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Тэма ўрока
Коль  
касць  
гадзін

Мэты вывучэн ня тэмы Характарыстыка асноўных відаў  
і спосабаў дзейнасці Дамашняе задан не

1 2 3 4 5 6

1 Уводзіны
Падарожжапа
Краінелітара-
туры.Тэматы-
чная,змястоў-
наяразна-
стайнасць
фальклорных
ілітаратурных
твораў.Пазна-
вальнае,выха-
ваўчаеіэстэты-
чнаезначэнне
мастацкайліта-
ратуры

1 Узнавіцьіпаглыбіцьнабытыяву-
чняміўпачатковайшколеэмпі-
рычныя веды пра літаратуру як
мастацтваслова,яепазнавальнае,
выхаваўчаеіэстэтычнаезначэнне.
Акрэсліць(напрыкладзевядомых
твораў)тэматычнуюіжанравую
разнастайнасцьлітаратуры.
Прыгадаць і абмеркаваць наро-
дныя выслоўі, выказванні бела-
рускіх пісьменнікаў пра ролю
асветыікнігіўжыццічалавека.
Пазнаёміць са структурай, зме-
стам, мастацкім афармленнем,
прызначэннемвучэбнагадапамо-
жніка

Чытаннеўступнагаартыкула
вучэбнагадапаможніка«Да-
рагіясябры»іягоабмеркаван-
не.Вуснаевыказваннезэле-
ментамі разважання: «Чаму
мастацкуюлітаратуруназы-
ваюцьчалавеказнаўствам?».
Выразнаечытанненародных
выслоўяў пра ролю асветы
ікнігіўжыццічалавека,ана-
лізіхзместу(«Векжыві,век
вучыся»,«Укаговеды,утаго
і сіла», «За аднаго вучона-
га дзесяць невукаў даюць»,
«Навука вочы адкрывае»,
«Кніга— маленькае акенца,
апразягоўвесьсветвідаць»
іінш.).Вуснаязамалёўкапаво-
длеаднойзпрыказак

Перачытацьусту-
пныартыкул.
 Паразважацьнад
зместамнародных
выслоўяў:«Вучэн-
не—свет»,«Ад
навукіспрытне-
юцьрозумірукі»,
«Напрацягуўсяго
векакнігавучыць
чалавека».Пад-
рыхтавацьву-
снаесачыненне-
мініяцюрупаводле
аднойзпрыказак
(навыбар)

Працяг

1 2 3 4 5 6

І. Роднае слова (4 гадзіны)
Раздзел падручніка «Мой чароўны беларускі край…»

2 ПятрусьБроў-
ка.«Каліласка»

1 Выявіцьшматграннасцьчалаве-
чых пачуццяў і думак, выказа-
ных у вершы: захапленне мела-
дычнасцю, трапнасцю, выразна-
сцюроднаймовы;гонарпаэтаза
высокіямаральныяякасцібелару-
скаганацыянальнагахарактару—
гасціннасць,ветлівасць,добразы-
члівасць,прыязнасць,шчодрасць,
спагадлівасць,жыццёвыаптымізм
іінш.Вучыцьпяцікласнікаўвыра-
значытацьіаналізавацьлірычныя
творы(адчувацьагульнынастрой,
разумецьаўтарскіяперажыванні,
спасцігаць паэтычныя вобразы
ісродкііхстварэння,выдзяляць
голасамлагічныянаціскііпаўзы,
заўважацьадметнасцірытму,мело-
дыкуверша,перадавацьпразула-
снаечытаннепачуцціаўтараісваё
асабістаестаўленнедаверша)

Выразнаечытанневерша,ана-
лізягозместу(спасціжэнне
агульнаганастрою,выказаных
пачуццяўіперажыванняў,па-
этычныхвобразаўісродкаўіх
стварэння).Вуснаевыказван-
непрабеларускінацыянальны
характар(запорайназместве-
ршаіўласнаеўяўленне)

Перачытацьверш
ПетрусяБроўкі
«Каліласка»іпара-
зважацьнадяго
зместам.Падры-
хтавацьвыразнае
чытанневерша
адказацьнапытан-
ні,змешчаныяўву-
чэбнымдапаможні-
ку1

1 Тут і далей пры вызначэнні дамашняга задання настаўнік (з улікам канцэпцыі канкрэтнага ўрока) адбірае з
метадычнагаапарату,змешчанагаўвучэбнымдапаможнікудакожнагатвора,пэўныяпытанніізаданнііпаведамляе
іхнумарывучням.
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Працяг
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3 ЯўгеніяЯніш-
чыц.«Мова»

1 Засяродзіць увагу вучняў на
выяўленніаўтарскайпазіцыіўве-
ршы Яўгеніі Янішчыц «Мова».
Прымагчымасціпазнаёміцьпяці-
класнікаўзвершамАнатоляГра-
чанікава«Мова»іпрапанавацьім
параўнацьгэтыятворы.Фарміра-
вацьуменнівучняўсупастаўляць
тэматычнаблізкіявершы(пазме-
сту,настраёвасці,аўтарскіхпачу-
ццях,мастацкіхвобразах,будове,
інтанацыііінш.),выказвацьула-
снаестаўленнедатвораўіабгру-
нтоўвацьяго.Удасканальвацьмаў-
ленчыяўменніпяцікласнікаў

Выразнаечытаннеіаналізве-
рша(абмеркавацьвыказаныя
думкііперажыванні,выявіць
вобразыісродкііхмастацка-
гавыяўлення).Супастаўленне
тэматычнаблізкіхвершаўроз-
ныхаўтараў(пазместу,агуль-
нымнастроі,аўтарскайпазі-
цыі,вобразах,форме)

Самастойна
перачытацьверш
ЯўгенііЯнішчыц
«Мова»іпаразва-
жацьнадім,кары-
стаючысяпытан-
нямівучэбнага
дапаможніка.Пад-
рыхтавацьвыра-
знаечытанневе-
рша.Скласці вуснае
выказванненатэму:
«Чымз’яўляецца
мовадлянарода?»
(запорайнавядо-
мыятворы)

4 УладзімірКара-
ткевіч.«Баць-
каўшчына»

1 Развівацьвобразнаеўяўленневуч-
няўпрыўспрыманнімастацкіхка-
рцінпрыродыўпаэтычнымтворы,
выхоўвацьуважліваестаўленнеда
аўтарскагаслова.Удасканальваць
уменнішкольнікаўузнаўляцька-
рціны і вобразы, створаныя па-
этам,вызначацьнастройітаналь-
насць,выяўляцьаўтарскіяпачуцці
іперажыванні,перададзеныяпраз
адметнуюформу,арыгінальныяво-
бразы,мастацкіятропы,мелодыку
верша.Пазнаёміцьзрэпрадукцы-
ямімастацкіхпалотнаўВітольда
Бялыніцкага-Бірулі

Выразнае чытанне верша.
Асэнсаваннеаўтарскайпазі-
цыі,апісаннеўласнагаўражан-
няадтвора.Аналіззместу,во-
бразаў, формы верша. Раз-
гляд рэпрадукцый карцін
(звярнуцьувагуна іхзмест,
агульнынастрой,вобразы,фа-
рбы,дэталі,кампазіцыю).
Супастаўленневершазтвора-
міжывапісуВітольдаБялы-
ніцкага-БірулііЭдуардаРы-
маровіча(тэматыка,настра-
ёвасць, вобразы і дэталі,
эмацыянальнае гучанне, аў-
тарскаяпазіцыя,будова)

Самастойна
перачытацьверш
УладзімераКара-
ткевіча«Бацькаў-
шчына»,адказаць
напытаннідатво-
ра,навучыццаяго
выразначытаць.
Падрыхтавацьву-
снаесачыненне
зэлементаміапісан-
ня«Прыродана
палотнахмастакоў
ВітольдаБялыні-
цкага-Бірулі«За-
цвілакалужніца»,

Працяг

1 2 3 4 5 6

«Зацвілакалужніца»іЭдуардаРы-
маровіча«Свежаяраніца»,вучыць
пяцікласнікаўуспрымацьпейзаж,
створанымастаком,параўноўваць
настраёвасцьівобразныладліта-
ратурнагатэкстуітворажывапісу

ЭдуардаРымарові-
ча«Свежаяраніца»
іўвершыпаэтаУла-
дзімераКаратке-
віча»

5 АнатольГра-
чанікаў.«Дры-
мотнаціснуц-
цакусты…»або
ЯўгенКрупе-
нька.
«Ёсцьукожна-
газнас…»

1 Пазнаёміцьпяцікласнікаўзвыда-
тнымузорамграмадзянскайліры-
кі.Дапамагчывучнямзразумець
аўтарскіядумкі іпачуцці, іхсу-
аднесенасцьзапісаннямікарцін
прыроды, ацаніць дасканаласць
і арыгінальнасць мастацкіх во-
бразаў,багаццесродкаўмастацкага
выяўлення,пафасверша.Вучыць
аналізавацьпейзажныятворыжы-
вапісу,супастаўляцьіхзмастацкі-
міапісанняміпрыродыўлітарату-
рнымтворы.Фарміравацьэмпі-
рычнае ўяўленне пяцікласнікаў
прамастацківобразулірычным
творы(беззнаёмстваздэфініцы-
яйпаняцця)

Выразнае чытанне верша,
аналізвыказаныхпаэтамду-
мак і пачуццяў, спасціжэн-
не настраёвасці, вобразнага
ладу,інтанацыі,формытвора.
Супастаўленнеягозвершам
УладзіміраКараткевіча«Ба-
цькаўшчына»,блізкімпатэме,
патрыятычнымпафасе.
Разглядфрагментурэпраду-
кцыікарціныУладзімераХа-
даровіча«Сакавік»(агульны
настрой, кампазіцыя, выра-
зныядэталі,фарбы)

Перачытаць верш
АнатоляГрачанікава
«Дрымотнаціснуц-
цакусты…»абоЯўге-
наКрупенькі«Ёсць
у кожнага з нас…»
і паразважаць над
тэкстам, карыста-
ючысяпытанняміда
твора.Падрыхтаваць
выразнае чытанне
верша, вусную за-
малёўкузэлемента-
мі разважання: «Ці
ёсцьштоагульнаева
ўспрыманніроднай
зямлімастакоміпа-
этам?»

6 Урокразвіцця
маўлення
Вуснае
выказваннена
аднузтэм:

1 Абудзіць патрыятычныя пачуц-
цівучняў(любоўдасваёйзямлі,
захапленнеяепрыродай,гонарза
слаўнуюгісторыю,багатуюкуль-
туру, векавыя традыцыі нашага
народа).

