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Прадмова

Каляндарна-тэматычнае планаванне з’яўляецца да па мож нікам для нас таў-
ні каў, якія працуюць у 1 класах устаноў агульнай сярэдняй адукацыi з белару-
скай мовай навучання. У ім для кожнага канкрэтнага ўро ка вычляняецца аба-
вязковы для навучання аб’ём ма тэ ры ялу, вызначаюцца яго адукацыйныя мэты, 
колькасць і віды абавязковых кантрольных работ. Выкарыстанне каляндарна-
тэматычнага планавання дапаможа паспяхова арганізаваць працэс навучання 
ў 1 класах у ад па вед нас ці з мэтамі і задачамі дапрацаваных вучэбных праграм. 

Планаванне вучэбнага ма тэ ры ялу ў да па мож ні ку з’яўляецца прыкладным, 
што дае права нас таў ні кам у межах гадзін, адведзеных на вывучэнне прадмета, 
уносіць у планаванне змяненні з улі кам падрыхтоўкі вуч няў класа і асаб лі вас-
цей тэхналогіі навучання, а таксама вы ка рыс тоў ваць пры навучанні дадатковы 
вучэбны ма тэ ры ял, які рэкамендаваны Міністэрствам адукацыі.

Прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне для нас таў ні каў 1 кла саў 
падрыхтавалі:

Уводзiны ў школьнае жыццё — В. I. Цiрынава.
Навучанне грамаце — Л. Ф. Леўкіна.
Русский язык — М. Б. Анціпава.
Матэматыка — Т. М. Чабатарэўская, В. У. Нiкалаева; К. А. Урбан.
Чалавек і свет — Т. А. Кавальчук, В. М. Удавічэнка.
Працоўнае навучанне — Н. А. Юрчанка.
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Уводзіны ў школьнае жыццё

Агульная колькасць гадзін — 60 (20 навучальных дзён, па 3 урокі)1

1. Цірынава, В. І. Уводзіны ў школьнае жыццё / Введение в школьную жизнь : вучэб. дапам. для 1 кл. устаноў агул. 
сярэд. аду ка цыі з беларус. і рус. мовамі навучання / В. І. Цірынава. — Мінск : НІА, 2011—2015 (ВД).

2. Тиринова, О. И. Введение в школьную жизнь. 1 класс. Дидактический материал : учеб.-нагляд. пособие для учреж-
дений общ. сред. образования / О. И. Тиринова. — Минск : НИО, 2011; Минск : Аверсэв, 2012 (ВНД). 

№ 
урока 
і дата 

правя-
дзення

Тэма ўро ка Мэты вывучэння тэмы
Характарыстыка асноўных ві даў 

і спосабаў дзей нас ці (з рэка-
мендуемымі практы ка ваннямі)

Вучэбнае абсталяванне

1 2 3 4 5

Першы вучэбны дзень

1 Беларусь — 
наша 
Радзіма1

Адукацыйныя: прывіццё 
ці ка вас ці да гісторыі і тра-
дыцый нашай Радзімы — 
Рэспублі кі Беларусь; 
раз віва ючыя: пашырэнне 
кругагляду; 
выхаваўчыя: выхаванне 
пачуцця любові і павагі да 
Айчыны, гонару за родны 
край

Удзел у гутарцы аб першым 
школьным дні, нашай Ра дзі-
ме — Рэспубліцы Беларусь. 
Знаёмства з кнігай «Беларусь — 
наша Ра дзі ма. Падарунак Прэ-
зі дэн та Рэспублі кі Бела русь 
А. Р. Лу ка шэн кі пер ша клас-
ніку». 
Дэкламаванне вер шаў пра Ра-
дзіму на беларускай і рускай 
мовах. 
Гульня-віктарына «Прырода 
роднага краю»

Кніга «Беларусь — наша 
Ра дзіма. Падарунак Прэзі-
дэн та Рэспублі кі Беларусь 
А. Р. Лу ка шэнкі пер ша клас-
ніку»; дзяржаўная сімво лі ка 
Рэс пуб лі кі Беларусь; фі зіч ная 
карта Рэспублі кі Бе ларусь 
для 1—4 класаў; аўдыя за піс 
Дзяр жаў нага гім на Рэспуб-
лі кі Беларусь; аўдыя за піс 
пес ні пра Беларусь (на выбар 
нас таў ні ка); ЭСН «Чалавек 
і свет. 1 клас. Беларусь — на-
ша Ра дзі ма»

2 Знаёмства 
з нас таў ні-
кам і ад на-
клас ні камі

Адукацыйныя: знаёмства 
з нас таў ні кам, ад на клас-
ні камі, школай; увядзен не 
знака «Паднятая рука»; ас-
ваенне школьных пра ві лаў: 
«Калі адказвае адзін вучань, 
усе слухаюць», «Гатовы да 
адказу — па ды мі руку», 
«Вучань для адказу ўстае»;
раз віва ючыя: раз віц цё 
ка му нікатыўных умен няў 
у працэсе абмеркавання 
і прыняцця нор маў ка лек-
тыў нага ўзае ма дзе ян ня; 
раз віц цё ўмен ня выказваць 
свае прапановы па ра шэн ні 
праблемных сі туа цый;
выхаваўчыя: выхаванне 
ўважлівага стаў лен ня да 
лю дзей у сі туа цыі знаём-
ства; выхаванне культуры 
зно сін у працэсе вучэбнага 
ўзае ма дзе ян ня

Практычнае засваенне школь-
ных пра ві лаў: «Калі адказвае 
адзін вучань, усе слухаюць»; 
«Гатовы да адказу — па ды мі ру-
ку»; «Вучань для адказу ўстае».
Удзел у вучэбным дыялогу: 
уменне слухаць, задаваць пы-
тан ні па тэме паведамлення, 
адказваць на пы тан ні сураз-
моў цы.
Удзел у абмеркаванні і пры няц-
ці «Правілаў нашага класа».
Увядзенне знака «Паднятая 
рука». 
Гульня з мячом «Запомні нашы 
імёны»

ВНД:
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 13. Сюжэтны малюнак 
«Адказ вучня»
Шкатулка з асабістымі прад-
ме та мі нас таў ні ка (для апо-
веду пра сябе); плакат «Пра-
ві лы нашага класа» (нарых-
тоў ка для запісу пра ві лаў па-
во дзін, устаноўленых самімі 
вуч нямі)

3 Экскурсія 
па ўстанове 
аду ка цыі

Адукацыйныя: знаёмства 
з установай аду ка цыі, 
школь нымі памяш кан ня мі; 
асваенне школьных пра ві-
лаў па во дзін у сталовай, 
біб ліятэцы, спар тыў най 
зале, актавай зале;
раз віва ючыя: раз віц цё 
ка мунікатыўных умен няў 
у працэсе абмеркавання

Засваенне пра ві лаў па во дзін 
падчас экскурсіі па ўстанове 
аду ка цыі. 
Знаёмства са школьнымі па-
мяш каннямі: вучэбным класам, 
сталовай, бібліятэкай, спар тыў-
най залай, актавай залай.
Знаёмства з прафесіямі і пра-
цай дарослых ва ўстанове аду-
ка цыі. 

ВД, с. 3.
ВНД:
Мал. 5. Гульнявы персанаж 
вучэбнага да па мож ніка «Ало-
вак»
Мал. 6. Гульнявы персанаж 
вучэбнага да па мож ніка «Руч-
ка»
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў)

1 Тэма першага ўро ка штогод карэкціруецца ў ад па вед нас ці з рэкамендацыямі Міністэрства аду ка цыі Рэспублі кі Беларусь.
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і прыняцця нор маў ка лек-
тыў нага ўзае ма дзе ян ня;
выхаваўчыя: выхаванне 
ўва жлівага стаў лен ня да 
лю дзей у сі туа цыі знаём-
ства; выхаванне культуры 
зно сін у працэсе вучэбнага 
ўзае ма дзе ян ня

Удзел у вучэбным дыялогу: 
уменне слухаць, задаваць пы-
тан ні па тэме паведамлення, ад-
казваць на пы тан ні сураз моў цы.
Гутарка па ўражаннях ад экс-
кур сіі.
Знаёмства з вучэбным да па-
мож ні кам. Знаёмства з гуль-
ня вы мі пер санажамі вучэбнага 
да па мож ніка. Арыен ці роў ка 
ў вучэбным да па мож ніку па 
ўмоў ных абазначэннях: соней-
ка — новы навучальны дзень; 
званок — новы ўрок.
Чытанне і абвядзенне па конту-
ры слова «Школа»

Другі вучэбны дзень

1 Правілы па-
во дзін вучня 
на ўроку 
і перапынку

Адукацыйныя: асваенне 
школьных пра ві лаў: «У ад-
каз на словы пры ві тан ня 
вуч ні моўчкі ўста юць», 
«У пачатку і канцы кожнага 
ўро ка вучні стоячы вітаюць 
нас таў ні ка»; «Га тоў насць 
пары да адказу вызначаюць 
два вуч ні»; увядзенне знака 
«Праца ў пары»;
раз віва ючыя: раз віц цё 
прасторавай арыентацыі на 
ліс це ў клетку; раз віц цё сін-
так січнага ладу маў лен ня: 
фар мулёўка пытання па 
ўзо ры нас таў ні ка; асваенне 
вопыту працы ў пары ў пра-
цэсе выканання вучэбнага 
задання;
выхаваўчыя: выхаванне 
культуры зно сін у працэсе 
вучэбнага ўзае ма дзе ян ня

Знаёмства з пра ві ламі школь-
нага прывітання. Прывітанне 
нас таў ні ка. Прывітанне ад на-
клас ні каў. 
Увядзенне знака «Праца ў па-
ры».
Праца ў парах: выкарыстанне 
пра ві лаў маў лен чага этыкету 
ў дыялогу (словы прывітання).
Асваенне і замацаванне пра ві-
лаў: «Гатовы да адказу — па ды-
мі руку», «Вучань для адказу 
ўстае», «У адказ на словы пры-
ві тан ня вучні моўч кі ўста юць», 
«У пачатку і канцы кожнага 
ўро ка вучні стоячы ві та юць 
нас таў ні ка»; «Гатоў насць пары 
да адказу вызначаюць два вуч-
ні».
Практычная работа па прасто-
равай ары ен та цыі на лісце без 
раз лі ноў кі па пытаннях і задан-
нях нас таў ні ка. 
Знаёмства з пра ві ламі працы 
ў пары з выкананнем роляў 
«нас таў нік», «вучань».
Знаёмства з пра ві ламі бяспеч-
ных па во дзін на перапынку. 
Клопат аб захаванні свайго 
зда роўя і зда роўя навакольных.
Гульня на трэніроўку ўвагі 
і са ма рэгу ляцыі па во дзін «Да-
школь нік — вучань»

ВД, с. 4 (або па выбары нас-
таў ні ка — с. 7).
ВНД:
Мал. 5. Гульнявы персанаж 
вучэбнага да па мож ніка «Ало-
вак»
Мал. 6. Гульнявы персанаж 
вучэбнага да па мож ніка «Руч-
ка»
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 8. Знак «Праца ў пары»
Мал. 13. Сюжэтны малюнак 
«Адказ вучня»
Мал. 14. Сюжэтны малюнак 
«Прывітанне вучня мі адзін 
аднаго»
Мал. 15. Сюжэтны малюнак 
«Прывітанне нас таў ні ка»
Плакат «Правілы нашага кла-
са»; карткі з імёнамі дзяцей 
(ва ўсіх вуч няў); каляровыя 
алоў кі (ва ўсіх вуч няў); дзве 
карт кі з выявай аднаго і двух 
вуч няў (для правядзення 
рэф лек сіі); аўдыя за піс пес-
ні «Коробка с карандаша-
ми» (сл. У. Пры ходзь кі, муз. 
Г. Гладкова)

2 Знаёмства 
з пра ві ла мі 
пісь ма: 
вучымся 
пра віль на 
ся дзець, тры-
маць ручку 
і аловак. 
Прасторавая 
арыентацыя

Адукацыйныя: асваенне 
пра ві лаў пра віль най па-
сад кі, умення трымаць 
ручку (аловак); знаёмства 
з новай формай адказу, 
увядзенне знака «Адказ 
хорам»; увядзенне знака 
«Праблема»; замацаванне 
па няц цяў «права», «лева», 
«верх», «ніз»;
раз віва ючыя: раз віц цё пра-

Трэніроўка ў захаванні пра ві-
лаў пра віль най па сад кі за ву-
чэбным сталом (партай).
Практычнае засваенне ўмен ня 
пра віль на трымаць у руцэ руч-
ку і аловак.
Удзел у гутарцы пра важнасць 
вучобы ў школе.
Асваенне новай формы адказу 
«Адказ хорам».
Увядзенне знака «Праблема».

ВД, с. 7 (або па выбары нас-
таў ні ка — с. 4).
ВНД:
Мал. 5. Гульнявы персанаж 
вучэбнага да па мож ніка «Ало-
вак»
Мал. 6. Гульнявы персанаж 
вучэбнага да па мож ніка «Руч-
ка»
Мал. 7. Знак «Паднятая ру-
ка»
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сторавай арыентацыі ў па-
мя шканні і на лісце паперы; 
раз віц цё зрокавай ка арды-
на цыі — маляванне і пісь-
мо па контуры; раз віц цё 
зрокавага ўспры ман ня на 
аснове ана лі зу, па раў нан ня 
і знаходжання ад роз нен няў 
па між ма люн ка мі;
выхаваўчыя: выхаванне 
культуры зно сін у працэсе 
вучэбнага ўзае ма дзе ян-
ня; бе раж лі вых ад но сін да 
школьных рэчаў

Асваенне прыёму па раў нан ня: 
пошук ад роз нен няў на двух ма-
люнках. 
Гульнявыя прак ты ка ван ні для 
ад пра цоў кі і замацавання па-
няц цяў «права», «лева», «верх», 
«ніз»

Мал. 11. Знак для ар га ні за-
цыі вучэбнай сі туа цыі «Пра-
блема»
Мал. 28. Плакат «Пра віль ная 
пасадка вучня за партай» 
Мал. 29, 30. Плакаты «Пра-
віль на трымай ручку і раз-
мяшчай на парце сшытак» 
(для вуч няў, якія пішуць 
правай ці левай рукой)
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў)

3 Рэжым дня 
вучня

Адукацыйныя: знаёмства 
з рэжымам дня школьні-
ка; замацаванне школьных 
пра ві лаў: «Калі адказвае 
адзін вучань, усе слуха-
юць», «Гатовы да адказу — 
па ды мі руку»;
раз віва ючыя: асэнсаванне 
новага сацыяльнага статусу 
вучня (вучаніцы); асваенне 
вопыту планавання школь-
ных і хат ніх спраў; раз віц цё 
звязнага маў лен ня — скла-
данне апа вя дан няў па сю-
жэтных малюнках, па за-
дадзенай тэме;
выхаваўчыя: выхаванне 
ста ноў чых ад но сін да шко-
лы, пачуцця гонару за зван-
не «школь нік (вучань, ву-
ча ніца)»

Ка лек тыў нае планаванне школь-
ных і хат ніх спраў у рэжыме 
дня вучня 1 класа.
Замацаванне школьных пра-
ві лаў: «Калі адказвае адзін ву-
чань, усе слухаюць», «Гатовы да 
адказу — па ды мі руку».
Выкананне вучэбных дзе ян няў 
у сі туа цыі выбару (выбар адной 
з дзвюх наклеек, аргументацыя 
свайго выбару).
Складанне апавяданняў па се-
рыі сюжэтных ма люн каў «Як 
пер ша клас нік збіраўся ў шко-
лу», «Рэжым дня школьніка».
Складанне звязнага апавядан-
ня па зададзенай тэме «Мае лю-
бімыя гульні дома і на ву ліцы».
Практыкаванне ў адрозніванні 
геаметрычных фі гур. 
Размалёўванне або штрыхоўка 
геаметрычных фі гур

ВД, с. 5.
ВНД:
Мал. 1—4. Сюжэтныя ма люн-
кі на тэму «Як пер ша клас нік 
збіраўся ў школу»: «Хутка 
ў школу», «Першага верас-
ня», «Сям’я выпраўляе ў шко-
лу», «Добры дзень, школа!» 
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Тры мячы рознага колеру; 
каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў)

Трэці вучэбны дзень

1 Арыенці роў-
ка на лісце 
з разліноў-
кай у клетку

Адукацыйныя: замацаван-
не па няц цяў «права», «ле-
ва», «верх», «ніз»; асваенне 
формы са ма ацэн кі выкана-
нага задання з дапамогай 
знакаў «+», «–», «?»;
раз віва ючыя: раз віц цё 
прасторавай арыентацыі 
на ліс це ў клетку; асваенне 
вопыту кант роль на-ацэ нач-
най дзей нас ці;
выхаваўчыя: выхаванне 
культуры зно сін у працэсе 
вучэбнага ўзае ма дзе ян ня

Замацаванне пра ві лаў школь-
нага прывітання.
Адпрацоўка школьных пра ві-
лаў пачатку і канца ўро ка.
Прасторавая арыентацыя на 
ліс це з разліноўкай у клетку 
(форзац 2 вучэбнага да па мож-
ні ка): замацаванне па няц цяў 
«права», «лева», «верх», «ніз». 
Выкладванне геаметрычных 
фі гур на лісце па інст рук цыі 
нас таў ні ка.
Знаёмства са сшыткавай кле-
тачкай.
Гульня «Запалі святло ў акен-
цы».
Выкананне практычнай рабо-
ты — арыентацыя па клетках 
сшыткавага ліста.
Практычнае асваенне прыё маў 
са ма ацэн кі выкананага задан-
ня з дапамогай знакаў «+», «–», 
«?»

ВД, с. 6.
ВНД:
Мал. 5. Гульнявы персанаж 
вучэбнага да па мож ніка «Ало-
вак»
Мал. 6. Гульнявы персанаж 
вучэбнага да па мож ніка «Руч-
ка»
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 8. Знак «Праца ў пары»
Мал. 13. Сюжэтны малюнак 
«Адказ вучня»
Мал. 14. Сюжэтны малюнак 
«Прывітанне вучня мі адзін 
аднаго»
Мал. 15. Сюжэтны малюнак 
«Прывітанне нас таў ні ка»
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў); наборы геаметрыч-
ных фі гур (ва ўсіх вуч няў)
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2 Арганізацыя 
пра цоў-
нага месца. 
Дзяжурства 
вуч няў

Адукацыйныя: уда клад-
ненне ўяў лен няў вуч няў 
аб пра фесіях і працы дарос-
лых; знаёмства з аба вяз ка мі 
дзяжурных у класе; асва-
енне алгарытму складання 
апавядання па сюжэтным 
малюнку;
раз віва ючыя: раз віц цё зро-
кавага ўспры ман ня; раз віц-
цё звязнага маў лен ня: скла-
данне апавядання па сю-
жэтным малюнку з апорай 
на асобныя ма люн кі (часткі 
цэлага малюнка);
выхаваўчыя: выхаванне 
культуры зно сін у працэсе 
вучэбнага ўзае ма дзе ян ня

Удзел у гутарцы аб прафесіях. 
Гульня «Падбяры рабочы інст-
ру мент».
Знаёмства з ву чэб ны мі пры ла-
да мі. 
Развіццё зрокавага ўспры ман-
ня, увагі. 
Правілы падтрымання парадку 
на парце і ў партфелі. 
Практычная работа: навядзен-
не парадку на парце.
Практычная работа: навядзен-
не парадку ў партфелі (праца 
арганізуецца, калі партфель вы-
ка рыс тоў ваецца вучнямі 1 кла-
са для захоўвання вучэбных 
пры ладаў).
Знаёмства з абавязкамі дзя-
журных па класе. 
Складанне апавядання па сю-
жэтным малюнку. 
Размалёўванне контурнага ма-
люнка

ВД, с. 11—12.
ВНД:
Мал. 5. Гульнявы персанаж 
вучэбнага да па мож ніка «Ало-
вак»
Мал. 6. Гульнявы персанаж 
вучэбнага да па мож ніка «Руч-
ка»
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 11. Знак для ар га ні за-
цыі вучэбнай сі туа цыі «Пра-
блема»
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў); школьныя прылады 
для дэманст ра цыі: сшытак, 
падручнік, ручка, пенал, ало-
вак, лі ней ка, пэндз лік, фарбы, 
клей, альбом для малявання, 
гумка; атрыбуты дзяжурных 
па класе

3 Выкананне 
дзе ян няў па 
алгарытме

Адукацыйныя: асваенне 
па сля доў насці выканання 
практычных дзе ян няў; ас-
ваенне формы са ма ацэн кі 
выкананага задання з да-
памогай знакаў «+», «–», 
«?»; асваенне алгарытму 
складання апавядання аб 
прадмеце;
раз віва ючыя: раз віц цё 
прасторавай арыентацыі 
на ліс це ў клетку; раз віц цё 
звязнага маў лен ня: скла-
данне апавядання па алга-
рытме; асваенне прыёму 
па раў нан ня прад ме таў па 
розных прыметах (колеры, 
форме, ве лічыні);
выхаваўчыя: выхаванне 
культуры зно сін у працэсе 
вучэбнага ўзае ма дзе ян ня

Асэнсаванне паняцця «па сля-
доў насць дзе ян няў». 
Вызначэнне па сля доў насці дзе-
ян няў казачнага героя. 
Маляванне па клетках у пэўнай 
па сля доў насці. Самаацэнка 
з дапамогай знакаў «+», «–», 
«?».
Маляванне карабліка па алга-
рытме. 
Выкарыстанне алгарытму для 
складання апавядання аб прад-
меце (мячы). 
Па раў нан не прад ме таў па роз-
ных прыметах (форме, колеры, 
велічыні). Падабенства і адроз-
ненне прад ме таў.
Па раў нан не мячоў па форме, 
колеры, велічыні. Засваенне 
па няц цяў «аднолькавыя», «па-
добныя па адной прымеце», 
«розныя».
Самастойная праца вуч няў: 
маляванне мяча, які будзе ад-
роз ні вац ца ад іншых мячоў па 
нейкай прымеце (па выбары 
вучня)

ВД, с. 9.
ВНД:
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 18—22. Сюжэтныя ма-
люн кі на тэму «Спартыўныя 
гуль ні з мячом»: «Футбол», 
«Баскетбол», «Валейбол», 
«Тэ ніс», «Рэгбі»
Мал. 106. Алгарытм для скла-
дання апавядання аб прадмеце
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў); мяч

Чацвёрты вучэбны дзень

1 Асваенне 
прыёму па-
раў нан ня: 
выдзяленне 
прымет 
прад ме таў на 
аснове іх су-
па стаў лен ня

Адукацыйныя: засваенне 
прыё маў па раў нан ня і аба-
гульнення; асваенне пры-
ё му мадэлявання коль-
кас ных ад но сін; асваенне 
прыё маў са ма ацэн кі і ўзае-
ма ацэн кі выкананага задан-
ня з дапамогай знакаў «+», 
«–», «?»;

Праверка разумення і прыняц-
ця вучнямі вучэбнай задачы. 
Асваенне прыё маў па раў нан ня 
і абагульнення на аснове вы-
лучэння розных прымет прад-
ме таў. 
Выдзяленне прымет прад ме таў. 
Успрыманне на слых казкі пра 
божую кароўку. Адказы на пы-

ВД, с. 13.
ВНД:
Мал. 5. Гульнявы персанаж 
вучэбнага да па мож ніка «Ало-
вак»
Мал. 6. Гульнявы персанаж 
вучэбнага да па мож ніка «Руч-
ка»
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
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раз віва ючыя: раз віц цё 
ла гіч на га мыслення на ас-
нове ўста наў лен ня га лоў-
ных і другарадных прымет 
прад ме таў; асваенне вопы-
ту кант роль на-ацэ нач най 
дзей нас ці пры ажыц цяў-
лен ні са ма ацэн кі і ўзае ма-
ацэн кі;
выхаваўчыя: выхаванне 
культуры зно сін у працэсе 
вучэбнага ўзае ма дзе ян ня; 
выхаванне ўважлівага стаў-
лен ня да навакольных, па-
добных і непадобных на нас

 тан ні нас таў ні ка па праслуха-
най казцы. 
Выказванне сваіх меркаванняў 
пра герояў казкі і іх учынкі.
Удзел у гутарцы аб уважлівым 
стаў лен ні да навакольных, якія 
не падобныя на ін шых.
Мадэляванне колькасных ад-
но сін. 
Кантрольна-ацэначная дзей-
насць з выкарыстаннем знакаў 
«+», «–», «?». Самаацэнка 
і ўзае ма ацэн ка выкананага за-
дання

Мал. 11. Знак для ар га ні за-
цыі вучэбнай сі туа цыі «Пра-
блема» 
Мал. 26. Прадметны малю-
нак. Божая кароўка без чор-
ных кропак (ілюстрацыя да 
казкі)
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў)

2 Арыенці роў-
ка па лі ней-
ках рабо-
чага радка. 
Развіццё 
гра фічных 
на вы каў: 
прамыя 
лі ніі, круг 
і паўкруг

Адукацыйныя: асваенне 
ас ноў ных пра ві лаў пісь-
ма: за хоў ванне пра віль най 
па сад кі, нахіленае раз мя-
шчэн не сшытка, уменне 
трымаць ручку; асваенне 
па няц цяў «рабочы радок» 
і «нерабочы радок», арыен-
таванне на лісце ў лі ней ку; 
знаёмства з новай формай 
са ма ацэн кі выкананага за-
дання з дапамогай лі нейкі;
раз віва ючыя: раз віц цё 
дробнай маторыкі паль цаў, 
ка ар ды на цыі кісці рукі; ас-
ваенне вопыту кант роль на-
ацэ нач най дзей нас ці пры 
ажыц цяў лен ні са ма ацэн кі 
і ўзае ма ацэн кі; раз віц цё 
агульнанавучальных умен-
няў і на вы каў: умення ка-
рыстацца пісь мо вы мі пры-
ла да мі, выконваць пра ві лы 
гі гі е ны вучэбнай працы;
выхаваўчыя: выхаванне 
культуры пісь мо ва й мовы; 
асваенне культуры зно сін 
у пары ў працэсе ўзае ма-
ацэн кі

Гульнявая сі туа цыя «Він ша-
валь ная паштоўка». Практыч-
нае асваенне пра ві лаў па сад кі 
пры пісь ме. Знаёмства з пра ві-
ла мі раз мя шчэн ня сшытка на 
парце. Эксперымент з нахіле-
ным пісь мом. Практычнае ас-
ваенне пра ві лаў раз мя шчэн ня 
сшыт ка на парце. Знаёмства 
з пра віль ным трыманнем руч-
кі ў руцэ. 
Завучванне на памяць верша аб 
пра ві лах пісь ма. 
Пальчыкавая гімнастыка.
Знаёмства з раз лі ноў кай ліста 
ў лі ней ку.
Увядзенне па няц цяў «вузкі (ра-
бочы) радок» і «шырокі (нера-
бочы, дадатковы) радок», або 
між рад ковая прастора. Прак-
тычная работа: замацаванне па-
няц цяў «рабочы радок» і «да-
датковы (нерабочы) радок». 
Маляванне на лісце з раз лі ноў-
кай. 
Развіццё маў лен ня. Ка лек тыў-
нае складанне звязнага апавя-
дання. 
Выкананне ма люн каў па кон-
туры. 
Кантрольна-ацэначная дзей-
насць. Увядзенне новай шкалы 
для са ма ацэн кі. Выбар кры-
тэрыю. Ажыц цяў лен не са ма-
ацэн кі. Праверка адэкватнасці 
са ма ацэн кі на аснове ацэнкі 
нас таў ні ка

ВД, с. 14.
ВНД:
Мал. 6. Гульнявы персанаж 
вучэбнага да па мож ніка «Руч-
ка»
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 8. Знак «Праца ў пары»
Мал. 28. Плакат «Пра віль ная 
пасадка вучня за партай»
Мал. 29. Плакат «Пра віль на 
трымай ручку і размяшчай на 
парце сшытак» (для вуч няў, 
якія пішуць правай рукой)
Мал. 30. Плакат «Пра віль на 
трымай ручку і размяшчай на 
парце сшытак» (для вуч няў, 
якія пішуць левай рукой)
Віншавальныя паштоўкі 
з тэкс там, напісаным калі гра-
фіч на пра віль ным почыркам; 
лісты паперы (без раз лі ноў кі) 
памерам 1/2 або 1/4 фарма-
ту А4; калька

3 Правілы 
ветлівасці

Адукацыйныя: асваенне 
пра ві лаў ветлівасці ў роз-
ных сі туа цыях (у школе, 
сям’і, транспарце, мага зі-
не); замацаванне школьных 
пра ві лаў па во дзін;

Стварэнне праблемнай сі туа-
цыі. Пошук адказу на пытанне 
«Якія ветлівыя словы, у якіх 
сі туа цыях трэба вы ка рыс тоў-
ваць?».
Асваенне этычных нор маў па-
во дзін. 

