходнасці стваральнай працы ў штодзённым жыцці 

людзей. 

 

Для чытання і вывучэння ў класе 

 

Я. Бяганская. «Як Настачка маме дапамагала». 

Змітрок Бядуля. «Гаспадарка». 

М. Даніленка. «Чароўнае слова». 
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А. Дзеружынскі. «Хлебная скарынка». 

Янка Купала. «Хлопчык i лётчык». 

І. Муравейка. «Тры лыжкі». 

М. Пазнякоў. «Хлеб». 

Н. Парукаў. «Не хапіла работы». 

 

Для пазакласнага чытання 

 

Эдзі Агняцвет. «Хто пачынае новы дзень?». 

Г. Аўласенка. «Сказ пра Мураша-лайдака». 

Р. Бензярук. «Працавітыя, дружныя». 

В. Вітка. «Сарочыны блінцы». 

Н. Галіноўская. «На лузе». 

М. Даніленка. «Заяц Доўгае Вуха». 

А. Дзеружынскі. «Памочніца», «Той, хто працуе…». 

В. Жуковіч. «Не ўмею, паспею…». 

Г. Каржанеўская. «Памочніца». 

У. Карызна. «Чыстая градка». 

П. Прануза. «На градцы». 

В. Хомчанка. «Гузік», «Самы лепшы малюнак». 

  

Усмешка вясны 

(7 гадзін, з іх 1 гадзіна – на пазакласнае чытанне) 

  

Творы пра веснавыя змены ў прыродзе, працу і адпачынак вясной. 

 

Для чытання і вывучэння ў класе 

 

Я. Бяганская. «Дзе начавалі рукавічкі?». 

Н. Галіноўская. «Вясновая бярозка». 

Янка Журба. «Пчолка». 

Якуб Колас. «Прылёт птушак», «Песня аб вясне». 

Н. Маеўская. «Як галінка прачнулася». 

У. Мазго. «Сябры вясны». 

М. Пазнякоў. «Садзім алею». 

Цётка. «Сварба». 

 

Для пазакласнага чытання 

 

Г. Аўласенка. «Аб чым спяваюць птушкі?», «Ганарлівая кветачка». 

Я. Галубовіч. «Вожык і Ручаёк», «Бярозавыя ледзянцы». 
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В. Гарбук. «Кветкі». 

С. Валодзька. «Пчолы і кветкі». 

Вера Вярба. «Пралеска». 

А. Дзеружынскі. «Птушыныя напевы». 

Клаўдзія Каліна. «Песня вясны». 

Якуб Колас. «Раніца вясною». 

Т. Кляшторная. «Шпак». 

У. Мазго. «Дыктоўка». 

М. Маляўка. «Каб вясна хутчэй настала». 

І. Муравейка. «Няўжо вясна?». 

П. Прануза. «Я вясну малюю». 

П. Саковіч. «Коцікі». 

Міхась Чарот. «Вясенняя раніца». 

  

З любоўю да роднага краю 

(7 гадзін, з іх 1 гадзіна – на пазакласнае чытанне) 

  

Творы пра адносіны да Радзімы, хлеба, пра прыродныя сімвалы 

Беларусі. 

 

Для чытання і вывучэння ў класе 

 

Р. Бензярук. «Шпак і Верабей». 

Р. Бохан. «Скарынка». 

М. Маляўка. «Радзіма». 

Н. Галіноўская. «На плошчы Перамогі». 

А. Дзеружынскі. «Васілёк». 

А. Кобец-Філімонава. «Кропелька». 

М. Пазнякоў. «Родная мова». 

 

Для пазакласнага чытання 

 

Р. Бохан. «Хлеб і сонца». 

Н. Галіноўская. «Журка-журавель», «Зямля мая». 

А. Дзеружынскі. «Беларуская бульба», «Прыляцеў я ў свой край». 

В. Жуковіч. «Незаменнае». 

М. Калачынскі. «Размова з жураўлём». 

У. Ліпскі. «Салдацкае пiсьмо». 

М. Пазнякоў. «Скарб». 

  

Малюнкі лета 
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(5 гадзін) 

  

Творы пра летнія змены ў прыродзе, працу і адпачынак летам: 

 

Для чытання і вывучэння ў класе 

 

Эдзі Агняцвет. «Я добрую кнігу як цуда люблю». 

М. Вышынскі. «Казачная царэўна». 

А. Дзеружынскі. «Летняя раніца». 

Н. Парукаў. «Ягады». 

Ф. Рамашка. «Слёзы лілеі». 