Паўтарэннематэрыялуперша-
гараздзелавучэбнагадапамо-
жніка і абагульненне ведаў,
атрыманыхпрывывучэнніве-
ршаў,асэнсаваннеасабістых
уражанняўадуспрымання

Падрыхтавацьда
выставыўкла-
се«Мойчароўны
беларускікрай…»
рэпрадукцыікарцін
айчынныхмастакоў,
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«Мойродны
кут,яктымне
мілы!»,«Баць-
каўшчынасве-
тлаямая…»,
«Нашамова—
цудоўная,спеў-
ная…»

Абагульніць і сістэматызаваць
ведыіўменні,набытыяпяцікласні-
каміпрывывучэнніраздзелапад-
ручніка«Мойчароўныбеларускі
край…».Навучыцьпяцікласнікаў
рыхтавацьвуснаевыказванне

твораўлітаратурыіжывапісу.
Стварэннекалектыўнагаву-
снагавыказванняпаабранай
тэме.Абмеркаваннеатрыма-
ныхвынікаўтворчайпрацы
наўроку

пейзажызфотааль-
бомаў,уласныяма-
люнкіабофатагра-
фіідарагіхсэрцу
беларускіхкраяві-
даў

ІІ. Вусная народная творчасць (13 гадзін)
Раздзел падручніка «За смугою стагоддзяў»

7 Беларускія
народныяказкі,
іхвідыіжанра-
выяадметнасці

1 Узнавіць,паглыбіцьісістэматы-
завацьэмпірычныяведывучняў,
набытыяўпачатковайшколе,пра
вуснуюнароднуютворчасцьіпра
фальклорныяказкіўпрыватнасці.
Пазнаёміцьпяцікласнікаўзвідамі
народныхказак(бытавымі,чара-
дзейнымі,казкаміпражывёл),іх
адметнасцямііжанравыміўласці-
васцямі.
Адзначыцьтрадыцыйнуюбудову
народныхказак,наяўнасцьасноў-
нагаканфлікту,падзелгерояўна
станоўчыхіадмоўных,своеасаблі-
вуюмову.
Садзейнічаць спасціжэнню ву-
чнямі выхаваўчай скіраванасці
фальклорныхказак

Адрозніваць тэксты наро-
дныхказак,вызначацьіхвід
(чарадзейныя,бытавыя,казкі
пражывёл).Выразначытаць
іпераказвацьнародныяказкі,
разумецьсутнасцьканфлікту,
вуснахарактарызавацьперса-
нажаў,давацьацэнкуіхпаво-
дзінаміучынкам,адрозніваць
казачнуюлексіку,аналізаваць
будову

Прачытацьарты-
кулывучэбнагада-
паможніка«Ву-
снаянародная
творчасць»і«Наро-
дныяказкі,паразва-
жацьнадпытаннямі
даартыкула«Наро-
дныяказкі».Пры-
гадацьлюбімыяка-
зкі,падрыхтаваць
пераказаднойзіх
(навыбар),абгру-
нтавацьяепрына-
лежнасцьдапэў-
нагавідународных
казак

Працяг

1 2 3 4 5 6

8 Бытаваяказка
«Разумнаяда-
чка»

2 Пазнаёміцьвучняўзнароднайбы-
тавойказкай«Разумнаядачка».
Прааналізавацьпаводзіныказач-
ныхперсанажаўпаводлевыяўлен-
нячалавечыхкаштоўнасцей(ке-
млівасці, знаходлівасці, праца-
вітасці, смеласці, настойлівасці
ўдасягненнімэтыіпераадолен-
ніжыццёвыхнягодівыпрабаван-
няў). Вучыць характарызаваць
персанажаў паводле іх учынкаў
іпаводзін

Выразнае чытанне быта-
войказкі.Дэталёвыразгляд
эпізодаў твора (выпадковае
з’яўленнецялушачкіўбеднай
сялянскай сям’і, панскі суд,
адгадваннезагадакбагацеем
ісялянскайдзяўчынкай,су-
стрэчапаназбедняковайда-
чкой,новыяпанскіязаданні
дзяўчынцы-сямігодцы,разу-
мнаядачкасудзіцьсялян,уцё-
кіпаназсялянскайхатыбед-
няка).Вуснаяхарактарысты-
кагерояўказкі

Перачытацьказку,
адказацьнапытан-
ні,змешчаныяўву-
чэбнымдапамо-
жніку.Супаставіць
паводзіныгерояў
казкі(пана,багацея
іягожонкі,бедняка,
дзяўчынкі-сяміго-
дкі)урозныхжыц-
цёвыхсітуацыях

9 Выпрацоўвацьнавыківыразнага
чытанняказак,пабудаваныхнады-
ялогах(звярнуцьўвагунаіндыві-
дуалізацыюмовыгерояў,стоены
гумарісродкіяговыяўленняўбы-
тавойказцы).Вучыцьінсцэніра-
вацьфрагментказкі,аналізуючы
манеругерояўгаварыцьітрымаць
сябе,прадумваючыінтанацыю,жэ-
сты,мімікувыканаўцаў

Выразнае чытанне казкі па
асобах.Аналізэпізодаў,уякіх
раскрываюццахарактарыка-
зачныхгерояў.Калектыўная
падрыхтоўкаінсцэніроўкіад-
нагозэпізодаўказкі

Падрыхтаваць
выразнаечытан-
неказкі«Разумная
дачка»(асаблі-
вуюўвагузвярнуць
надыялогі,умець
прачытацьказкупа
ролях)

10 Чарадзейная
казка«Залаты
птах»

2 Пашырыцьуяўленневучняўпра
чарадзейныя казкі, іх жанравыя
ўласцівасці (асноўны канфлікт,
наяўнасцьчарадзейныхэлементаў,
выразнаеразмежаваннегерояўна
станоўчыхіадмоўных,сцвярджэнне

Чытаннеказкі«Залатыптах».
Калектыўнае абмеркаван-
неасноўнайтэмыігалоўнай
думкітвора.Вызначэннеме-
жаў асобных эпізодаў ка-
зкі.Складаннепадрабязнага

Перачытацьказку
«Залатыптах»,ад-
казацьнапытан-
нідатвора.Падры-
хтавацьпадрабязны
пераказаднагозяе
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дабрынііспагадлівасці,працаві-
тасціісумленнасці,адданасцііве-
рнасціўсяброўствеіінш.).
Раскрыцьсутнасцьасоўнагакан-
фліктуказкі«Залатыптах»

плану для пераказу твора.
Выразнае чытанне фрагме-
нтаўказкіпаасобах

эпізодаў(настаўнік
вызначаеасобны
эпізоддляпэўнай
групыпяцікласні-
каўціразмяркоў-
ваезаданніпавары-
янтах).Намаляваць
ілюстрацыюдаад-
нагозэпізодаўказкі
(навыбар)

11 Ахарактарызавацьпазіцыюкожна-
газперсанажаў.Развівацьуменні
вучняўразумецьсутнасцьканфлі-
кту, расстаноўку герояў у чара-
дзейныхказках,заўважацьадме-
тнасцілексікі,перадавацьнапру-
жанасць дзеяння пры чытанні,
узнаўляцьпаслядоўнасцьпадзей
прывуснымпераказе,выдзяляць
эпізоды,важныядляхарактары-
стыкіказачныхгерояў,аналізаваць
будовуказкіівыяўляцьэлементы
чарадзейнагаўёй.Звярнуцьува-
гунаадсутнасцьународныхка-
зкахмастацкіхапісанняў,псіха-
лагічныххарактарыстыкгерояў,
назададзенасцьістатычнасцьха-
рактараў.Сфарміравацьуяўленне
прамастацкуюгіпербалуіяеролю
ўтворы

Пераказасноўныхэпізодаўка-
зкі,уякіхнадзвычайяркарас-
крываюццахарактары.Кале-
ктыўнаяацэнкапаводзінге-
рояў.Вуснаяхарактарыстыка
персанажаўказкі—гаспада-
ра,ягосыноўСцяпана,Піліпа
іІвана,ваўчыхі,караля,куха-
ра.Калектыўнаеабмеркаван-
непланаказкі

Падрыхтавацьсці-
слыпераказка-
зкі«Залатыптах»
паскладзенымна
ўрокуплане,за-
хоўваючыадме-
тнасціказачнага
аповеду.Падрыхта-
вацьвуснуюхара-
ктарыстыкуаднаго
зперсанажаўказкі
(навыбар)

Працяг

1 2 3 4 5 6

12 Народнаяказка
«Музыкі»

1 Прааналізавацьпаводзіныперса-
нажаўказкіпражывёл«Музыкі».
Абагульніцьведывучняўпранаро-
дныяказкі,іхвідыіжанравыяад-
метнасці(сюжэт,канфлікт,хара-
ктары,будову,спецыфічнуюле-
ксіку)

Выразнаечытаннеказкі,во-
льныпераказяезместу.Ву-
сная ацэнка падзей і паво-
дзін кожнага з персанажаў.
Абмеркаванне асобных эпі-
зодаў,якіянайлепшпадыхо-
дзяцьдаілюстравання

Перачытацьбела-
рускуюнаро-
днуюказку«Му-
зыкі»,адказацьна
пытаннідатвора,
змешчаныяўвучэ-
бнымдапаможні-
ку.Падрыхтаваць
выразнаечытанне
казкі.Намаляваць
ілюстрацыюдаад-
нагозэпізодаўказкі
(навыбар)

13 Урок дадат ко - 
вага чытан ня
Народнаяказ-
ка(навыбар
настаўніка)

1 Чытанненароднайказкі,прапана-
ванайпраграмайдлядадаткова-
гачытання.Аналізбудовы,сюжэ-
ту,вобразаў,павучальнагазместу
казкі

Вызначэннетэматычнайда-
мінантыказкі,аналізасноў-
нага канфлікту, характараў
герояў, адметнасцей будовы
імовыказкі(своеасаблівыя
зачын і канцоўка, трохразо-
выяпаўторы,перавелічэнні,
багаццетрапныхвыслоўяў,ад-
сутнасцьканкрэтныхапісан-
няўіпсіхалагічнайматывіроў-
кіпаводзінгерояў)

Падрыхтаваць
укласекалектыў-
нуюкніжную
выставулюбімых
казакзілюстра-
цыяміпрафесій-
ныхмастакоўісва-
іміўласныміма-
люнкамі

14 Фальклорныя
легенды.
«Нарач»

1 Дацьвучнямагульнаеўяўленне
пралегендуякфальклорныжанр
(упераважнайбольшасцітвораў—
наяўнасцьэлементаўфантастыкі:
неверагодныя здарэнні, незвы-
чайныя героі, дзівосныя прыго-
дыіінш.).