ВД, с. 15.
ВНД:
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 8. Знак «Праца ў пары»
Мал. 14. Сюжэтны малюнак 
«Прывітанне вучнямі адзін 
аднаго»
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раз віва ючыя: раз віц цё 
звязнага маў лен ня вуч няў 
у розных сі туа цыях зно сін; 
раз віц цё здольнасці разу-
мець эмацыянальны стан 
чалавека па міміцы;
выхаваўчыя: выхаванне 
ўваж лівага стаў лен ня да 
навакольных; выхаванне 
культуры зно сін у працэсе 
вучэбнага ўзае ма дзе ян ня

Стварэнне гульнявой сі туа цыі 
«Непаслухмяная лялька». 
Трэніроўка ў вы зна чэн ні эма-
цыянальнага стану чалавека па 
яго міміцы. 
Замацаванне ве даў аб ветлівых 
словах. 
Паў та рэн не пра ві лаў ветлівасці 
ў сі туа цыях прывітання і раз-
ві тан ня. Паў та рэн не пра ві лаў 
ветлівасці падчас абеду. Паў та-
рэн не слоў падзякі. Паў та рэн-
не пра ві лаў ветлівасці падчас 
па езд кі ў транспарце. Паў та-
рэн не пра ві лаў ветлівасці ў ма-
га зіне.
Гульня «Збяры пазлы»

Мал. 31. Сюжэтны малюнак 
«Бабуля выпраўляе ўнукаў 
у горад»
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў); лялька

Пяты вучэбны дзень

1 Выкананне 
дзе ян няў 
на аснове 
сістэмы ары-
ен ці раў

Адукацыйныя: фар мі ра-
ван не ўмен ня вылучаць 
сі стэ му ары ен ці раў для 
выканання дзеяння; асва-
енне прыё маў па раў нан ня 
і сіс тэ ма ты за цыі; асваенне 
прыё маў са ма ацэн кі і ўзае-
ма ацэн кі выкананага задан-
ня з дапамогай знакаў «+», 
«–», «?»;
раз віва ючыя: раз віц цё 
ла гіч на га мыслення на ас-
нове асваення прыё маў па-
раў нан ня і сіс тэ ма ты за цыі; 
раз віц цё зро ка ва-прас то ра-
вага ўспры ман ня і зро ка-
ва-ма тор най ка ар ды на цыі; 
асваенне вопыту кант роль-
на-ацэ нач най дзей нас ці 
ў працэсе са ма ацэн кі і ўзае-
ма ацэн кі;
выхаваўчыя: выхаванне 
культуры зно сін у працэсе 
вучэбнага ўзае ма дзе ян ня

Ка лек тыў ная пабудова ары ен-
ціровачнай асновы разумовых 
дзе ян няў. 
Арыенціроўка на лісце з раз лі-
ноў кай у клетку.
Графічная дыктоўка (дыягна-
стычная методыка Д. Б. Эль-
ко ні на): 1) маляванне трэ ні-
ро вачнага (першага) узору, са-
маацэнка; 2) маляванне другога 
ўзору па інструкцыі нас таў ні ка, 
самаацэнка; 3) маляванне трэ-
цяга ўзору з самастойным за-
вяршэннем працы, самаацэнка.
Рухавая гульня (на выбар нас-
таў ні ка)

ВД, с. 16.
ВНД:
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 8. Знак «Праца ў пары»
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў)

2 Асваенне 
прыё маў
абагульнен-
ня і кла сі фі-
ка цыі

Адукацыйныя: асваенне 
прыё маў ла гіч на га за па мі-
нан ня на аснове абагуль-
нення, групоўкі і кла сі фі-
ка цыі;
раз віва ючыя: раз віц цё ла-
гіч на га мыслення на аснове 
вызначэння за ка на мер нас ці 
ў пабудове рада прад ме таў; 
раз віц цё звязнага маў лен-
ня: складанне апавядання 
па алгарытме; раз віц цё зро-
ка ва-прас то ра вага ўспры-
ман ня і зро ка ва-ма тор най 
каардынацыі: суаднясенне 
прад ме таў з геаметрыч нымі 
фі гурамі, лепка;

Асваенне прыё маў абагульнен-
ня, групоўкі і кла сі фі ка цыі. 
Трэніроўка зрокавай па мя ці 
і ла гіч на га за па мі нан ня.
Групоўка прад ме таў па розных 
прыметах. 
Вырашэнне праблемнай сі туа-
цыі. 
Асваенне прыёму ла гіч на га за-
па мі нан ня. Узаемаправерка. 
Праца ў пары з размеркаваннем 
роляў: «вучань» па па мя ці на-
зывае прадметы, «нас таў нік» 
правярае па вучэбным да па-
мож ніку.
Складанне апавядання па ал-
гарытме. 

ВД, с. 17.
ВНД:
Мал. 5. Гульнявы персанаж 
вучэбнага да па мож ніка «Ало-
вак»
Мал. 6. Гульнявы персанаж 
вучэбнага да па мож ніка «Руч-
ка»
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 8. Знак «Праца ў пары»
Мал. 11. Знак для ар га ні за-
цыі вучэбнай сі туа цыі «Пра-
блема»
Мал. 107. Алгарытм для скла-
дання апавядання аб прад-
меце
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх
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выхаваўчыя: выхаванне 
культуры зно сін у працэсе 
вучэбнага ўзае ма дзе ян ня

Вызначэнне за ка на мер нас ці 
ў пабудове рада прад ме таў.
Практыкаванні для раз віц ця 
зро ка ва-прас то ра вага ўспры-
ман ня і зро ка ва-ма тор най ка-
ар ды на цыі

вучняў); набор геаметрыч-
ных фі гур (ва ўсіх вуч няў); 
пластылін (ва ўсіх вуч няў)

3 Добрыя 
ўчынкі 
ў жыц ці
чалавека

Адукацыйныя: асваенне 
маральных і этычных нор-
маў па во дзін; усве дам лен не 
маральнага боку ўчын каў 
лю дзей («добрыя» і «дрэн-
ныя» ўчынкі, справы);
раз віва ючыя: раз віц цё 
здольнасці да суперажы-
вання, узаемадапамогі, па-
трэбы да здзяйснення до-
брых спраў, учынкаў; раз-
віц цё зро ка ва-ма тор най ка-
ар ды на цыі (маляванне па 
пункцірных лі ніях);
выхаваўчыя: выхаванне 
добразычлівага стаў лен ня 
да навакольных; выхаванне 
культуры зно сін у працэсе 
вучэбнага ўзае ма дзе ян ня

На зі ран не «Дабро і зло ў каз-
цы». Стварэнне гульнявой сі-
туа цыі. Ацэнка маральнага 
боку ўчынкаў казачных герояў. 
На зі ран не «Дабро і зло ў жыц-
ці чалавека». Праслухоўванне 
пес ні «Доброта» (муз. І. Лучан-
ка, сл. Н. Тулупавай).
Удзел у гутарцы пра дабрыню 
і добрыя ўчынкі.
Ацэнка маральнага боку ўчын-
каў чалавека. Праектаванне до-
брых спраў. 
Развіццё зро ка ва-ма тор най ка-
ар ды на цыі. Самаацэнка. Тэст 
«Добры — злы». 
Праца ў парах. Пошук выйсця 
са складанай сі туа цыі. Абыгры-
ванне сі туа цый, у якіх трэба па-
дабраць словы для пра ба чэн ня 
за свой учынак: «Разбіў кубак», 
«Разліў на стол талерку з су-
пам», «Згубіў каштоўную рэч», 
«Выпадкова пакрыўдзіў сябра» 
і інш.

ВД, с. 18.
ВНД:
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 8. Знак «Праца ў пары»
Мал. 32. Казачны персанаж. 
Кракадзіл Гена
Мал. 33—37. Казачны пер-
санаж. Старая Шапакляк. 
Доктар Айбаліт. Бармалей. 
Кот Леапольд. Мышаняты 
з мульт філь ма «Кот Леа-
польд»
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў); аўдыя за піс пес ні 
«Доброта» (муз. І. Лучанка, 
сл. Н. Тулупавай)

Шосты вучэбны дзень

1 Развіццё 
зро ка ва-
прас то ра вай 
ка ар ды на цыі 
і ўяў лен ня

Адукацыйныя: асваенне 
ўмен ня карыстацца ву чэб-
ны мі пры ла да мі (праца 
з лі ней кай); пашырэнне 
ўяў лен няў вучняў пра жы-
вёл;
раз віва ючыя: раз віц цё 
ўяў лен ня, зро ка ва-прас то-
ра вага ўспры ман ня і зро ка-
ва-ма тор най ка ар ды на цыі; 
раз віц цё сін так січнага ладу 
маў лен ня: складанне сло-
ва злу чэн няў па пытаннях 
нас таў ні ка;
выхаваўчыя: выхаванне 
культуры зно сін у працэсе 
вучэбнага ўзае ма дзе ян ня

Знаёмства з пра ві ламі выкары-
стання лі ней кі.
Злучэнне кропак з выкарыс-
таннем лі ней кі па алгарыт-
ме: 1) прыкладаем лі ней ку да 
дзвюх кропак; 2) левай рукой 
пры трым ліваем лі ней ку, пра-
вай рукой злучаем кропкі з да-
памогай алоўка.
Развіццё зрокавага ўспры ман-
ня. Маляванне фі гур жывёл па 
кропках. 
Удзел у гутарцы аб прадстаў-
ніках жывёльнага свету. Па-
шырэнне ўяў лен няў вучняў 
пра жывёл.
Практыкаванне «Падбірай, на-
зывай, запамінай» (раз віц цё 
маў лен ня). 
Практыкаванне «Хто дзе жы-
ве?» (раз віц цё маў лен ня). Гуль-
ня-жарт «Бачылі — не ба чы лі» 
(раз віц цё ўяў лен ня). 
Практыкаванне-віктарына 
«А вы ведаеце, хто?» (раз віц цё 
па зна валь най ці ка вас ці)

ВД, с. 19.
ВНД:
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 23. Прадметны малю-
нак. Певень
Мал. 38. Прадметны малю-
нак. Мядзведзь
Мал. 39. Прадметны малю-
нак. Заяц
Мал. 40. Прадметны малю-
нак. Сабака
Мал. 41. Прадметны малю-
нак. Карова
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў); вучнёўскія лі ней кі 
(ва ўсіх вуч няў); школьная 
лі ней ка для працы на дошцы
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2 Складанне 
апавядання 
па апорных 
словах

Адукацыйныя: фар мі ра-
ван не ўмен ня падбіраць 
словы з процілеглым зна-
чэннем; асваенне ўмен-
ня карыстацца ву чэб ны мі 
пры ла да мі (праца з лі ней-
кай); пашырэнне ўяў лен-
няў вучняў аб насякомых 
(му рашках);
раз віва ючыя: раз віц цё 
адвольнай увагі; раз віц-
цё зро ка ва-прас то ра вага 
ўспры ман ня і зро ка ва-ма-
тор най ка ар ды на цыі; раз-
віц цё звяз нага маў лен ня: 
складанне апавядання па 
апорных словах;
выхаваўчыя: выхаванне 
культуры зно сін у працэсе 
вучэбнага ўзае ма дзе ян ня; 
выхаванне бе раж лі вых ад-
но сін да навакольнай пры-
роды

Праслухоўванне аўдыя за пісу 
«Гукі лесу». На зі ран не за сло-
ва мі, якія маюць супрацьлеглае 
значэнне. Выбар апорных слоў 
для складання апавядання.
Складанне апавядання пра му-
рашку з апорай на словы з суп-
раць лег лым значэннем.
Пашырэнне ўяў лен няў вучняў 
пра мурашак. Гутарка аб му-
рашках і ладзе іх жыцця. Зна-
ёмства з лі таратурнымі тво ра мі 
аб мурашках: праслухоў ван не 
бай кі І. Крылова «Страказа 
і Мурашка». 
Трэніроўка артыкуляцыйнай-
га апарату: развучванне ско ра-
гаворкі.
Развіццё зро ка ва-ма тор най 
ка ар ды на цыі. Практыкаванне 
«Да рожкі».
Развіццё зрокавага ўспры ман-
ня.
Рухавая гульня «Хуткая му-
рашка». Развіццё маў лен ня. 
Дыдактычная гульня з мячом 
«Мяч лаві, назад кідай — адным 
словам называй»

ВД, с. 20.
ВНД:
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 42. Ілюстрацыя да байкі 
І. Крылова «Страказа і Му-
рашка»
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў); лі ней кі (ва ўсіх вуч-
няў); аўдыя за піс «Гу кі лесу»; 
мяч

3 Абагульнен-
не і кла сі-
фі ка цыя 
прад ме таў 
па розных 
прыметах

Адукацыйныя: асваенне 
прыё маў абагульнення 
і кла сі фі ка цыі прад ме таў 
па розных прыметах; асва-
енне прыё маў са ма ацэн кі 
і ўзае ма ацэн кі выкананага 
задання з дапамогай знакаў 
«+», «–», «?»; асваенне ал-
гарытму апі сан ня;
раз віва ючыя: раз віц цё ла-
гіч на га мыслення на аснове 
асваення аперацыі суадня-
сення па няц цяў «род» — 
«від»; раз віц цё звязнага 
маў лен ня на аснове скла-
дання апа вя дан ня-апі сан ня; 
раз віц цё зро ка ва-прас то ра-
вага ўспры ман ня і зро ка-
ва-ма тор най ка ар ды на цыі; 
асваенне вопыту кант роль-
на-ацэ нач най дзей нас ці 
ў працэсе са ма ацэн кі і ўзае-
ма ацэн кі;
выхаваўчыя: выхаванне 
культуры зно сін у працэсе 
вучэбнага ўзае ма дзе ян ня; 
выхаванне бе раж лі вых ад-
но сін да рэчаў (цацак)

Асваенне прыё маў абагуль-
нення, групоўкі і кла сі фі ка цыі 
прад ме таў па розных прыметах. 
Абагульненне і кла сі фі ка-
цыя прад ме таў. Практыкаван-
не «Знайдзі лішнюю цацку». 
Праца ў парах: узаемакантроль 
і ўзае ма ацэн ка выкананага за-
дання з выкарыстаннем знакаў 
«+», «–», «?». 
Ка лек тыў ная праверка працы 
з абгрунтаваннем выбару «ліш-
няй» цацкі.
Асваенне аперацыі суаднясен-
ня па няц цяў «род» — «від». 
Практыкаванне ў лі чэн ні прад-
ме таў.
Развіццё зрокавага ўспры ман ня. 
Складанне апавядання-апі сан-
ня любімай цацкі па алгарытме: 
колер — форма — велічыня — 
адчуванні органаў па чуц цяў 
(якая навобмацак, з якога ма-
тэрыялу зроблена і інш.) — як 
з ёй можна гуляць

ВД, с. 21.
ВНД:
Мал. 5. Гульнявы персанаж 
вучэбнага да па мож ніка «Ало-
вак»
Мал. 6. Гульнявы персанаж 
вучэбнага да па мож ніка «Руч-
ка»
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 8. Знак «Праца ў пары»
Мал. 12. Знак для ар га ні за-
цыі вучэбнай сі туа цыі «Паст-
ка»
Мал. 107. Алгарытм для скла-
дання апавядання аб прад-
меце
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў); любімыя цацкі дзя-
цей
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Сёмы вучэбны дзень

1 Асваенне 
прыёму 
сэнсавага 
суаднясення

Адукацыйныя: асэнсаван-
не і прыняцце вучэбнай 
задачы; асваенне прыёму 
са ма ацэн кі выкананага за-
дання з дапамогай знакаў 
«+», «–», «?»;
раз віва ючыя: раз віц цё ла-
гіч на га мыслення на аснове 
асваення прыёму сэнсавага 
суаднясення; раз віц цё зро-
ка ва-прас то ра вага ўспры-
ман ня і зро ка ва-ма тор най 
ка ар ды на цыі; раз віц цё 
творчага ўяў лен ня; асваен-
не вопыту кант роль на-ацэ-
нач най дзей нас ці ў працэсе 
ажыц цяў лен ня самакан-
тролю і са ма ацэн кі;
выхаваўчыя: выхаванне 
культуры зно сін у працэсе 
вучэбнага ўзае ма дзе ян ня

Развіццё ўмен ня прымаць ву-
чэбную задачу. 
Практыкаванні ў асваенні пры-
ёму сэнсавага суаднясення. 
Развіццё зро ка ва-прас то ра-
вага ўспры ман ня: маляванне 
па ўзо ры з арыенцірам на дзве 
ўмовы — колер і вышыня ўзору. 
Кантрольна-ацэначная дзей-
насць: самакантроль і сама-
ацэн ка з дапамогай знакаў «+», 
«–», «?».
Дыягностыка адвольнай рэгу-
ля цыі дзе ян няў.
Развіццё творчага ўяў лен ня. 
Разглядванне ма люн каў двух 
аднолькавых матылькоў. Вы-
кананне вучэбнага задання — 
кожнага матылька трэба раз-
маляваць па-рознаму. 
Развіццё прасторавай арыен-
та цыі. 
Рашэнне задачы на кемлівасціь 
з лічыльнымі палачкамі

ВД, с. 22.
ВНД:
Мал. 5. Гульнявы персанаж 
вучэбнага да па мож ніка «Ало-
вак»
Мал. 6. Гульнявы персанаж 
вучэбнага да па мож ніка «Руч-
ка»
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 11. Знак для ар га ні за-
цыі вучэбнай сі туа цыі «Пра-
блема»
Мал. 40. Прадметны малю-
нак. Сабака
Мал. 43—45. Ілюстрацыя да 
задачы. Хлопчык высокага 
росту. Хлопчык сярэдняга 
росту. Хлопчык нізкага росту
Мал. 46. Ілюстрацыя да за-
дачы. Ліса, заяц і мядзведзь
Мал. 47—51. Прадметныя 
ма люн кі. Мышка. Сыр. Ко-
стачка для сабакі. Норка для 
мышкі. Кот
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў); набор лічыльных 
палачак (ва ўсіх вуч няў)

2 Рацыяналь-
ныя прыёмы 
завучвання 
на памяць

Адукацыйныя: асваенне 
прыё маў завучвання на 
памяць;
раз віва ючыя: раз віц цё па-
мя ці на аснове адвольна-
га за па мі нан ня; раз віц цё 
звязнага маў лен ня вучняў: 
складанне апавядання па 
сюжэтных малюнках; раз-
віц цё творчага ўяў лен ня;
выхаваўчыя: выхаванне 
культуры зно сін у працэсе 
вучэбнага ўзае ма дзе ян ня

Завучванне верша з апорай на 
рухальную памяць.
Завучванне верша з апорай на 
зрокавую памяць па прадмет-
ных малюнках.
Завучванне верша з апорай на 
зрокавую памяць па сюжэтных 
малюнках.
Складанне апавядання па сю-
жэтных малюнках.
Дамалёўванне адсутных эле-
мен таў малюнка.
Узнаўленне вер шаў, вывучаных 
на памяць

ВД, с. 23.
ВНД:
Мал. 2. Сюжэтны малюнак 
«Першага верасня»
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 8. Знак «Праца ў пары»
Мал. 10. Знак «Адказ хорам»
Мал. 27. Прадметны малю-
нак. Капялюш
Мал. 47. Прадметны малю-
нак. Мышка
Мал. 51. Прадметны малю-
нак. Кот
Мал. 52. Прадметны малю-
нак. Дом
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў)

3 Падрых-
тоў ка рукі 
да пісь ма. 
Раз віццё 
графічных 
на вы каў: 
лі ніі з за-
круглен-
нем унізе, 
паўкруг

Адукацыйныя: асваенне 
асноўных пра ві лаў пісь-
ма: захаванне пра віль най 
па сад кі, нахіленае раз мя-
шчэн не сшытка, уменне 
трымаць ручку; замаца-
ванне па няц цяў «рабочы 
радок» і «нерабочы радок», 
арыентаванне на лісце ў лі-
ней ку; асваенне формы са-
ма ацэн кі выкананага задан-
ня з дапамогай лі ней кі;
раз віва ючыя: раз віц цё 
дробнай маторыкі пальцаў, 
ка ар ды на цыі кісці рукі; раз-
віц цё агульнанавучальных

Паў та рэн не пра ві лаў па сад-
кі пры пісь ме, раз мя шчэн ня 
сшытка на парце і пра віль нага 
трымання ручкі. 
Пальчыкавая гімнастыка «Рыб-
ка». 
Падрыхтоўка да пісь ма. Прак-
тыкаванне «Рыбка на хвалях». 
Замацаванне па няц цяў «рабо-
чы радок» і «нерабочы радок».
Маляванне і пісь мо эле мен таў 
лі тар на лісце з раз лі ноў кай. 
Маляванне рыбкі па контуры. 
Пісьмо эле мен таў лі тар. 
Кантрольна-ацэначная дзей-
насць: самакантроль і самаацэн-

ВД, с. 24.
ВНД:
Мал. 6. Гульнявы персанаж 
вучэбнага да па мож ніка «Руч-
ка»
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 28. Плакат «Пра віль ная 
пасадка вучня за партай»
Мал. 29. Плакат «Пра віль на 
трымай ручку і размяшчай на 
парце сшытак» (для вуч няў, 
якія пішуць правай рукой)
Мал. 30. Плакат «Пра віль на 
трымай ручку і размяшчай на 
парце сшытак» (для вуч няў, 
якія пішуць левай рукой)
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умен няў і на вы каў: умен-
ня карыстацца пісь мо вы мі 
пры ла да мі, выконваць пра-
ві лы гі гі е ны вучэбнай пра-
цы; асваенне вопыту кант-
роль на-ацэ нач най дзей нас-
ці ў працэсе ажыц цяў лен ня 
са ма ацэн кі; 
выхаваўчыя: выхаванне 
культуры пісь мо вай мовы

ка выкананай працы з фік са цы-
яй на лінейцы са ма ацэн кі. 
Развіццё маторыкі рукі. Прак-
тыкаванне «Акварыум»

Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў); калька (ва ўсіх вуч-
няў)

Восьмы вучэбны дзень

1 Асваенне 
прыёму сіс-
тэ ма ты за цыі

Адукацыйныя: фар мі ра-
ван не ўмен ня фармуляваць 
вучэбнае заданне; фар мі ра-
ван не ўмен ня выдзяляць 
сі стэ му ары ен ці раў для 
выканання дзеяння; асва-
енне прыё маў са ма ацэн кі 
і ўзае ма ацэн кі выкананага 
задання з дапамогай знакаў 
«+», «–», «?»;
раз віва ючыя: раз віц цё ла-
гіч на га мыслення на аснове 
прыё маў пошуку закана-
мернасцей у радзе прад-
ме таў і іх сіс тэ ма ты за цыі; 
раз віц цё прасторавай ары-
ен тацыі на лісце ў клетку; 
асваенне вопыту кант роль-
на-ацэ нач най дзей нас ці 
ў працэсе са ма ацэн кі і ўзае-
ма ацэн кі;
выхаваўчыя: выхаванне 
культуры зно сін у працэсе 
вучэбнага ўзае ма дзе ян ня

Навучанне фармулёўцы вучэб-
нага задання. 
Выбар вучнямі формы працы: 
самастойна, у пары. 
Самастойная фармулёўка вуч-
ня мі вучэбнага задання і яго вы-
кананне. Кантрольна-ацэначная 
дзейнасць: узаемакантроль 
і ўзае ма ацэн ка з дапамогай 
знакаў «+», «–», «?».
Асваенне прыёму сіс тэ ма ты за-
цыі. 
Навучанне пошуку за ка на мер-
нас ці. 
Развіццё прасторавай арыен-
та цыі: замацаванне па няц цяў 
«права», «лева», «верх», «ніз».
Гульнявыя прак ты ка ван ні па 
арыенціроўцы на лісце ў клет-
ку.
Самастойная фармулёўка ву-
чэбнага задання па арыен ціроў-
цы на лісце ў клетку

ВД, с. 25.
ВНД:
Мал. 5. Гульнявы персанаж 
вучэбнага да па мож ніка «Ало-
вак»
Мал. 6. Гульнявы персанаж 
вучэбнага да па мож ніка «Руч-
ка»
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 8. Знак «Праца ў пары»
Мал. 9. Знак «Праца ў групе»
Мал. 11. Знак для ар га ні за-
цыі вучэбнай сі туа цыі «Пра-
блема»
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў); набор геаметрычных 
фі гур (ва ўсіх вуч няў)

2 Выкананне 
дзе ян няў 
па правіле, 
інструкцыі

Адукацыйныя: фар мі ра-
ван не ўмен ня выконваць 
дзе ян ні ў ад па вед нас ці 
з пра ві лам; асваенне прыё-
маў са ма ацэн кі і ўзае ма-
ацэн кі працы з дапамогай 
знакаў «+», «–», «?»;
раз віва ючыя: раз віц цё ад-
вольнай увагі; раз віц цё зро-
ка ва-прас то ра вага ўспры-
ман ня і зро ка ва-ма тор най 
ка ар ды на цыі; асваенне во-
пыту кант роль на-ацэ нач-
най дзей нас ці ў працэсе 
са ма ацэн кі і ўзае ма ацэн кі;
выхаваўчыя: выхаванне 
культуры зно сін у працэсе 
вучэбнага ўзае ма дзе ян ня

Гульня з пра ві ламі (на выбар 
нас таў ні ка).
Выкананне вучэбнага задання 
з шматкампанентнай інст рук-
цы яй. 
Фармулёўка вучэбнага задання 
і яго выкананне. 
Кантрольна-ацэначная дзей-
насць: узаемакантроль і ўзае-
ма ацэн ка выкананага задання 
з выкарыстаннем знакаў «+», 
«–», «?».
Развіццё зро ка ва-прас то ра вага 
ўспры ман ня.
Практыкаванне «Перамяшчэн-
не фі гур» для раз віц ця зрокава-
га ўспрымання

ВД, с. 26.
ВНД:
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 8. Знак «Праца ў пары»
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў)

3 Правілы 
зно сін
у сі туа цыі 
супрацоў-
ніцтва

Адукацыйныя: фар мі ра-
ван не ўмен ня ўзгадняць 
дзе ян ні з ад на клас ні камі;
раз віва ючыя: раз віц цё ад-
вольнай увагі, рэгуляцыі 
па во дзін; раз віц цё ўмен ня

Развіццё ўмен ня разумець эма-
цыянальны стан чалавека. 
Вызначэнне эмацыянальнага 
стану казачных герояў. 
Вызначэнне эмацыянальнага 
стану чалавека па міміцы. 

ВД, с. 27.
ВНД:
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 8. Знак «Праца ў пары»
Мал. 53. Казачны персанаж. 
Сумны П’еро
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разумець эмацыянальны 
стан чалавека па міміцы; 
раз віц цё звязнага маў лен-
ня — слоў нае выказванне 
сваіх па чуц цяў, жаданняў, 
уменне весці дыялог на за-
дадзеную тэму;
выхаваўчыя: выхаванне 
культуры зно сін у працэсе 
вучэбнага ўзае ма дзе ян ня; 
выхаванне станоўчага эма-
цыянальнага стаў лен ня да 
аднагодкаў

Развіццё маў лен ня, фар мі ра-
ван не ўмен ня выказваць свае 
жаданні. 
Фарміраванне ўмен ня весці 
дыялог на зададзеную тэму. 
Маўленчая сі туа цыя «Давай 
гуляць разам». 
Маўленчая сі туа цыя «Просьба 
аб дапамозе». 
Маўленчая сі туа цыя «Вінша-
ван не».
Маўленчая сі туа цыя «Пра ба-
чэн не».
Фарміраванне ўмен ня ўзгад-
няць дзе ян ні ў пары

Мал. 54. Казачны персанаж. 
Вясёлы Бураціна
Мал. 55. Маўленчая сі туа цыя 
«Давай гуляць разам»
Мал. 56. Маўленчая сі туа цыя 
«Просьба аб дапамозе»
Мал. 57. Маўленчая сі туа цыя 
«Віншаванне»
Мал. 58. Маўленчая сі туа цыя 
«Прабачэнне»
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў)

Дзявяты вучэбны дзень

1 Развіццё 
адвольнай 
увагі

Адукацыйныя: фар мі ра-
ван не ўмен ня выконваць 
дзе ян ні ў ад па вед нас ці 
з пра ві лам; асваенне неза-
леж нас ці вынікаў лі чэн ня 
ад прасторавага раз мя-
шчэн ня прад ме таў, спо са-
баў рашэння задання; асва-
енне пры ё маў са ма ацэн кі 
і ўзае ма ацэн кі выкананага 
задання з дапамогай зна каў 
«+», «–», «?»;
раз віва ючыя: раз віц цё ад-
вольнай увагі; раз віц цё зро-
ка ва-прас то ра вага ўспры-
ман ня; асваенне вопыту 
кант роль на-ацэ нач най 
дзей нас ці ў працэсе са ма-
ацэн кі і ўзае ма ацэн кі;
выхаваўчыя: выхаванне 
культуры зно сін у працэсе 
вучэбнага ўзае ма дзе ян ня

Выкананне вучэбнага задання 
са шматкампанентнай інст рук-
цы яй. 
Ка лек тыў ная фармулёўка ву-
чэбнага задання і яго выкананне. 
Абгрунтаванне варыянтаў ра-
шэння вучэбнай задачы. 
Кантрольна-ацэначная дзей-
насць: узаемакантроль і ўзае-
ма ацэн ка выкананага задання 
з выкарыстаннем знакаў «+», 
«–», «?».
Асваенне колькасных ад но сін. 
Асваенне незалежнасці коль-
кас ці ад прасторавага раз мя-
шчэн ня. 
Асваенне незалежнасці коль-
кас ці ад спосабаў рашэння за-
дання. 
Пошук розных спосабаў ра-
шэння задачы. Развіццё зро ка-
ва-прас то ра вага ўспры ман ня. 
Выкладванне геаметрычных 
фі гур з палачак. 
Рухавая гульня (на выбар нас-
таў ні ка)

ВД, с. 28.
ВНД:
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 8. Знак «Праца ў пары»
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў); лічыльныя па лач кі

2 Алгарытм 
складання 
загадак

Адукацыйныя: асваенне 
прыё маў абагульнення 
і кла сі фі ка цыі прад ме таў; 
асваенне алгарытму скла-
дання загадак; асваенне 
прыёму мадэлявання коль-
касных ад но сін;
раз віва ючыя: раз віц цё ла-
гіч на га мыслення на аснове 
асваення прыё маў абагуль-
нення і кла сі фі ка цыі прад-
ме таў; раз віц цё звязнага 
маў лен ня і творчага ўяў-
лен ня — адгадванне і скла-
данне загадак; раз віц цё 
зрокавага ўспры ман ня; ас-
ваенне вопыту кант роль на-

Асваенне прыёму абагульнення 
і кла сі фі ка цыі прад ме таў. 
Ка лек тыў ная фармулёўка і вы-
кананне вучэбнага задання. 
Праца ў парах: узаемакантроль 
і ўзае ма ацэн ка. Ка лек тыў ная 
праверка спосабу рашэння. 
Асваенне алгарытму складан-
ня загадак.
Пабудова алгарытму загадкі. 
Выбар загадкі-ўзору. Аналіз 
узору. Выбар аб’екта для скла-
дання загадкі. Пошук характэр-
ных прымет. Пошук асацыя-
цый. Складанне тэксту загадкі. 
Заданне на прымяненне атры-
манага выніку дзей нас ці.