К. Каліна. «Ліпень». 

 

Фарміраванне базавых норм грамадзянскай, духоўнай і маральнай 

культуры вучняў праз асэнсаванне твораў 

 

Вызначэнне ўчынку персанажа прачытанага ці праслуханага твора і 

наступстваў гэтага ўчынку. Назіранне праяў чалавечых якасцей праз учынкі 

персанажаў твораў і маральная ацэнка ўчынкаў з пункту погляду 

гуманістычных каштоўнасцей. 

Вылучэнне ў творах жыццёвых сітуацый, у якіх дэманструюцца 

правілы і этычныя формы паводзін, замацаваных у грамадстве, 

каштоўнасныя адносіны да навакольнага асяроддзя. 

Узбагачэнне эмацыянальнага вопыту на падставе прачытанага твора 

(знаходжанне ў творы знешніх праяў чалавечых эмоцый і пачуццяў, 

адпаведных ім апісанняў малюнкаў прыроды). Стымуляванне эмпатыўных 

пачуццяў у вучняў (спачуванне, суперажыванне і іншыя), перажыванне і 

выказванне іх з дапамогай настаўніка. 

Назіранне за ўласнымі эстэтычнымі пачуццямі, перажыванне і 

выказванне іх з дапамогай настаўніка. 

Каштоўнаснае асэнсаванне вызначанай настаўнікам культуралагічнай 

інфармацыі ў творы (беларускія народныя традыцыі, элементы бытавой і 

духоўнай культуры, нацыянальныя рысы характару). 

Знаёмства праз змест прачытаных ці праслуханых твораў 

традыцыйнымі заняткамі беларусаў, народнымі рамёствамі (ганчарства, 

саломапляценне, вышыўка і іншыя), нацыянальнымі прадметамі побыту, 

беларускім нацыянальным касцюмам, традыцыйнымі народнымі песнямі, 

танцамі, гульнямі. 

Знаёмства на матэрыяле літаратурных твораў з традыцыйнымі 

сімваламі беларусаў (васілёк, бульба, бусел, зубр, лён, ручнік), арганізацыя 

пошуку дадатковай тэкставай і ілюстрацыйнай інфармацыі пра іх. 
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Навучанне пошуку тэкставай і ілюстрацыйнай інфармацыі пра кнігу і 

пісьменнасць (берасцяныя граматы, першадрукі, электронныя кнігі і 

іншыя) з розных крыніц. 

 

Фарміраванне навыку чытання і агульнавучэбных уменняў 

 

Фарміраванне правільнага і асэнсаванага чытання ўголас хуткасцю, 

якая не перашкаджае разуменню. Удасканаленне вымаўленчых навыкаў, 

фарміраванне ўмення захоўваць акцэнталагічныя нормы пры чытанні слоў 

з вызначаным націскам. 

Раўнамерна ўважлівае, вывучальнае (паглыбленае) чытанне 

мастацкага ці навукова-папулярнага твора. 

Праглядавае чытанне тэксту з мэтай пошуку інфармацыі. 

Знаходжанне твора ў дапаможніку па пазначанай старонцы. 

Арыентацыя ў рубрыках дапаможніка. Знаходжанне назвы твора, імя і 

прозвішча яго аўтара. 

Адказ і пастаноўка пытанняў па змесце з выкарыстаннем слоў 

пачутага ці прачытанага твора, выбарачнае чытанне. 

Асваенне сродкаў выразнага чытання: перадача інтанацыі на падставе 

знакаў прыпынку ў канцы сказа, захаванне паўз у адпаведнасці са знакамі 

прыпынку. 

Асваенне спосабаў завучвання на памяць па апорных словах, 

вобразных малюнках. 

Фарміраванне ўмення ацэньваць правільнасць і выразнасць (гучнасць, 

захаванне інтанацыі сказа і паўз) пачутага чытання. 

Кантрольная работа. Праверка навыку чытання – 2 гадзіны 

(II паўгодзе). 

 

Фарміраванне чытацкіх уменняў 

 

Прагназаванне зместу да чытання твора па ілюстрацыях і загалоўку. 

Работа над загалоўкам твора: суаднясенне загалоўка з тэмай і 

галоўнай думкай твора. 

Работа над мовай твора: вылучэнне незразумелых слоў і выразаў, 

высвятленне іх значэння праз кантэкст, пераклад з дапамогай настаўніка; 

вылучэнне слоў, падобных па гучанні да слоў рускай мовы, і высвятленне 

іх значэння, з дапамогай настаўніка. 