Выразнае чытанне твора.
Веданнеасноўныхжанравых
прыкметфальклорнайлеге-
нды(паэтызацыягістарычных
падзей,услаўленненародных
герояўпрылаканічнайабма-
лёўцыіхзнешнасці,наяўнасць

Прачытацьтэарэты-
чныартыкул«Леге-
нды».
Падрыхтаваць
выразнаечытан-
нелегенды«Нарач»
(асаблівую
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Пазнаёміць са зместам леге-
нды «Нарач», звярнуць увагу
навыяўленнедушэўнайчысціні
іпрыгажосцігерояўтвораНайры-
тыіАндрэя,наіхвернасцьўкахан-
ні,маральнуюперавагунадпанам.
Прааналізавацьапісаннечароўна-
гавозера.Удасканальвацьуменне
вучняўрасказвацьлегенды,кары-
стаючысяадпаведнайлексікай,за-
хоўваючыэмацыянальнаегучан-
не, напеўнасць і нетаропкасць
(павольнасць)аповеду

уякасціапавядальнікасведкі
абонепасрэднагаўдзельніка
падзеі).
Уменневучняўрасказвацьле-
гендыззахаваннеміхмаста-
цкіхадметнасцей

ўвагунадацьдыяло-
гам).Стварыцьву-
снуюзамалёўкупра
галоўнуюгераіню
твораНайрыту(апі-
сацьяезнешнівыг-
ляд,узаемаадносіны
зкаханымАндрэ-
ем,аднавяскоўцамі,
панам,пракаменці-
равацьяежыццёвы
выбар)

15 Народнаялеге-
нда«Пестунь»

1 Засяродзіцьувагувучняўнамаста-
цкайвыразнасцілегенды,багацці
бытавыхісацыяльныхрэалій,спо-
сабахабмалёўківобразаў,дасту-
пнасцізместуілаканізмеформы.
Дапамагчыпяцікласнікамспасці-
гнуцьхарактарыперсанажаў,іхме-
сцаіролюўказачнымсюжэце,зра-
зумецьпавучальнызместтвора

Выразнае чытанне легенды
«Пестунь».Апісаннеіацэнка
паводзінлюдзейіваўкоў,ма-
ральнаявысновазгэтагажы-
ццёвагаздарэння

Падрыхтавацьволь-
ныпераказлегенды
«Пестунь»(якза-
помнілася).Пры-
гадацьіншыябела-
рускіялегенды,
прачытаныясама-
стойна,кабраска-
зацьіхнаўроку

16 Загадкі 2 Аднавіць,сістэматызавацьіпаглы-
біцьэмпірычныяведывучняўпра
загадкі.Расказацьпраўзнікнен-
не загадак, іх першапачатковае
прызначэнне,прынцыпыстварэн-
ня.Паказацьнаканкрэтныхпры-
кладахмастацкіяадметнасцііўла-
сцівасці загадак (дасціпнасць,

Адгадвацьзагадкі,змешчаныя
ўвучэбнымдапаможніку.Ве-
дацьнапамяцьнекалькізага-
дак,умецьіхзагадваць.Разу-
мець прызначэнне загадак
іпрынцыпыіхстварэння(на
асновепараўнання,супастаў-
ленняўнечымпадобныхз’яў

Прачытацьтэарэты-
чныартыкул«За-
гадкі».Перачытаць
загадкі,змешчаныя
ўвучэбнымдапа-
можніку.Адабраць
іпастараццазапо-
мніцьпанекалькі

Працяг

1 2 3 4 5 6

мудрасць,іншасказальнасць,лака-
нізм,дасканаласцьформы,гумар).
Развівацьувучняўназіральнасць,
увагу,кемлівасць,гумарыстычнае
стаўленнедапаасобныхжыццёвых
з’яўічалавечыхнедахопаў

іпрадметаў,калівядомаярэч
паўстаеўнечаканым,незвы-
чайнымвобразе),ведацьпра
старажытнаепаходжаннеза-
гадакііхсучаснаебытаванне.
Імкнуццазаўважацьадметна-
сці,выразныядэталіасобных
прадметаў,з’яўпрыроды,ула-
сцівасціхарактараўлюдзей

старажытныхісу-
часныхзагадак,якія
найбольшспадаба-
ліся

17 Удасканальваць уменні вучняў
асэнсоўваць,выразначытаць(за-
гадваць) загадкі і адгадваць іх,
звяртаючы ўвагу на арыгіналь-
насцьформы,адметнуюбудову,во-
бразнылад(узагадкахчастарэчы
неадушаўлёныянадзеленыякас-
цяміжывыхістот).Дацьуяўлен-
непрасучасныялітаратурныяза-
гадкі,вучыцьпяцікласнікаўства-
рацьуласныязагадкі

Вывучыцьнекалькіновахза-
гадак.Умецьзагадваць і ад-
гадвацьзагадкі.Адрозніваць
народныязагадкіізагадкілі-
таратурныя. Паспрабаваць
стварыцьуласныязагадкі,ве-
даючы,штояныўтвараюцца
на аснове параўнання ў не-
чым падобных паміж сабой
прадметаўіз’яў, ітрэбазда-
гадаццапрасутнасцьутоена-
гаісупаставіцьягозтым,што
названаўзагадцы

Самастойнаадшу-
кацьубібліятэцы
(ціваўласныхчы-
танках)некалькі
новыхзагадак,каб
загадацьіхнаўроку.
Паспрабавацьскла-
сціадну-дзвеўла-
сныязагадкі(ціза-
гадкі-задачы).Пара-
зважаць,длячаго
чалавекувартаве-
дацьякмагабольш
загадакіўмецьіх
адгадваць

18 Прыказкі 2 Пазнаёміцьпяцікласнікаўсазме-
шчаныміўвучэбнымдапаможні-
купрыказкаміАднавіць,паглыбіць
ісістэматызавацьпапярэдненабы-
тыявучняміэмпірычныяведыпра
народныяпрыказкі,дацьуяўленне

Выразна чытаць і запамі-
нацьпрыказкі.Разумецьсу-
тнасцьпрыказак(трапнасць
выказвання,звычайнапавуча-
льнызмест,вобразнаяацэнка
чалавечыхпаводзін,учынкаў,

Прачытацьтэарэты-
чныартыкул«Пры-
казкі»,тэкстысаміх
прыказак.Запомніць
некалькіпрыказак
(навыбар),
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праіхпаходжаннеіжанравыяаса-
блівасці(сцісласць,выразнасць,во-
бразнасць,трапнасць,афарыстыч-
насць,пераноснысэнс,павучаль-
нызмест,мастацкуюдасканаласць,
тэматычнуюразнастайнасць)

якасцей), іх прызначэнне.
Паразважаць,уякойжыццё-
вайсітуацыіпрыдаласябпры-
казка«Кароткаяпацеха,адоў-
гаепакаянне»(ціякаяіншая—
навыбарнастаўніка)

падрыхтавацьпаво-
длеаднойзіхву-
снуюзамалёўку

19 Дапамагчы вучням усвядоміць,
што прыказкі— своеасаблівая
энцыклапедыянароднагажыцця
напрацягушматвекавойгісторыі.
Навучыцьвыразначытацьіасэ-
нсоўваць прыказкі, разумець іх
падтэкст,вызначацьтэматычную
дамінанту,стварацьуласныязама-
лёўкіпаводлепрапанаванайпры-
казкі

Веданненекалькіхпрыказак
напамяць,разуменнеіхпаву-
чальнага сэнсу і падтэксту,
уменне прымяняць выслоўі
напрактыцы.Вуснаесачынен-
не-мініяцюрапаводлеадной
зпрыказак

Перачытацьпрыка-
зкі,згрупавацьіхпа
прапанаваныхуву-
чэбнымдапаможні-
кутэмах,запомніць
якмагабольш
выслоўяў,кабпры
нагодзеактыўнака-
рыстаццаіміўсваім
маўленні

20 Прыкметы
іпавер’і

1 Абагульніцьіпаглыбіцьведыву-
чняў пра народныя прыкметы
іпавер’і,іхузнікненне,прызначэн-
не,асноўныяфункцыі(дарадчую,
перасцерагальную,забарончую).
Дапамагчыпяцікласнікамспасці-
гнуцьафарыстычнасцьітрапнасць
народных выслоўяў, іх скірава-
насцьнапаляпшэннедабрабыту
працоўнага чалавека. Паказаць
блізкасцьпрыкмет іпавер’яўда
загадакіпрыказак

Веданне некалькіх прыкмет
іпавер’яўнапамяць.Разумен-
несутнасціпрыкмет(прадка-
зваюцьпэўнывынік,пацве-
рджанышматвяковымнаро-
дным вопытам) і павер’яў
(вытлумачваюцьпэўныфакт,
грунтуючысянавыдумцы,фа-
нтазіі,прымхах).Уменнеадро-
знівацьпрыкметыіпавер’іад
прыказак

Засвоіцьзместтэ-
арэтычнагаарты-
кула«Прыкме-
тыіпавер’і»,
перачытацьтэксты
выслоўяў,запо-
мніцьнекалькізіх,
штопрадказваюць
пэўнаенадвор’е.
Падрыхтавацьву-
снуюзамалёў-
купаводлеадной
зпрыкмет:«Май
лясыпрыбірае,

Працяг

1 2 3 4 5 6

летаўгосцічакае»,
«Калінебудзезі-
мойбела,небу-
дзеўлеткузелена»,
«Грымотыўвера-
сні—нацёплуюво-
сень»(навыбар)

21 Урок развіцця 
маўлен ня
Абагульняльны
ўрок-конкурс
параздзеле«За
смугоюстагод-
дзяў»

1 Замацавацьіпрывесціўсістэму
набытыяпяцікласнікаміведыпра
фальклор іягожанры.Прыўне-
сці ў навучальны працэс элеме-
нтызаймальнасці,творчасці,спа-
борніцтва (прапанаваць вучням
расказацьуласнуюказкунаасно-
вефальклорныхсюжэтаўівобра-
заў, пераказаць народную казку
цілегенду,загадацьнекалькіза-
гадак,скласцівуснуюзамалёўку
паабранайпрыказцы,падрыхта-
вацьінсцэніроўкуасобнагаэпізо-
дуказкі:вызначыцьасобныяды-
ялогііскампанавацьіх,кабатры-
маласякароценькаяпастаноўка,
вызначыць мізансцэны, праду-
мацьманеруўдзельнікаўтрыма-
ццаігаварыць,можнанаватпад-
рыхтавацьдэкарацыі,падабраць
музычнае афармленне, зрабіць
афішу)

Трывалае веданне сутнасці
фальклорных жанраў— ка-
зак, легенд, загадак, прыка-
зак,прыкмет.
Расказванне цікавай леген-
ды,стварэннеўласнайказкі
(з апорай на фальклорныя
сюжэтыівобразы),загадванне
іадгадваннезагадак,складан-
невуснайзамалёўкіпаабра-
найпрыказцы,інсцэніраван-
неасобнагаэпізодуказкі

Адказацьнапытан-
ніівыканацьзадан-
нідаўсягораздзела,
змешчаныяўвучэ-
бнымдапаможні-
ку.Наладзіцьукла-
севыставуілюстра-
ваныхфальклорных
зборнікаў,атаксама
вучнёўскіхілюстра-
цыйдатвораў
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ІІІ. Літаратурныя казкі і легенды (10 гадзін)
Раздзел падручніка «Казка — у жыцці падказка»

22 МаксімТанк.
«Лявогнішч
начлежных»
(урывакзпа-
эмы«Нарач»)

1 Дапамагчы вучням асэнсаваць
змест паэтычнага ўвасаблення
народнайлегендыпраўзнікнен-
невозераНарач,спасцігнуцьво-
бразныладмастацкагатвора,яго
сюжэт,будову,багаццемоўныхвы-
яўленчыхсродкаў,блізкіхдафаль-
клорных.Паглыбіцьведывучняў
пражанравыяадметнасцілітара-
турнайлегенды,яеадрозненнеад
легендыфальклорнай

Выразнае чытанне твора,
разуменнесутнасціканфлікту,
жанравайспецыфікілітарату-
рнайлегенды.Пераказаць,як,
паводлелегенды,узніклаво-
зераНарач.Падзяліцьтэкст
на лагічна завершаныя ча-
сткі,падабрацьдаіхзагалоў-
кі.Дацьвуснуюацэнкупад-
зеям,ахарактарызавацьгеро-
яўтвора

Прачытацьтэарэты-
чныартыкул«Вус-
наянароднаятвор-
часцьімастацкая
літаратура».Пад-
рыхтавацьвыра-
знаечытаннетвора,
скласцівусныапо-
ведпраГаліну.
Вызначыцьчара-
дзейныяэлементы
ўсюжэцелегенды.
Намаляваць
ілюстрацыюдаад-
нагозэпізодаў.Уз-
навіцьупамяцітэ-
кстфальклорнай
легенды«Нарач»

Працяг
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23 Легенды
«Нарач»і«Ля
вогнішчначле-
жных»(уры-
вакзпаэмы
МаксімаТан-
ка«Нарач»).
Параўнальны
аналізфалькло-
рнагаілітара-
турнагатвораў

1 Параўнацьсюжэтынароднайілі-
таратурнайлегенд,характарыга-
лоўныхгерояўіспосабыіхпаказу
ўтворах(апісанніпрыроды,абма-
лёўказнешнягавыглядугерояў,іх
душэўнагастану,псіхалагічнаяма-
тывіроўкапаводзін,адносіныаў-
тара-апавядальніка і інш.).Пра-
аналізавацьспосабы выяўлення
аўтарскайпазіцыіўлітаратурнай
легендзеМаксімаТанка

Разуменне спецыфікі літа-
ратурнайлегенды ілегенды
народнай.
Параўнальныаналізсюжэтаў,
падзей,паводзінгерояўіспо-
сабаў іх абмалёўкі, апісан-
няўпрыроды,аўтарскайпазі-
цыі, мовы. Кароткае вуснае
разважанне,штояднаеліта-
ратурнуюіфальклорнуюлеге-
нды,чымяныадрозніваюцца.