ВД, с. 29.
ВНД:
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 8. Знак «Праца ў пары»
Мал. 25. Прадметны малю-
нак. Кураня
Мал. 47. Прадметны малю-
нак. Мышка
Мал. 59. Прадметны малю-
нак. Кацяня
Мал. 61. Прадметны малю-
нак. Сонца
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў)
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ацэ нач най дзей нас ці ў пра-
цэсе ажыц цяў лен ня ўзае-
ма ацэн кі;
выхаваўчыя: выхаванне 
культуры зно сін у працэсе 
вучэбнага ўзае ма дзе ян ня

Мадэляванне колькасных ад-
но сін. Практычная работа па 
заданнях нас таў ні ка: «Нама-
люйце столькі кружкоў, колькі 
домікаў вы бачыце», «Разма-
люйце домікі рознымі коле ра-
мі. Колькі алоўкаў трэба?».
Кантрольна-ацэначная дзей-
насць: самаправерка і сама ацэн-
ка выкананай працы

3 Замацаванне 
прыё маў за-
па мі нан ня
і ўзнаўлення

Адукацыйныя: асваенне 
прыёму за па мі нан ня на ас-
нове сэнсавай су вя зі; асва-
енне прыёму за па мі нан ня 
на аснове групоўкі прад-
ме таў;
раз віва ючыя: раз віц цё ад-
вольнай увагі і па мя ці; раз-
віц цё ла гіч на га мыслення 
на аснове ўста наў лен ня 
сэнсавых сувязей і асваен-
ня прыёму групоўкі;
выхаваўчыя: выхаванне 
культуры зно сін у працэсе 
вучэбнага ўзае ма дзе ян ня

Асваенне прыёму ўста наў лен ня 
сэнсавай су вя зі. 
Запамінанне слоў на аснове 
сэнсавай су вя зі.
Падбор пары на аснове сэнса-
вай су вя зі. Устаноўка на за па-
мі нан не ма люн каў. Узаемапра-
верка ў парах. 
Запамінанне слоў на аснове 
гру поўкі.
Практыкаванне ў за па мі нан ні 
прад ме таў без групоўкі. 
Узаемаправерка ў парах. 
Групоўка прад ме таў. 
Практыкаванне ў за па мі нан ні 
прад ме таў на аснове групоўкі. 
Узаемаправерка ў парах. Прак-
тыкаванне ў прыгадванні

ВД, с. 30.
ВНД:
Мал. 5. Гульнявы персанаж 
вучэбнага да па мож ніка «Ало-
вак»
Мал. 6. Гульнявы персанаж 
вучэбнага да па мож ніка «Руч-
ка»
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 8. Знак «Праца ў пары»
Мал. 11. Знак для ар га ні за-
цыі вучэбнай сі туа цыі «Пра-
блема»
Мал. 60, 62—68. Прадмет-
ныя ма люн кі. Крэсла. Малпа. 
Лялька. Банан. Шышка. Бу-
дзільнік. Сняжынка. Снеж-
ная баба
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў); палоска тоўстай 
або каляровай паперы, якая 
па памеры закрывае два рады 
прад ме таў, прызначаных для 
за па мі нан ня (мі ні маль ны па-
мер 5 × 15 см; ва ўсіх вуч няў)

Дзясяты вучэбны дзень

1 Выдзяленне 
агульных 
і адметных 
прымет 
прад ме таў

Адукацыйныя: фар мі ра-
ван не ўмен ня выдзяляць 
прыметы прад ме таў; пашы-
рэнне ўяў лен няў вуч няў 
пра рас лі ны (квет кі); асва-
енне алгарытму складання 
апавядання-апі сан ня;
раз віва ючыя: раз віц цё ла-
гіч на га мыслення на асно-
ве прыё маў абагульнення, 
гру поўкі, кла сі фі ка цыі 
і сіс тэ ма ты за цыі; раз віц цё 
звязнага маў лен ня: скла-
данне апавядання-апі сан ня 
кветкі па алгарытме;
выхаваўчыя: выхаванне 
культуры зно сін у працэсе 
вучэбнага ўзае ма дзе ян ня; 
выхаванне бе раж лі вых ад-
но сін да навакольнай пры-
роды

Практыкаванне ў абагульненні 
і кла сі фі ка цыі «Знайдзі ліш-
нюю расліну». 
Практыкаванні ў групоўцы 
прад ме таў па розных прыметах.
Практыкаванне ў сіс тэ ма ты-
за цыі: пабудова ла гіч на га лан-
цужка на аснове пошуку за ка-
на мер нас ці. 
Складанне апавядання-апі сан-
ня кветкі па алгарытме: форма 
кветкі рас лі ны — сцябло, на 
якiм размешчаны квет кі і ліс-
це — форма лісця — дзе расце 
кветка — што яшчэ ведаеце пра 
кветку. 
Пашырэнне ўяў лен няў вуч няў 
пра свет раслін. Удзел у гутар-
цы аб асцярожным стаў лен ні 
да колераў. 
Гульня з мячом «А я яшчэ ве-
даю» (замацаванне назваў кве-
так)

ВД, с. 31.
ВНД:
Мал. 5. Гульнявы персанаж 
вучэбнага да па мож ніка «Ало-
вак»
Мал. 6. Гульнявы персанаж 
вучэбнага да па мож ніка «Руч-
ка»
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 11. Знак для ар га ні за-
цыі вучэбнай сі туа цыі «Пра-
блема»
Мал. 12. Знак для ар га ні за-
цыі вучэбнай сі туа цыі «Паст-
ка»
Мал. 108. Апора для скла-
дання апавядання аб расліне 
(кветцы)
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў); мяч
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2 Падрых-
тоў ка рукі 
да пісь ма. 
Раз віццё 
графічных 
на вы каў: 
паралельныя 
лі ніі, лі ніі 
з пятлёй, 
паўкруг

Адукацыйныя: асваенне 
ас ноў ных пра ві лаў пісь-
ма: захаванне пра віль най 
па сад кі, нахіленае раз мя-
шчэн не сшытка, уменне 
трымаць ручку; замаца-
ванне па няц цяў «рабочы 
радок» і «нерабочы радок», 
арыентаванне на лісце ў лі-
ней ку; асваенне формы са-
ма ацэн кі выкананага задан-
ня з дапамогай лі ней кі;
раз віва ючыя: раз віц цё 
дробнай маторыкі паль цаў, 
ка ар ды на цыі кісці рукі; раз-
віц цё агульнанавучальных 
умен няў і на вы каў: умен-
ня карыстацца пісь мо вы мі 
пры ла да мі, захоўваць пра-
ві лы гі гі е ны вучэбнай пра-
цы; асваенне вопыту кант-
роль на-ацэ нач най дзей нас-
ці ў працэсе ажыц цяў лен ня 
са ма ацэн кі;
выхаваўчыя: выхаванне 
культуры пісь мо вай мовы

Паў та рэн не пра ві лаў па сад-
кі пры пісь ме, раз мя шчэн ня 
сшытка на парце і пра віль нага 
трымання ручкі. 
Пальчыкавая гімнастыка 
«Квет кі». 
Падрыхтоўка да пісь ма. Прак-
тыкаванне «Кветкі». 
Замацаванне па няц цяў «рабо-
чы радок» і «нерабочы радок». 
Маляванне і пісь мо эле мен таў 
лі тар на лісце з раз лі ноў кай. 
Маляванне кветак па контуры. 
Пісьмо эле мен таў лі тар. 
Кантрольна-ацэначная дзей-
насць: самакантроль і сама-
ацэнка выкананай працы з фік-
са цы яй на лінейцы са ма ацэн кі. 
Развіццё маторыкі рукі. Прак-
тыкаванне «Клумба».
Гульня «Садоўнік» (замацаван-
не назваў кветак)

ВД, с. 32.
ВНД:
Мал. 6. Гульнявы персанаж 
вучэбнага да па мож ніка «Руч-
ка»
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 9. Знак «Праца ў групе»
Мал. 28. Плакат «Пра віль ная 
пасадка вучня за партай»
Мал. 29. Плакат «Пра віль на 
трымай ручку і размяшчай на 
парце сшытак» (для вуч няў, 
якія пішуць правай рукой)
Мал. 30. Плакат «Пра віль на 
трымай ручку і размяшчай на 
парце сшытак» (для вуч няў, 
якія пішуць левай рукой)
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў); калька

3 Абагульнен-
не ве даў 
пра пра ві лы 
дарожнага 
руху

Адукацыйныя: выяў лен-
не ўяў лен няў вуч няў пра 
пра ві лы дарожнага руху; 
паў та рэн не сігналаў свят-
лафора; паў та рэн не ас-
ноў ных пра ві лаў пераходу 
праезнай часткі, дарожных 
зна каў «Пешаходны пера-
ход», «Падземны пераход»;
раз віва ючыя: раз віц цё ад-
вольнай увагі і ла гіч на га 
мыслення на аснове пошу-
ку неадпаведнасцей;
выхаваўчыя: выхаванне 
бяспечных па во дзін на да-
розе

Удзел у гутарцы пра пра ві лы 
дарожнага руху.
Паў та рэн не ве даў пра сігналы 
святлафора. 
Паў та рэн не пра ві лаў пераходу 
праезнай часткі. 
Знаёмства з дарожнымі зна ка мі 
«Пешаходны пераход», «Пад-
земны пераход».
Развіццё адвольнай увагі. Ма-
люнак-«небыліца». Пошук не-
дарэчных дэталяў малюнка.
Замацаванне пра ві лаў дарож-
нага руху на школьным участку 
або вуліцы. 
Калектыўны пераход дарогі ва 
ўста ноўленым месцы ў супра-
ва джэнні педагога

ВД, с. 33.
ВНД:
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 12. Знак для ар га ні за-
цыі вучэбнай сі туа цыі «Паст-
ка»
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў)

Адзінаццаты вучэбны дзень

1 Узаемараз-
мя шчэн не 
прад ме таў 
у прасторы

Адукацыйныя: асваенне 
прыё маў абагульнення 
і кла сі фі ка цыі прад ме таў 
па розных прыметах;
раз віва ючыя: раз віц цё ла-
гіч на га мыслення на аснове 
асваення аперацыі суадня-
сення па няц цяў «род» — 
«від»; раз віц цё зро ка ва-
прас то ра вага ўспры ман ня 
і арыен та цыі ў памяшканні 
і на лісце паперы; раз віц цё 
сін так січ нага ладу маў лен-
ня: пабудова маў лен чых 
канструкцый з пры на зоў-
ні кам «за», «перад», «на», 

Паў та рэн не па няц цяў «права», 
«лева», «ніз», «верх». 
Гульня «Знайдзі сваё месца»: 
выкананне каманд педагога 
па арыенціроўцы ў прасторы 
(«за», «перад», «паміж», «спра-
ва», «злева» і інш.). 
Змяненне ўмоў гульні — сама-
стойная пабудова маў лен чых 
канструкцый з пры на зоў ні кам 
«за», «перад», «паміж», «спра-
ва», «злева» і інш.
Асваенне прыё маў абагуль-
нення, групоўкі і кла сі фі ка цыі 
прад ме таў на аснове суаднясен-
ня па няц цяў «род» — «від».

ВД, с. 34.
ВНД:
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 10. Знак «Адказ хорам»
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў); 2—3 цацкі для гульні 
ў хованкі
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«у», «паміж», «справа», 
«злева» і інш.;
выхаваўчыя: выхаванне 
культуры зно сін у працэсе 
вучэбнага ўзае ма дзе ян ня

Прасторавая арыентацыя з апо-
рай на нагляднасць. 
Гульня «Знайдзі цацку». 
Дыягнастычнае заданне на 
ары енціроўку ў прасторы

2 Развіццё 
зро ка ва-
прас то ра вай 
ка ар ды на цыі 
і ўяў лен ня

Адукацыйныя: фар мі ра-
ван не ўмен ня ажыццяўляць 
выбар спосабу дзеяння; ас-
ваенне прыё маў са ма ацэн кі 
працы з дапамогай знакаў 
«+», «–», «?»;
раз віва ючыя: раз віц цё ад-
вольнай увагі і па мя ці; раз-
віц цё зро ка ва-прас то ра вага 
ўспры ман ня і зро ка ва-ма-
тор най ка ар ды на цыі — ма-
ляванне па клетках, выбар 
контуру малюнка; раз віц цё 
звязнага маў лен ня і твор-
чага ўяў лен ня — складанне 
апавядання па сюжэтных 
малюнках;
выхаваўчыя: выхаванне 
культуры зно сін у працэсе 
вучэбнага ўзае ма дзе ян ня

Развіццё маў лен ня і творчага 
ўяў лен ня. 
Аднаўленне сюжэта казкі «Дюй-
мовочка» па сюжэтных малюн-
ках. 
Удзел у гутарцы па сюжэце каз кі. 
Пальчыкавая гімнастыка. Вуч-
ні імітуюць рухі жабы, жука, 
крата, ластаўкі.
Развіццё зро ка ва-прас то ра вага 
ўспры ман ня і зро ка ва-ма тор-
най ка ар ды на цыі. Маляванне 
па контуры на ліс це з раз лі ноў-
кай у клетку, разма лёў ванне 
герояў казкі «Дюймовочка». 
Кантрольна-ацэначная дзей-
насць: самакантроль і сама-
ацэнка з дапамогай знакаў «+», 
«–», «?».
Расказванне вуч ня мі казкі 
«Дюймовочка» з апорай на се-
рыю сюжэтных ма люн каў або 
паслядоўны рад ма люн каў на 
клетках

ВД, с. 35.
ВНД:
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў)

3 Часавыя 
ўяў лен ні: 
суткі, дні 
тыдня

Адукацыйныя: выяў лен не 
ўяў лен няў вуч няў пра час 
сутак, дні тыдня; замаца-
ванне ве даў пра па сля доў-
насць дзён тыдня;
раз віва ючыя: раз віц цё 
ўмен ня зна хо дзіць зака-
намернасць змен у ра дзе 
аб’ек таў; раз віц цё звязна-
га маў лен ня — складанне 
апавядання па серыі сю-
жэтных ма люн каў; раз віц-
цё зро ка ва-ма тор най ка ар-
ды на цыі — раз ма лёўванне 
ма люн каў па зададзеным 
узоры і творчай задуме;
выхаваўчыя: выхаванне 
культуры зно сін у працэсе 
вучэбнага ўзае ма дзе ян ня

Адгадванне загадак (час, га дзі-
ннік, сонца).
Знаходжанне за ка на мер нас ці 
змен у радзе аб’ектаў. 
Высвятлен не ўяў лен няў вуч-
няў аб днях тыдня. Удзел у гу-
тарцы пра дні тыдня. 
Складанне апавядання пра дні 
тыдня з апорай на серыю сю-
жэтных ма люн каў. 
Замацаванне ве даў аб па сля-
доў насці дзён тыдня.
Практыкаванне «Сем гномаў».
Практыкаванне «Торт на дзень 
нараджэння».
Развіццё камунікатыўных умен-
няў, працяг знаёмства вуч няў 
адзін з адным: пошук ад на клас-
ні каў, якія нарадзіліся ў адзін 
месяц, у адну пару года

ВД, с. 36.
ВНД:
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 10. Знак «Адказ хорам»
Мал. 18. Сюжэтны малюнак 
«Футбаліст»
Мал. 61. Прадметны малю-
нак. Сонца
Мал. 70—76. Сюжэтныя ма-
люн кі для складання апавя-
дання пра дні тыдня
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў); 7 квадратаў з каля-
ровай паперы (па колерах 
вя сёлкі); аўдыя за піс пес ні 
«День рождения» з м/ф «Че-
бу раш ка» (сл. А. Ці ма фе еў-
скага, муз. У. Ша ін скага)

Дванаццаты вучэбны дзень

1 Замацаван-
не прыё маў 
па раў нан ня, 
кла сі фі ка цыі 
і сіс тэ ма ты-
за цыі

Адукацыйныя: пашырэн-
не ўяў лен няў вуч няў пра 
жывёл (птушак); фар мі ра-
ван не ўмен ня выдзяляць 
прыметы прад ме таў;
раз віва ючыя: раз віц цё ла-
гіч на га мыслення на асно-
ве прыё маў абагульнення, 
групоўкі, кла сі фі ка цыі і сі- 

Гульня з мячом «А я яшчэ ве-
даю» (замацаванне назваў пту-
шак). 
Асваенне прыё маў абагуль-
нення, групоўкі і кла сі фі ка цыі 
прад ме таў па розных прыметах: 
зімуюць птушкі; лясныя птуш-
кі; вадаплаўныя птушкі; пера-
лётныя птушкі.

ВД, с. 37.
ВНД:
Мал. 5. Гульнявы персанаж 
вучэбнага да па мож ніка «Ало-
вак»
Мал. 6. Гульнявы персанаж 
вучэбнага да па мож ніка «Руч-
ка»
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
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стэ ма ты за цыі; раз віц цё 
адвольнай увагі на аснове 
пошуку ад роз нен няў па між 
двума сюжэтнымі ма люн-
ка мі;
выхаваўчыя: выхаванне 
культуры зно сін у працэсе 
вучэбнага ўзае ма дзе ян ня; 
выхаванне бе раж лі вых ад-
но сін да навакольнай пры-
роды

Практыкаванне ў сіс тэ ма ты за-
цыі. 
Гульнявое практыкаванне 
«Знай дзі ўсе ад роз нен ні» для 
раз віц ця зрокавага ўспры ман-
ня, адвольнай увагі.
Пашырэнне ўяў лен няў вуч няў 
пра птушак. Удзел у гутарцы 
аб асцярожных ад но сі нах да 
птушак

Мал. 11. Знак для ар га ні за-
цыі вучэбнай сі туа цыі «Пра-
блема»
Мал. 12. Знак для ар га ні за-
цыі вучэбнай сі туа цыі «Паст-
ка»
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў); мяч

2 Падрых-
тоў ка рукі 
да пісь ма. 
Развіццё 
ка ар ды на-
цыі руху, 
графічных 
на вы каў

Адукацыйныя: асваенне 
прыёму за па мі нан ня на 
аснове сэнсавай су вя зі; ас-
ваенне прыёму за па мі нан-
ня на аснове схематычнага 
адлюстравання ары ен ці раў; 
асваенне прыёму са ма ацэн-
кі выкананага задання з да-
памогай знакаў «+», «–», 
«?»;
раз віва ючыя: раз віц цё ад-
вольнай увагі і па мя ці; раз-
віц цё ла гіч на га мыслення 
на аснове ўста наў лен ня 
сэнсавых сувязей; раз віц-
цё зро ка ва-прас то ра вага 
ўспры ман ня і зро ка ва-ма-
тор най ка ар ды на цыі;
выхаваўчыя: выхаванне 
культуры зно сін у працэсе 
вучэбнага ўзае ма дзе ян ня

Выдзяленне і за па мі нан не ары-
ен ці раў.
Пошук ары ен ці раў для за па мі-
нан ня дарогі. Узаемаправерка 
ў парах. 
Развіццё зро ка ва-ма тор най ка-
ар ды на цыі. 
Графічная дыктоўка. Самакан-
троль і самаацэнка. 
Узнаўленне на аснове схема-
тычнага адлюстравання ары-
ен ці раў.
Схематычнае абазначэнне вы-
дзе леных ары ен ці раў. Узаема-
праверка ў парах. 
Асваенне прыёму ўста наў лен ня 
сэнсавай су вя зі. 
Праслухоўванне казкі «Пеў нік 
і бабовае зярнятка». Запа мі-
нанне на аснове ўста наў лен ня 
сэнсавай су вя зі. 
Вызначэнне сэнсавай су вя зі 
ў тройках

ВД, с. 38.
Дыягнастычная работа «Пад-
рыхтоўка да пісь ма» (Ці ры-
нава, В. І. Навучанне грама-
це : сшытак для праверачных 
работ. — Мінск : Аверсэв, 
2015. — С. 6).
ВНД:
Мал. 5. Гульнявы персанаж 
вучэбнага да па мож ніка «Ало-
вак»
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 8. Знак «Праца ў пары»
Мал. 9. Знак «Праца ў групе»
Мал. 23, 41, 61, 77—81. Прад-
метныя ма люн кі. Певень. Ка-
рова. Сонца. Масла. Трава. 
Аўтобус. Званочак. Кар ціна
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў); палоска тоўс тай або 
каляровай паперы памерам 
10 × 15 см (ва ўсіх вуч няў)

3 Развіццё 
ўспры ман ня, 
увагі і ўяў-
лен ня

Адукацыйныя: асваенне 
прыёму мадэлявання коль-
касных ад но сін; асваенне 
па сля доў насці выканання 
практычных дзе ян няў; ас-
ваенне прыё маў са ма ацэн кі 
і ўзае ма ацэн кі выкананага 
задання з дапамогай знакаў 
«+», «–», «?»; пашырэнне 
ўяў лен няў вуч няў пра жы-
вёл, якія жывуць у вадзе;
раз віва ючыя: раз віц цё зро-
ка ва-прас то ра вага ўспры-
ман ня і зро ка ва-ма тор най 
ка ар ды на цыі — маляванне 
па кропках з арыентацыяй 
на лічбы і колер; раз віц цё 
маторыкі — лепка па ўзо ры;
выхаваўчыя: выхаванне 
культуры зно сін у працэсе 
вучэбнага ўзае ма дзе ян ня; 
выхаванне бе раж лі вых ад-
но сін да навакольнай пры-
роды

Удзел у гутарцы пра жывёл мо-
раў і акіянаў. 
Развіццё слыхавога ўспры ман-
ня: праслухоўванне гукаў, якія 
выдаюць марскія жывёлы.
Практыкаванне ў лі чэн ні. Ма-
дэляванне колькасных ад но сін.
Лічэнне прад ме таў. Уста наў-
лен не ад па вед нас ці па між коль-
касцю прад ме таў і зрокавым 
вобразам ліку. 
Кантрольна-ацэначная дзей-
насць: узаемакантроль і ўзае-
ма ацэн ка, самакантроль і са-
маацэнка, кантроль і ацэнка 
нас таў ні ка з дапамогай знакаў 
«+», «–», «?». 
Маляванне па кропках з арыен-
тацыяй на колер.
Праца з пластылінам. Лепка 
«Слі мак» па тэхнала гіч най 
карце

ВД, с. 39.
ВНД:
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 8. Знак «Праца ў пары»
Мал. 104. Праца з плас ты-
лінам. Слімак
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў); пластылін (ва ўсіх 
вуч няў)
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Трынаццаты вучэбны дзень

1 Развіццё 
гукавой 
культуры 
маў лен ня, 
знаёмства 
з пры ё ма мі 
словаўтва-
рэн ня

Адукацыйныя: фар мі ра-
ван не ўмен ня выдзяляць 
гу кі мовы ў слове; асваенне 
прыёму ін та на ван ня — пра-
цяглага вы маў лен ня гукаў 
у слове для іх выдзялення; 
граматычнае канструяван-
не: спалучэнне назоў нікаў 
з лі чэб ні ка мі, утварэнне 
пры мет нікаў ад на зоў ні каў; 
на зі ран не за вы маў лен нем 
гукаў у слове, за залежнас-
цю лексічнага значэння сло-
ва ад яго гукавога складу;
раз віва ючыя :  раз віц-
цё ўва гі да гукавога боку  
маў лен ня (свайго і чужо-
га); раз віц цё слыхавога 
ўспры ман ня і фанематыч-
нага слыху на аснове вы-
дзя лення першага і апош-
няга гукаў у слове; раз віц-
цё сінтак січ на га ладу маў-
лен ня — выбар пра віль най 
граматычнай формы дапа-
савання слоў у сло ва злу-
чэн ні; раз віц цё ла гіч на га 
мыслення на аснове ўста-
наў лен ня за ка на мер нас ці 
ў радзе прад ме таў;
выхаваўчыя: выхаванне 
культуры зно сін у працэсе 
вучэбнага ўзае ма дзе ян ня

Стварэнне гульнявой сі туа цыі 
на аснове сюжэта казкі «Бу-
ра ці на». Адгадванне загадак 
(Бураціна, Мальвіна).
Ка лек тыў ная фармулёўка 
вучэбнага задання. Развіц цё 
слыхавога ўспры ман ня і фане-
матычнага слыху: выдзяленне 
першага гука ў словах; пошук 
патрэбнага гука.
Знаёмства з прыёмам ін та на-
ван ня (працяглым вы маў лен-
нем гукаў у слове). Асваенне 
спосабу выдзялення пачатко-
вага гука са слова. 
Граматычнае канструяванне ка-
тэ горыі коль кас ці слоў. Гульня 
«Скажы колькі». Граматычнае 
канструяванне — утварэнне 
прыметнікаў ад назоўнікаў, вы-
бар граматычнай формы слоў.
Развіццё ла гіч на га мыслення 
на аснове ўста наў лен ня за ка-
на мер нас ці. 
Развіццё фанематычнага слыху.
Практыкаванне «Працягні рад 
ма люн каў» (пошук за ка на мер-
нас ці, арыентацыя на першы 
і апошні гукі ў словах). 
Гульня «Паравозік» (пабудова 
лан цужка слоў з арыентацыяй 
на першы і апошні гукі ў сло-
вах)

ВД, с. 40.
ВНД:
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 8. Знак «Праца ў пары»
Мал. 10. Знак «Адказ хорам»
Мал. 25. Прадметны малю-
нак. Кураня
Мал. 38. Прадметны малю-
нак. Мядзведзь
Мал. 54. Казачны персанаж. 
Вясёлы Бураціна
Мал. 59. Прадметны малю-
нак. Кацяня
Мал. 69. Казачны персанаж. 
Мальвіна
Мал. 82. Прадметны малю-
нак. Яблык
Мал. 83. Прадметны малю-
нак. Персік
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў); карткі з лічба мі 1, 
2, 5

2 Развіццё 
зро ка ва-
прас то ра вай 
ка ар ды на цыі 
і ўяў лен ня

Адукацыйныя: фар мі ра-
ван не ўмен ня ажыц цяў-
ляць выбар спосабу дзеян-
ня; фар мі ра ван не ўмен ня 
вес ці дыялог ад імя казач-
нага персанажа;
раз віва ючыя: раз віц цё 
звязнага маў лен ня: скла-
данне апавядання па сю-
жэтным малюнку; раз віц-
цё зро ка ва-прас то ра вага 
ўспры ман ня і зро ка ва-ма-
тор най ка ар ды на цыі — ма-
ляванне па контуры і па 
клетках, лепка па ўзо ры; 
раз віц цё слыхавога ўспры-
ман ня і адвольнай увагі;
выхаваўчыя: выхаванне 
культуры зно сін у працэсе 
вучэбнага ўзае ма дзе ян ня

Слуханне казкі «Ліса, заяц 
і певень». Развіццё слыхавога 
ўспры ман ня. 
Складанне апавядання па сю-
жэтным малюнку па эпізодзе 
каз кі «Ліса, заяц і певень».
Выкананне вучэбных дзе ян няў 
у сі туа цыі выбару: гульнявое 
практыкаванне «Закончы ма-
люн кі» (выбар пра віль нага 
контуру малюнка, аргумента-
цыя свайго выбару).
Маляванне казачных герояў на 
лісце з раз лі ноў кай у клетку (па 
контуры). 
Развіццё зро ка ва-прас то ра вага 
ўспры ман ня і зро ка ва-ма тор-
най ка ар ды на цыі.
Праца з пластылінам. Лепка 
казачных герояў па ўласнай 
задуме.
Інсцэніроўка эпізоду казкі «Лі-
са, заяц і певень»

ВД, с. 41.
ВНД:
Мал. 5. Гульнявы персанаж 
вучэбнага да па мож ніка «Ало-
вак»
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 105. Праца з плас ты-
лінам. Дом з бярвення 
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў); пластылін (ва ўсіх 
вуч няў); маскі для ін сцэ-
ніроўкі казкі (на выбар нас-
таў ні ка)
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3 Успрыман-
не часавай 
працягласці

Адукацыйныя: асваенне 
вопыту ўспры ман ня часа-
вай працягласці — выка-
нанне вучэбнага за дан ня за 
пэў ны час; асваенне формы 
са ма ацэн кі выкананага за-
дання з дапамогай знакаў 
«+», «–», «?»; фар мі ра ван не 
ўмен ня планаваць дзе ян ні;
раз віва ючыя: раз віц цё ла-
гіч на га мыслення на аснове 
асваення прыёму сіс тэ ма-
ты за цыі; раз віц цё адволь-
най увагі і зро ка ва-ма тор-
най ка ар ды на цыі — выка-
нанне дзе ян няў па ўзо ры; 
раз віц цё звязнага маў лен-
ня: складанне апавядання 
па малюнку з незвычайным 
сюжэтам;
выхаваўчыя: выхаванне 
культуры зно сін у працэсе 
вучэбнага ўзае ма дзе ян ня; 
выхаванне каштоўнасных 
ад но сін да вучэбнага часу

Удзел у гутарцы пра каш тоў-
насць часу.
Развіццё ла гіч на га мыслення. 
Рашэнне ла гіч най задачы на  
сіс тэ ма ты за цыю.
Вызначэнне працягласці выка-
нання дзе ян няў: падрыхтоўка 
да працы; фармулёўка вучэб-
нага задання; выкананне і пра-
верка.
Развіццё адвольнай увагі і зро-
ка ва-ма тор най ка ар ды на цыі. 
Выкананне задання за пэўны 
час.
Кантрольна-ацэначная дзей-
насць: самаправерка і сама ацэн-
ка з дапамогай знаёмых дзецям 
знакаў «+», «–», «?».
Знаёмства з паняццем «агуль-
ная адзнака за працу», выразам 
«падвесці вынік».
Кантрольна-ацэначная дзей-
насць: практыкаванне ў вы зна-
чэн ні агульнай ацэнкі за выка-
наную працу на аснове наяўных 
прамежкавых адзнак

ВД, с. 42.
ВНД:
Мал. 5. Гульнявы персанаж 
вучэбнага да па мож ніка «Ало-
вак»
Мал. 6. Гульнявы персанаж 
вучэбнага да па мож ніка «Руч-
ка»
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 11. Знак для ар га ні за-
цыі вучэбнай сі туа цыі «Пра-
блема»
Мал. 44. Хлопчык
Мал. 51. Кот
Мал. 84. Бабуля
Мал. 85. Тата
Мал. 86. Сюжэт «У класе ка-
зачная фея»
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў); пясочны га дзі ннік 
(3 хвіліны)

Чатырнаццаты вучэбны дзень

1 Канструя-
ванне з геа-
метрычных 
фі гур па за-
думе і ўзо ры

Адукацыйныя: фар мі ра-
ван не ўмен ня выдзяляць 
геаметрычныя фі гуры з да-
памогай зрокавага расчля-
нення;
раз віва ючыя: раз віц цё 
творчага ўяў лен ня ў пра-
цэсе выкладвання фі гур; 
раз віц цё зро ка ва-прас то-
ра вага ўспры ман ня і зро-
ка ва-ма тор най ка ар ды на-
цыі — маляванне па клет-
ках, штры хоў ка; раз віц цё 
зрокавага ўспры ман ня на 
аснове ана лі зу, па раў нан ня 
і зна хо джан ня аднолькавых 
ма люн каў; раз віц цё ла гіч-
на га мыслення на аснове 
зна хо джан ня за ка на мер-
нас ці змен у радзе аб’ек-
таў; асваенне вопыту працы 
ў пары ў працэсе выканан-
ня вучэбнага задання;
выхаваўчыя: выхаванне 
культуры зно сін у працэсе 
вучэбнага ўзае ма дзе ян ня

Выдзяленне геаметрычных фі-
гур з дапамогай зрокавага рас-
члянення. 
Практыкаванне ў штрыхоўцы. 
Трансфі гурацыя з геа мет рыч-
ны мі фі гурамі: выкладванне 
геаметрычных фі гур па ўзо ры; 
выкладванне геаметрычных фі-
гур па задуме вуч няў. 
Праца ў пары: раз віц цё ўмен ня 
дамаўляцца пра спосаб выка-
нання задання — аб’яднаць свае 
трохвугольнікі і пабудаваць ад-
ну агульную фі гуру. Развіццё 
зрокавага ўспры ман ня: ана ліз, 
па раў нан не і знаходжанне ад-
нолькавых ма люн каў.
Знаходжанне за ка на мер нас ці 
змен у радзе аб’ектаў. Працяг 
узору на лісце з раз лі ноў кай 
у клетку.
Кантрольна-ацэначная дзей-
насць: самакантроль і сама-
ацэнка з дапамогай знакаў «+», 
«–», «?».
Прасторавая арыентацыя на 
ліс це ў клетку: замацаванне па-
няц цяў «права», «лева», «верх», 
«ніз», «над», «пад», «па між» 
і інш.