Знаходжанне і асэнсаванне з дапамогай настаўніка вобразных слоў і 

выразаў, прыказак і прымавак, вызначэнне іх ролі ў творы. 
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Работа над вобразам персанажа: вызначэнне дзейных асоб твора, іх 

рыс характараў; суаднясенне дзейнай асобы ўчынку; знаходжанне апісання 

дзейнай асобы, карцін прыроды. 

Работа над зместам і ідэяй твора: устанаўленне прычынна-выніковых 

сувязей паміж падзеямі ў творы; вызначэнне тэмы і галоўнай думкі твора з 

дапамогай настаўніка; вылучэнне сэнсавых частак твора з дапамогай 

настаўніка (па пытаннях, па вызначаных загалоўках); знаходжанне ў тэксце 

ўрыўкаў, якія праілюстраваны; вызначэнне агульнага эмацыянальнага 

настрою паэтычнага твора; вылучэнне асобных вобразных малюнкаў. 

Работа па асэнсаванні асобаснага стаўлення да твора: выказванне 

ўласных адносін да дзейных асоб, іх учынкаў, зместу твора. 

 

Фарміраванне самастойнай чытацкай дзейнасці з кнігай (пазакласнае 

чытанне, пачатковы этап, 9 гадзін) 

 

Чытанне-разглядванне адпаведных узросту багата ілюстраваных кніг 

аб’ёмам да 30 старонак: прагназаванне зместу кнігі па вокладцы і 

ілюстрацыях; вызначэнне назвы і аўтара кнігі, правільнае называнне кнігі; 

самастойнае асэнсаванае чытанне кнігі пад кіраўніцтвам настаўніка; 

выказванне ўласных уражанняў ад кнігі; устанаўленне суадносін твор – 

аўтар – кніга з дапамогай настаўніка. 

Пашырэнне чытацкага кругагляду праз знаёмства з новымі кнігамі, 

прапанаванымі настаўнікам. 

Фарміраванне элементарных бібліяграфічных уменняў: выбар кнігі 

для чытання з кніжнай выставы ў класным кутку чытання ці сумесна з 

бібліятэкарам у бібліятэцы ўстановы адукацыі. 

Арганізацыя сістэматычнага чытання кніг, часопісаў, газет на 

беларускай мове з класнай бібліятэкі ўстановы адукацыі, абмеркаванне 

прачытанага. 

Выкананне правілаў паводзін у бібліятэцы, паважлівае стаўленне да 

прафесіі бібліятэкара. 

Фарміраванне ўяўленняў пра літаратуру як мастацтва слова. 

Усведамленне аўтарскай прыналежнасці твора (уменне правільна 

называць твор і яго аўтара). 

Слуханне і чытанне аўтарскіх вершаў, апавяданняў, казак, твораў 

вуснай народнай творчасці актуальнай узросту тэматыкі з выхаваўчым 

патэнцыялам для ўзбагачэння эстэтычнай сферы вучняў, фарміравання 

эстэтычнага густу, асобасных адносінаў да літаратурнага твора як з’явы 

мастацтва. 

Вызначэнне жанравых асаблівасцей казкі, знаходжанне гэтых 

асаблівасцей у прачытаных ці праслуханых казках. 
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Практычнае знаёмства з малымі жанрамі вуснай народнай творчасці 

(загадка, лічылка, заклічка, жарт, скорагаворка). 

Практычнае засваенне ў працэсе працы над творам значэння слоў 

тэма, падзея, герой, учынак, эпізод, казка. 

 

Літаратурна-творчая дзейнасць і культура маўлення 

 

Чытанне па ролях, інсцэніраванне эпізоду твора. Падрабязны пераказ 

невялікага апавядальнага твора ці яго часткі з дапамогай настаўніка (па 

малюнках, пытаннях, загалоўках сэнсавых частак, апорных словах). 

Калектыўная пабудова элементарнага выказвання на вызначаную 

тэму па малюнках, апорных словах, загалоўках сэнсавых частак, з 

дапамогай настаўніка. 

Калектыўнае складанне казкі па сюжэце (малюнках) з вызначаным 

настаўнікам колам персанажаў. 

Пашырэнне ведаў маўленчага этыкету (словы прывітання, развітання, 

прабачэння, падзякі), разыгрыванне сітуацый і вядзенне дыялогаў з іх 

выкарыстаннем. 

Этыка маўленчых паводзін у размове з бацькамі, старэйшымі, 

аднагодкамі. Далікатнасць маўлення. 

 