Самастойнапрачы-
тацьбеларускую
народнуюаболіта-
ратурнуюлегенду
(прападзеюнацы-
янальнайгісторыі,
ўтварэннеракі,во-
зера,горадаціпасе-
лішча)іўмецьрас-
казацьяенаўроку

24 ЯкубКолас.
«Крыніца»

2 Пазнаёміцьвучняўзалегарычна-
філасофскімзместамлітаратур-
най казкі, разгледзець мараль-
на-этычныяпраблемытвора.Уда-
сканальвацьаналітычныяўмен-
ні пяцікласнікаў пры разглядзе
празаічнагатвора,скіравацьува-
гу на характары маці-гары і да-
чушкі-крынічкііспосабыіхрас-
крыцця(аўтарскіпогляднападзеі
жыццяінасаміхгерояў,апісанні
знешнягавыглядуперсанажаў,іх
паводзініперакананняў,клопатаў
іперажыванняў)

Разуменне(наэлементарным
эмпірычным узроўні) спе-
цыфікілітаратурнайфіласо-
фскайказкі.Выразнаечытан-
нетвора,вылучэннеэпізодаў,
важных для характарысты-
кіперсанажаў.Вуснаяацэн-
капаводзінмаці-гарыідачу-
шкі-крынічкі

Падрыхтаваць
выразнаечытан-
неказкіЯкубаКо-
ласа«Крыніца»,ад-
казацьнапытанні,
змешчаныяўвучэ-
бнымдапаможні-
ку.Выказацьсваё
стаўленнедавобра-
заўмаці-гарыіда-
чушкі-крынічкі

25 Дапамагчы вучням спасцігнуць
галоўнуюдумкуказкі,яефіласо-
фскіпадтэкст,алегарычнысэнс.
Звярнуцьувагупяцікласнікаўна
спалучэннеказачнагаірэальнага
ўтворы,нажанравыяадметнасці

Веданне зместу казкі, цыта-
ваннерадкоў,уякіхсфарму-
ляванагалоўнаядумкаказкі.
Спасціжэнне(наэлементарным
узроўні) мастацкай ідэі ка-
зкі,яефіласофскагападтэксту.

Падрыхтавацьпад-
рабязныпераказка-
зкі,карыстаючы-
сяпланам.Праі-
люстравацьадзін
зэпізодаўтвора
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літаратурнайказкі.Вучыцьспа-
сцігаць функцыянальную ролю
апісанняўкарцінпрыродыўма-
стацкімтворы

Падзел твора на сэнсавыя
часткі, падбор да іх назваў.
Пераказказкі(ззахаваннем
адпаведнай казачнай лексі-
кі) па калектыўна складзе-
нымплане

(навыбар)ідаць
каментарыйдаўла-
снайілюстрацыі.
Скласцівуснуюза-
малёўку-параду:
«Нешукайтышча-
сця,доліначужым
далёкімполі»

26 Уладзімір
Караткевіч.
«Нямоглыба-
цька»

2 Удасканальвацьуменніпяцікла-
снікаўцэласнаўспрымацьсюжэт
літаратурнай казкі, вызначаць
паслядоўнасцьпадзей,выяўляць
ключавыя эпізоды, важныя для
спасціжэннямастацкайідэітвора
ідляхарактарыстыкігерояў;раз-
вівацьуменнесуадносіцьучынкі
герояўіматывыіхпаводзін,разу-
мецьролюпартрэтагерояўпраза-
ічнымтворы

Ахарактарызавацьчасдзеян-
няўтворы,пракаменціраваць
закон,якогатрымалісядзікія
людзі,прыгадацьвыпрабаван-
ні,штовыпалінаіхдолю.Рас-
крыцьсэнсназвытвора.Даць
сучаснуюмаральнуюацэнку
паводзінамПятраіГната

Падрыхтаваць
выразнаечытанне
казкіУладзіміраКа-
раткевіча«Нямог-
лыбацька»,адказы
напытаннідатво-
ра.Скласцівуснае
паведамленнепра
старогабацьку

27 Спрыяцьспасціжэннювучняміма-
стацкайідэітвора,аўтарскайпазі-
цыі(безужываннядэфініцыйпа-
няццяў),маральнайвысновыказкі
УладзіміраКараткевіча,яегумані-
стычнагапафасу.Удасканальваць
уменневучняўхарактарызаваць
герояўпаводлеіхучынкаўіпаво-
дзін

Выразначытацьтвор,скласці
план і падрыхтаваць на яго
падставепераказасобныхэпі-
зодаўказкі.Дацьвуснуюха-
рактарыстыкуПятруіГнату.
Знайсціўтэксцевыразныяад-
знакіўплывуфальклору(пра-
аналізавацьасноўныяпадзеі,
канфліктпаміжгероямі,сро-
дкістварэннявобразаў,будо-
вуімовутвора)

Падрыхтаваць
пераказключавых
эпізодаўказкі,ву-
снуюпараўнальную
характарыстыкуво-
бразаўПятраіГната

Працяг
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28 ГеоргійМарчук.
«Чужоебага-
цце»

3 Выявіць непасрэдныя вучнёў-
скіяўражанніадпрачытанайча-
сткітвора,асноўнуюўвагузасяро-
дзіць на аналізе вобразаў-анты-
подаў (Ганначка, Іванка, Бусел
і Жаўрук— пан Майданскі, Ка-
дук,ПачварнікіРусалка)іспоса-
бахіхабмалёўкіўтворы

Чытаннеакрэсленайнастаў-
нікамчасткіказкі,аналізрас-
станоўкі персанажаў у ёй.
Выдзяленнеэпізодаў,важных
дляхарактарыстыкігерояў

Прачытацьакрэсле-
нуюнастаўнікамча-
сткуказкіГеоргія
Марчука«Чужое
багацце»,адказаць
напытаннідатэ-
ксту.Падрыхта-
вацьвуснуюзама-
лёўкупрасуполку
прадстаўнікоўзлых
сілііхдзеянні(Ка-
дук,Майданскі,Ру-
салка,Пачварнік)

29 Пашырыцьуяўленніпяцікласні-
каў пра літаратурную казку, яе
падабенства да народнай (наяў-
насцьказачнайкалізіі,чарадзей-
ныя і фантастычныя элементы,
падзелгерояўнастаноўчыхіад-
моўных,сутыкненнедабра і зла
з абавязковай перамогай дабра,
трохразовыяпаўторы,зачыніка-
нцоўка,спецыфічнаяказачнаяле-
ксікаіінш.)

Выразнае чытанне казкі.
Пераказ найбольш значных
эпізодаўтвора,аналізасноў-
нагаканфлікту.
Вуснае паведамленне пра
Ганначку(хтояна,якізапа-
вет атрымала ад маці, якія
выпрабаванні выпалі на яе
долюіякянаіхпераадольва-
ла).Вытлумачэннепрыказкі
«Чужоебагаццевочыколе»
іяеўплывунавыбараўтарам
назвытвора

ДачытацьказкуГе-
оргіяМарчука«Чу-
жоебагацце».Рас-
казацьпразмаган-
несазломдобрых
сіл(Ганначка,Іва-
нка,Жаўрук,Бу-
сел).Падрыхтаваць
ілюстрацыюдаад-
нагозэпізодаўтво-
ра(навыбар)

30 Дапамагчыспасцігнуцьсюжэтка-
зкі,яебудову,вобразнылад,багац-
цесродкаўмастацкагавыяўлення,
блізкіхдафальклорных(звярнуць
увагу вучняў на традыцыйны

Выразнаечытаннефрагментаў
тэксту.
Аналіз асноўных падзей ка-
зачнага сюжэту. Выяўленне
агульнагапаміжлітаратурнай

Вызначыцьчара-
дзейныяэлементы
ўтэксце.Выказаць
іабгрунтавацьсвае
адносіныдагерояў

© НМУ «Национальный институт образования», 2015 
© ОДО «Аверсэв», 2015



Працяг

1 2 3 4 5 6

казачнысюжэт—сутыкненнедо-
брыхсілсазлымі,нарасстаноўку
казачныхгерояўіспосабыіхабма-
лёўкі,казачнуюлексіку)

казкайіказкайнароднай:ты-
повы казачны канфлікт—
сутыкненнедабрасазломпры
абавязковайперамозедабра,
размежаваннеперсанажаўна
станоўчых і адмоўных, тра-
дыцыйая будова, наяўнасць
адметныхзачынуіканцоўкі,
паўторы,своеасабліваялексі-
каіінш.

казкі,падрыхтаваць
вуснуюзамалёўку
прааднагозперса-
нажаў(навыбар)

31 АндрэйФеда-
рэнка.«Падслу-
ханаяказка»

1 Акрэсліць адрозненні літарату-
рнайказкіадфальклорнай:ярка
выяўленая аўтарская пазіцыя,
індывідуалізацыяхарактарыстык
персанажаў,наяўнасцьмастацкіх
апісанняў(прыроды,часуімесца
дзеяння,знешнасцігерояў),літа-
ратурнаямова,адсутнасцьзачы-
нуіканцоўкііінш.