ВД, с. 43.
ВНД:
Мал. 5. Гульнявы персанаж 
вучэбнага да па мож ніка «Ало-
вак»
Мал. 6. Гульнявы персанаж 
вучэбнага да па мож ніка «Руч-
ка»
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 8. Знак «Праца ў пары»
Мал. 11. Знак для ар га ні за-
цыі вучэбнай сі туа цыі «Пра-
блема»
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў); набор геа мет рыч ных 
фі гур (ва ўсіх вуч няў); 4 трох-
ву гольнікі для дэманст ра цыі
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2 Маляван-
не на тэму 
«Школа»

Адукацыйныя: выяў лен-
не і сіс тэ ма ты за цыя ўяў-
лен няў вуч няў пра школу, 
працу нас таў ні ка; асваенне 
вопыту складання карцін-
нага плана апавядання; 
вызначэнне ўзроў ню псі-
ха ла гіч най кам форт насці 
вуч няў у розных вучэбных 
сі туа цыях;
раз віва ючыя: асэнсаванне 
новага сацыяльнага статусу 
вучня (вучаніцы); раз віц-
цё звязнага маў лен ня — 
складанне апавяданняў па 
сюжэтных малюнках, па 
зададзенай тэме; раз віц цё 
творчага ўяў лен ня;
выхаваўчыя: выхаванне 
культуры зно сін у працэсе 
вучэбнага ўзае ма дзе ян ня; 
выхаванне станоўчых ад но-
сін да школы, пачуцця го-
нару за званне «школьнік 
(вучань, вучаніца)»

Удзел у гутарцы пра школу.
Ка лек тыў нае складанне кар-
цін нага плана апавядання пра 
школу: вучэбны кабінет, урокі; 
адна класнікі, сябры; нас таў нік. 
Складанне ка лек тыў нага апа-
вядання пра школу з апорай на 
кар цін ны план. 
Пашырэнне ўяў лен няў вуч няў 
пра працу нас таў ні ка. Гульня-
вое практыкаванне «Што трэ-
ба?» (Выбар прад ме таў, якія 
вы ка рыс тоў вае нас таў нік у сва-
ёй працы). 
Ка лек тыў ная праверка, аргу-
ментацыя выбару.
Дыягностыка эмацыянальнага 
стану вуч няў: тэст «Мой на-
строй у школе».
Маляванне на тэму «Школа. 
Настаўнік. Школьныя сябры».
Выстава ма люн каў вуч няў, аб-
меркаванне работ

ВД, с. 44.
ВНД:
Мал. 4. Сюжэтны малюнак 
«Добры дзень, школа!» 
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 11. Знак для ар га ні за-
цыі вучэбнай сі туа цыі «Пра-
блема»
Мал. 14. Сюжэтны малюнак. 
Прывітанне вуч ня мі адзін 
аднаго
Мал. 15. Сюжэтны малюнак. 
Вучэбны клас. Пры ві тан не 
нас таў ні ка
Мал. 87. Сюжэтны малюнак. 
Настаўнік
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў); альбом для маля-
вання (ва ўсіх вуч няў)

3 Падрых-
тоў ка рукі 
да пісь ма. 
Развіццё 
графічных 
на вы каў: 
лі ніі з за-
круглен-
нем унізе, 
паўавал, 
круг

Адукацыйныя: асваенне 
асноў ных пра ві лаў пісь-
ма: захаванне пра віль най 
па сад кі, нахіленае раз мя-
шчэн не сшытка, уменне 
трымаць ручку; замаца-
ванне па няц цяў «рабочы 
радок» і «нерабочы радок», 
арыентаванне на ліс це ў лі-
ней ку; асваенне формы са-
ма ацэн кі выкананага задан-
ня з дапамогай лі ней кі;
раз віва ючыя: раз віц цё 
дробнай маторыкі пальцаў, 
ка ар ды на цыі кісці рукі; 
раз віц цё агульнанавучаль-
ных умен няў і на вы каў: 
умен ня карыстацца пісь мо-
вы мі пры ла да мі, выконваць 
пра ві лы гі гі е ны навучаль-
най працы; асваенне вопы-
ту кант роль на-ацэ нач най 
дзей нас ці ў працэсе ажыц-
цяў лен ня са ма ацэн кі;
выхаваўчыя: выхаванне 
культуры пісь мо вай мовы

Паў та рэн не пра ві лаў па сад-
кі пры пісь ме, раз мя шчэн ня 
сшытка на парце і пра віль нага 
трымання ручкі. 
Пальчыкавая гімнастыка 
«У гос ці да пальчыка вялікага». 
Замацаванне па няц цяў «рабо-
чы радок» і «нерабочы радок». 
Маляванне і пісь мо эле мен таў 
лі тар на лісце з раз лі ноў кай: ма-
ляванне вусеня, лісціка па кон-
туры; пісь мо эле мен таў лі тар. 
Кантрольна-ацэначная дзей-
насць: самакантроль і сама-
ацэнка выкананай працы з фік-
са цы яй на лінейцы са ма ацэн кі. 
Развіццё маторыкі рукі. Прак-
тыкаванне «Лістапад». Лепка 
з пластыліну «Вусень»

ВД, с. 45.
ВНД:
Мал. 6. Гульнявы персанаж 
вучэбнага да па мож ніка «Руч-
ка»
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 28. Плакат «Пра віль ная 
пасадка вучня за партай»
Мал. 29. Плакат «Пра віль на 
трымай ручку і размяшчай на 
парце сшытак» (для вуч няў, 
якія пішуць правай рукой)
Мал. 30. Плакат «Пра віль на 
трымай ручку і размяшчай на 
парце сшытак» (для вуч няў, 
якія пішуць левай рукой)
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў); пластылін (ва ўсіх 
вуч няў); калька

Пятнаццаты вучэбны дзень

1 Выдзяленне 
частак цэла-
га на аснове 
зрокавага 
ўспры ман ня 
і ўяў лен ня

Адукацыйныя: замаца-
ванне па няц цяў «цэлае» 
і «частка»; замацаванне па-
няц цяў «высокі» і «нізкі»; 
асваенне алгарытму апі сан-
ня цэлага па яго частках;
раз віва ючыя: раз віц цё ла-
гіч на га мыслення на аснове 
асваення аперацыі суадня-

Падвядзенне пад паняцце «цэ-
лае і яго частка». Удзел у эўры-
стыч най гутарцы.
Асваенне прыёму выдзялення 
часткі цэлага. Асваенне алга-
рытму апі сан ня цэлага па яго 
частках. 
Гульня «Пазнай прадмет па апі-
сан ні».

ВД, с. 46.
ВНД:
Мал. 5. Гульнявы персанаж 
вучэбнага да па мож ніка «Ало-
вак»
Мал. 6. Гульнявы персанаж 
вучэбнага да па мож ніка «Руч-
ка»
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
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сення па няц цяў «цэлае» — 
«частка»; раз віц цё зрокава-
га ўспры ман ня і адвольнай 
увагі;
выхаваўчыя: выхаванне 
культуры зно сін у працэсе 
вучэбнага ўзае ма дзе ян ня

Развіццё ла гіч на га мыслення 
на аснове асваення аперацыі 
суаднясення па няц цяў «цэлае» 
і «частка».
Лагічнае практыкаванне «Паз-
най цэлае па частцы». Рашэнне 
ла гіч най задачы.
Развіццё зрокавага ўспры ман-
ня. Практыкаванне «Высокі 
дах»

Мал. 11. Знак «Праблема»
Мал. 12. Знак «Пастка»
Мал. 25, 38, 39, 88, 89. Прад-
метныя ма люн кі для ла гіч най 
задачы. Кураня. Мядз ведзь. 
Заяц. Торт (цэлы). Торт раз-
дзе лены на 3 роўныя част кі
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў)

2 Асваенне 
прыё маў 
за па мі нан ня 
і ўзнаўлення 
на аснове 
зрокавай па-
мя ці

Адукацыйныя: асваенне 
прыёму за па мі нан ня на ас-
нове зрокавага ўспрымання 
прад ме таў; асваенне прыё-
му прыгадвання на аснове 
зрокавай апоры;
раз віва ючыя: раз віц цё зро-
кавай па мя ці, уяў лен ня, ад-
вольнай увагі;
выхаваўчыя: выхаванне 
культуры зно сін у працэсе 
вучэбнага ўзае ма дзе ян ня

Развіццё ўяў лен ня, трэніроўка 
зрокавай па мя ці: практыкаван-
не «Ялінка».
Трэніроўка зрокавай па мя ці: 
за па мі нан не прад ме таў з мэта-
вай устаноўкай; прыгадванне 
прад ме таў. 
Размалёўванне прад ме таў на 
аснове зрокавага за па мі нан ня 
колераў.
Рухавая гульня (на выбар нас-
таў ні ка)

ВД, с. 47—48.
ВНД:
Мал. 5. Гульнявы персанаж 
вучэбнага да па мож ніка «Ало-
вак»
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў)

3 Развіццё 
зро ка ва-
прас то ра вага 
ўспры ман ня 
і ка ар ды на-
цыі рухаў

Адукацыйныя: фар мі ра-
ван не ўмен ня выконваць 
практычныя дзе ян ні па 
ўзо ры; асваенне прыёму 
са ма ацэн кі выкананага за-
дання з дапамогай знакаў 
«+», «–», «?»;
раз віва ючыя: раз віц цё зро-
ка ва-прас то ра вага ўспры-
ман ня; раз віц цё ка ар ды на-
цыі рухаў кісці рукі, дроб-
най ма то рыкі паль цаў;
выхаваўчыя: выхаванне 
культуры зно сін у працэсе 
вучэбнага ўзае ма дзе ян ня

Паў та рэн не пра ві лаў па сад кі 
пры пісь ме, пра віль нага тры-
мання ручкі (алоўка). 
Пальчыкавая гімнастыка (на 
выбар нас таў ні ка). 
Развіццё зро ка ва-ма тор най ка-
ар ды на цыі. Маляванне ўзору 
(друкаваных лі тар) па кроп-
ках. Маляванне фі гур з памян-
шэннем іх памеру. Практыка-
ванне на каардынацыю рухаў 
з алоўкам у руцэ. 
Самамасаж пальчыкаў.
Злучэнне кропак па правіле. 
Практыкаванне ў штрыхоўцы 
з розным напрамкам руху.
Графічная дыктоўка. 
Кантрольна-ацэначная дзей-
насць: самакантроль і сама-
ацэнка

ВД, с. 49.
ВНД:
Мал. 5. Гульнявы персанаж 
вучэбнага да па мож ніка «Ало-
вак»
Мал. 6. Гульнявы персанаж 
вучэбнага да па мож ніка «Руч-
ка»
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 28. Плакат «Пра віль ная 
пасадка вучня за партай»
Мал. 29, 30. Плакаты «Пра-
віль на трымай ручку і раз-
мяшчай на парце сшытак» 
(для вуч няў, якія пішуць 
правай і левай рукой)
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў)

Шаснаццаты вучэбны дзень

1 Замацаван-
не прыё маў 
ла гіч на га 
мыслення: 
кла сі фі ка-
цыя, сэнса-
вае суадня-
сенне

Адукацыйныя: асваенне 
прыё маў абагульнення, 
кла сі фі ка цыі і групоўкі 
прад ме таў па паняційных 
і функцыянальных прыме-
тах; асваенне прыё маў за па-
мі нан ня на аснове сэнсавай 
су вя зі і групоўкі;
раз віва ючыя: раз віц цё ла-
гіч на га мыслення на асно-
ве ўста наў лен ня сэнсавых 
сувязяў і асваення апе ра-
цыі суаднясення па няц цяў 
«род» — «від»; раз віц цё 
адвольнага за па мі нан ня на 
аснове групоўкі; раз віц цё 
творчага ўяў лен ня ў пра-
цэсе малявання фі гур;

Усталяванне сэнсавай су вя зі 
па між прад ме та мі. 
Падбор пары на аснове сэнса-
вай су вя зі. Запамінанне слоў на 
аснове сэнсавай су вя зі.
Устаноўка на за па мі нан не ма-
люн каў. Узаемаправерка ў па-
рах. Запамінанне слоў на асно-
ве гру поўкі.
Практыкаванне ў за па мі нан ні 
прад ме таў без групоўкі. Узае-
маправерка ў парах. Групоўка 
прад ме таў: пасажырскі транс-
парт; водны транспарт; ляталь-
ныя апараты; будаўнічая тэх-
ніка.
Практыкаванне ў за па мі нан ні 
прад ме таў на аснове групоўкі. 

ВД, с. 50.
ВНД:
Мал. 5. Гульнявы персанаж 
вучэбнага да па мож ніка «Ало-
вак»
Мал. 6. Гульнявы персанаж 
вучэбнага да па мож ніка «Руч-
ка»
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 8. Знак «Праца ў пары»
Мал. 11. Знак для ар га ні за-
цыі вучэбнай сі туа цыі «Пра-
блема»
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў); альбом для маля-
вання (ва ўсіх вуч няў)
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выхаваўчыя: выхаванне 
культуры зно сін у працэсе 
вучэбнага ўзае ма дзе ян ня

Узаемаправерка ў парах. За па-
мінанне слоў на аснове слыха-
вога ўспры ман ня. 
Развіццё творчага ўяў лен ня: 
пераўтварэнне круга, пра ма ву-
голь ніка, квадрата

2 Развіццё 
творчага 
ўяў лен ня: 
фантазіра-
ванне

Адукацыйныя: фар мі ра-
ван не маў лен чых умен няў: 
выбар моўных сродкаў для 
перадачы сваіх па чуц цяў 
і эмоцый у ад па вед нас-
ці з маў лен чай сі туа цыяй; 
фар мі ра ван не ўмен ня вы-
значаць і абгрунтоўваць 
нерэальныя падзеі ў жыц ці 
чалавека;
раз віва ючыя :  раз віц-
цё звязнага маў лен ня — 
складанне апавяданняў па 
сюжэтных малюнках, па 
зададзенай тэме; раз віц цё 
здольнасці разумець эма-
цыянальны стан чалавека 
па міміцы; раз віц цё адволь-
най увагі;
выхаваўчыя: выхаванне 
па чуц цяў суперажыван-
ня, радасці ў дачыненні да 
навакольных; выхаванне 
культуры зно сін у працэсе 
вучэбнага ўзае ма дзе ян ня

Удзел у гутарцы з мэтай вы-
значэння нерэальных падзей 
у жыц ці чалавека.
Пошук недарэчнасцей на ма-
люнках, аргументацыя сваіх 
адказаў. 
Складанне небыліц па малюн-
ках і па ўласнай задуме.
Дыялогі ў парах па малюнках. 
Фантазіраванне, прыдумванне 
сваіх небыліц. 
Развіццё слыхавога ўспры-
ман ня. Слуханне апавядан-
ня «Асілкі» па Л. Яхніну або 
ўрыўка з апавядання М. Носава 
«Фантазёры» (на выбар нас таў-
ні ка).
Аналіз сі туа цый «Разбітая ва-
за», «Шайба!», «Злы сабака». 
Практыкаванне ў выбары моў-
ных сродкаў для перадачы сваіх 
па чуц цяў і эмоцый.
Праца ў парах: дыялогі ў па-
рах; разыгрыванне маў лен чых 
сі туа цый. 
Абмеркаванне эмоцый дзею-
чых асоб і сродкі іх выражэння.
Удзел у этычнай гутарцы «Ад-
роз ненне фантазіравання ад 
хлус ні (няпраўды)»

ВД, с. 51.
ВНД:
Мал. 5. Гульнявы персанаж 
вучэбнага да па мож ніка «Ало-
вак»
Мал. 6. Гульнявы персанаж 
вучэбнага да па мож ніка «Руч-
ка»
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 8. Знак «Праца ў пары»
Мал. 12. Знак для ар га ні за-
цыі вучэбнай сі туа цыі «Паст-
ка»
Мал. 91—93. Сюжэтны малю-
нак (эмоцыі чалавека). Раз бі-
тая ваза. Шайба! Злы сабака
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў)

3 Маляванне
на тэму
«Мая сям’я»

Адукацыйныя: пашырэн-
не ўяў лен няў вуч няў пра 
абавязкі дзіцяці ў сям’і, 
па сіль ную дапамогу да-
рослым; асваенне вопыту 
складання карціннага пла-
на апавядання;
раз віва ючыя: раз віц цё 
звязнага маў лен ня — скла-
данне апавядання пра сям’ю 
(радаводу) па алгарытме 
або карцінным плане; раз-
віц цё ла гіч на га мыслення 
на аснове прыёму кла сі фі-
ка цыі прад ме таў па функ-
цыянальных прыметах; 
раз віц цё творчага ўяў лен ня 
ў працэсе малявання;
выхаваўчыя: выхаванне 
за ці каўленасці гісторыяй 
сваёй сям’і, уважлівага 
стаў лен ня да бацькоў, дзя-
дуль і бабуль, блізкіх лю-
дзей; выхаванне культуры 
зно сін у працэсе вучэбнага 
ўзае ма дзе ян ня

Удзел у гутарцы пра каштоў-
насць сям’і ў жыц ці чалавека.
Ка лек тыў ная пабудова апоры 
ці карціннага плана для скла-
дання апавядання пра сям’ю 
(радаводу). 
Складанне звязнага апавядан-
ня пра сям’ю з апорай на кар-
цін ны план. 
Пашырэнне ўяў лен няў вуч няў 
пра абавязкі дзіцяці ў сям’і, па-
сільную дапамогу дарослым.
Удзел у гутарцы пра хатнюю 
працу дарослых і пра тую да-
памогу, якую дзеці могуць ім 
аказваць; пра на вы кі сама аб-
слу гоўвання дзіцяці. 
Выкананне вучэбнага задання 
па сюжэтных малюнках «Мае 
абавязкі ў сям’і».
Маляванне на тэму «Мая сям’я».
Выстава работ вуч няў, абмер-
каванне

ВД, с. 52.
ВНД:
Мал. 5. Гульнявы персанаж 
вучэбнага да па мож ніка «Ало-
вак»
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 16. Дзядуля 
Мал. 17. Мама
Мал. 43. Хлопчык высокага 
росту
Мал. 45. Хлопчык нізкага 
росту
Мал. 84. Бабуля
Мал. 85. Тата
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў); альбом для маля-
вання (ва ўсіх вуч няў)
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Сямнаццаты вучэбны дзень

1 Падрых-
тоў ка рукі 
да пісь ма. 
Развіццё 
графічных 
на вы-
каў: авал, 
паўавал

Адукацыйныя: асваенне 
асноўных пра ві лаў пісь-
ма: захаванне пра віль най 
па сад кі, нахіленае раз мя-
шчэн не сшытка, уменне 
трымаць ручку; замаца-
ванне па няц цяў «рабочы 
радок» і «нерабочы радок», 
арыентаванне на лісце ў лі-
ней ку; асваенне формы са-
ма ацэн кі выкананага задан-
ня з дапамогай лі ней кі;
раз віва ючыя: раз віц цё 
дробнай маторыкі пальцаў, 
ка ар ды на цыі кісці рукі; раз-
віц цё агульнанавучальных 
умен няў і на вы каў: умен-
ня карыстацца пісь мо вы мі 
пры ла да мі, выконваць пра-
ві лы гі гі е ны вучэбнай пра-
цы; асваенне вопыту кант-
роль на-ацэ нач най дзей нас-
ці ў працэсе ажыц цяў лен ня 
са ма ацэн кі;
выхаваўчыя: выхаванне 
культуры пісь мо вай мовы

Паў та рэн не пра ві лаў па сад-
кі пры пісь ме, раз мя шчэн ня 
сшытка на парце і пра віль нага 
трымання ручкі. 
Пальчыкавая гімнастыка «Са-
да віна». 
Замацаванне па няц цяў «рабо-
чы радок» і «нерабочы радок». 
Маляванне па контуры сада ві-
ны на лісце з раз лі ноў кай у лі-
ней ку. 
Кантрольна-ацэначная дзей-
насць: самакантроль і сама-
ацэн ка выкананай працы з фік-
са цы яй на лінейцы са ма ацэн кі. 
Развіццё маторыкі рукі. Прак-
тыкаванне «Садавіна і ягады»: 
штры хоўка, абвядзенне па 
контуры, выкананне ўзору па 
ўзо ры

ВД, с. 53.
ВНД:
Мал. 6. Гульнявы персанаж 
вучэбнага да па мож ніка «Руч-
ка»
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 28. Плакат «Пра віль ная 
пасадка вучня за партай»
Мал. 29. Плакат «Пра віль на 
трымай ручку і размяшчай на 
парце сшытак» (для вуч няў, 
якія пішуць правай рукой)
Мал. 30. Плакат «Пра віль на 
трымай ручку і размяшчай на 
парце сшытак» (для вуч няў, 
якія пішуць левай рукой)
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў); калька

2 Умацаванне 
зда роўя: за-
радка, заня-
так спортам

Адукацыйныя: выяў лен не 
і абагульненне ве даў вуч-
няў пра віды спорту; пашы-
рэнне ўяў лен няў вуч няў 
пра здаровы лад жыцця; 
фар мі ра ван не ўяў лен ня 
пра карысць зарадкі для 
зда роўя дзяцей, дарослых;
раз віва ючыя: раз віц цё 
ка ар ды на цыі рухаў у пра-
цэсе выканання фізічных 
практыка ванняў; раз віц цё 
зро ка ва-ма тор най ка ар-
ды на цыі — правядзенне 
плаўных лі ній па пунк ці ры, 
маляванне; раз віц цё звяз-
нага маў лен ня — складанне 
апавяданняў па сюжэтных 
малюнках, па зададзенай 
тэме;
выхаваўчыя: выхаванне 
пазітыўнага стаў лен ня да 
ранішняй зарадкі; выхаван-
не здаровага ладу жыцця

Удзел у гутарцы аб разна стай-
насці ві даў спорту.
Гульня з мячом «А яшчэ ве-
даю» (замацаванне назваў ві даў 
спорту і спартыўных гульняў).
Практыкаванне «Спорт — 
спарт смен» (раз віц цё маў лен-
ня). 
Практыкаванне «Спартыўны 
ін вентар» (складанне пар з ма-
люн каў). 
Адгадванне загадак па спар-
тыў най тэматыцы. Развіццё 
зро ка ва-ма тор най ка ар ды на-
цыі. Практыкаванне «Катаемся 
з гор кі» (правядзенне плаўных 
лі ній па пункціры). 
Гутарка пра зі мо выя віды спор-
ту. 
Практыкаванне «Што не так?» 
(дапаўненне дэталяў у малюн-
ку).
Практыкаванне «Паспрабуй 
па тра піць у мішэнь» (правя-
дзен не плаўных лі ній па пунк-
ціры).
Развіццё ка ар ды на цыі рухаў 
у працэсе выканання фізічных 
практыкаванняў. 
Гутарка аб карысці зарадкі для 
зда роўя дзяцей і дарослых. 
Рухавая гульня (на выбар нас-
таў ні ка)

ВД, с. 54.
ВНД:
Мал. 5. Гульнявы персанаж 
вучэбнага да па мож ніка «Ало-
вак»
Мал. 6. Гульнявы персанаж 
вучэбнага да па мож ніка «Руч-
ка»
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 10. Знак «Адказ хорам»
Мал. 11. Знак для ар га ні за-
цыі вучэбнай сі туа цыі «Пра-
блема»
Мал. 18—22. Сюжэтныя ма-
люн кі на тэму «Спар тыў ныя 
гульні з мячом»: «Футбол», 
«Баскетбол», «Валейбол», 
«Тэніс», «Рэгбі»
Мал. 92. Сюжэтны малюнак 
«Шайба!»
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў); мяч
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3 Маляванне
на тэму
«Мой сябар, 
мае сябры»

Адукацыйныя: выяў лен-
не ўяў лен няў вуч няў пра 
паняцці «сябар», «сяб-
роў ст ва»; фар мі ра ван не 
ўмен ня мірыцца, прасіць 
прабачэння ў сябра; пашы-
рэнне ўяў лен няў вуч няў 
аб дзі цячых гульнях, заха-
пленнях, музычных інст ру-
ментах;
раз віва ючыя: раз віц цё 
звязнага маў лен ня — скла-
данне апавяданняў па сю-
жэт ных малюнках, па зада-
дзенай тэме; раз віц цё твор-
чага ўяў лен ня;
выхаваўчыя: выхаванне 
культуры зно сін у працэсе 
вучэбнага ўзае ма дзе ян ня; 
выхаванне станоўчага стаў-
лен ня да школьных сяброў, 
ад на клас ні каў

Самастойнае складанне апавя-
дання пра сваіх сяброў (з дзі-
ця чага сада, са школы, з двара). 
Удзел у гутарцы пра сяб роўст ва 
і сяброў, пра прымі рэнне пасля 
спрэчкі. 
Абыгрыванне сі туа цыі «Як пра-
сіць прабачэння». 
Удзел у гутарцы аб сапраўдных 
сябрах з апорай на словы прас-
луханай песні «Вось што зна-
чыць сапраўдны, верны сябар».
Складанне звязнага апавядан-
ня па сюжэтных малюнках 
«Хлопчык сустракае сябра», 
«Сябар падарыў шчаня», «Свя-
точнае чаяпіцце», «Хлопчык 
пра во дзіць сябра дадому».
Удзел у гутарцы пра захапленні 
дзяцей і дзіцячыя гульні. 
Практыкаванне на мадэляван-
не колькасных ад но сін і пашы-
рэнне ўяў лен няў аб музычных 
інст ру ментах. 
Маляванне на тэму «Мой ся-
бар, мае сябры».
Выстава работ вуч няў, абмер-
каванне

ВД, с. 55.
ВНД:
Мал. 5. Гульнявы персанаж 
вучэбнага да па мож ніка «Ало-
вак»
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 8. Знак «Праца ў пары»
Мал. 94—97. Сюжэтныя ма-
люн кі. Хлопчык сустракае 
сябра. Сябар падарыў шчаня. 
Святочнае чаяпіцце. Хлоп-
чык праводзіць сябра дадому.
Каляровыя алоўкі, альбом 
для малявання (ва ўсіх вуч-
няў). Аўдыязапіс песні «Вот 
что значит на стоя щий, вер-
ный друг» з м/ф «Тим ка 
и Дим ка» (сл. М. Пляц коў-
ска га, муз. Б. Са вель е ва)

Васямнаццаты вучэбны дзень

1 Часавыя 
ўяў лен ні: 
год, месяц, 
пара года

Адукацыйныя: высвятлен-
не ўяў лен няў вуч няў пра 
месяцы года, календары; за-
мацаванне ве даў па сля доў-
насці дзён тыдня; знаёмства 
з мадэллю календара; асва-
енне прыёму мадэлявання 
(на мадэлі «Поры года»);
раз віва ючыя: раз віц цё 
ўмен ня зна хо дзіць зака-
намернасць змен у радзе 
аб’ек таў; раз віц цё звязнага 
маў лен ня: складанне апа-
вядання па серыі сюжэтных 
ма люн каў; раз віц цё зро ка-
ва-ма тор най ка ар ды на-
цыі — маляванне;
выхаваўчыя: выхаванне 
культуры зно сін у працэсе 
вучэбнага ўзае ма дзе ян ня

Знаёмства з мадэллю календара:
мадэль тыдня;
мадэль месяца;
мадэль года. 
Практыкаванне «Што змя ні-
лася?» для замацавання паняц-
ця «пара года». 
Знаходжанне ад роз нен няў на 
сюжэтных малюнках «Поры 
года»: зіма, вясна, лета, восень. 
Вызначэнне за ка на мер нас ці 
ў парадку сюжэтных ма люн каў: 
«Ці можна памяняць малюн кі 
месцамі? Чаму?». 
Стварэнне мадэлі пораў года.
Замацаванне ве даў пра поры 
года: практыкаванне «Змяні па-
ру года»; практыкаванне «Пад-
бяры занятак для пары года». 
Замацаванне ве даў назваў ме-
ся цаў (загадкі)

ВД, с. 56.
ВНД:
Мал. 5. Гульнявы персанаж 
вучэбнага да па мож ніка «Ало-
вак»
Мал. 6. Гульнявы персанаж 
вучэбнага да па мож ніка «Руч-
ка»
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 10. Знак «Адказ хорам»
Мал. 11. Знак «Праблема»
Мал. 98—101. Сюжэтныя ма-
люн кі на тэму «Поры года»: 
«Зіма», «Вясна», «Лета», 
«Восень»
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў); календары (ад рыў-
ны, насценны, пера кід ны, 
кішэнны); кішэнныя кален-
дары (ва ўсіх вуч няў)

2 Выкананне 
дзе ян няў 
па слоўнай 
інструкцыі

Адукацыйныя: фар мі ра-
ван не ўмен ня выконваць 
практычныя дзе ян ні па 
слоў най інструкцыі нас таў-
ні ка; замацаванне па няц-
цяў «направа», «налева»; 
асваенне вопыту ў змене 
прымет прад ме таў;

Замацаванне па няц цяў «напра-
ва», «налева».
Практыкаванне «Напрамак па-
лёту». 
Пальчыкавая гімнастыка (на 
выбар нас таў ні ка). 
Практыкаванне ў змене памеру 
фі гуры. 