Выразнае чытанне тэксту,
пераказ яго асобных эпі-
зодаў. Аналіз арыгінальна-
га зместу і адметнай будо-
выказкіАндрэяФедарэнкі,
усведамленнеяеарыгінальна-
сці,адрозненняадіншыхліта-
ратурныхказак

Падрыхтавацьву-
сныпераказ«Ма-
рыйчынсон»,пара-
зважаць,якгэтама-
стацкаеапісанне
характарызуесаму
гераіню.Скласці
вуснуюзамалёўку
праМарыйку

32 Урокдадатко-
вагачытання

1 Разглядтвора,прапанаванагапра-
грамайдлядадатковагачытання
(навыбарнастаўнікацівучняў)

ІV. Выразнасць мастацкага слова (8гадзін)
Раздзел падручніка «Прыроды вечная краса»

33 МаксімБагда-
новіч.«Зімой»

1 Выклікаць у вучняў пачуццё
захапленняпрыгажосцюігармо-
ніяйкарцінпрыроды,створаных
паэтам, дапамагчы адчуць сула-
днасцьпрыродызпачуццяміпаэта,
састанамягодушы—адчуваннем

Выразнаечытанневерша,ана-
лізвыказаныхуімаўтарскіх
пачуццяў і перажыванняў.
Спасціжэнневобразнагаіінта-
нацыйнагаладуверша,багац-
ця і арыгінальнасці моўных

ВершМаксімаБа-
гдановіча«Зімой»
вывучыцьнапа-
мяць.
Падабрацьзфота-
альбомазімовы

Працяг
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паўнатыірадасціжыцця,бадзё-
расцю,усхваляванасцю,захаплен-
немпрыродай,казачнымікраяві-
даміізімовымвечарам.Звярнуць
увагупяцікласнікаўнавобразны
іінтанацыйныладверша,пласты-
чнасцьівыразнасцьмовы,маста-
цкуюдасканаласцьформы.Уда-
сканальвацьуменневыразначы-
тацьлірычныятворы

выяўленчыхсродкаў,маста-
цкай дасканаласці формы.
Разглядрэпрадукцыікарціны
«Раўбічы» мастака Эдуарда
Рымаровіча,аналізяесюжэ-
ту,вобразаў,фарбаў,агульна-
ганастрою,супастаўленнеагу-
льнайнастраёвасцігэтагатво-
ражывапісуівершаМаксіма
Багдановіча

пейзаж,сугучныво-
бразнамуладуве-
ршаМаксімаБагда-
новіча

34 АнатольГра-
чанікаў.«Зоры
спяваюць»

1 Дапамагчы вучням адчуць стан
душыпаэта,ягоўсхваляванасць,
душэўнуюўзрушанасць,радасць
іпяшчотузачараваннецудоўны-
мідзіўныміспевамінябесныхзор,
суладнасцюігармоніяйгучання
нябеснагахору.Выхоўвацьэмацы-
янальнуючуйнасцьвучняў,разві-
вацьіхвобразнаеўяўленне,здо-
льнасць«бачыць»карціныпры-
роды,створаныяпаэтам,«чуць»
чароўныягукісусвету.Паглыбіць
уяўленнепяцікласнікаўпрамаста-
цківобразісродкіягоабмалёўкі
ўпаэтычнымтворы,праспосабы
выяўленняаўтарскагапачуцця

Выразнае чытанне верша
Анатоля Грачанікава «Зоры
спяваюць».Спасціжэннеяго
арыгінальнага зместу і над-
звычай дасканалай формы.
Супастаўленне, параўнане
вершаўМаксімаБагдановіча
іАнатоляГрачанікава(агуль-
ная настраёвасць, аўтарскія
пачуцці, вобразы і карці-
ныпрыроды, сродкі моўнай
выразнасці,гучанне).Вуснае
паведамленне пра свае ўра-
жанні адўспрымання гэтых
паэтычныхшэдэўраў

Падрыхтаваць
выразнаечытан-
невершаАнатоля
Грачанікава«Зоры
спяваюць».Скла-
сцівуснуюзамалёў-
ку«Зорныяспевы»
(«Чароўнаямело-
дыя»,«Дзіўныхор
нябёсаў»,«Дзіво-
сныягаласысусве-
ту»ідат.п.),аба-
піраючысянапа-
этычныявобразы
іўласныяназіранні

© НМУ «Национальный институт образования», 2015 
© ОДО «Аверсэв», 2015



Працяг

1 2 3 4 5 6

35 ЯкубКолас.
«Песняляснога
жаваранка»
(урывакзтры-
логіі«Нароста-
нях»).
Эпітэт
умастацкім
творы

1 Дапамагчыдзецям«угледзецца»
ўапісаннепрыродынадосвітку,
«услухацца»ўпеснюлясногажа-
варанка;развівацьтворчаеўяўлен-
невучняў,вучыцьбачыцьсувязь
апісанняўпрыродызнастроеміха-
рактарамаўтара,адрознівацьню-
ансыўвыяўленніпачуццяў.Пашы-
рыцьісістэматызавацьведыпяці-
класнікаў пра эпітэт, спрыяць
спасціжэнню функцыянальнай
роліэпітэтаўумастацкімтэксце

Выразнае чытанне тво-
ра. Узнаўленне ва ўласным
уяўленні апісаных аўтарам
карцін прыроды на досві-
тку—прывольныхнаднёма-
нскіхлугоў,пышныхпостацей
адзінокіхдрэўнадпрасторамі
зялёнагамора,ускраеклесу,
дзе пачыналіся жоўтыя пяскі,
у вышыні нябёсаў ляснога
жаваранка, песня якога да-
ходзіла дасамых глыбінь сэ-
рца і калыхала самыя тонкія 
струны душы...Выразнаепаў-
торнаечытаннеіаналізурыў-
кузапісаннемспеваўлясно-
га жаваранка. Калектыўнае
абгрунтаваннедумкі,штоаў-
тартвора—нетолькіталена-
вітыслухач,уважлівы,чулы,
уражлівы, улюбёны ў жыц-
цёіпрыроду,алеінадзвычай
выдатнымайстарслова

Падрыхтаваць
выразнаечытанне
«Песнілясногажа-
варанка»ЯкубаКо-
ласа.Прачытаць
артыкул«Праэпі-
тэт»,знайсціўтво-
рыЯкубаКоласа
эпітэты,якіянай-
большуразілі,зана-
тавацьіхулітарату-
рнымсшытку.Пад-
рыхтавацьвуснае
сачыненне-апісанне
старадрэвіны-хвоі.
Памагчымасці
вывучыцьнапа-
мяцьхоцьнекалькі
радкоўзнадзвычай
паэтычнагаапісан-
няпесніляснога
жаваранка

36 ЯкубКолас.
«Нарэчцы»
(урывакзпа-
эмы«Новая
зямля»).
Параўнаннеяк
мастацкітроп

2 Засяродзіцьувагувучняўнака-
зачна-адухоўленымсвецепрыро-
ды,шматфарбнасцікарцін,багац-
цівобразаў.Развівацьуменнівуч-
няўузнаўляцькарціныпрыроды,
створаныяпаэтамздапамогайве-
ршаванаймовыімастацкіхтро-
паў,сачыцьзаразвіццёмдзеяння,

Выразнае чытанне часткі
твора(дарадка…«ЎжоКо-
стусьдвойчынеўзаметкі…»).
Узнаўленне ў сваім уяўлен-
ніствораныхпаэтамнепаўто-
рныхкарцінзімовайпрыро-
ды.Аналізмастацкагаапісан-
нязухаватагамарозу-штукара,

Падрыхтаваць
выразнаечытанне
часткітвора,адка-
зацьнапытанніву-
чэбнагадапаможні-
ка.Падрыхтаваць
невялікаевуснае
сачыненне

Працяг

1 2 3 4 5 6

аналізавацьпаводзіныгероя,яго
эмацыянальны стан, душэўнае
ўзрушэнне

непаўторнагаўсваіхпраявах.
Абмеркаваннедушэўнагаста-
нухлопчыка—натурыдзей-
снайінадзвычайуражлівай

зэлементаміапісан-
ня«Мароз над ўсімі 
маразамі» 

37 РазгледзецьтворЯкубаКоласаца-
лкам.
Садзейнічаць спасціжэнню вуч-
няміпаўнатыірадасціжыцця,ад-
люстраваныхутэксцепразягово-
бразныі інтанацыйнылад.Пра-
аналізаваць сродкі мастацкага
выяўленняўтворы.Удасканаль-
вацьнавыківыразнагачытанняпа-
этычныхсюжэтныхтвораў.Узна-
віць,паглыбіцьісістэматызаваць
ведывучняўпрапараўнаннеіяго
ролюўстварэннімастацкагаво-
браза.Вучыцьпяцікласнікаўскла-
дацьцытатныплансюжэтнагаве-
ршаванагатвора

Выразнае чытанне ўрыўка
запісаннеммалюнкаўнава-
конных шыбах. Адказы на
пастаўленыянастаўнікампы-
танні па змесце твора. Вы-
значэннеролімоўныхвыяў-
ленчыхсродкаў(утымліку
і параўнанняў) у стварэнні
мастацкіх вобразаў. Вуснае
сачыненне-разважанне пра
іншы свет Костуся, незвы-
чайнуюўражлівасцьхлопчы-
ка,ягопаэтычнаеўспрыман-
несвету.
Калектыўнаяпрацанадскла-
даннемцытатнагапланатвора

Перачытацьтэа-
рэтычныартыкул
«Прапараўнан-
не».Падрыхтаваць
выразнаечытан-
неўрыўказапісан-
немзімовагалесу.
Адшукацьутэксце
вядомыяпяцікла-
снікамтропы(эпі-
тэтыіпараўнанні),
прыдапамозеякіх
паэтстварыўгэту
надзвычайвыра-
знуюказачнуюка-
рціну.Падрыхта-
вацьпаводлегэта-
гаапісаннявусную
замалёўку«Зімо-
ваяказка»(мож-
навыбрацьіншую
назву)
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38 Уладзімір
Караткевіч.
«Лісце»або
АнатольГрача-
нікаў.«Якапа-
даеліст…»

1 Спрыяцьспасціжэннюагульнай
танальнасціінастраёвасціверша,
дапамагчызаўважыцьледзьулоў-
ныяадценніаўтарскіхпачуццяў,
развівацьувагудасловаівобраза.
Выхоўваць у вучняў вобра-
знуючуйнасць,развівацьіхтво-
рчае ўспрыманне; дапамагаць
увызначэнніпатрэбнайінтанацыі
прычытанні,абапіраючысяназро-
кавыяіслыхавыяўяўленні.Уда-
сканальвацьуменнеаналізаваць
лірычныятворы

Выразнаечытанне і абрана-
гавершаАналізапісанайка-
рціны прыроды, аўтарскага
настрою, сродкаў стварэння
паэтычныхвобразаў.Прыма-
гчымасціпазнаёміцьпяцікла-
снікаўздругімвершам,сугу-
чнымпатэме.
Калектыўнаепараўнаннетэ-
матычнаблізкіхвершаў(звяр-
нуць увагу на танальнасць,
аўтарскінастрой,вобразы,фо-
рму,мелодыку,моўныясродкі
мастацкайвыразнасцііінш.)