ВД, с. 57.
ВНД:
Мал. 5. Гульнявы персанаж 
вучэбнага да па мож ніка «Ало-
вак»
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў)
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раз віва ючыя: раз віц цё 
ла гіч на га мыслення на 
аснове знаходжання за ка-
на мер нас ці змен у радзе 
аб’ек таў; раз віц цё зро ка ва-
прас то ра вага ўспры ман ня 
і зро ка ва-ма тор най ка ар-
ды на цыі; раз віц цё на вы-
каў кант роль на-ацэ нач най 
дзей нас ці з дапамогай зна-
каў «+», «–», «?»;
выхаваўчыя: выхаванне 
культуры зно сін у працэсе 
вучэбнага ўзае ма дзе ян ня

Практыкаванне ў змене фор-
мы і колеру фі гуры. Практы-
каванне на каардынацыю рухаў 
з алоў кам у руцэ. 
Практыкаванні для пальчыкаў.
Маляванне па клетках.
Кантрольна-ацэначная дзей-
насць: самакантроль і сама-
ацэнка з дапамогай знакаў «+», 
«–», «?»

3 Асваенне 
прыёму
паслядоў-
нага ана лі зу

Адукацыйныя: фар мі ра-
ван не ўяў лен няў аб коль-
касных ад но сі нах; фар мі-
ра ван не ўмен ня выдзя-
ляць прыметы прад ме таў; 
асваенне па сля доў насці 
выканання практычных 
дзе ян няў; асваенне прыё-
му са ма ацэн кі выкананага 
задання з дапамогай зна каў 
«+», «–», «?»;
раз віва ючыя: раз віц цё ад-
вольнай увагі і па мя ці; раз-
віц цё зро ка ва-прас то ра вага 
ўспры ман ня і зро ка ва-ма-
тор най ка ар ды на цыі;
выхаваўчыя: выхаванне 
культуры зно сін у працэсе 
вучэбнага ўзае ма дзе ян ня

Асваенне прыёму паслядоўнага 
ана лі зу. 
Ка лек тыў ная праца: параў-
наль ны аналіз двух ма люн каў; 
складанне схематычнага плана; 
планаванне работы. 
Самастойная праца: практыка-
ванне «Аднолькавыя ма люн кі».
Кантрольна-ацэначная дзей-
насць: самаацэнка і ўзае ма ацэн-
ка з дапамогай знакаў «+», «–», 
«?».
Фарміраванне ўяў лен ня аб 
роўнай коль кас ці: выкананне 
вучэбнага задання «Фігуры 
з аднолькавай колькасцю кле-
так размалюйце адным коле-
рам». Абмеркаванне па сля доў-
насці выканання задання. 
Самаацэнка з дапамогай зна каў 
«+», «–», «?».
Фарміраванне ўмен ня вы-
дзя ляць прыметы прад ме таў: 
дыдактычныя гульні і прак ты-
ка ван ні (па меркаванні нас таў-
ні ка)

ВД, с. 58.
ВНД:
Мал. 5. Гульнявы персанаж 
вучэбнага да па мож ніка «Ало-
вак»
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 8. Знак «Праца ў пары»
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў)

Дзевятнаццаты вучэбны дзень

1 Замацаван-
не прыё маў 
ла гіч на га 
мыслення: 
па раў нан не, 
абагульнен-
не, сэнсавае 
суаднясенне

Адукацыйныя: асваенне 
прыёму па раў нан ня — зна-
хо джанне падабенства і ад-
роз нення паміж прад ме та-
мі; замацаванне прыёму 
абагульнення і кла сі фі ка-
цыі прад ме таў па розных 
прыметах; замацаванне па-
няц цяў «цэлае» і «частка»;
раз віва ючыя: раз віц цё ла-
гіч на га мыслення на аснове 
па раў нан ня прад ме таў; раз-
віц цё адвольнай увагі; на зі-
ран не над шматзначнасцю 
слоў;
выхаваўчыя: выхаванне 
культуры зно сін у працэсе 
вучэбнага ўзае ма дзе ян ня

Асваенне прыёму па раў нан ня 
прад ме таў.
Складанне пар прад ме таў на 
аснове абагульнення.
Выдзяленне агульных і адмет-
ных прымет прад ме таў. 
Выдзяленне часткі цэлага. 
На зі ран не над шматзначнасцю 
слоў. 
Супастаў лен не прад ме таў па 
функцыянальных прыметах. 
Практыкаванне «Знайдзі па-
ру».
Фарміраванне ўмен ня вы-
дзя ляць прыметы прад ме таў: 
дыдактычныя гульні і прак ты-
ка ван ні (па меркаванні нас таў-
ні ка)

ВД, с. 59.
ВНД:
Мал. 5. Гульнявы персанаж 
вучэбнага да па мож ніка «Ало-
вак»
Мал. 6. Гульнявы персанаж 
вучэбнага да па мож ніка «Руч-
ка»
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 11. Знак «Праблема»
Мал. 39, 82, 83, 90. Прадмет-
ныя ма люн кі. Заяц. Яблык. 
Персік. Вавёрка
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў)
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2 Падрых-
тоў ка рукі 
да пісь ма. 
Развіццё 
ка ар ды на-
цыі руху, 
графічных 
на вы каў

Адукацыйныя: фар мі ра-
ван не ўмен ня выдзяляць 
прыметы прад ме таў; асва-
енне вопыту правядзення 
па сля доўнага ана лі зу на 
аснове па раў нан ня;
раз віва ючыя: раз віц цё ад-
вольнай увагі; раз віц цё зро-
ка ва-прас то ра вага ўспры-
ман ня і зро ка ва-ма тор най 
ка ар ды на цыі;
выхаваўчыя: выхаванне 
культуры зно сін у працэсе 
вучэбнага ўзае ма дзе ян ня

Развіццё адвольнай увагі. Па-
раў нан не прад ме таў. Практы-
каванне «Аднолькавыя пара-
соны».
Развіццё зро ка ва-ма тор най ка-
ар ды на цыі: маляванне па ўзо ры 
другой сіметрычнай часткі ма-
люнка «Матылёк», «Кветка».
Размалёўванне ма люн каў па 
ўласнай задуме.
Пальчыкавая гімнастыка (на 
выбар нас таў ні ка).
Развіццё ка ар ды на цыі рухаў.
Практыкаванне «Плаўныя лі-
ніі». Правядзенне плаўных лі-
ній па пункціры. 
Праца з пластылінам. Лепка 
«Рознакаляровыя колцы». Пе-
ра ўтварэнне фі гур з плас ты-
ліну (па задуме вуч няў)

ВД, с. 60.
ВНД:
Мал. 5. Гульнявы персанаж 
вучэбнага да па мож ніка «Ало-
вак»
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў); пластылін (ва ўсіх 
вуч няў)

3 Мадэляван-
не колькас-
ных ад но сін

Адукацыйныя: асваенне 
прыёму ўпарадкавання 
прад ме таў (па вышыні); 
асва енне прыёму мадэля-
вання колькасных ад но сін; 
вызначэнне ўзаемнага раз-
мя шчэн ня прад ме таў (зле-
ва, справа, за, перад, паміж, 
побач);
раз віва ючыя: раз віц цё ла-
гіч на га мыслення; раз віц цё 
сін таксічнага ладу маў лен-
ня: пабудова маў лен чых 
канструкцый з пры на зоў-
ні кам «паміж», «справа», 
«злева», «перад» і інш.; раз-
віц цё на вы каў кант роль на-
ацэ нач най дзей нас ці ў пра-
цэсе са ма ацэн кі выкананага 
задання з дапамогай знакаў 
«+», «–», «?»;
выхаваўчыя: выхаванне 
культуры зно сін у працэсе 
вучэбнага ўзае ма дзе ян ня

Пашырэнне ўяў лен няў вуч няў 
пра рас лі ны (ягады).
Упарадкаванне прад ме таў па 
адной прымеце (вышыні): прак-
тыкаванне «Расстаў круж кі».
Вызначэнне ўзаемнага раз мя-
шчэн ня прад ме таў. Пабудова 
маў лен чых канструкцый з пры-
на зоў ні кам «справа», «злева», 
«паміж», «перад», «за», «по-
бач».
Лічэнне прад ме таў. Мадэляван-
не колькасных ад но сін. Прак-
тыкаванне «Столькі — колькі». 
Кантрольна-ацэначная дзей-
насць: самакантроль і сама-
ацэн ка з дапамогай знакаў «+», 
«–», «?».
Задачы на трэніроўку ўвагі і ад-
вольнасці пераключэння.
Выкарыстанне матэматыч-
ных ве даў у жыц ці чалавека. 
Удзел у гутарцы пра значэнне 
матэматычных ве даў. Слухан-
не казкі «Разумны мужык». 
Аналіз матэматычных дзе ян-
няў па сюжэце казкі «Разумны 
мужык»

ВД, с. 61.
ВНД:
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 11. Знак для ар га ні за-
цыі вучэбнай сі туа цыі «Пра-
блема»
Мал. 102. Ілюстрацыі да каз-
кі «Разумны мужык»
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў)

Дваццаты вучэбны дзень

1 Правы 
і абавязкі 
вуч няў

Адукацыйныя: знаёмства 
з паняццем «права»; фар мі-
ра ван не першапачатковага 
ўяў лен ня аб правах дзіцяці; 
супастаў лен не па няц цяў 
«права» і «пра ві лы», паўтор 
школьных пра ві лаў па во-
дзін;
раз віва ючыя: раз віц цё пра-
вавой свядомасці — усве-
дам ленне таго, што кожны

Знаёмства з паняццем «пра-
ва»: слуханне аповеду нас таў-
ні ка пра зараджэнне права, 
пра Усеагульную Дэкларацыю 
пра воў чалавека, Дэкларацыю 
пра воў дзіцяці і Канвенцыю аб 
правах дзіцяці. 
Знаёмства з асноўнымі правамі 
дзіцяці (на прыкладзе казач-
ных сюжэтаў):
права на жыццё;

ВД, с. 62.
ВНД:
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 8. Знак «Праца ў пары»
Мал. 9. Знак «Праца ў групе»
Мал. 10. Знак «Адказ хорам»
Плакат «Правілы нашага 
класа»; каляровыя алоўкі 
(ва ўсіх вуч няў); аўдыя за пісы 
песень: «Пе сен ка про куз не-
чи ка» з м/ф «При клю чения
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Заканчэнне

1 2 3 4 5

чалавек ад нараджэння на-
дзелены правамі (на жыц-
цё; на пражыванне ў сям’і; 
на абарону гонару і год-
нас ці; на медыцынскую 
дапамогу; на адукацыю; на 
адпачынак і інш.); раз віц цё 
ўмен ня суад но сіць правы 
дзі ця ці з рэаль ны мі жыц-
цё вы мі сі туа цыя мі і казач-
ны мі сю жэ тамі; раз віц цё 
ву чэб на-ка муні ка тыў ных 
умен няў, на вы каў наву-
чальнага су пра цоў ніцтва — 
умен ня працаваць у калек-
тыве, у групах (парах), 
вес ці дыялог з ад на клас ні-
ка мі, пра віль на выказваць 
сваю думку, даказваць свой 
пункт гле джан ня, слухаць 
ін шых;
выхаваўчыя: выхаванне 
гра мадзянскасці, свядомых 
ад но сін да сваіх правоў, па-
ва гі да правоў навакольных 
лю дзей; выхаванне мараль-
ных якасцей асобы, нор маў 
па во дзін

права на адукацыю;
права на ахову i ўмацаванне 
зда роўя;
права на адпачынак;
права на пражыванне ў сям’і;
права на абарону гонару і год-
насці. 
Супастаў лен не па няц цяў «пра-
ва» і «пра ві лы». 
Паў та рэн не пра ві лаў па во дзін 
вуч няў у школе: на ўроку і пе-
рапынку.
Праца ў парах або групах: аб-
меркаванне ад но сін герояў 
вер шаў да сваіх цацак (вершы 
А. Барто «Мішка», «Зайка»).
Аргументацыя сваіх адказаў 
з выкарыстаннем атрыманых 
на ўро ку ве даў аб правах дзі-
ця ці.
Ка лек тыў ная праца: практыка-
ванне «Дакажы слоўца». 
Замацаванне пра ві лаў выкары-
стання знака «Адказ хорам»

Не знай ки» (муз. У. Ша ін-
скага, сл. М. Носава); «Че му 
учат в шко ле» (муз. У. Ша-
ін скага, сл. М. Пляц коў ска-
га); «На прививку! Первый 
класс…» (муз. У. Сакалова, 
сл. С. Мі хал кова); «Пе сен ка 
львен ка и ч ере па хи» з м/ф 
«Как льве нок и че ре па ха пе-
ли пес ню» (муз. Г. Гладкова, 
сл. С. Казлова); «Пе сен ка ма-
мон тен ка» з м/ф «Мама для 
мамонтенка» (муз. У. Ша ін-
ска га, сл. Д. Ня пом ня шча га); 
«Пес ня Че бу раш ки» з м/ф 
«Че бу раш ка» (муз. У. Ша ін-
ска га, сл. Э. Успенскага)

2 Знаёмства 
з ву чэб ны мі 
прад ме та мі

Адукацыйныя: знаёмства 
з новымі ву чэб ны мі прад-
ме та мі; замацаванне школь-
ных пра ві лаў; асэнсаванне 
сацыяльнага статусу вучня 
(вучаніцы);
раз віва ючыя: раз віц цё па-
зна валь нага інтарэсу; раз-
віц цё звязнага маў лен ня — 
складанне апавяданняў па 
сюжэтных малюнках, па за-
дадзенай тэме, па апорных 
словах;
выхаваўчыя: выхаванне 
ста ноўчых ад но сін да шко-
лы, пачуцця гонару за зван-
не «школьнік (вучань, ву ча-
ні ца)»; выхаванне культуры 
зно сін у працэсе вучэбнага 
ўзае ма дзе ян ня

Стварэнне гульнявой сі туа цыі 
«Пісьмо ад мудрай Савы». Чы-
танне пісь ма-віншавання.
Праходжанне гульнявых вы-
пра баванняў для сапраўд ных 
школьнікаў: адгадванне загадак 
аб школе, вучэбных прыладах, 
чытанне на памяць вер шаў, вы-
кананне песень, удзел у кон-
курсах і віктарынах. У якас ці 
ўзна гарод вучні атрым ліва юць 
медалі або пасведчанні «са-
праўд ных» школьнікаў.
Аповед нас таў ні ка аб вучэбных 
прадметах. 
Выкананне гульнявых за дан-
няў па вучэбных прадметах. 
Дыягностыка: вывучэнне ву-
чэбных пераваг вуч няў.
Знаёмства з падручнікамі: вуч-
ні атрымліваюць ад нас таў ні ка 
падручнікі і вучэбныя да па-
мож нікі па ўсіх вучэбных прад-
метах, разглядаюць іх

ВД, с. 63.
ВНД:
Мал. 7. Знак «Паднятая рука»
Мал. 10. Знак «Адказ хорам»
Каляровыя алоўкі (ва ўсіх 
вуч няў); канверт ад казач-
нага персанажа з ву чэб ны мі 
за дан нямі; карта школьнай 
краі ны з выс па мі (на ву чаль-
ны мі прад ме та мі); пад руч-
ні кі і вучэбныя да па мож ні кі 
па ўсіх вучэбных прадметах; 
аўдыя за піс пес ні «Че му учат 
в шко ле» (сл. М. Пляц коў-
ска га, муз. У. Ша інскага)

3 Свята «Пасвячэнне ў вучні»
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Навучанне грамаце (навучанне чытанню)

Агульная колькасць гадзін — 90

Клышка, А. Буквар : падруч. для 1 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай навучання : для работы ў кл. / 
А. Клышка. — Мінск : НІА, 2014.

№ 
урока 
і дата

Тэма вучэбнага 
занятку

Коль-
касць 
гадзін

Мэты і задачы вывучэння тэмы Характарыстыка ас ноў ных ві даў дзейнасці 
Ста-

ронкі 
б ук ва ра

1 2 3 4 5 6

Падрыхтоўчы (далі тарны) перыяд (6 г)

1 Буквар — 
першая ву-
чэбная кніга

1 Знаёмства з падручнікам «Бук-
вар», пашырэнне ўяў лен няў 
дзяцей аб мове як сродку зно сін 
па між людзьмі, аб кнізе — ас ноў-
ным да па мож ні ку вывучэння 
мовы, фар мі ра ван не маў лен чых 
умен няў вуч няў

Знаёмства з падручнікам «Буквар». Ад-
гадванне загадак (кніга, бусел, буквар). 
Аповед нас таў ні ка «Як да нас прыйшла 
кніга», якое значэнне мае яна ў жыц ці 
чалавека. Першасныя звесткі пра пер-
шадрукара Ф. Скарыну, яго дзейнасць. 
Маляванне на тэму «Родныя мясціны»

2—3

2 Сказ. Выдзя-
ленне ска заў 
з мовы

1 Даць уяў лен не пра сказ і яго 
функ цыі, вучыць выдзяляць 
сказ у моўнай плыні, за піс ваць 
і чытаць яго на аснове схем, ву-
чыць выдзяляць сказы з тэксту, 
складаць сказы па малюнках; 
фар мі ра ваць маў лен чыя здоль-
нас ці вуч няў

Увядзенне паняцця «сказ». Знаёмства 
з сэнсавай і ін та на цыйнай закончанас-
цю ска заў. Гульнёвае прак ты ка ван не 
«Слухай уважліва» (нас таў нік вы маў-
ляе сказы, вучні кулачком ставяць кроп-
ку). Графічны запіс ска заў (схема сказа). 
Чытанне ска заў па схемах. Слоў нае ма-
ляванне па малюнку ў буквары, ка лек-
тыў нае са стаў лен не ска заў, аб’яд на ных 
тэмай «На лузе летам»

4—5

3 Сказ і слова.
Складанне 
ска заў па 
малюнках

1 Фар мі ра ван не ў вуч няў уяў-
лен ня пра слова, умення ад роз-
ні ваць слова і сказ, выдзяляць 
слова са сказа, мадэляваць сказ 
пры дапамозе палосак-слоў, 
складаць сказы з двух слоў па 
малюнках і суадносіць іх са схе-
ма мі, фар мі ра ван не маў лен чых 
здольнасцей вуч няў

Дыдактычная гульня «Пазнай прадмет» 
(нас таў нік называе слова — дзеці паказ-
ваюць прадмет). Дыдактычная гульня 
«Слова альбо не» з апорай на прадмет-
ныя малюнкі (певень, стул, шума, ліса, 
мод). Прыдумванне ска заў па малюнках 
з дадзенай колькасцю слоў, з апорай на 
схемы. Па дзел ска заў на словы. Чытанне 
ска заў па схемах. Складанне ска заў па 
малюнку. Графічны запіс ска заў. Кропка 
ў канцы сказа

6—7

4 Зычныя гукі 1 Фар мі ра ван не ўяў лен ня пра гукі 
мовы на падставе звычайных 
уяў лен няў дзяцей пра значэнне 
гэтага паняцця; навучанне вы-
дзя ленню зычных гукаў на па-
чатку слова, раз віц цё слыхавога 
ўспры ман ня і фанематычнага 
слыху на аснове выдзялення 
першага гука ў слове, фар мі ра-
ван не маў лен чых здольнасцей 
вуч няў

Асваенне прыёму інтанавання: праця-
глае вы маў лен не гукаў у слове для іх 
вы дзя лен ня; на зі ран не за вы маў лен нем 
гу каў у слове, за залежнасцю лек січ на га 
значэння слова ад яго гукавога складу. 
Гульнёвае прак ты ка ван не «Пе ра клад-
чы кі» (сярод «іншамоў ных слоў» пачуць 
сапраўднае слова: сук-бар — бар-сук). 
Работа з прад мет ны мі ма люн ка мі, вы-
дзя лен не першага гука, увядзенне па-
няцця і схемы «зычны гук»

8

5 Цвёрдыя 
і мяк кія 
з ычныя гукі

1 Фар мі ра ван не ўмен ня выдзя-
ляць гукі ў слове, раз віц цё ўмен-
ня выдзяляць зычны гук у па-
чатку слова, ад роз ні ваць на слых 
і ў вы маў лен ні цвёрдыя і мяк кія 
зычныя гукі; раз віц цё слыхаво-
га ўспрымання і фанематычнага 
слыху, вуснага маў лен ня вуч няў

Засваенне прыёму інтанавання: праця-
глае вы маў лен не гукаў у слове для іх 
вы дзя лення; на зі ран не за вы маў лен нем 
гу каў у слове, за залежнасцю лек січ нага 
значэння слова ад яго гукавога складу. 
Работа з прад мет ны мі ма люн ка мі, вы-
дзя лен не першага гука, увядзенне па-
няцця і схемы «зычны гук», «мяк кі зыч-
ны гук», «цвёрды зычны гук». Гульнёвыя 
прак ты ка ван ні: «Чуйныя вушкі» (па раў-

9
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нан не вы маў лен ня зычных гукаў: лапа — 
ліпа, кот — кіт), «Наадваротка» (зубра-
ня — зебраня)

6 Зычныя гукі 
і іх лі та ры.
П азакласнае 
чытанне. 
Кніжкі-
маляванкі 
«Мая першая 
кніга»

1 Фар мі ра ван не фанематычна-
га слыху, раз віц цё ўмен ня вы-
лучаць зычны ў пачатку слова; 
раз віц цё ўмен ня ад роз ні ваць 
у вуснай мове цвёрдыя і мяк кія 
зычныя гукі, вучыць разумець іх 
сэн са адрознівальную ролю; раз-
віц цё ці каўнасці да кнігі, фар мі-
ра ван не ўмен ня арыентавацца 
ў кнізе (вокладка, назва кнігі)

Прак ты ка ван ні ў вылучэнні гукаў 
у слове, зычных гукаў, цвёрдых і мяк кіх 
зычных гукаў. Прак ты ка ван ні «Пазнач 
гук», «Вызнач першы гук», «Так ці не» 
(вызначэнне зычных гукаў), «Чытаем 
па малюнках» (па першых гуках выяў 
на прадметных малюнках угадаць слова. 
Напрыклад, мышка — апельсін — кні-
га, атрымаем слова МАК). Знаёмства 
з кніж ка мі-маляванкамі серыі «Мая пер-
шая кніжка», разгляд кніжак, чытанне 
вер шаў, адказы на пы тан ні па прачыта-
ным. Афармленне выставы кніг «Мая 
першая кніга»

10

Букварны (ас ноў ны) перыяд (70 г)

7 Гукі [с], [с’].
Літары С, с

1 Знаёмства вуч няў з гукамі [с], 
[с’], і лі та рай, якая іх абазна-
чае, са дзей ні чаць іх трываламу 
засваенню, раз віц цё фанема-
тычнага слыху, фар мі ра ван не 
ўмен ня выдзяляць гукі ў мове, 
узбагачэнне слоў ні ка ва га запасу 
вуч няў

Падрыхтоўка да дзялення слоў на скла-
ды: гульнёвае прак ты ка ван не «Лясная 
школа» (Хто ў лесе жыве? Лі…(-са), 
во…(-жык). Адгадванне загадак. Вы-
лучэнне гукаў [с], [с’] у словах, гукавы 
аналіз слоў, работа са схе ма мі абазна-
чэння цвёрдага і мяккага зычнага гука. 
Знаёмства з лі та ра мі С, с. Адпрацоўка 
пра віль нага вы маў лен ня гукаў (дыдак-
тычная гульня «Помпа», паветра вы хо-
дзіць з помпы і свішча: с-с-с). Праца над 
скорагаворкамі, разгадванне рэбуса

11 

8 Гукі [п], [п’]. 
Лі та ры П, п

1 Знаёмства вуч няў з гукамі [п], 
[п’] і лі та рай, якая іх абазна-
чае, раз віц цё ўмен ня ад роз ні-
ваць гукі [п], [п’] і лі та ры п, П 
ад іншых гукаў і  лі тар; са дзей-
ні чаць замацаванню гра фіч на-
га вобраза друкаванай лі та ры; 
узбагачэнню слоў ні ка ва га запа-
су, раз віц цю вуснага маў лен ня 
вуч няў

Выдзяленне гукаў [п], [п’] у словах, гу-
кавы аналіз слоў, гра фіч ны аналіз лі та-
ры П. Гульнёвае прак ты ка ван не «Пачуй 
гук» (вылучэнне слоў з гукамі [п], [п’]). 
Ка лек тыў нае са стаў лен не апавядання 
па малюнку, адказы на пы тан ні, падбор 
загалоўка да тэксту

12 

9 Гукі [м], [м’]. 
Лі та ры М, м

1 Знаёмства вуч няў з гукамі [м], 
[м’] і лі та рай, якая іх абазначае, 
раз віц цё ўмен ня ад роз ні ваць 
гукі [м], [м’] і лі та ры м, М ад 
іншых гукаў і  лі тар; замацаван-
не вывучаных лі тар, раз віц цё 
маў лен ня вуч няў шляхам скла-
дання апавядання па сюжэтным 
малюнку, слыхавых успры ман-
няў, узбагачэнне слоў ні ка ва га 
запасу вуч няў па тэме «Транс-
парт»

Гульнёвае прак ты ка ван не «Магазін» 
(пакупка пра дук таў, у словах-назвах 
якіх ёсць гукі [с], [с’], [п], [п’] з апорай 
на прадметныя малюнкі. Выдзяленне 
гу каў [м], [м’] у словах, гукавы ана ліз 
слоў, гра фіч ны аналіз лі та ры М. Рабо-
та па малюнку, адказы на пы тан ні па 
тэме «Транспарт. Яго віды». Гульнёвае 
прак ты ка ван не «Я ў транспарце» (аб-
меркаванне з вучнямі правілаў па во дзін 
у транспарце)

13 

10 Гук [т]. 
Лі та ры Т, т

1 Пазнаёміць вуч няў з гукам [т] 
і лі та ра мі Т, т, акцэнтаваць ува-
гу на тым, што гук [т] у словах 
ніколі не бывае мяк кім; са дзей-
ні чаць замацаванню гра фіч на га 
вобраза друкаванай лі та ры; раз-
ві ваць маў лен не вуч няў

Паўтарэнне: паказ лі тар, якімі абазна-
чаюцца гукі [с], [с’], [п], [п’], [м], [м’], 
завучванне скорагаворак. Прак ты ка-
ван ні ў вы маў лен ні гука [т], вы дзя лен ні 
яго ў словах, гукавы аналіз гука і слоў, 
гра фіч ны аналіз лі та ры Т. Ка лек тыў нае 
складанне тэксту па малюнку, падбор

14—15 
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загалоўка. Гульнёвае прак ты ка ван не 
«Чуйныя вушкі» (знаходжанне слоў 
з за да дзеным гукам). Дыдактычная гуль-
ня «Хто першы» (па ста віць цацкі так, 
каб патрэбны гук быў у пачатку слова, 
у канцы слова…). Разгадванне рэбуса 
(буквар, с. 15)

11 Гукі [л], [л’]. 
Лі та ры Л, л

1 Знаёмства з гукамі [л], [л’] і лі-
та рамі Л, л, раз віц цё ўмен ня 
ад роз ні ваць гукі [л], [л’] у сло-
вах; са дзей ні чаць замацаванню 
гра фіч на га вобраза друкаванай 
лі та ры л; раз ві ваць вуснае маў-
лен не вуч няў

Паўтарэнне: гульнёвае прак ты ка ван-
не «Не памыліся» (адрозненне на слых 
і ў вы маў лен ні цвёрдых і мяк кіх зыч-
ных), чытанне слоў па схемах-палосках. 
Адгадванне загадак, вы дзя лен не гукаў 
[л], [л’] у словах, ад пра цоў ка вы маў лен-
ня гукаў, падбор слоў з дадзеным гукам, 
гра фіч ны аналіз лі та ры Л

16 

12 Гукі [н], [н’]. 
Лі та ры Н, н. 
П азакласнае 
чытанне. 
Прыказкі — 
моў ны скарб 
нашага 
н арода

1 Пазнаёміць з гукамі [н], [н’] 
і лі та рамі Н, н; са дзей ні чаць за-
мацаванню гра фіч на га вобраза 
друкаванай лі та ры Н, вучыць 
абагульняць і групаваць прадме-
ты па адметных прыметах, раз ві-
ваць ла гіч нае мысленне, вуснае 
маў лен не вуч няў

Адгадванне загадак, вы дзя лен не гукаў 
[н], [н’] у словах, ад пра цоў ка вы маў лен-
ня гукаў, падбор слоў з дадзеным гукам, 
гра фіч ны аналіз лі та ры Н. Групоўка 
прад ме таў па адметных прыметах. Ды-
дактычная гульня «У краме». У краме 
можна набыць толькі тыя рэчы, у якіх 
ёсць гукі [н], [н’]. Знаёмства з відам вус-
най народнай твор час ці — пры каз ка мі. 
Тлумачэнне прыказак. Гульнёвае прак-
ты ка ван не «Збяры прыказку» (вучні 
знаходзяць працяг прыказкі, злучаюць 
яе пачатак і канцоўку, з атрыманы мі 
пры каз ка мі са стаў ляюць невялікія апа-
вя дан ні). Завучванне прыказак. Гру-
поў ка прыказак па тэмах «Сяброўства», 
«Вучоба» і г. д.

17 

13 Гук [ш]. 
Лі та ры Ш, ш

1 Пазнаёміць вуч няў з гукам [ш], 
лі та ра мі Ш, ш, звярнуць увагу на 
тое, што гук [ш] у словах ніколі 
не бывае мяк кім; са дзей ні чаць 
замацаванню гра фіч на га вобраза 
друкаванай лі та ры ш; раз ві ваць 
уменне класіфікаваць прадметы, 
вучыць разгадваць рэбусы, са-
дзей ні чаць замацаванню выву-
чаных лі тар праз чытанне пало-
сак слоў з пачатковымі лі та ра мі 
ў іх, раз віц цё маў лен ня вуч няў

Выдзяленне гука [ш] у словах, ад пра цоў-
ка вы маў лен ня гука [ш], дагаворванне 
чыстагаворак, развучванне скорагаво-
рак. Гульнёвае прак ты ка ван не «Чуй-
ныя вушкі». Знаёмства з лі та ра мі Ш, ш. 
Кла сі фі ка цыя прад ме таў па адметных 
прыметах. Чытанне слоў па палосках-
схемах. Разгадванне рэбусаў. Дыдактыч-
ная гульня «Адзенне»: апрануць мож-
на толькі тыя рэчы, у якіх ёсць гук [ш] 
(шалік, шкарпэткі…)

18—19 

14 Гук [р]. 
Лі та ры Р, р

1 Пазнаёміць вуч няў з гукам [р], 
звярнуць увагу на тое, што гук 
[р] у словах ніколі не бывае мяк-
кім; са дзей ні чаць замацаванню 
гра фіч на га вобраза друкаванай 
лі та ры р, ад пра цоў ваць уменне 
вылучаць першыя зычныя ў сло-
вах, са дзей ні чаць замацаванню 
вывучаных лі тар, раз віц цю маў-
лен ня вуч няў

Выдзяленне гука [р] у словах, ад пра цоў-
ка вы маў лен ня гука [р], дагаворванне 
чыстагаворак, развучванне скорагаво-
рак. Гульнёвае прак ты ка ван не «Чуйныя 
вушкі». Дыдактычная гульня «Зямля — 
вада — паветра» (дзеці падбіраюць словы 
з гукам [р], у ходзе гульні «прысядаюць», 
«плывуць», «ляцяць» у залеж нас ці ад 
лек січ нага значэння слова. Напрыклад, 
рысь — рыба — арол). Знаёмства з лі та-
ра мі Р, р, гра фіч ны аналіз лі тар. Работа 
па малюнку, вуснае маляванне на тэму 
«На рыбалцы»

20 
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15 Гукі [к], [к’]. 
Лі та ры К, к

1 Пазнаёміць вуч няў з гукамі [к], 
[к’] і адпаведнай лі та рай; са дзей-
ні чаць замацаванню гра фіч на га 
вобраза друкаванай лі та ры к; 
раз ві ваць фанематычны слых, 
уда кладніць уяў лен не пра свой-
скіх жывёл, пашыраць слоў ні ка-
вы запас вуч няў

Выдзяленне гукаў [к], [к’] у словах, ад-
пра цоў ка вы маў лен ня гукаў, развучван-
не скорагаворак, вер шаў, адгадванне вер-
шаваных загадак. Знаёмства з лі та ра мі 
К, к. Гульнёвае прак ты ка ван не «Чуйныя 
вушкі». Дыдактычная гульня «У краме». 
Разгадванне рэбусаў. Складанне не вя-
лі ка га апавядання па малюнку па тэме 
«Свойскія жывёлы»

21 

16 Гук [д]. 
Лі та ры Д, д

1 Пазнаёміць з гукам [д] і адпавед-
най лі та рай, звярнуць увагу на 
тое, што гук [д] у словах ніко лі 
не бывае мяк кім; са дзей ні чаць 
замацаванню гра фіч на га вобраза 
друкаванай лі та ры д, замацаван-
ню вывучаных лі тар праз чытан-
не палосак слоў з пачатко вы мі 
лі та ра мі ў іх, узбагачэнню слоў-
ні ка ва га запасу вуч няў

Выдзяленне гука [д] у словах, ад пра цоў-
ка вы маў лен ня гука [д], дагаворванне 
чыстагаворак, развучванне скорагаво-
рак, гра фіч ны аналіз лі та ры Д. Скла-
данне ска заў па прадметных малюн-
ках буквара. Гульнёвае прак ты ка ван не 
«А ў нас на двары» (вучні называюць 
сло вы-наз вы з гукам [д]). Адгадванне 
рэбуса (драбіны). Чытанне слоў па лен-
тах-схемах. Гульнёвае прак ты ка ван не 
«Пазнай лі та ру»

22—23 

17 Аналіз слоў 
па першым 
і апошнім 
гуках

1 Развіваць фанематычны слых, 
фар мі ра ваць уменне вызначаць 
па сля доў насць гукаў у слове, 
са дзей ні чаць замацаванню вы-
вучаных лі тар праз чытанне па-
лосак слоў з першай і апошняй 
лі та ра мі ў іх, раз віц цю маў лен-
чых здольнасцей вуч няў

Чытанне слоў па палосках, адгадванне 
загадак па прадметных малюнках у бук-
вары. Апісанне прад ме таў, разгадванне 
загадак. Гульнёвыя прак ты ка ван ні «Хто 
першы», «Не памыліся». Слоў нае маля-
ванне па прадметных малюнках

24—25 

18 Склад. Па-
дзел слоў 
на склады. 
П азакласнае 
чытанне. 
Загадкі 
з роднай 
хаткі

1 Адпрацоўваць уменне дзяліць 
словы на склады, вылучаць асоб-
на пэўны склад; узбагачаць лек-
сі ку вуч няў (свойская жывёла, 
птушаняты, свойскія птуш кі), 
знаёмства вуч няў з за гад ка мі, 
раз ві ваць мысленне, кем лі васць, 
уменне адгадваць загадкі, моў-
ныя здоль нас ці вуч няў

Гульнёвае прак ты ка ван не «Чуйныя вуш-
кі» (вылучэнне гукаў, якімі ад роз ні ва-
юц ца словы). Падрыхтоўка да дзялення 
слоў на склады: гульнёвыя прак ты ка-
ван ні «Птушкі» (бу…(-сел), сі-ні-…(-ца), 
«Хто ў лесе жыве». Па дзел слоў на скла-
ды. Дыдактычная гульня «Знай дзі ад-
гадку» (па прадметных малюнках у пад-
руч ніку). «Чытанне» слоў па схемах пад 
ма люн ка мі. Складанне апавядання па 
сюжэтным малюнку. Гульнёвае прак-
ты ка ван не «Хто ў каго?» (словы — на-
звы маладых істот), па дзел на склады. 
Знаёмства з рознымі відамі загадак: 
за гад кі-пы тан ні, загадкі-рыфмаван кі, 
за гад кі-апі сан ні і іншыя. Спабор ніц тва 
па між вуч ня мі «Разгадай» (адгадванне 
загадак)

26—27 

19 Націск. 
Вызначэнне 
на ціскнога 
складу

1 Даць агульнае ўяў лен не пра на-
ціск у слове, фар мі ра ваць уменне 
вызначаць месца на ціску ў сло-
ве; паказаць значэнне на ціску 
для аб’яднання гукаў у слове, 
удасканальваць культуру маў-
лен ня: уменне пра віль на вы маў-
ляць словы, ставіць у іх на ціск

Знаёмства з на ціскам, з на ціскнымі скла-
да мі. Гульнёвыя прак ты ка ван ні «У ле-
се» (паклічце тых, хто ў лесе), «Дары 
восені», адгадванне загадак, па дзел слоў 
на склады, па ста ноў ка на ціску. Слоў нае 
маляванне па тэме «Восеньскія дары», 
разгадванне загадак па тэме ўро ка

28 

20 Літары А, а 1 Паказаць функцыянальнае ад-
роз ненне зычных і галосных 
гу каў. Пазнаёміць з га лос ны мі 
лі та ра мі А, а, фар мі ра ваць на-
вык чытання адкрытага складу

Паўтарэнне: гульнёвае прак ты ка ван не 
«Закончы слова» (ка-… ка-ша, ка-за). 
Выдзяленне гука [а] ў словах, ад пра цоў-
ка вы маў лен ня гука [а], дагаворванне 
чыстагаворак. Гульнёвае прак ты ка ван не

29—30 
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з лі та рай а, двухскладовых слоў- 
імён, ад пра цоў ваць пытальную 
ін та на цыю: павышэнне голасу 
на першым на ціскным складзе, 
раз ві ваць маў лен не вуч няў

«Чуйныя вушкі». Знаёмства з лі та ра мі 
А, а, іх гра фіч ны аналіз. Увядзенне тэр-
мі на «галосны гук». Чытанне складоў 
і слоў з гукам [а], па дзел слоў на склады, 
чытанне слоў з «фіраначкай». Гульнёвае 
прак ты ка ван не «Баскетбол» («ігра кі» 
за кідваюць мяч, г. зн. спалучаюць зыч-
ныя з галоснай а, вы маў ляюць склад, 
затым двухскладовыя словы)

21 Літары Я, я 1 Пазнаёміць з лі та рай я, якая аба-
зна чае мяк кі склад (у пачатку 
слова і пасля галоснага), раз ві-
ваць фанематычны слых; фар-
мі ра ваць навык чытання слоў, 
ска заў з вы ву ча ны мі лі та ра мі, 
са дзей ні чаць раз віц цю вуснага 
маў лен ня вуч няў праз работу 
з тэкстам

Знаёмства з лі та рай я, якая абазначае 
мяк кі склад (у пачатку слова і пас-
ля галоснага). Чытанне слоў і тэкс таў 
з вы ву ча ны мі лі та ра мі. Складан не ска-
заў. Гульнёвае прак ты ка ван не «У кра-
ме» (набываем рэчы, якія пачынаюцца 
з «я»). Прак ты ка ван ні ў падзеле слоў 
на склады, пастаноўцы на ціску ў словах, 
падборы двух-, трохскладовых слоў

31 

22 Галосны 
гук [у], 
літары У, у

1 Пазнаёміць з галосным гукам [у], 
лі та ра мі У, у; са дзей ні чаць разу-
менню таго, што лі тара У можа 
быць і складам у слове і самім 
словам; ад пра цоў ваць нормы лі-
таратурнай мовы, за ма цоў ваць 
уменне даваць характарыстыкі 
вывучаным гукам, вылучаць па-
трэбны гук у слове; фар мі ра ваць 
уменне адказваць на пы тан ні да 
тэксту

Выдзяленне гука [у] ў словах, ад пра цоў-
ка вы маў лен ня гука [у], гукавы аналіз, 
дагаворванне чыстагаворак, адгадванне 
вершаваных загадак. Знаёмства з лі-
та ра мі У, у. Гульнёвае прак ты ка ван не 
«Чуйныя вушкі». Работа па малюнку, 
гульнёвае прак ты ка ван не «Што ў каго», 
«чытанне» ска заў, аналіз ска заў па коль-
кас ці слоў у іх. Гульнёвае прак ты ка ван не 
«Паравоз», «чытанне» сказа пад малюн-
кам. «Чытанне» ска заў, тэксту

32—33 

23 Галосны 
гук [і]. 
Лі та ры І, і

1 Пазнаёміць з галосным гукам [і], 
лі та ра мі І, і; са дзей ні чаць разу-
менню таго, што лі тара і можа 
быць і складам у слове і асобным 
словам, ад пра цоў ваць уменне 
чытаць сказы з вы ву ча ны мі лі-
та ра мі; раз ві ваць вуснае маў лен-
не вуч няў

Выдзяленне гука [і] ў словах, ад пра цоў-
ка вы маў лен ня гука [і], гукавы ана ліз, 
дагаворванне чыстагаворак, адгадванне 
вершаваных загадак. Знаёмства з лі та-
ра мі І, і. Падбор слоў з дадзеным гукам. 
Гульнёвыя прак ты ка ван ні «Чуйныя 
вуш кі», «Следапыт» (адрозненне на 
слых галосных і зычных гукаў). Чытан-
не ска заў (і — склад слова, і — слова). 
Вусныя раз важанні на тэму «Мая сям’я», 
чытанне ска заў

34—36 

24 Гукі [х], [х’]. 
Лі та ры Х, х. 
П азакласнае 
чытанне. 
Ехалі з горкі 
скорагаворкі

1 Пазнаёміць вуч няў з гукамі [х], 
[х’] і лі та рамі Х, х; вучыць на 
слых ад роз ні ваць гу кі [х], [х’] 
у словах; практыкаваць у пад-
боры прымет да пэў на га прад-
мета; са дзей ні чаць вы пра цоў цы 
навыку чытання, пра віль на му 
вы маў лен ню гукаў беларускай 
мовы, раз віц цю вуснага маў лен-
ня вуч няў праз работу з тэкстам

Выдзяленне гукаў [х], [х’] у словах, ад-
пра цоў ка вы маў лен ня гукаў, развучван-
не скорагаворак, чыстагаворак, адгад-
ванне вершаваных загадак, падбор слоў 
з дадзеным гукам. Знаёмства з лі та ра-
мі Х, х. Чытанне складоў па складовай 
таб лі цы: «Цягнічок» (чытанне скла доў 
па га ры занталі), «Башня» (па вер ты ка-
лі), «З купіны на купіну». Адгадванне 
рэбуса. Прагаворванне скорагаворак. 
Гульнёвыя прак ты ка ван ні «Хто хутчэй» 
(ад пра цоў ка хуткага і пра віль нага вы-
маў лен ня скорагаворак), «Збяры ско ра-
га вор кі», «Пакажы тое, аб чым гаворыш» 
(вучні паўтараюць скорагаворкі і імі ту-
юць рухі)

37 
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25 Гукі [б], [б’]. 
Лі та ры Б, б

1 Пазнаёміць з гукамі [б], [б’] і лі-
та рай, якая іх абазначае; вучыць 
на слых ад роз ні ваць гукі [б], 
[б’] у словах, ад пра цоў ваць на-
вык чытання трохлі тарных слоў, 
умення складаць сказы з пра чы-
та нымі словамі; пашыраць слоў-
ні ка вы запас вуч няў

Выдзяленне гукаў [б], [б’] у словах, ад-
пра цоў ка вы маў лен ня гукаў, развуч-
ванне скорагаворак, вер шаў, адгадванне 
вершаваных загадак, рэбусаў. Знаёмства 
з лі та ра мі К, к. Чытанне складоў, слоў, 
апавядання. Адказы на пы тан ні па пра-
чытаным. Гульнёвае прак ты ка ван не «За-
ся лі хатку». Аналіз і чытанне слоў, якія 
ад роз ні ва юц ца адным гукам

38—39 

26 Чытанне 
слоў з «фі-
ра начкай», 
скла доў з у, а 
ў зліцці

1 Фарміраваць навык чытання 
адкрытага складу з лі та ра мі а, 
у; ад пра цоў ваць лі тарны аналіз 
і сін тэз друкаванага слова, вы ка-
рыс тоў ва ючы прыём «фіранкі»; 
узбагачаць слоў ні ка вы запас 
вуч няў, ад пра цоў ваць навык 
чытання трохлі тарных слоў з а, 
у ў ся рэ дзі не, раз ві ваць вуснае 
маў лен не вуч няў 

Чытанне слоў у слупках, выбарачнае 
чытанне знаёмых слоў, па дзел слоў на 
склады. Гульнёвае прак ты ка ван не «Бу-
даў нік» (прачытаць словы, якія склаў 
хлопчык), «Канструктары» (на набор-
ным палатне набраць новыя словы). 
Чытанне слоў з «фіраначкай», тэксту 
«Я дудар». Па дзел слоў на склады, вы-
значэнне на ціску ў словах

40—41 

27 Чытанне 
слоў тыпу 
«лук — сук», 
«каса — раса»

1 Фарміраваць навык чытання 
слоў тыпу «лук — сук», «каса — 
раса», ад пра цоў ваць уменне чы-
таць сказы з вы ву ча ны мі лі та-
ра мі; раз ві ваць вуснае маў лен не 
вуч няў

Гульнёвае прак ты ка ван не «Канструк-
тары» (скласці словы адпаведна схеме 
лук — сук, каса — раса). Чытанне тэксту, 
адказы на пы тан ні па тэксце, разгадван-
не рэбусаў, слоў нае маляванне па прачы-
таным. Гульнёвае прак ты ка ван не «Што 
лішняе» (сарока, верабей, акунь, бусел)

42—43

28 Гукі [з], [з’]. 
Лі та ры З, з

1 Пазнаёміць з гукамі [з], [з’] і лі-
та рамі З, з; вучыць на слых ад-
роз ні ваць гукі [з], [з’] у словах; 
пашыраць уяў лен не вуч няў пра 
свойскіх і дзі кіх жывёл; узбага-
чаць слоў ні ка вы запас вуч няў

Выдзяленне гукаў [з], [з’] у словах, ад-
пра цоў ка вы маў лен ня гукаў, развучван-
не скорагаворак, чыстагаворак, адгад-
ванне вершаваных загадак, падбор слоў 
з дадзеным гукам. Знаёмства з лі та ра-
мі З, з. Чытанне складоў, слоў, ска заў. 
Адказы на пы тан ні па тэксце. Гульнёвае 
прак ты ка ван не «Слова заблудзі ла ся» 
(успрыманне на слых і групоўка слоў 
па пэўнай тэме)

44

29 Галосны 
гук [о]. 
Літары О, о

1 Пазнаёміць з галосным гукам 
[о], лі та ра мі О, о; ад пра цоў ваць 
навык беглага чытання складоў 
з о, слоў з вы ву ча ны мі лі та ра мі, 
пашыраць лексічны запас, раз ві-
ваць маў лен не вуч няў

Выдзяленне гука [о] ў словах, ад пра-
цоў ка вы маў лен ня гука, развучванне 
скорагаворак, чыстагаворак, адгадванне 
вершаваных загадак. Знаёмства з лі та ра-
мі О, о. Чытанне складоў, слоў з «фі ра-
нач кай». Адгадванне рэбуса. Гульнёвае 
прак ты ка ван не «Так ці не» (на падставе 
прадметных ма люн каў)

45—46

30 Чытанне 
складоў з о 
ў зліцці. 
П азакласнае 
чытанне. 
Калыханкі

1 Адпрацоўваць лі тарны аналіз 
і сінтэз друкаванага слова, вы-
ка рыс тоў ва ючы прыём «фі-
ран кі»; навык чытання тэкс таў 
з пра віль ным ін та на цыйным 
афармленнем ска заў; пазнаёміць 
з відам вуснай народнай твор-
час ці — калыханкамі, раз ві ваць 
маў лен не вуч няў

Гульнёвае прак ты ка ван не «А ці О» (на-
зываюцца словы парамі, якія ад роз ні-
ва юц ца гукамі [а], [о]). Чытанне слоў 
з «фіраначкай», ска заў, тэкс таў. На зі ран-
не і чытанне слоў, якія ад роз ні ва юц ца 
толькі адной лі та рай. Чытанне вер шаў. 
Слоў нае маляванне па прачытаным. 
Складанне не вя лі ка га апавядання на 
тэму «Гуляем разам». Гульнёвае прак-
ты ка ван не «Што пераблытаў мастак». 
Развучванне калыханак. Дыдактычная 
гульня «Я ляльку спаць кладу». Пры-
думванне калыханак (Баю-баюшкі-баю, 
… на краю, … сядзяць, … маўчаць)

47—49 



35

Працяг

© НМУ «Нацыянальны інстытут адукацыі», 2015
© ТДА «Аверсэв», 2015

1 2 3 4 5 6

31 Гукі [в], [в’]. 
Лі та ры В, в

1 Фарміраваць уменне гукавога 
ана лі зу слоў, раз ві ваць фане-
матычны слых дзяцей, са дзей-
ні чаць засваенню лі тар В, в; 
ад пра цоў ваць навык чытання 
не вя лікіх тэкс таў, практыка-
ваць у вусным пераказе тэксту, 
са дзей ні чаць раз віц цю вуснага 
маў лен ня вуч няў праз работу 
з тэкстам

Выдзяленне гукаў [в], [в’] у словах, ад-
пра цоў ка вы маў лен ня гукаў, развучванне 
скорагаворак, чыстагаворак, адгадванне 
вершаваных загадак, падбор слоў з да-
дзе ным гукам. Знаёмства з лі та ра мі В, 
в. Чытанне складоў, слоў, ска заў, тэксту. 
Адказы на пы тан ні па тэксце з апорай 
на малюнак. Гульнёвае прак ты ка ван не 
«У лесе» (знаходзім словы — назвы прад-
ме таў з гукамі [в], [в’] у пачатку слова)

50—51

32 Гукі [г], [г’]. 
Лі та ры Г, г

1 Пазнаёміць з гукамі [г], [г’] 
і лі та ра мі Г, г; раз ві ваць фане-
матычны слых: практыкаваць 
у склада гукавым аналізе слоў, 
у вы лу чэнні ў словах гукаў, якія 
вывучаюцца, іх характарысты-
цы; вы пра цоў ваць аўтаматызм 
чытання трохлі тарных слоў; 
раз ві ваць маў лен не вуч няў праз 
складанне ска заў з прачытанымі 
сло ва мі і адказаў на пы тан ні па 
тэксце з апорай на малюнак

Гульнёвае прак ты ка ван не «Адбівай мяч» 
(вы маў лен не парамі цвёрдых і мяк кіх 
зычных гукаў). Выдзяленне гукаў [г], [г’] 
у словах, ад пра цоў ка вы маў лен ня гукаў, 
падбор слоў з дадзеным гукам. Знаём-
ства з лі та ра мі Г, г. Чытанне складоў, 
слоў, ска заў, тэксту. Адказы на пы тан ні 
па прачытаных сказах, тэкстах. Гульнё-
вае прак ты ка ван не «Словы згу бі лі ся» 
(вучням неабходна працягнуць сказ. 
У лесе растуць…)

52—54 

33 Гук [ч]. 
Лі та ры Ч, ч

1 Пазнаёміць з гукам [ч], звярнуць 
увагу на тое, што гук [ч] у словах 
ніколі не бывае мяк кім; фар мі ра-
ваць навык пра віль нага вы маў-
лен ня гэтага гука ў словах; уда-
сканальваць навык чытання слоў 
з вы ву ча ны мі лі та ра мі, са дзей-
ні чаць свядомаму ўспрыманню 
прачытанага, раз ві ваць вуснае 
маў лен не вуч няў праз складан-
не ска заў па малюнку 

Выдзяленне гука [ч] у словах, ад пра цоў-
ка вы маў лен ня гука, падбор слоў з дад-
зеным гукам. Знаёмства з лі та ра мі Ч, ч. 
Чытанне складоў, слоў, ска заў, тэксту. 
Адказы на пы тан ні па прачытаных ска-
зах, тэкстах. Адгадванне рэбуса. Скла-
данне ска заў па малюнку, самастойнае 
прыдумванне падзей да адлюстраваных. 
Гульнёвае прак ты ка ван не «Наадварот» 
(цёплы — халодны, блізкі…). Слоў нае 
маляванне «У каго якая хатка»

55-56 

34 Літара ы 1 Пазнаёміць з галосным гукам 
[ы], лі та рай ы; даць першаснае 
ўяў лен не пра ўтварэнне множ-
нага лі ку (адзін прадмет — 
многа прад ме таў); дапамагчы 
адчуць артыкуляцыйнае і гука-
вое адрозненне пар слоў тыпу 
«шар — шары», удасканальваць 
хуткасць чытання трохлі тарных 
слоў па аналогіі; ад пра цоў ваць 
хуткасць успрымання адкрытых 
складоў; вы пра цоў ваць ін та на-
цыйна пра віль нае афармленне 
ска заў пры чытанні; раз ві ваць 
звязнае вуснае маў лен не пры 
складанні тэксту па сюжэтным 
малюнку

Выдзяленне гука [ы] ў словах, ад пра цоў-
ка вы маў лен ня гука, падбор слоў з дад-
зеным гукам. Гульнёвыя прак ты ка ван ні 
«Рэха» (вылучэнне галосных са складоў), 
«Чуйныя вушкі» (вылучэнне гукаў, якімі 
ад роз ні ва юц ца словы). Знаёмства з лі та-
рай ы. Чытанне складоў, слоў, ска заў, тэк-
сту. Гульнёвае прак ты ка ван не «Адзін — 
многа» (дом — дамы, дуб — …). Работа 
над ін та на цыйным афармленнем ска заў. 
Дакладнае вы маў лен не клічных ска заў. 
Адказы на пы тан ні па прачытаных ска-
зах, тэкстах. Адгадванне рэбуса. Гутарка 
па пра ві лах дарожнага руху «Як трэба 
пераходзіць ву лі цу». Гульнёвае прак-
ты ка ван не «Лато» — складанне слоў са 
складоў. Слоў нае маляванне

57—58 

35 Складанне 
апавядання 
па малюнку. 
Чытанне 
тэксту «Вада 
і вуда»

1 Вучыць складаць апавяданне па 
малюнку; вы пра цоў ваць навык 
чытання; раз ві ваць уменне вылу-
чаць на ціскныя склады ў слове; 
паказаць сэнсаадрознівальную 
ролю на ціску, раз ві ваць звязнае 
вуснае маў лен не пры складанні 
тэксту па сюжэтным малюнку

Гульнёвыя прак ты ка ван ні «Птушкі», 
«Хто ў лесе жыве» (па дзел слоў на скла-
ды, на ціск у словах). Знаёмства з апа вя-
дан ня мі. Чытанне, адказы на пы тан ні. 
Складанне апавядання па сюжэтных 
малюнках на тэму «На рыбалцы». Са-
мастойнае прыдумванне наступных па-
дзей да ўжо адлюстраваных. Гульнёвае 
прак ты ка ван не «Што тут лішняе» (гру-
поў ка слоў — назваў прад ме таў па тэме 
«Рыбы»)

59—60
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36 Чытанне 
тэксту 
«У шалашы». 
П азакласнае 
чытанне. 
Беларуская 
народная 
казка «Ка-
ток — залаты 
лабок»

1 Адпрацоўваць тэхніку чытан-
ня, вы пра цоў ваць ін та на цыйна 
пра віль нае афармленне ска заў 
пры чытанні; раз ві ваць уменне 
разумець прачытанае і адказваць 
на пы тан ні па змесце, узбагачаць 
слоў ні ка вы запас вуч няў, са дзей-
ні чаць раз віц цю вуснага маў лен-
ня вуч няў праз работу з тэкстам

Чытанне тэкс таў. Выбар моў ных сродкаў 
для перадачы сваіх па чуц цяў і эмоцый 
у ад па вед нас ці з маўленчай сі туа цыяй. 
Са стаў лен не апавядання па сюжэтных 
малюнках на тэму «У лесе». Гульнёвае 
прак ты ка ван не «Лабірынт» (работа 
ў парах, складанне і чытанне слоў тыпу 
«дом — дым»). Гульнёвае прак ты ка ван не 
«Словы за блу дзіліся» (тэма «Ягады»), 
разгадванне загадак па дадзенай тэме. 
Абмеркаванне прачытанай казкі «Ка-
ток — залаты лабок», інсцэніроўка ўрыў-
каў казкі

61—62

37 Гук [ж]. 
Літары Ж, ж

1 Пазнаёміць вуч няў з зычным 
гукам [ж], гра фіч ным вобразам 
лі тар Ж, ж; звярнуць увагу на 
тое, што гук [ж] у словах ніколі 
не бывае мяк кім; ад пра цоў ваць 
навык чытання слоў знаёмай 
скла дова-лі тарнай структуры, 
тэкс таў, уменне пра віль на інта-
на ваць сказы, адказваць на пы-
тан ні па змесце прачытанага; 
са дзей ні чаць раз віц цю вуснага 
маў лен ня вуч няў праз работу 
з тэкстам пры скла дан ні тэксту 
па сюжэтным малюнку

Выдзяленне гука [ж] у словах, ад пра цоў-
ка вы маў лен ня гука, падбор слоў з да дзе-
ным гукам. Знаёмства з лі та ра мі Ж, ж. 
Чытанне складоў, слоў з «фіраначкай», 
тэксту. Праца над узнаўленнем зместу 
прачытанага: адказы на пы тан ні, пера-
каз. Чытанне па асобах. Адпрацоў ка 
выразнага чытання клічных ска заў. Па-
дзел слоў на склады. Гульнёвае прак-
ты ка ван не «Так ці не?» (словы з гукам 
[ж]). Складанне не вя лі ка га апавядання 
па малюнку

63—64

38 Чытанне 
слоў з ы 
ў зліцці

1 Адпрацоўваць хуткасць успры-
мання адкрытых складоў; фар-
мі ра ваць уяў лен не аб тым, што 
ў мове ёсць словы з супрацьле-
глым значэннем; раз ві ваць маў-
лен не вуч няў

Выдзяленне гука [ы] ў словах, ад пра цоў-
ка вы маў лен ня гука. Гульнёвае прак ты-
ка ван не «Чуйныя вушкі» (знаходжан-
не слоў з гукам [ы]. Чытанне адкрытых 
складоў, слоў. Дыдактычная гульня «На-
адварот» (падбор слоў з супрацьлеглым 
значэннем). Слоў нае маляванне па пра-
чытаным, адказы на пы тан ні

65—67

39 Гукі [ф], [ф’]. 
Літары Ф, ф

1 Пазнаёміць з зычнымі гукамі 
[ф], [ф’], лі та ра мі Ф, ф; раз ві-
ваць фанематычны слых: дыфе-
рэнцыраваць цвёрдыя і мяк кія 
гукі ў моў ным патоку; ад пра-
цоў ваць навык чытання, умен-
не абдумваць адказы на пы тан-
ні і дакладна фармуляваць іх, 
са дзей ні чаць раз віц цю вуснага 
маў лен ня вуч няў праз работу 
з тэкстам пры складанні тэксту 
па сюжэтным малюнку

Выдзяленне гукаў [ф], [ф’] у словах, 
ад пра цоў ка вы маў лен ня гукаў, развуч-
ванне скорагаворак, чыстагаворак, ад-
гадванне вершаваных загадак, падбор 
слоў з дадзеным гукам, гра фіч ны ана-
ліз лі та ры Ф. Падбор і чытанне слоў 
з вывучаемымі гукамі. Работа над тэк-
стам: чытанне, праца над узнаўленнем 
зместу прачытанага: адказы на пы тан ні, 
пераказ. Складанне не вя лі ка га апавя-
дання па малюнку «У ката і мышку»

68—70

40 Чытанне 
слоў з і 
ў зліц ці. Глу-
хія і звон кія 
зычныя на 
канцы слова

1 Паказаць ролю лі та ры і ў скла-
дзе пасля зычнага; звярнуць 
увагу на сэнсаадрознівальнае 
значэнне слоў з гукамі [і], [ы] 
ў складзе; ад пра цоў ваць навык 
чытання; раз ві ваць вуснае маў-
лен не вуч няў; падвесці вуч няў 
да разумення таго, што ёсць гу-
кі, якія на канцы слова аглуша-
юцца; вучыць прыёму выбару 
патрэбнай лі та ры (шляхам пад-
ста ноўкі слова няма), раз ві ваць 
фанематычны слых, удасканаль-
ваць культуру маў лен ня вуч няў

Гульнёвыя прак ты ка ван ні «Валейбол» 
(вы маў лен не слоў з мяк кімі і цвёрды мі 
зычнымі), «Хто больш» (падбор слоў, 
з гу ка мі [ф], [ф’]). Чытанне слоў, скла-
доў, на зі ран не за роляй лі та ры і ў скла дзе 
пасля зычнай, па раў нан не скла доў з ы 
і і. Аднаўленне слоў з пра пу шчанымі лі-
та ра мі на канцы, на зі ран не за сло ва мі, 
у якіх адбываецца аглушэнне зычнай 
(ду[п], зу[п]). Прак ты ка ван ні ў выбары 
патрэбнай лі та ры (шляхам пад ста ноў кі 
слова няма). Гульнёвае прак ты ка ван не 
«Што ліш няе» (тэма «Лясныя жыхары»)

71—73
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41 Чытанне 
тэкс таў са 
словамі знаё-
май струк-
туры

1 Вучыць чытанню і на пі сан ню 
слоў са збегам зычных у канцы 
і пачатку слова; раз ві ваць маў-
лен не вуч няў праз адказы на 
пы тан ні да тэксту, уласныя вы-
каз ванні

Чытанне і аналіз слоў са збегам зычных 
у канцы і пачатку слова. Работа над 
тэкстам «Жмуркі»: чытанне, праца над 
узнаў леннем зместу прачытанага: адка-
зы на пы тан ні. Завучванне скорага вор кі. 
Дыдактычная гульня «Дзе РОГ?»