Выразнаечытан-
невершаУладзі-
міраКараткевіча
«Лісце»(абоАна-
толяГрачанікава
«Якападаеліст…»).
Паразважацьнад
паэтычнымівобра-
замі,створанымі
прыдапамозесро-
дкаўмастацкага
выяўлення.
Намаляваць
ілюстрацыюдаад-
нагозіхабопада-
брацьрэпрадукцыі
карцін,блізкіхпа
тэмеісугучныхпа
настроі

39 АнатольГра-
чанікаў.«Вера-
сень»

1 Выклікацьувучняўэмацыяналь-
наеўзрушэнне,дапамагчыадчуць
стандушыпаэта,засяродзіцьува-
гунавыяўленнілучнасціпачуц-
цяўлірычнагагероя(безужыван-
нядэфініцыіпаняцця)састанам
прыроды.Звярнуцьувагунапа-
этычнае адухаўленне прыроды
ўвершы,наэмацыянальнуюпрані-
кнёнасць,цеплынюізадушэўнасць
выказвання.Удасканальвацьумен-
не вучняў супастаўляць вершы
розныхаўтараў,блізкіяпатэме,

Выразнаечытанневерша.Ана-
ліззместуівобразнайсістэмы
твора. Разгляд рэпрадукцыі
карціныУладзіміраСулкоў-
скага «Бервянец. Восень».
Супастаўленнежывапіснага
восеньскагапейзажузпаэты-
чнайкарцінайвосеніўвершы
АнатоляГрачанікава(настра-
ёвасць,вобразнасць,аўтарскія
пачуцці)

Падрыхтаваць
выразнаечытанне
верша,разгледзець
пытаннідатвора.
Скласцівуснуюза-
малёўкунападставе
ўласныхназіранняў
завосеньскайпры-
родай(запорайна
літаратурнае—па-
этычнаеабопраза-
ічнае—апісаннеці
творжывапісу)

Працяг

1 2 3 4 5 6

алеадрозныяпагучанні,настра-
ёвасці,вобразнымладзе.Выпра-
цоўвацьуменніаналізавацьтвор
жывапісу,параўноўвацьягозлі-
таратурнымпейзажнымтэкстам
(асноўныявобразы,перадачааў-
тарскаганастроюсродкамімаста-
цкагавыяўленняўрозныхвідах
мастацтва)

40 ПятрусьБроў-
ка.«Кропля»

1 Развівацьрэпрадуктыўнаеітво-
рчае ўяўленне вучняў, спрыяць
спасціжэннюімінастраёвасціве-
ршаПетрусяБроўкі«Кропля».
Пашырыцьэмпірычныяўяўленні
вучняўпрамастацківобразісро-
дкі яго стварэння ў паэтычным
тэксце:тропы,вершаваныпамер,
рытм,рыфма,гукапісіінш.

Выразнае чытанне верша.
Аналізтвора,вызначэннема-
стацкай ролі параўнанняў
устварэннімастацкагавобра-
залетнягадажджу.Разважан-
ненадарыгінальнайформай
верша(калівершаванаястра-
фа разбіваецца на кароткія
радкі-словы)іяероляйўпа-
этычнай абмалёўцы летняй
навальніцы

Падрыхтаваць
выразнаечытан-
невершаПетруся
Броўкі«Кропля»,
адказацьнапытанні
датвора.Падрыхта-
вацьвуснуюзама-
лёўку(абоілюстра-
цыю)пралетнюю
навальніцу(запо-
райнавершПетру-
сяБроўкііўласныя
назіранні)

41 Урок развіцця 
маўлен ня
Вуснаесачы-
неннезэлеме-
нтаміапісання
нападставеўла-
сныхназіран-
няўзапрырод-
ныміз’явамі

1 Наладзіць завочную экскурсію
ўпрыроду (з прыцягненнем рэ-
прадукцыйкарцінбеларускіхма-
стакоў,краявідаўзфотаальбомаў).
Развівацьрэпрадуктыўнаеітво-
рчаеўяўленневучняў,вучыцьназі-
рацьзапрыродныміз’явамі,заў-
важацьупрыродзепадрабязнасці
ідэталі,малявацьсловамі

Самастайнае назіранне за
з’яваміпрыроды.Разглядрэ-
прадукцыйпейзажныхпало-
тнаўбеларускіхмастакоў,кра-
явідаўзфотаальбомаў).Ка-
лектыўнаевуснаесачыненне
зэлементаміапісаннякарціны
прыродыіягоабмеркаванне

Адказацьнапытан-
нідараздзелавучэ-
бнагадапаможніка
«Прыродывечная
краса».Наладзіць
выставурэпраду-
кцыйпейзажных
палотнаўбелару-
скіхмастакоў,
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(запорайна
знаёмыяпей-
зажныятворы
ікарціныжыва-
пісу)

цэласнуюкарціну,перадавацьсвае
ўласныя ўражанні. Узбагачаць
слоўнікавызапаспяцікласнікаў,
удасканальвацьуменнекарыста-
ццавыяўленчымісродкамімовы

пейзажаўзфотааль-
бомаў(скарыстаць
таксамамагчыма-
сцімультымедый-
ныхсродкаў),ву-
чнёўскіхмалюнкаў
іфотаздымкаў

V. Літаратурны твор — складанае і непадзельнае мастацкае адзінства (21 гадзіна)
Раздзел падручніка «Сцежкамі дзяцінства»

42 ЯкубКолас.
«Дарэктар»
(урывакзпа-
эмы«Новая
зямля»)

2 Звярнуцьувагувучняўнарэаль-
на-жыццёвую аснову твора, на
паэтычнаеасэнсаваннебытавога,
паўсядзённагаўжыццісялянскіх
дзяцей;паглыбіцьведыпраспо-
сабы паказу характараў герояў
(ЯськіБазылёва,Алеся,Костуся,
Міхала); прааналізаваць сродкі
стварэннявобразаўдзяцейутво-
ры.Удасканальвацьуменнепяці-
класнікаўвыразначытацьсюжэ-
тныяпаэтычныятэксты

Выразнаечытаннечасткітво-
ра (да апісання звярынца).
Калектыўнае абмеркаван-
неурыўкатэкстузапісаннем
восені.
Тэкстуальны аналіз эпізоду
з’яўлення Яські Базылёва
ўсям’іМіхала(знешнівыгляд
Яські,ягодушэўныстан,пер-
шыястасункізсынаміМіха-
ла,паводзіныўчужойхаце,
незнаёмайсям’і,унязвыклых
дляхлопчыкамясцінахіаб-
ставінах)

Выразнаечытан-
нетвораіадказна
пытанні,змешча-
ныяўвучэбнымда-
паможніку.Пад-
рыхтавацьвуснае
паведамленне(з
актыўнымцытаван-
немтэксту)«Якім
уяўляеццамне
ЯськаБазылёў?».
Вывучыцьнапа-
мяцьурывакзпа-
этычнымапісаннем
восені

43 Дапамагчыпяцікласнікамспасці-
гнуцьаўтарскуюпазіцыю(цеплы-
ню,сімпатыю,спачуванне,пры-
хільнасць,лёгкігумар)упаказе
сялянскіх дзяцей. Фарміраваць
увучняўпаняццепрааўтарскі

Абмеркаваннерэпрадукцый
карцін Уладзіміра Сулкоў-
скага «Мікалаеўская камо-
ра», «Высокі бераг», «Вапе-
льнаягараўНовымСвержа-
ні»зсерыіпалотнаў«Радзіма

Разгледзецьрэпра-
дукцыікарцінУла-
дзіміраСулкоўска-
га«Мікалаеўская
камора»,«Высокі
бераг»,«Вапельная

Працяг

1 2 3 4 5 6

гумарумастацкімтворыісродкі
яговыяўлення.
Разгледзецьрэпрадукцыікарцін
мастакаУладзіміраСулкоўскага
зсерыіпалотнаў«РадзімаЯкуба
Коласа».
Удасканальвацьуменнішкольні-
каўаналізавацьтворыжывапісу,
супастаўляцьіхзпаэтычныміза-
малёўкамі

ЯкубаКоласа».Параўнацьвы-
явыКоласаўскіхмясціннарэ-
прадукцыяхмастацкіхпало-
тнаўзіхпаэтычныміапісан-
нямі ў літаратурным творы
(пры магчымасці пажадана
ўвольнычасарганізавацька-
лектыўнуюэкскурсіюпаКо-
ласаўскіхмясцінах,кабатры-
мацьуражаннііведы,неабхо-
дныяўдалейшайлітаратурнай
адукацыіпяцікласнікаў)

гараўНовымСвер-
жані».Падрыхта-
вацьвуснаеапісан-
неКоласаўскіх
мясцін(нападставе
літаратурнагатвора,
іжывапісныхпало-
тнаў,уласныхве-
даў)

44 ЯкубКолас.«У
старыхдубах».
Тэмаімаста-
цкаяідэяліта-
ратурнагатвора

2 Удасканальвацьуменнівучняўха-
рактарызавацьгерояпаягоўчы-
нках, думках, перажываннях,
параўноўвацьхарактарыіпаводзі-
ныгерояў(ГрышкііБазыля)уме-
жахаднаготвора,рабіцьвысновы,
абгрунтоўвацьсваеацэнкі

Выразнаечытаннеапавядан-
ня, аналіз адлюстраваных
у ім падзей. Калектыўнае
абмеркаваннепытання:«На
чымгрунтаваласясяброўства
хлопчыкаў?».
Абмеркаванне рэпрадукцыі
карціныУладзімераСулкоў-
скага «Высокі бераг», супа-
стаўленне вобраза Нёмана,
створанага мастаком і пісь-
меннікам

Перачытаць
апавяданнеЯкуба
Коласа«Устарых
дубах»,адказацьна
пытанні,змешча-
ныяўвучэбнымда-
паможніку.
Прадумацьплан
іпадрыхтавацьпа
імсціслыпераказ
твора

45 Звярнуцьувагувучняўнадрама-
тызмнеабачлівыхпаводзінхло-
пчыкаў,дапамагчызразумець,як
апісанніпрыродыспрыяюцьрас-
крыццю мастацкай ідэі апавя-
дання.

Разглядпейзажныхапісанняў
і іхмастацкайроліўтворы:
цэлы гай старасвецкіх дубоў 
наберазеНёмана, скошаны луг 
і паскладаныя курганамі стагі,
чародыбуслоўу неаглядным 

Прачытацьтэарэты-
чныартыкул«Пра
тэмуімастацкую
ідэюлітаратурна-
гатвора».Паразва-
жацьнадпытаннем:
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Паглыбіцьведывучняўпратэму
мастацкага твора, пазнаёміць іх
з новым тэарэтычным паняц-
цем—мастацкайідэяйлітарату-
рнагатвора

прасторы сініх нябёсаў, стары 
прысадзісты тоўсты дубнад
абрывістымберагам,велічнае
сонцанадсцішанасцюіспа-
коем—упрыродзе ўсё жыло 
сваім жыццём (аўтарнездарма
двойчыгэтападкрэслівае).
Засваеннетэарытычныхпа-
няццяў— тэма і мастацкая
ідэялітаратурнагатвора

«Учым,навашуду-
мку,прычыныдра-
матычнагаздарэння
зБазылём?»
Д/з. Перачытаць
артыкул«Пратэму
іідэюлітаратурна-
гатвора»,адказаць
напытаннідаяго.
Выбрацьдляпаста-
ноўкіўкласефра-
гмент(эпізод)абра-
зка(прадумацьмі-
зансцэны,касцюмы
герояў,іхінтанацыі,
позы,жэсты,міміку
іінш.)