74—75

42 Галосны 
гук [э]. 
Літары Э, э. 
П азакласнае 
чытанне. 
Мы — сябры 
прыроды

1 Пазнаёміць з гукам [э] і лі та ра-
мі Э, э; раз ві ваць фанематычны 
слых, уменне чытаць словы з но-
вай лі та рай, раз ві ваць звязнае 
маў лен не вуч няў, ад пра цоў ваць 
навык чытання; раз ві ваць маў-
лен не вуч няў шляхам складання 
апавядання з апорай на малю-
нак; са дзей ні чаць удасканален-
ню дыкцыі і тэмпу маў лен ня

Гульнёвае прак ты ка ван не «Знайдзі сло-
вы-хітруны» (знайсці ў слове схаванае 
слова — збор — бор). Выдзяленне гука 
[э] ў словах, ад пра цоў ка вы маў лен ня 
гука, падбор слоў з дадзеным гукам. 
Гульнёвыя прак ты ка ван ні «Рэха» (вы-
лучэнне галосных са складоў), «Чуйныя 
вуш кі» (вылучэнне гукаў, якімі ад роз-
ні ва юц ца словы). Знаёмства з лі та рай 
э. Чытанне складоў, слоў, ска заў, тэксту. 
Адказы на пы тан ні па прачытаных ска-
зах, тэкстах. Чытанне па асобах. Абмер-
каванне падрыхтаваных і прачытаных 
тво раў па тэме пазакласнага чытання. 
Зачытванне, пераказ найбольш цікавых 
для вуч няў урыў каў апавяданняў, раз-
гляд ілюст рацый

76—77

43 Тэкст 
«У хованкі». 
Чытанне, 
пераказ 
з апорай на 
малюнкі

1 Адпрацоўваць навык чытання; 
раз ві ваць маў лен не вуч няў шля-
хам складання апавядання з апо-
рай на малюнак; са дзей ні чаць 
удасканаленню дыкцыі і тэмпу 
маў лен ня; вучыць пераказу пра-
чытанага

Знаёмства з творам «У хованкі». Работа 
над узнаўленнем зместу прачытанага: 
адказы на пы тан ні нас таў ні ка, знахо-
джан не ў тэксце ска заў для адказу на 
пы тан ні. Пераказ тэксту з апорай на ма-
люн кі. Гульнёвае прак ты ка ван не «Так 
ці не?»

78—79

44 Гук [й’]. 
Літара й

1 Пазнаёміць з зычным гукам [й’] 
і лі та рай й, ад пра цоў ваць навык 
цэласнага чытання слоў з й, і, 
уменне дыферэнцыраваць гукі 
[й’], [і] ў словах, уменне дзяліць 
словы з й на склады, са дзей ні-
чаць раз віц цю маў лен чых здоль-
насцей вуч няў

Выдзяленне гука [й’] у словах, ад пра цоў-
ка вы маў лен ня гука. Гульнёвае прак ты-
ка ван не «Чуйныя вушкі» (знаходжанне 
слоў з гукам [й’]). Графічны аналіз слоў 
з гукам [й’]. Гульнёвыя прак ты ка ван ні 
«Канструктар» (канструяванне слоў 
з лі тар і складоў, што змешчаны ў бук-
вары), «Чый гэта нос?», «Вароніны сло-
вы». Знаёмства з тэкстам «Рой». Работа 
над узнаў лен нем зместу прачытанага: 
адказы на пы тан ні нас таў ні ка, знахо-
джан не ў тэксце ска заў для адказу на 
пы тан ні. Разгадванне рэбуса

80—81

45 Ь — паказ-
чык мяк кас ці 
зычных

1 Пазнаёміць з лі та рай ь як па-
казчыкам мяк кас ці зычных; ву-
чыць чытаць словы з ь у канцы 
і сэрэдзіне слова, фар мі ра ваць 
уменне адказваць на пы тан ні па 
змесце тэксту, раз ві ваць маў лен-
не вуч няў

Графічны аналіз лі та ры ь. Чытанне. На-
зі ран не за роляй лі та ры ь як паказчыка 
мяк кас ці зычнага гука. Чытанне за кліч-
кі, па ста ноў ка пытанняў да малюнка. 
Па раў нан не і пра віль нае вы маў лен не 
слоў-«братоў» («стол — столь»). Гуль-
нёвае прак ты ка ван не «Так ці не?» (тэма 
«Лясныя жыхары»)

82—83

46 Літары Е, е 1 Пазнаёміць з лі та рай е, якая 
абазначае мяк кі склад (у пачат-
ку слова і пасля галоснага), ад-
пра цоў ваць навык чытання слоў 
з новай лі та рай, вучыць чытаць 
тэкст па асобах, фар мі ра ваць 
уменне адказваць на пы тан ні па 
змесце тэксту, удасканальваць 
культуру маў лен ня

Паўтарэнне: гульнёвае прак ты ка ван не 
«Будаўнікі» (дапаўненне слоў скла да-
мі чай — чайка). Графічны аналіз лі та-
ры Е. Чытанне складоў, слоў з лі та рай е. 
Работа над тэкстам: чытанне, адказы на 
пы тан ні нас таў ні ка, чытанне па асобах

84—85
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47 Чытанне 
слоў з і, е 
ў зліцці

1 Садзейнічаць дыферэнцыяцыі 
гу каў [і], [э] ў мяк кіх складах 
слоў, ад пра цоў ваць навык цэ-
ласнага чытання шматскладо-
вых слоў; фар мі ра ваць уменне 
дакладна фармуляваць адказ на 
па стаў ленае пытанне нас таў ні ка, 
раз ві ваць маў лен чыя здоль нас ці 
вуч няў

Выпрацоўка навыку чытання слоў з га-
лос ны мі [і], [э]. Работа над тэкстам 
«Во сень скі букет». Чытанне, праца над 
узнаў леннем зместу прачытанага: ад-
казы на пы тан ні нас таў ні ка. Гульнёвыя 
прак ты ка ван ні «Дрэва — лес», «Пра доў-
жы сказ» (У дуброве растуць…)

86

48 Гукі [ц], [ц’]. 
Літары Ц, ц. 
П азакласнае 
чытанне. 
Хвілінкі-
весялінкі 
(забаўлянкі, 
жарты, 
смяшынкі, 
гумарыстыч-
ныя творы)

1 Пазнаёміць з новымі зычнымі 
гукамі [ц], [ц’] і лі та ра мі Ц, ц; 
працягваць работу па раз віц-
ці артыкуляцыйнага апарату 
і фанематычнага слыху, вучыць 
чытаць словы з новай лі та рай, 
па зна ё міць вуч няў з жанрам за-
баў лян кі, жар тоўнымі творамі, 
вучыць іх ана лі за ваць, узбага-
чаць слоў ні ка вы запас, раз ві ваць 
маў лен не вуч няў

Выдзяленне гукаў [ц], [ц’] у словах, 
ад пра цоў ка вы маў лен ня гукаў, раз-
вучванне скорагаворак, чыстагаворак, 
адгадванне вершаваных загадак, пад-
бор слоў з дадзеным гукам. Знаёмства 
з лі та ра мі Ц, ц. Чытанне складоў, слоў, 
ска заў, тэксту. Адказы на пы тан ні па 
тэксце з апорай на малюнак. Гульнёвае 
прак ты ка ван не «Якія ягады?». Работа 
па тэме пазакласнага чытання: знаём-
ства з жанрам за баў лянкі, жартоўнымі 
тво ра мі; развучванне пацешак, заклічак, 
чытанне і аналіз вер шаў-жартаў

87—88

49 Канструя-
ванне слоў, 
ска заў 

1 Садзейнічаць выпрацоўцы на-
выку чытання невялікіх тэкс-
таў з захаваннем паўз, ін та на-
цый, што адпавядаюць знакам 
прыпынку; раз ві ваць уменне 
складаць сказы і суадносіць іх 
са схе ма мі, раз ві ваць вуснае маў-
лен не вуч няў

Гульнёвае прак ты ка ван не «Чараўнікі» 
(совы — словы). Складанне ска заў па 
дадзеных схемах. Адгадванне рэбусаў, 
складанне ска заў з атрыманымі словамі. 
На зі ран не за словамі тыпу «Піліп». Чы-
танне тэкс таў, адказы на пы тан ні, пера-
каз тэксту. Гульнёвае прак ты ка ван не 
«Будаўнікі»

89—91

50 Гук [ў]. 
Літара ў

1 Пазнаёміць з зычным гукам [ў] 
і лі та рай ў, ад пра цоў ваць уменне 
дыферэнцыраваць гукі [ў], [у] 
ў словах; даваць характарысты-
ку вывучаным гукам; фар мі ра-
ваць навык цэласнага чытання 
слоў; раз ві ваць маў лен не вуч няў

Знаёмства з гукам [ў], лі та рай ў. Гукавы 
аналіз слоў. Гульнёвае прак ты ка ван не па 
адпрацоўцы пра віль нага вы маў лен ня гу-
ка. На зі ран не за словамі-хітрунамі, хара-
вое чытанне. Знаёмства з тэкстам «Шко-
ла на лузе»: чытанне, адказы на пы тан ні, 
артыкуляцыйныя прак ты ка ван ні. Гуль-
нёвае практыкаванне «Жабіны словы»

92—93

51 Чытанне 
слоў з й, у

1 Адпрацоўваць навык цэласнага 
чытання шматскладовых слоў, 
вучыць разуменню вобразных 
выразаў у мастацкім тэксце; 
дыферэнцыраваць гукі [ў], [й] 
у словах, раз ві ваць звязнае маў-
лен не вуч няў

Чытанне слоў, супа стаў лен не ў словах 
апошніх гукаў, іх характарыстыка. Раз-
вучванне скорагаворкі. Выпрацоўка на-
выку чытання слоў з лі та ра мі й, у. Зна-
ёмства з творамі Я. Коласа «Музыкі», 
А. Вя люгіна «Снегіры». Адказы на пы-
тан ні, слоў нае маляванне па прачыта-
ным. Адпрацоўка выразнага чытання 
вер шаў. Выбар моў ных сродкаў для пе-
радачы сваіх па чуц цяў і эмоцый у ад па-
вед нас ці з маўленчай сі туа цыяй. Дыдак-
тычная гульня «Закончы сказ»

94—95

52 Чытанне 
слоў са збе-
гам зычных 
у пачатку 
і ў канцы

1 Адпрацоўваць навык цэласнага 
чытання шматскладовых слоў, 
вучыць разуменню вобразных 
выразаў у мастацкім тэксце, раз-
ві ваць вуснае маў лен не, узбага-
чаць слоў ні ка вы запас вуч няў

Знаёмства з творам «Мы майструем». 
Чытанне, праца над узнаўленнем зместу 
прачытанага: адказы на пы тан ні нас таў-
ні ка. Слоў нае маляванне па прачыта-
ным. Падбор і чытанне прыказак па тэме 
«У майстэрні», разгадванне загадак

96
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53 Чытанне 
слоў знаёмай 
структуры. 
Словы-
«браты»

1 Адпрацоўваць навык чытання 
шматскладовых слоў; фар мі ра-
ваць у дзяцей уяў лен не аб тым, 
што ў мове ёсць словы з блізкім 
значэннем; ад пра цоў ваць навык 
пра віль нага і свядомага чытан-
ня, раз ві ваць звязнае маў лен не, 
узбагачаць слоў ні ка вы запас 
вуч няў

Чытанне, знаёмства з тэкстам «Друж-
ба кі», праца над узнаўленнем зместу 
прачытанага: адказы на пы тан ні нас-
таў ні ка. Знаёмства са словамі з блізкім 
значэннем. Гульнёвае прак ты ка ван не 
«Знайдзі пару». Слоў нае маляванне па 
прачытаным. Прак ты ка ван не ў вусным 
пераказе тэксту

97

54 Чытанне 
скла доў з а, я. 
Літара я — 
паказчык 
мяк кас ці 
зычных. 
П азакласнае 
чытанне. 
Вершы і тво-
ры на тэму 
«Маці»

1 Паказаць ролю лі та ры я ў скла-
дзе пасля зычнай; ад пра цоў ваць 
хуткасць успрымання адкрытых 
скла доў; навык чытання слоў 
з лі та рай я; узбагачаць слоў-
ні ка вы запас лек сі кай на тэму 
«Музычныя інст ру мен ты»; раз-
ві ваць звязнае маў лен не, узба-
гачаць слоў ні ка вы запас вуч няў

Чытанне, супа стаў лен не слоў. Гульнёвае 
прак ты ка ван не «Хто скача “Лявоніху”, 
а хто круціць “Мяцеліцу”?». Па раў нан не 
вы маў лен ня цвёрдых і мяккіх скла доў. 
Абмеркаванне падрыхтаваных і пра-
чытаных твораў па тэме пазакласнага 
чытання. Работа па тэме пазакласнага 
чытання. Зачытванне, пераказ найбольш 
ці кавых для вуч няў урыў каў апа вя дан-
няў, чытанне вер шаў на памяць, раз гляд 
ілюстрацый

98—99

55 Літары і, е, 
я — паказ чы-
кі мяк кас ці 
зычных 

1 Развіваць уменне пра віль на ар-
тыкуляваць цвёрдыя і мяк кія 
склады ў словах, успрымаць іх 
на слых і аба зна чаць на пісь ме; 
узбагачаць слоў ні ка вы запас 
лек сі кай на тэму «Дзіцяняты 
свойскай жывёлы»; ад пра цоў-
ваць навык чытання, раз ві ваць 
звязнае маў лен не, пашырэнне 
слоў ні ка ва га запасу вуч няў

Выпрацоўка навыку чытання складоў 
і слоў з га лос ны мі лі та ра мі і, е, я. Рабо-
та над тэкстам «У каго хто?». Чытанне, 
праца над узнаўленнем зместу прачы-
танага: адказы на пы тан ні нас таў ні ка, 
пераказ тэксту. Па дзел слоў на склады, 
прак ты ка ван не ў пастаноўцы на ціску. 
Гульнёвае прак ты ка ван не «У каго хто?»

100

56 Чытанне 
тэксту «Каго 
як завуць»

1 Адпрацоўваць навык чытання 
тэксту з захаваннем паўз, ін та-
на цый, што адпавядаюць знакам 
прыпынку; вучыць чытаць тэкст 
па асобах, раз ві ваць маў лен не 
вуч няў; са дзей ні чаць удаскана-
ленню дыкцыі і тэмпу маў лен ня

Знаёмства з тэкстам «Каго як завуць». 
Работа над узнаўленнем зместу прачы-
танага: адказы на пы тан ні нас таў ні ка, 
знаходжанне ў тэксце ска заў для адказу 
на пы тан ні. Чытанне тэксту па асобах. 
Слоў нае маляванне па прачытаным. 
Гульнёвае прак ты ка ван не «Ці такія звя-
ры ў нашых казках» (па раў нан не: хітры, 
як ліс)

101

57 Беларуская 
народная 
казка «Воўк-
гультай»

1 Адпрацоўваць навык чытання 
тэксту з захаваннем паўз, ін та-
на цый, што адпавядаюць знакам 
прыпынку; вучыць падрабязна-
му пераказу па пытаннях нас таў-
ні ка, раз ві ваць маў лен не вуч няў 
шляхам складання апавядання 
з апорай на малюнак; са дзей-
ні чаць удасканаленню дыкцыі 
і тэмпу маў лен ня

Знаёмства з тэкстам «У хованкі». Работа 
над узнаўленнем зместу прачытанага: 
адказы на пы тан ні нас таў ні ка, знахо-
джанне ў тэксце ска заў для адказу на пы-
тан ні, падрабязны пераказ прачытанага

102

58 Гук [дз’]. 
Літары дз, 
Дз

1 Пазнаёміць з зычным гукам [дз’], 
лі та ра мі дз, Дз; раз ві ваць фане-
матычны слых, ад пра цоў ваць 
пра віль нае вы маў лен не гука 
[дз’] пры чытанні слоў, ад пра-
цоў ваць уменне ўважліва чытаць 
пытанне, абдумваць і дакладна 
фармуляваць адказ, раз ві ваць 
маў лен не вуч няў, са дзей ні чаць 
удасканаленню дыкцыі і тэмпу 
маў лен ня

Знаёмства з гукам [дз’] і лі та ра мі дз, 
Дз. Па раў нан не колькасці гукаў і лі тар 
у словах. Выпрацоўка пра віль най арты-
ку ля цыі гука [дз’]. Развучванне чыс-
та гаворак. Гульнёвыя прак ты ка ван ні 
«Імя ні ны», «Дзе яны раслі?». Чытанне 
і тлумачэнне прыказкі. Узгадванне каз кі 
па малюнку, слоў нае маляванне

103—
104
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59 Чытан-
не тэксту 
«Зменлівы 
месяц»

1 Адпрацоўваць навык чытання 
тэксту з захаван нем паўз, ін та-
на цый, што адпавядаюць зна-
кам прыпынку; са дзей ні чаць 
разуменню прачытанага; раз ві-
ваць маў лен не вуч няў; знаёміць 
з нор ма мі лі таратурнай мовы

Знаёмства з тэкстам «Зменлівы месяц». 
Работа над узнаўленнем зместу прачы-
танага: адказы на пы тан ні нас таў ні ка, 
знаходжанне ў тэксце ска заў для адказу 
на пы тан ні, пераказ прачытанага

105

60 «Чаму месяц 
без вопраткі 
ходзіць?» 
П азакласнае 
чытанне. 
В. Хомчанка. 
«Ру ка вічка», 
«Яблык», 
«Гу зік» 
(па выбары)

1 Адпрацоўваць навык чытання 
тэксту з захаван нем паўз, ін та-
на цый, што адпавядаюць знакам 
прыпынку; са дзей ні чаць разу-
менню прачытанага; раз ві ваць 
мову вуч няў; далучаць да норм 
лі таратурнай мовы

Знаёмства з тэкстам «Чаму месяц без 
воп раткі ходзіць?». Работа над узнаў-
лен нем зместу прачытанага: адказы на 
пы тан ні нас таў ні ка, знаходжанне ў тэк-
сце ска заў для адказу на пы тан ні, пера-
каз прачытанага. Знаёмства са сло ва мі-
«бра та мі». Са стаў лен не ска заў. Гульнё-
вае прак ты ка ван не «Што тут ліш няе?»

106—
107

61 Чаргаванне 
к — ц

1 Адпрацоўваць навык чытання 
тэксту з захаваннем паўз, ін та-
на цый, што адпавядаюць знакам 
прыпынку; са дзей ні чаць разу-
менню прачытанага; раз ві ваць 
мову вуч няў; далучаць да норм 
лі таратурнай мовы

Разглядванне малюнка на старонках 
буквара. Вызначэнне, што ў ім незвы-
чайнага. Чытанне лічылкі «рэхам». Вы-
значэнне, наколькі загаловак адпавядае 
зместу. «Навядзенне парадку» ў вершы. 
Чытанне слоў у слупках, на зі ран не за 
чаргаваннем к — ц. Гульнёвае прак ты-
ка ван не «Чараўнікі» — пераўтварэнне 
слоў, чаргаванне к — ц (дошка — на до-
шцы). Складанне ска заў з атрыманымі 
сло вамі

108—
109

62 Літары Ё, ё 
як асобны 
склад.
Літара ё 
ў складзе 
пасля зычнай

1 Пазнаёміць з галоснай лі та рай ё, 
якая абазначае мяк кі склад (у па-
чатку слова і пасля галоснага), 
ад пра цоў ваць навык чытання 
з вы ву ча ны мі лі та ра мі; фар-
мі ра ваць у дзяцей уяў лен не аб 
тым, што ў мове ёсць словы, 
якія гучаць аднолькава, але ма-
юць рознае значэнне; узбагачаць 
слоў ні ка вы запас лек сі кай на тэ-
му «Птуш кі», раз ві ваць вуснае 
маў лен не вуч няў

Знаёмства з лі та ра мі Ё, ё. На зі ран не за 
роляй лі та ры ё як паказчыка мяк кас ці 
зычнага гука. Чытанне складоў з лі та-
ра мі е, ё. Знаёмства з вершам «Нашы 
птуш кі» А. Гурло і апавяданнем «Чмелі-
кі». Работа над узнаўленнем зместу пра-
чытанага: адказы на пы тан ні нас таў ні ка, 
знаходжанне ў тэксце ска заў для адказу 
на пы тан ні, пераказ прачытанага. Моў-
ная хві лін ка «Насякомыя» (разгляд 
прадметных ма люн каў, апі сан не знеш ніх 
прымет, складанне ска заў, разгадванне 
загадак). Абмеркаванне ве даў вуч няў па 
тэме «Птуш кі нашага краю». Развучван-
не скорагаворак

110—
111

63 Словы, су-
працьлеглыя 
па значэнні

1 Адпрацоўваць навык чытання, 
са дзей ні чаць разуменню вобраз-
ных выразаў у мастацкім тэксце; 
узбагачаць слоў ні ка вы запас 
вуч няў; удасканальваць навык 
пра віль нага гукавы маў лен ня, 
маў лен чых здольнасцей вуч няў

Знаёмства з вершам Г. Кляўко «Сця-
жынка». Работа над узнаўленнем зместу 
прачытанага: адказы на пы тан ні нас таў-
ні ка, знаходжанне ў тэксце ска заў для 
адказу на пы тан ні, пераказ прачытанага. 
Знаёмства са словамі з супрацьлеглым 
значэннем. Гульнёвае прак ты ка ван не 
«Наадварот»

112

64 Літары Ю, 
ю як асобы 
склад

1 Пазнаёміць з лі та рай ю, якая 
абазначае мяк кі склад (у па-
чатку слова і пасля галоснага), 
фар мі ра ваць навык чытання 
з вы ву ча ны мі лі та ра мі, узбага-
чаць слоў ні ка вы запас вуч няў 
па тэме «Школьныя прылады», 
раз ві ваць маў лен чыя здоль нас ці 
вуч няў

Знаёмства з лі та ра мі Ю, ю, чытанне 
слоў знаёмай канструкцыі. Завучванне 
верша. Гульнёвыя прак ты ка ван ні «Што 
ўмее аловак?», «Што тут лішняе? (па 
тэме «Школьныя прылады»)

113
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65 Роля лі та-
ры ю ў скла-
дзе пасля 
зычнай

1 Паказаць ролю лі та ры ю ў скла-
дзе пасля зычнай; фар мі ра ваць 
уменне пра віль на артыкуляваць 
цвёрдыя і мяк кія склады ў сло-
вах, успрымаць іх на слых, раз-
ві ваць навык свядомага чытання 
твора, удасканальваць культуру 
маў лен ня вуч няў

На зі ран не за роляй лі та ры ю як паказ-
чыка мяк кас ці зычнага гука. Чытанне 
складоў і слоў з лі та ра мі ю, ё, е. Знаём-
ства з тэкстам «Пяро і аловак». Работа 
над узнаў леннем зместу прачытанага: 
адказы на пы тан ні нас таў ні ка, знахо-
джан не ў тэксце ска заў для адказу на 
пы тан ні, пераказ прачытанага

114

66 Чытанне вер-
ша Я. Коласа 
«На рэчцы 
зімою». 
П азакласнае 
чытанне. 
В. Вітка. 
«Азбука ад А 
да Я»

1 Развіваць навык свядомага чы-
тан ня твора; са дзей ні чаць ра зу-
мен ню вобразных выразаў у мас-
тац кім тэксце; даць першаснае 
ўяў лен не вучням аб твор час ці 
беларускага песняра Я. Коласа, 
прывіваць любоў і ці ка васць да 
твораў беларускіх пісь мен ні каў, 
раз ві ваць маў лен не вуч няў

Знаёмства з вершам Я. Коласа «На рэч-
цы зімою». Работа над узнаўленнем 
зместу прачытанага: адказы на пы тан ні 
нас таў ні ка, знаходжанне ў тэксце ска заў 
для адказу на пы тан ні. Выбар моў ных 
срод каў для перадачы сваіх па чуц цяў 
і эмоцый у ад па вед нас ці з маўленчай сі-
туа цыяй

115

67 Ветлівыя 
словы бела-
рускай мовы

1 Развіваць навык свядомага чы-
тання твора; актывізаваць у вус-
ным маў лен ні вуч няў словы ві-
тан ня, падзякі; вучыць вет лі вас-
ці, добрым ад но сі нам да родных, 
удасканальваць культуру вусна-
га маў лен ня

Чытанне і аналіз твораў, адказы на пы-
тан ні. Вуснае разважанне на тэму «Як 
добра быць ветлівым». Гульнёвае прак-
ты ка ван не «Словы ветлівасці». Сама-
стойнае прыдумванне падзей з ужыван-
нем ветлівых слоў. Чытанне і знаёмства 
з ласкавымі словамі. Складанне з імі 
ска заў. Гульнёвае прак ты ка ван не «За-
кончы сказ» (прак ты ка ван не ва ўжы-
ван ні ў мове ветлівых і ласкавых слоў)

116

68 Чытанне 
тэксту 
Д. Бічэль. 
«Курапатка»

1 Адпрацоўваць навык чытан-
ня; са дзей ні чаць успрыманню 
і разуменню зместу прачытана-
га; пашыраць уяў лен ні вуч няў 
пра жыццё дзі кіх жывёл зі мой 
у лесе; узбагачаць слоў ні ка вы 
запас на тэму «Звяры і птушкі 
Бе ла ру сі»; працаваць над гукалі-
тарным разборам слоў, раз ві ваць 
звязнае маў лен не вуч няў

Знаёмства з тэкстам Д. Бічэль «Кура-
патка». Работа над узнаўленнем зместу 
прачытанага: адказы на пы тан ні нас таў-
ні ка, знаходжанне ў тэксце ска заў для 
адказу на пы тан ні, пераказ прачытанага. 
Выбар моў ных сродкаў для перадачы 
сваіх па чуц цяў і эмоцый у ад па вед нас ці 
з маў ленчай сі туа цыяй. Адгадванне за-
гадак. Складанне не вя лі ка га апавядання 
па тэме «Звяры і птушкі зі мой»