46 МіхасьЛынь-
коў.«Васількі»

2 Псіхалагічнападрыхтавацьпяці-
класнікаўдаўспрыманнятвора,
дзегераічнаепаўстаеразамзтра-
гічным; арганізаваць першаснае
ўспрыманнетвора(настаўнікаба-
вязковасамвыразначытаетэкст
цалкам).Аналізпажаданапачаць
зкульмінацыіапавядання,пабу-
даванага спрэс на кантрастных
супастаўленнях

Выразнаечытаннеапавядан-
ня на ўроку, калектыўнае
абмеркаванне першаснага
ўражання.Аналізкульмінацыі
апавядання—Міколказаўва-
жаенападворкузабітыхмаці
ісястрычку

Перачытаць
апавяданнеМіха-
сяЛынькова«Ва-
сількі»,адказаць
напытаннідатво-
ра.Падрыхтаваць
выразнаечытанне
эпізодусустрэчы
Міколкіздзедам
Нупрэем

Працяг

1 2 3 4 5 6

47 Працягвацьаналізтэкстутвора.
Паказаць,яккампазіцыяапавядан-
няўзмацняедраматызм,напружа-
насцьдзеяння,звярнуцьувагуву-
чняўнаролюапісанніпрыроды,
мастацкай дэталі ў спасціжэнні
ідэйна-мастацкага зместу твора
(кантрастныяапісаннігрушына
Міколкавымпадворку,торбачка
зраструшчанымпеналам,васіль-
кіўдарожнымпыле)

Аналіз асноўных эпізодаў,
у якіх раскрываецца хара-
ктарМіколкі,адбываеццаяго
раптоўнаесталенне:збескла-
потнагавясковагахлопчыка
ёнператвараеццаўмужнага
змагара.
Разглядствораныхпісьмен-
нікам карцін прыроды, вы-
значэннеіхроліўабмалёўцы
пісьменнікамдушэўнагаста-
нуМіколкі

Падрыхтавацьву-
сныаповедпраМі-
колку—галоўнага
героятвора

48 РыгорБараду-
лін.«Бацьку»
абоВасільЗу-
ёнак.«Прыйдзі
аднойчы…»

2 Засяродзіцьувагувучняўнаспа-
сціжэнні ідэйна-мастацкагазме-
стувершаРыгораБарадуліна,на
арганічнымспалучэнніўглыбока-
галірызмузпатрыятычнымпафа-
сам(адпаведнаялексіка,рытміка,
наяўнасць паўз, клічных сказаў,
сказаў з простай мовай); акрэ-
сліцьпачуцці,перажытыяпаэтам
ўдзяцінствеісталымузросце.Раз-
гледзецьзмествершаВасіляЗу-
ёнка,сродкіперадачыпачуццяў
паэта(экспрэсіўнасцьвыказван-
ня,своеасаблівырытм,арыгіналь-
наяформаверша-звароту,спалуча-
нагазэлементамілірычнайспове-
дзі,шматлікіявобразы-параўнанні,
рэфрэн)

Аналіздушэўнагастанугероя,
думак,пачуццяўіперажыван-
няў,выказаныхувершы,спо-
собаў іх выяўлення. Кале-
ктыўнаеабмеркаванневыба-
ру паэтам сваеасаблівага
паэтычнагажанру—звароту
дабацькі.Вуснаесачыненне-
разважанне на тэму: «Чаму,
навашудумку,бацькілічаць
нашчадкаўсваёй надзеяй і лё-
сам?».Выразнаечытанневе-
рша (прадумаць інтанацыю
чытання яго розных сэнса-
выхчастак)

Вывучыцьверш
РыгораБарадулі-
на«Бацьку»напа-
мяць.Падрыхтаваць
вуснуюзамалёўку-
разважаннепра
ролюбацькоўужы-
ццічалавека(на
падставеўласных
меркаванняўіма-
стацкіхтвораў)
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49 Пазнаёміцьвучняўзжанравымі
асаблівасцяміверша-звароту(да-
кладнаназваныадрасат,даяко-
га звяртаюцца з эмацыяналь-
найпрамовай).Развівацьуменне
пяцікласнікаў параўноўваць ве-
ршы,блізкіяпажанрыітэматы-
цы,звяртаючыўвагунавыказаныя
пачуцці,настраёвасць,форму,во-
бразнылад

Параўнальныаналізлірычных
твораў,блізкіхпатэматыцы
іформе.Выпрацоўкаўмення
выразначытацьвершы,тэма-
тычнасугучныя,алеадрозныя
пафасам,гучаннем,танальна-
сцю. Веданне жанравых ад-
метнасцяўлірычнайсповедзі
(наяўнасцьсюжэтныхэлеме-
нтаў,шчырасцьідаверлівасць
інтанацыі, непасрэднасць
уперадачыпачуццяў,глыбокі
лірызм,задушэўнасць)

Прадумацьне-
вялікаевуснае
выказванне—
зваротдасваіхба-
цькоў(абодаадна-
гозіх).Перадаць
усваёйпрамовеаса-
бістыядумкі,пачу-
цці,разважанні,ус-
паміны,пажаданні

50 АнатольКудра-
вец.«Цітаўкі».
Сюжэтлітара-
турнагатвора

3 Пазнаёміць вучняў са зместам
апавядання,дапамагчывызначыць
ключавыяэпізоды,важныядляха-
рактарыстыкігерояў

Выразнае чытанне тэксту
апавядання, абмеркаванне
ягозместу,спосабаўабмалёў-
кіперсанажаў.Вусныаповед
прасяброўствахлопчыкаў

Перачытаць
апавяданнеАнатоля
Кудраўца«Цітаўкі»,
адказацьнапытан-
ні,змешчаныяда
ягоўвучэбнымда-
паможніку

51 Назапашвацьматэрыял,неабхо-
дныдляхарактарыстыкіКастуся
ідзедаАгея(звярнуцьувагунаад-
носіныстарогавартаўнікадахла-
пчукоў,настасункіпаміжсябрамі,
наспосабыабмалёўкіперсанажаў,
адносіныаўтарадагерояўіінш.)

Узгадаць асноўныя эпізо-
дыапавядання,падсумаваць
назіраннівучняўзапаводзі-
намігерояў,звяртаючыўвагу
нараскрыццёдушэўнагастану
персанажаў.Паразважацьнад
роляйвобразадзедаАгеяўма-
ральнымстанаўленніКастуся

Паразважаць,ці
атрымалісябрыКа-
стусяВалікіМішка
маральныўрокпас-
ляздарэнняўкалга-
снымсадзе,іабгру-
нтавацьсваевысно-
вы

Працяг

1 2 3 4 5 6

52 1 Дацьуяўленнепрасюжэтлітарату-
рнагатвора.Дапамагчыакрэсліць
ланцужокпадзей,выразнавызна-
чыцьмежыэпізодаў,асэнсаваць
этапыразвіццядзеяння(экспазі-
цыі,завязкі,развіццядзеяння,ку-
льмінацыі,развязкі)

Складаннепадрабязнагапла-
нуапавядання(каббольшда-
кладна акрэсліць паслядоў-
насцьразгортванняпадзей).
Калектыўнае абмеркаван-
не асноўных этапаў сюжэта
(экспазіцыі, завязкі, развіц-
цядзеяння,кульмінацыі,раз-
вязкі).Вуснаесачыненнепра
магчымыдалейшылёсКастуся

Перачытацьтэарэ-
тычныартыкул
«Прасюжэтлітара-
турнагатвора».
Падрыхтавацьву-
снуюхарактары-
стыкуКастуся
абодзедаАгея(на
выбар)

53 Урок дадатко-
вага чытан ня

Разглядтвора,прапанаванагапра-
грамай(навыбарнастаўніка)



54 ГенрыхДалідо-
віч.«Страта»

3 Адзначыць рэальна-жыццёвую
асновутвора,пазнаёміцьвучняў
зягогалоўнымігероямі—Стасем
іМіцемБокуцем.Прааналізаваць
першуюідругуючасткіапавядан-
ня,назапашвацьматэрыялдляана-
лізувобразанавічка-пяцікласні-
ка Міці (падрабязнае дэталёвае
апісаннеягознешнасці,паводзін
наўрокахідома,размовыбацькоў
Стасяівяскоўцаўпрасям’юБоку-
цяўіМіцевухваробуіінш.)

Чытаннепершайідругойча-
стакапавядання,адлюстрава-
ныхуіханалізпадзей.Пераказ
асобныхэпізодаў,найбольш
значныхдляспасціжэнняха-
рактараўгерояў.
ВусныаповедпраМіцюБо-
куця(апісаннезнешнягавыг-
ляду,манерытрымацца,паво-
дзіннаўроках,стасункаўса
Стасемідарослымі)

Перачытаць
першуюідругую
часткіапавядання
ГенрыхаДалідові-
ча«Страта»,пада-
брацьдаіхназвы,
падрыхтавацьадка-
зынапытанні,акрэ-
сленыянастаўнікам

55 Засяродзіцьувагувучняўназме-
сце дзвюх наступных (3—4) ча-
стак твора, звярнуць увагу на
майстэрскае апісанне душэўна-
гастануСтася,ягохваляванняў,
перажыванняў,пакут(рэўнасці,

Чытанне наступных частак
твора,аналізпадзей,штораз-
гортвалісяўіх.Асэнсаванне
спосабаўабмалёўкіхаракта-
раў,выяўленнеаўтарскайпазі-
цыіўтворы.

Дачытацьапавядан-
не,падабрацьназвы
данаступныхча-
стактвора.Падрых-
тавацьвуснаепаве-
дамленнепра
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зайздрасці,першаснайнепрыязна-
сцідаМіці,усведамленнясваёй
«мізэрнасці»ўпараўнаннізнаві-
чком);прасачыцьзаэвалюцыяй
узаемаадносінхлопчыкаў.
Паглыбіцьведывучняўпражанр
апавядання,тэмуімастацкуюідэю
літаратурнагатвора

Вусны аповед пра пачатак
сяброўстваСтасяіМіці,му-
жнасцьінастойлівасцьМіці
ўзмаганнізхваробай,адно-
сіны Стася да свайго сябра,
асноўныязаняткіімарыхло-
пчыкаў

сяброўстваСтася
іМіці

56 Вылучыцьэпізоды,важныядляха-
рактарыстыкіперсанажаў,сачыць
замаральнымсталеннемСтася,яго
высілкамідлясамаўдасканаленя.
Падвесцівыніківывучэннятво-
ра,высветліцьадносінывучняўда
твораіягогерояў

Чытанне заключнай часткі
твора,калектыўнаеабмерка-
ваннеягофіналу.Вуснаяха-
рактарыстыкакожнагазхло-
пчыкаў(паходжанне,знешні
выгляд,захапленні,стаўлен-
недавучобы,поглядынажы-
ццё,стасункізравеснікамі,ба-
цькамі,настаўнікамі,жыццё-
вылёс)

Падрыхтавацьву-
снуюпараўнальную
характарыстыку-
СтасяіМіці

57 МаксімЛужа-
нін.«Добры
хлопецДзік»

3 Засяродзіць увагу вучняў на
змесцераздзелаў:«Штожзаён
быў,тойхлопец?»,«Легендапра
паходжанне»,«ЯкБрэхстаўДзі-
кам»—пазнаёміцьзгероямітво-
ра,прааналізавацьжыццёвыўклад
сям’іГаспадара,ацаніцьпаводзі-
ныперсанажаў.Дацьпершаснае
ўяўленнепражанравыяадметна-
сціаповесці

Самастойнае чытанне твора
іабмеркаваннезместуакрэ-
сленыхраздзелаў.Вуснаепа-
ведамленне пра пачатак ся-
броўстваДзіказГаспадаром

Прачытацьраз-
дзелы:«Штожза
ёнбыў,тойхло-
пец?»,«Легендапра
паходжанне»,«Як
БрэхстаўДзікам».
Падрыхтавацьву-
снуюзамалёўку
«ЯкДзікапынуўся
ўсям’іГаспадара»

Працяг

1 2 3 4 5 6

58 Прааналізавацьраздзелы«Здарэн-
неўзавулку»,«Сварказрудымса-
бачкам»,разгледзецьстасункі,што
склалісяпаміжГаспадароміДзі-
кам,прыгадаць,якпаводзіўДзік
урозныхжыццёвыхсітуацыях

Самастойнаечытаннеікале-
ктыўнаеабмеркаваннеапіса-
ныхпадзей.Вусныаповедпра
стасункіДзіказдзецьмііда-
рослымі

Самастойнапрачы-
тацьраздзелы:
«Здарэннеўзаву-
лку»,«Сварказру-
дымсабачкам».
Падрыхтавацьпад-
рабязныпераказад-
нагозэпізодаўтво-
ра(навыбар)

59 Прааналізавацьраздзелыаповесці:
«ДзікікотХама»,«Дзікадбірае
аладку.Дзікгаворыцьпатэлефо-
не»,«Развітальнаеслова».Высве-
тліцьуражаннівучняў,іхстаўлен-
ннедагерояўіпадзей.Засяродзіць
увагунагуманістычнымгучанні
твора,асобеаўтара-апавядальніка

Вуснае сачыненне пра тое,
якую памяць пакінуў пасля
сябеДзік

Прачытацьраз-
дзелы:«Дзікікот
Хама»,«Дзікадбі-
раеаладку.Дзікга-
ворыцьпатэлефо-
не»,«Развітальнае
слова».
Падрыхтавацьву-
снуюзамалёўкупра
Дзіка(падмацаваць
адказфрагмента-
мізтэксту),выка-
зацьсваеадносіны
дагероя

60 УладзімірКара-
ткевіч.
«Быліўмяне
мядзведзі».Лі-
таратурныге-
ройумастацкім
творы

4 Звярнуцьувагувучняўнарэаль-
на-жыццёвую аснову апавядан-
ня,займальнасцьсюжэту.Пазна-
ёміць пяцікласнікаў з падзеямі,
адлюстраваныміўтворы,іягоге-
роямі.Увесцівучняўунепаўторны
светпрыроды,спрыяцьспасціжэн-
нюгуманістычнагапафасутвора

Самастойнаечытанневызна-
чанай настаўнікам часткі
апавядання. Абмеркаван-
нечасуімесцадзеяння,зна-
ёмствазлітаратурнымігеро-
ямііпадзеямі

Прачытацьвызна-
чануюнастаўнікам
часткуапавядання
УладзіміраКаратке-
віча«Быліўмяне
мядзведзі»,адказаць
напытанні,акрэс-
леныянастаўнікам.
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Падрыхтавацьраз-
горнутаепаведам-
леннепрапершую
сустрэчуСяргея
зБурыкам

61 Прааналізавацьключавыяэпізоды
твора,засяродзіцьувагувучняўна
ўзаемаадносінахСяргеяіБурыка.
Пашырыцьуяўленнівучняўпра
светпрыроды,ягонепаўторнасць,
багацце,шматфарбнасць,выхоў-
вацьлюбоўіберажлівыяадносіны
дасваёйзямлі.Развівацьэмацы-
янальнуючуйнасцьвучняў,увагу
дасловаівобраза.Удасканальваць
уменнісачыцьзаразвіццёмдзеян-
ня,вызначацьэпізоды,важныядля
характарыстыкігерояў

Выразнаечытаннеапавядан-
ня, пераказ асобных эпізо-
даў.Аповедпралюбімыяза-
няткіБурыкаўвялізнымдоме,
ягопершыявандроўкіўлес,
практычныяўроківыжыван-
няўім

Дачытацьапавядан-
не,адказацьна
пытаннідатвора.
Падрыхтавацьву-
снуюзамалёўку
«Сяргейіягосябар
Бурык»

62 Дапамагчыўсвядоміцьзначэнне
вобразаБурыкаіягосяброўства
зСяргеемураскрыццігалоўнай
мастацкайідэіапавядання

Пераказацьблізкадатэксту
эпізодыпраразвітаннеСяргея
зБурыкамінечакануюапо-
шнююсустрэчузмядзведзем
ўлесевосеннюсоракдруго-
гагода.Падрыхтавацьвусны
аповед пра жыццё Бурыка
ўсям’іСяргея

Адказацьнавызна-
чаныянастаўнікам
пытаннідатвора,
змешчаныяўвучэ-
бнымдапаможні-
ку.Прыгадацьсме-
шныяздарэнні,што
адбылісязБуры-
кам,іраспавесці
праіх

Працяг

1 2 3 4 5 6

63 1 Замацавацьіпаглыбіцьведывуч-
няўпралітаратурнагагерояіспо-
сабыягопаказуўпразаічнымтво-
ры(думкі,перажыванні,учынкі,
стасункіздругімігероямі,партрэт,
пейзаж,інтэр’ер,мова,мастацкая
дэталь,адносіныаўтара)

Чытаннеіабмеркаваннетэарэ-
тычнагаартыкулавучэбнага
дапаможніка«Пралітарату-
рнагагероя».Узнаўленнеэпі-
зодаў, важных для характа-
рыстыкіаўтара-апавядальні-
каСяргея

Перачытацьарты-
кул«Пралітарату-
рнагагероя».Пад-
рыхтавацьвусную
характарыстыку-
Сяргея,карыста-
ючысяінфармацы-
яйтэарэтычнага
артыкулаіведа-
мі,атрыманыміна
ўроку

64 Урок развіцця 
маўлен ня
Разгорнутыад-
казнапытан-
незэлементамі
характарысты-
кілітаратурна-
гагероя(паад-
нымзпапярэ-
дневывучаных
твораў)

1 Падагульніцьведывучняўпралі-
таратурнагагерояіспосабыягоаб-
малёўкіўмастацкімтворы.Высве-
тліцьадносінывучняўдаабранага
літаратурнагаперсанажа,іхумен-
нівылучацьгалоўнаеўягопаводзі-
нах,давацьацэнкугероюўадпаве-
днасцізягоўчынкамііперажыван-
нямі,рыхтавацьразгорнутыадказ
напастаўленаепытанне

Падрыхтоўкаразгорнутагаад-
казунапытаннезэлемента-
міхарактарыстыкілітарату-
рнагагероя.Прыкладныяпы-
танні: «Заўчаснае сталенне
Міколкі» (Міхась Лынькоў.
«Васількі»);«ДружбаСяргея
зБурыкам»(УладзімірКара-
ткевіч.«Быліўмянемядзве-
дзі»);«Дзік—адданыінадзей-
нысябар»(МаксімЛужанін.
«ДобрыхлопецДзік»

Падрыхтавацьву-
снаесачынен-
не«Мойдамашні
сябар»(прасваю
хатнююжывёліну)
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Працяг

1 2 3 4 5 6

VІ. Прыгоды і падарожжы (4 гадзіны)
65 МіхасьЛынь-

коў.«Прасме-
лагаваяку
Мішкуіяго
слаўныхтава-
рышаў»

4 Зацікавіцьпяцікласнікаўпрыго-
дніцкайаповесцюМіхасяЛынь-
кова«ПрасмелагаваякуМішку
іягослаўныхтаварышаў».Праана-
лізавацьраздзелы:«ПраМішка-
вадзяцінстваіабтым,якёнмалі-
нулюбіў»,«ПраВясёлуюБараду
іпрачорнагаЖука».Звярнуцьува-
гувучняўназаймальнасцьдзеян-
няўтворы,напейзажныяапісанні,
аўтарскуюхарактарыстыкуперса-
нажаў

Самастойнаечытанневызна-
чанайнастаўнікамчасткітво-
ра.Падрабязныаналізпадзей,
адлюстраваныхуаповесці-каз-
цы.Гутаркапапытаннях,пра-
панаваных настаўнікам для
абмеркавання. Складанне
плана,пераказасобныхэпізо-
даў.Аналізкарцінпрыродыііх
роліўрасцкрыццімастацкай
ідэітвора

Перачытацьакрэ-
сленыяраздзе-
лыаповесціМіха-
сяЛынькова«Пра
смелагаваякуМі-
шкуіягослаўных
таварышаў».Пад-
рыхтавацьсціслае
вуснаепаведамлен-
непраМішкава
дзяцінства,ягогу-
льніізабаўкі

66 Засяродзіцьувагувучняўнараз-
глядзераздзелаў:«ЯкМішкатра-
піўнавайсковуюслужбу»,«Дзіў-
ныхворы».Удасканальвацьнавыкі
вучняўвыразначытацьпразаічны
тэкстзаймальнагазместу,вучыць
перадавацьпрычытанністоеныаў-
тарскігумар,аўтарскуюсімпатыю,
добразычліваестаўленнедагерояў

Выразнаечытаннеакрэсленых
раздзелаў,пераказэпізодаў,ва-
жныхдляхарактарыстыкіга-
лоўнагагероя.
Абмеркаванне аўтарскага
стаўленнядагерояўіпадзей
(зцытаваннемтэксту)

Перачытацьакрэ-
сленыянастаўні-
камраздзелытвора.
адказацьнапытан-
ні.Вывучыцьнапа-
мяцьвызначаны
настаўнікамурывак
тэксту

67 Прааналізавацьвучнёўскаечытан-
ненапамяцьурыўкапрозы.Арга-
нізавацьразгляднаступныхраз-
дзелаў:(«ЯкМішкускраліішто
зтаговыйшла»,«Мішка-герой»).
Разгледзецьжанравыяадметнасці
прыгодніцкайаповесці-казкі

Разглядакрэсленыхэпізодаў,
пераказпрыгодаў,уякіятрапі-
ліперсанажытвора.Выразнае
чытанненапамяцьвызначана-
ганастаўнікамўрыўкутэксту
і яго калектыўнае абмерка-
ванне

Дачытацьаповесць,
адказацьнапытанні
даўсяготвора

Працяг

1 2 3 4 5 6

68 Абагульніцьуражаннівучняўад
усёйаповесці,прыгадацькамічныя
сітуацыііэпізоды,штолепшзапо-
мніліся,падсумавацьназіранніза
героямітвора.
Адзначыцьжанравыяадметнасці
прыгодніцкайаповесці-казкі

Аналізфіналуаповесці.Ву-
снаеразважаннепрамагчы-
мыядалейшыялёсыгерояў,
іхжыццёвыяпуцявіныпасля
заканчэння вайны. Разгляд
жанравыхуласцівасцейпры-
годніцкайаповесці-казкі(са
спасылкайнамастацкітэкст)

Падрыхтавацьву-
снуюзамалёўку
«ЖыццёМішкі(або
БарадатагаціЖука)
паслязаканчэння
вайны

69 Урок дадат ко-
вага чытан ня

1 Урокпатворы,прапанаванымпра-
грамайдлядадатковагачытання
(навыбарнастаўніка)

70 Паўтарэнне
іабагульненне
вывучанага
загод

1 Падвесцівынікінавучальнагаго-
да, высветліць уражанні вучняў
ад курса літаратуры, акрэсліць
будучыяперспектывы,дацьпара-
дыдлячытанняўлетку.Настаўнік
выбіраеформуправядзенняўрока
(найлепшзаймальную—конкурс,
КВЗіінш.Вартазагадзянастро-
іцьвучняўначаканнесвятаіда-
лучыцьпяцікласнікаўдаягопад-
рыхтоўкі)

Удзелупадрыхтоўцызаключ-
нагаўроку(зулікампрапаноў
настаўнікаіасабістайініцы-
ятывыкожнагавучня)

Пазнаёміцьвучняў
саспісаммастацкіх
твораў,рэкаменда-
ваныхдлядадатко-
вагачытаннеўлетку

Заканчэнне
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