117

69 Чытанне тэк-
сту «Паўлюк 
і Цюлік»

1 Адпрацоўваць навык свядомага 
чытання, са дзей ні чаць успры-
манню і разуменню зместу пра-
чытанага; працаваць над раз віц-
цём звязнага маў лен ня вуч няў, 
фар мі ра ваць уменне пераказ-
ваць прачытанае, выказваць сваё 
меркаванне 

Знаёмства з тэкстам «Паўлюк і Цюлік». 
Работа над узнаўленнем зместу прачы-
танага: адказы на пы тан ні нас таў ні ка, 
знаходжанне ў тэксце ска заў для ад-
казу на пы тан ні, пераказ прачытанага. 
Вуснае разважанне на тэму «Лепшыя 
сябры». Гульнёвае прак ты ка ван не «Збя-
ры прыказкі» (падбор прыказак па тэме 
«Сяб роўства»)
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70 Замацаванне 
вывучанага. 
Складанне 
вуснага 
апавядання 
па сюжэтным 
малюнку

1 Адпрацоўваць навык чытання 
з захаваннем арфаэпічных норм 
беларускай лі таратурнай мовы; 
са дзей ні чаць разуменню зместу 
прачытанага, удасканаленню 
дык цыі і тэмпу маў лен ня, раз-
ві ваць звязнае маў лен не вуч няў

Чытанне твораў, адказы на пы тан ні нас-
таў ні ка, знаходжанне ў тэксце ска заў 
для адказу на пытанні. Выбар моў ных 
срод каў для перадачы сваіх па чуц цяў 
і эмоцый у ад па вед нас ці з маўленчай сі-
туа цыяй. Складанне вуснага апавядання 
па сюжэтных малюнках. Чытанне і за-
вуч ванне скорагаворкі

119
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71 Гук [дж]. 
Літары дж, 
Дж

1 Пазнаёміць з гукам [дж], лі та-
ра мі дж, Дж; раз ві ваць фанема-
тычны слых, ад пра цоў ваць пра-
віль нае вы маў лен не гука [дж] 
пры чытанні слоў, са дзей ні чаць 
раз віц цю вуснага маў лен ня вуч-
няў праз работу з тэкстам

Знаёмства з гукам [дж] і лі та ра мі дж, 
Дж. Па раў нан не коль кас ці гукаў і лі-
тар у словах. Выпрацоўка пра віль най 
артыкуляцыі гука [дж]. Развучванне чы-
стагаворак. Гульнёвыя прак ты ка ван ні. 
Чытанне і тлумачэнне народнай прыме-
ты. Завучванне вер шаў
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72 Адрозненне 
гукаў [дз’], 
[ч], [дж] 
і пра віль нае 
іх абазначэн-
не на пісь ме.
П азакласнае 
ч ытанне. 
Творы бе-
ла рускіх 
пісь мен ні каў 
Я. Коласа, 
Я. Купалы

1 Адпрацоўваць навык чытання 
з захаваннем арфаэпічных норм 
беларускай лі таратурнай мовы; 
са дзей ні чаць разуменню пра-
чытанага; фар мі ра ваць уменне 
пераказваць прачытанае, выказ-
ваць сваё меркаванне, раз ві ваць 
фанематычны слых, маў лен не 
вуч няў

Чытанне твораў, адказы на пы тан ні нас-
таў ні ка, знаходжанне ў тэксце ска заў 
для адказу на пытанні. Выбар моў ных 
сродкаў для перадачы сваіх па чуц цяў 
і эмоцый у ад па вед нас ці з маўленчай сі-
туа цыяй. Першаснае знаёмства вуч няў 
з творчасцю Я. Коласа і Я. Купалы. Вы-
става кніг пісь меннікаў. Чытанне най-
больш цікавых, па меркаванні вуч няў, 
урыў каў з твораў, пераказ прачытанага
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73 Чытанне 
тэкс таў 
(Л. Рашкоў-
скі .«Поні», 
«Зебра», 
А. Каско. 
«Жарт»)

1 Адпрацоўваць навык чытання 
з захаваннем арфаэпічных норм 
беларускай лі таратурнай мо-
вы; раз ві ваць маў лен не вуч няў; 
фар мі ра ваць уяў лен не пра сло-
вы, якія аднолькава гучаць, але 
маюць рознае значэнне

Чытанне твораў, адказы на пы тан ні нас-
таў ні ка, знаходжанне ў тэксце ска заў 
для адказу на пытанні. Выбар моў ных 
сродкаў для перадачы сваіх па чуц цяў 
і эмоцый у ад па вед нас ці з маўленчай 
сі туа цыяй. На зі ран не за словамі, якія 
аднолькава гучаць, але маюць рознае 
значэнне
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74 Надрадковы 
знак ’ (апо-
страф)

1 Пазнаёміць вуч няў з раздзя-
ляльным знакам апострафам; 
раз ві ваць фанематычны слых; 
вучыць чытаць і пісаць словы 
з апострафам; ад пра цоў ваць на-
вык чытання, са дзей ні чаць ра-
зуменню прачытанага, раз ві ваць 
маў лен не вуч няў

Знаёмства з надрадковым знакам — 
апострафам. Гульнёвае прак ты ка ван не 
«Чуйныя вушкі». Чытанне слоў з апо-
страфам, ад пра цоў ка пра віль нага вы-
маў лен ня. Знаёмства з тэкстам «Як хто 
спіць», адказы на пы тан ні нас таў ні ка, 
знаходжанне ў тэксце ска заў для адказу 
на пы тан ні (выбарачнае чытанне)

123

75 Замацаванне 
вывучанага 
па тэме «Гукі 
і лі та ры 
мовы»

1 Адпрацоўваць навык чытання 
з захаваннем арфаэпічных норм 
беларускай лі таратурнай мовы, 
са дзей ні чаць разуменню прачы-
танага; раз ві ваць мову, фанема-
тычны слых вуч няў

Знаёмства з тэкстам «Любіна пісь мо». 
Работа над узнаўленнем зместу прачы-
танага: адказы на пы тан ні нас таў ні ка, 
знаходжанне ў тэксце ска заў для адказу 
на пы тан ні, пераказ прачытанага. Знаём-
ства са сло вамі-«братамі» (мнагазнач ны-
мі сло ва мі), складанне ска заў

124

76 Алфавіт 1 Замацаваць веды пра вывучаныя 
гукі і лі та ры, пазнаёміць вуч няў 
з беларускім алфавітам, рас-
крыць яго значэнне, удасканаль-
ваць дыкцыю і тэмп маў лен ня

Знаёмства з беларускім алфавітам. Гуль-
нёвыя прак ты ка ван ні «Знайдзі сваё 
месца», «Літарка згубілася», «Рас сялі 
жы ха роў». Складанне ска заў з пра па на-
ва ны мі словамі, па дзел слоў на склады, 
вы значэнне на ціскнога складу

125

Паслябукварны перыяд (14 г)

77 Беларусь — 
твая Радзіма.
Так нараджа-
лася Бела-
русь

1 Фарміраваць навык свядомага 
чытання тэкс таў, аднаўлення 
зместу прачытанага: зна хо дзіць 
у тэксце сказы для адказу на 
пы тан ні; пашыраць слоў ні ка вы 
запас на тэму «Родны край»; вы-
хоў ваць у вуч няў пачуццё лю бо-
ві і па ва гі да Беларусі

Чытанне і абмяркоўванне тэкстаў «Бе-
ларусь — твая Радзіма», «Так нараджа-
лася Беларусь». Вусныя выказван ні, 
разважанні на тэмы: «Родны край», «За 
што я люблю Беларусь», «Мой любі мы 
куток роднай старонкі» і г. д. Чытанне 
вер шаў, аналіз прачытанага, ад пра цоў ка 
вы раз насці чытання

126—
127
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78 Нашы 
асветнікі. 
А вось што 
мы ўбачылі 
ў музеі.
П азакласнае 
чытанне. 
Сустрэча 
з казкай. 
Беларуская 
народная 
казка «Лёгкі 
хлеб»

1 Ажыццявіць першапачатковае 
азнаямленне вуч няў са сла ву-
тымі людзьмі Айчыны, пашы-
рыць уяў лен ні дзяцей пра мі ну-
лае нашай краіны; фар мі ра ваць 
уменне выказваць свае ўра жан ні 
ад прачытанага; вы хоў ваць ці ка-
васць да гісторыі сваёй краіны; 
нацыянальную свядомасць, ад-
пра цоў ваць навык свядомага чы-
тання, са дзей ні чаць пашырэнню 
ўяў лен няў дзяцей пра шмат лі-
касць моў на Зямлі, раз ві ваць 
звязнае маў лен не вуч няў

Паведамленне на тэму «Нашы асвет-
нікі». Чытанне тэкстаў падручніка, раз-
гляд ма люн каў, апі сан не. Работа па тэме 
пазакласнага чытання: знаёмства з каз-
кай, зачытванне і аналіз казкі, пераказ 
найбольш цікавых урыўкаў, тлумачэнне 
прыказак, прыдумванне казкі па ана ло гіі 
(работа ў групах)

128—
129

79 Мінск — 
сталіца на-
шай Радзімы. 
Твая мова

1 Пашыраць уяў лен не вуч няў пра 
сталіцу Рэспублі кі Беларусь — 
горад Мінск; ад пра цоў ваць на-
вык свядомага чытання, фар мі-
ра ваць уменне зна хо дзіць у тэк-
сце сказы для адказу на пы тан ні 
нас таў ні ка; вы хоў ваць пачуццё 
гонару за га лоў ны горад нашай 
Радзімы

Знаёмства з тэкстам «Мінск». Работа 
над узнаўленнем зместу прачытанага: 
адказы на пы тан ні нас таў ні ка, знахо-
джанне ў тэксце ска заў для адказу на пы-
тан ні. Выбар моў ных сродкаў для пера-
дачы сваіх па чуц цяў і эмоцый. Слоў нае 
маляванне па прачытаным. Выказванне 
ўлас ных меркаванняў па тэме «За што 
я люблю свой горад»

130—
131

80 Янка Купа-
ла — вялі кі 
беларускі 
паэт. Верш 
«Хлопчык 
і лётчык»

1 Даць першасныя звесткі пра бе-
ларускага песняра Янку Купа-
лу; раз ві ваць уменне ўспрымаць 
і асэнсоўваць вершаваныя тво-
ры; вы хоў ваць любоў да паэзіі

Паведамленне нас таў ні ка на тэму «Янка 
Купала — вялі кі беларускі паэт». Зна-
ёмства з вершам Янкі Купалы «Хлоп-
чык і лётчык». Работа над узнаўленнем 
зместу прачытанага: адказы на пы тан ні 
нас таў ні ка, знаходжанне ў тэксце ска заў 
для адказу на пы тан ні. Выбар моў ных 
сродкаў для перадачы сваіх па чуц цяў 
і эмоцый. Слоў нае маляванне па пра-
чытаным

132—
133

81 Якуб 
Колас — 
беларускі 
пісь меннік. 
Верш «Ка-
ток» 

1 Даць першасныя звесткі пра бе-
ларускага песняра Якуба Кола-
са; раз ві ваць уменне ўспрымаць 
і асэн соўваць вершаваныя вобра-
зы, даваць простую ацэнку пра-
чытанаму, са дзей ні чаць эмацыя-
нальнаму ўспрыманню і асэнса-
ванню зместу твора, вы пра цоў цы 
навыку чытання тэксту з заха-
ваннем паўз, ін та на цый, што 
адпавядаюць знакам прыпынку; 
раз ві ваць уменне ствараць ма-
люнак словамі, выказваць свае 
ад но сіны да героя твора

Паведамленне нас таў ні ка на тэму «Якуб 
Колас — вялі кі беларускі паэт». Знаём-
ства з вершам Якуба Коласа «Каток«. 
Работа над узнаўленнем зместу прачы-
танага: адказы на пы тан ні нас таў ні ка, 
знаходжанне ў тэксце ска заў для адказу 
на пы тан ні. Адказы на пы тан ні, слоў нае 
маляванне па прачытаным. Адпрацоўка 
выразнага чытання верша

134—
135

82 Вучымся 
ветлівасці 

1 Актывізацыя ў вусным маў лен-
ні вуч няў формулы маўленчага 
этыкету, ад пра цоў ка навыку чы-
тання тэксту з захаваннем паўз, 
ін та на цый, пашырэнне ўяў лен-
няў пра словы, якія аднолькава 
гучаць, але маюць розны сэнс

Сюжэтна-ролевая гульня «Ветлівыя 
словы» з наступнай гутаркай аб ужыван-
ні ў мове ветлівых слоў. Разыгрыванне 
жыццёвых сі туа цый

136—
137

83 Вусная на-
родная твор-
часць. Казка 
«Спрэчка»

1 Знаёмства з жанрам вуснай 
народнай твор час ці — казкай; 
раз віц цё ўмення чытаць тэкст 
па асобах, перадаваць сваё стаў-
лен не да прачытанага

Чытанне, аналіз прачытанага. Праца 
над узнаўленнем зместу прачытанага: 
адказы на пы тан ні, пераказ. Чытанне па 
асобах. Складанне ска заў на тэму «Як 
я дапамагаю дома». Дыдактычная гульня 
«Я буду… Я не буду…»

138—
139
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84 У свеце пры-
роды. Апавя-
данне «До-
бры зайцаў 
звычай»

1 Фар мі ра ван не навыку свядома-
га чытання цэлымі словамі, уда-
клад ненне, узбагачэнне і ак ты-
ві за цыя слоўніка дзяцей, ад пра-
цоў ка пра віль нага вы маў лен ня 
гукаў роднай мовы

Работа над узнаўленнем зместу прачы-
танага: адказы на пы тан ні нас таў ні ка, 
знаходжанне ў тэксце ска заў для адказу 
на пы тан ні. Завучванне на памяць вер-
шаў (па выбары)

140—
141

85 Сапраўдныя 
сябры пазна-
юцца ў бядзе. 
М. Танк. 
«Жук і слі-
мак»

1 Садзейнічаць успрыманню і асэн-
саванню зместу твора, ад пра цоў-
ка навыку чытання тэксту з за-
хаваннем паўз, ін та на цый, што 
адпавядаюць знакам прыпын-
ку; фар мі ра ваць уменне чытаць 
тэкст па асобах

Знаёмства з творам М. Танка «Жук і слі-
мак». Чытанне верша па асобах. Адгад-
ванне загадкі. Дыдактычная гульня «За-
кончы сказ»

142—
143

86 Нашы святы. 
Дзяды. 
Калядкі.
П азакласнае 
чытанне. Па 
старонках 
любімых 
часопісаў

1 Пашырыць уяў лен не вуч няў пра 
нашы святы, вучыць выказваць 
свае меркаванні, раз ві ваць на-
вык асэнсаванага чытання не-
вя лі кіх твораў (апавяданняў), 
фар мі ра ваць уменне пераказ-
ваць прачытанае, вы хоў ваць ці-
ка васць да культуры, традыцый 
беларускага народа

Гутарка на тэму «Нашы продкі. Нашы 
святы». Чытанне тэкс таў. Выбар моў ных 
сродкаў для перадачы сваіх па чуц цяў 
і эмоцый у ад па вед нас ці з маўленчай 
сі туа цыяй. Чытанне, аналіз прачытана-
га. Слоў нае маляванне па прачытаным. 
Складанне невялікіх апавяданняў па 
малюнках

144—
145

87 Нашы святы. 
Вялікдзень.
Купалле

1 Пашыраць уяў лен не вуч няў пра 
нашы святы, фар мі ра ваць на-
вык свядомага чытання цэ лы мі 
сло ва мі, раз ві ваць звязнае маў-
лен не, фар мі ра ваць маў лен чыя 
ўмен ні, актывізаваць і ўзба га-
ціць слоўнік вуч няў

Чытанне тэкс таў. Выбар моў ных сродкаў 
для перадачы сваіх па чуц цяў і эмоцый 
у ад па вед нас ці з маўленчай сі туа цыяй. 
Складанне апавядання па сюжэтных ма-
люнках на тэму «Нашы святы»

146—
147

88 Кантроль на-
выку чытан-
ня па тэксце 
А. Вольскага 
«Кропель-
ка»

1 Праверка сфарміраванасці да-
статковага ўзроўню пра віль нага, 
свядомага чытання і разумення 
прачытанага

89 Як да нас 
прыйшла 
кні га. 
Ф. Скары-
на — бела-
рус кі перша-
друкар

1 Пашырэнне ве даў вуч няў пра 
тое, як да нас прыйшла кніга, 
якое значэнне яна мае ў жыц ці 
чалавека; раз віц цё на вы каў асэн-
саванага, пра віль нага чытання, 
умення абдумваць і пра віль на 
фармуляваць адказы на пы тан ні

Паведамленне на тэму «Як да нас прый-
шла кніга». Чытанне тэкстаў. Адказы на 
пытанні па прачытаным. Гутарка «Бе ла-
рускі асвет нік — Францыск Скарына», 
чытанне тэксту «Наш першадрукар», 
праца над пераказам прачытанага

148—
149

90 Кніга — леп-
шы сябар 
чалавека. 
Апавяданне 
«Свята»; 
верш В. Бе-
растава «Чы-
талачка»

1 Абагульненне і сіс тэ ма ты за цыя 
ве даў і ўмен няў, набытых вуч-
ня мі ў працэсе пад рых тоў чага 
і букварнага пе ры ядаў навучан-
ня грамаце, удасканаленне на-
выку чытання, раз віц цё творчых 
здольнасцей вуч няў

Чытанне апавядання «Свята», верша 
В. Берастава «Чыталачка». Тлумачэн-
не прыказак, адгадванне загадак. Раз-
ва жанні вуч няў па тэме «Мой сябар — 
кніга»

150—
151
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Навучанне грамаце (навучанне пісьму)

Агульная колькасць гадзін — 90

1. Клышка, А. Пропісь 1 : вучэб. дапам. для 1 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай навучання / А. Клыш-
ка. — Мінск : НІА, 2014.

2. Клышка, А. Пропісь 2 : вучэб. дапам. для 1 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай навучання / А. Клыш-
ка. — Мінск : НІА, 2014.

3. Клышка, А. Пісьмо : вучэб. дапам. для 1 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай навучання / А. Клыш-
ка. — Мінск : НІА, 2014.

№ 
урока 
і дата

Тэма ўро ка
Коль-
касць 
гадзін

Мэты і задачы вывучэння тэмы Характарыстыка ас ноў ных ві даў дзейнасці Ста рон кі 
бук ва ра

1 2 3 4 5 6

Падрыхтоўчы (далі тарны) перыяд (6 г)

1 Пропісь. 
Рабочы радок 
і міжрадкоўе. 
Кароткая пра-
мая лі нія

1 Пазнаёміць вуч няў з вучэбным 
да па мож нікам «Пропісь 1», ас-
ноў нымі пра ві ламі пісь ма: пра-
віль най пасадкай пры пісь ме, раз-
мя шчэн нем сшытка на парце; з ас-
ноў нымі эле мен та мі графічнай 
сіс тэмы (кароткая прамая лі нія), 
рабочы радок

Знаёмства з вучэбным да па мож нікам 
«Пропісь 1»: вокладка, старонкі. 
Знаёмства з пра віль най пасадкай 
пры пісь ме, раз мя шчэн нем сшытка 
на парце, пра ві ламі па ста ноў кі ручкі 
ў час пісь ма. Выкананне прак ты ка ван-
няў для засваення тэр мі наў «рабочы 
радок», «верхняя» і «ніжняя лі нія» 
рабочага радка, кароткая прамая лі-
нія. Знаёмства з касымі лі ніямі на ста-
ронцы (прак ты ка ван не «Ідзе дождж» 
для адпрацоўкі ўмен ня пісаць з на-
хі лам элементы графічнай сістэмы). 
Маляванне па ўзо ры і самастойна 
(«Скача жабка», «Расцягні спружы-
ну», «Разматай клубок», «Танец мыш-
кі»). Прак ты ка ван ні «Забіваем цві кі», 
«Лес вічка» (ад пра цоў ка на пі сан ня ка-
роткай на хіле най лі ніі)

1—5

2 Кароткая пра-
мая лі нія

1 Пазнаёміць вуч няў з ас ноў ным 
элементам графічнай сістэмы 
(кароткая прамая лі нія), асваенне 
ас ноў ных правілаў пісь ма: заха-
ванне пра віль най пасадкі, на хіле-
нае раз мя шчэн не сшытка, уменне 
трымаць ручку

Прак ты ка ван не «Лесвічка» (ад пра-
цоў ка на пі сан ня кароткай на хіле най 
лі ніі). Пісьмо кароткай прамой лі ніі

5—6

3 Доўгая пра-
мая лі нія

1 Пазнаёміць з ас ноў ным элемен-
там графічнай сістэмы (доў гая 
прамая лі нія) і ад пра цоў ваць іх 
на пі сан не, фар мі ра ваць пра віль-
ную паставу пры пісь ме і ўмен не 
пра віль на карыстацца ву чэб ны мі 
пры ла да мі

Маляванне па ўзо ры і самастойна. 
Пісь мо кароткай і доў гай на хіле ных 
лі ній па ўзо ры (абводка) і самастойна. 
Прак ты ка ван не «Ідзе дождж»

6

4 Кароткая 
прамая лі нія 
з закруглен-
нем унізе. 
Кароткая 
прамая лі нія 
з закруглен-
нем уверсе 
і ўнізе

1 Пазнаёміць з ас ноў нымі эле мен-
та мі графічнай сістэмы (карот-
кая лі нія з закругленнем уні зе, 
кароткая лі нія з закругленнем 
уверсе, кароткая прамая лі нія 
з закругленнем уверсе і ўнізе) 
і ад пра цоў ваць іх на пі сан не, вы-
пра цоў ваць пра віль ную паставу 
пры пісь ме, фар мі ра ваць умен не 
пра віль на карыстацца ву чэб ны мі 
пры ла да мі

Азнаямленне з памяткай «Правілы 
пісь ма». Маляванне па ўзо ры і сама-
стойна. Пісьмо кароткіх на хіле ных 
лі ній па ўзо ры (абводка) і самастойна

7
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5 Доўгая лі нія 
з закруглен-
нем унізе, 
доў гая лі нія 
з закруглен-
нем уверсе, 
доў гая лі нія 
з закруглен-
нем унізе 
і ўверсе

1 Пазнаёміць з ас ноў нымі эле мен-
та мі графічнай сістэмы (доў гая 
лі нія з закругленнем унізе, доў-
гая лі нія з закругленнем уверсе, 
доў гая лі нія з закругленнем унізе 
і ўверсе) і ад пра цоў ваць іх на пі-
сан не, вы пра цоў ваць пра віль ную 
паставу на пісь ме, фар мі ра ваць 
умен не пра віль на карыстацца ву-
чэб ны мі пры ла да мі

Пісьмо па ўзоры і самастойна. Пісьмо 
доў гай лі ніі з закругленнем унізе, доў-
гай лі ніі з закругленнем уверсе, доў-
гай лі ніі з закругленнем унізе і ўверсе

8

6 Доўгая 
прамая лі нія 
з пятлёю 
ўнізе і доў гая 
прамая лі нія 
з пятлёю 
ўверсе

1 Пазнаёміць з ас ноў нымі эле мен-
та мі графічнай сістэмы (доў гая 
прамая лі нія з пятлёю ўнізе і доў-
гая прамая лі нія з пятлёю ўвер се) 
і ад пра цоў ваць іх на пі сан не, вы-
пра цоў ваць пра віль ную паставу, 
фар мі ра ваць умен не пра віль на 
карыстацца ву чэб ны мі пры ла да мі

Пісьмо па ўзо ры і самастойна. Пісьмо 
доў гай прамой лі ніі з пятлёю ўнізе 
і доў гай прамой лі ніі з пятлёю ўверсе

9

7 Доўгія і ка-
рот кія на-
хіленыя лі ніі, 
якія пачына-
юцца закру-
гленнем унізе. 
Авалы

1 Пазнаёміць з ас ноў нымі эле мен-
та мі графічнай сістэмы (доўгія 
і кароткія нахіленыя лі ніі, якія 
пачынаюцца закругленнем унізе, 
авалы) і ад пра цоў ваць іх на пі-
сан не, вы пра цоў ваць пра віль ную 
паставу, фар мі ра ваць умен не 
пра віль на карыстацца ву чэб ны мі 
пры ла да мі

Пісьмо па ўзо ры і самастойна. Пісьмо 
доўгіх і кароткіх нахіленых лі ній, якія 
пачынаюцца закругленнем унізе, ава-
лаў

8—9

Букварны (ас ноў ны) перыяд (70 г)

8 Літара с 1 Навучыць пісаць малую лі та ру 
с; фар мі ра ваць уменне пра віль на 
карыстацца ву чэб ны мі пры ла да мі 
і захоўваць пра віль ную паставу 
пры пісь ме

Знаёмства з пісь мо вай малой лі та рай 
с, суаднясенне яе гра фіч на га пісь мо-
ва га вобраза з друкаваным. Тлумачэн-
не на пі сан ня лі та ры, узор нас таў ні ка. 
Абвядзенне па контуры друкаванай 
і пісь мо вай малой лі та ры с. Напі сан не 
спа лу чэн няў дзвюх лі тар сс

10

9 Літара С 1 Навучыць пісаць вялікую лі та ру 
С; фар мі ра ваць уменне пра віль на 
карыстацца ву чэб ны мі пры ла да мі 
і захоўваць пра віль ную паставу 
пры пісь ме

Знаёмства з пісь мо вай вя лі кай лі та рай 
С, суаднясенне яе гра фіч на га пісь мо-
ва га вобраза з друкаваным. Тлумачэн-
не на пі сан ня лі та ры, узор нас таў ні ка. 
Абвядзенне па контуры пісь мо вай вя-
лі кай лі та ры С. Напі сан не спа лу чэн-
няў вя лі кай і малой лі тар С, с

10

10 Літара п 1 Навучыць пісаць малую лі та ру 
п, злучэнні пс, сп; вы пра цоў ваць 
уменне пра віль на размяшчаць 
сшытак на парце, карыстацца 
пісь мо вы мі пры ла да мі

Знаёмства з пісь мо вай малой лі та рай 
п, суаднясенне яе гра фіч на га пісь мо-
ва га вобраза з друкаваным. Тлумачэн-
не на пі сан ня лі та ры, узор нас таў ні ка. 
Абвядзенне па контуры друкаванай 
і пісь мо вай малой лі та ры п. Напі сан не 
спа лу чэн няў дзвюх лі тар пс, сп (верх-
няе спалучэнне лі тар)

11

11 Літара П 1 Навучыць пісаць вялікую лі та-
ру П, злучэнні Пс, Сп; вы пра цоў-
ваць уменне пра віль на размяш-
чаць сшытак на парце, карыстац-
ца пісь мо вы мі пры ла да мі

Знаёмства з пісь мо вай вя лі кай лі-
та рай П, суаднясенне яе гра фіч на га 
пісь мо ва га вобраза з друкаваным. 
Тлумачэнне на пі сан ня лі та ры, узор 
нас таў ні ка. Абвядзенне па контуры 
пісь мо вай вя лі кай лі та ры П. Напі-
сан не спа лу чэн няў Пс, Сп (верхняе 
спалучэнне лі тар)

11
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12 Літара м 1 Навучыць пісаць малую лі та ру м, 
ад пра цоў ваць на пі сан не спа лу-
чэн няў тыпу см, сп, сачыць за 
паставай вуч няў, раз мя шчэн нем 
сшытка і ручкі пры пісь ме

Знаёмства з пісь мо вай малой лі та-
рай м, суаднясенне яе гра фіч на га 
пісь мо ва га вобраза з друкаваным. 
Тлумачэнне на пі сан ня лі та ры, узор 
нас таў ні ка. Абвядзенне па контуры 
друкаванай і пісь мо вай малой лі та-
ры м. Напі сан не спа лу чэн няў дзвюх 
лі тар см (ніж няе спалучэнне лі тар), 
сп (верхняе спалучэнне лі тар)

12

13 Літара М 1 Навучыць пісаць вялікую лі та-
ру М; сачыць за паставай вуч няў, 
раз мя шчэн нем сшытка і ручкі 
пры пісь ме

Знаёмства з пісь мо вай вя лі кай лі та-
рай М, суаднясенне яе гра фіч на га пісь-
мо ва га вобраза з друкаваным. Тлума-
чэнне на пі сан ня лі та ры, узор нас таў ні-
ка. Абвядзенне па контуры пісь мо вай 
вя лі кай лі та ры М. Самастойнае пісь-
мо лі та ры. Гульнёвыя прак ты ка ван ні 
«Якую лі та ру згубіў сабачка?», «Якую 
лі та ру злізаў кот?» для ад пра цоўкі на-
пі сан ня вывучаных лі тар

13

14 Літара т 1 Навучыць пісаць малую лі та ру т, 
ад пра цоў ваць на пі сан не спа лу-
чэн няў тыпу ст, пт, сп, сачыць за 
паставай вуч няў, раз мя шчэн нем 
сшытка і ручкі пры пісь ме

Знаёмства з пісь мо вай малой лі та-
рай т, суаднясенне яе гра фіч на га пісь-
мо ва га вобраза з друкаваным. Тлума-
чэнне на пі сан ня лі та ры, узор нас таў-
ні ка. Абвядзенне па контуры друкава-
най і пісь мо вай малой лі та ры т. Пісь мо 
эле мен таў лі та ры, самастойнае пісь мо 
лі тар. Напі сан не спа лу чэн няў дзвюх 
лі тар ст, пт, сп (верхняе спалучэн-
не лі тар). Гульнёвае прак ты ка ван не 
«Знай дзі пару» (суаднясенне і на пі-
сан не спа лу чэн няў з наз вамі прад ме-
таў, работа з прад мет ны мі ма люн ка мі)

14

15 Літара Т 1 Навучыць пісаць вялікую лі та-
ру Т; сачыць за паставай вуч няў, 
раз мя шчэн нем сшытка і ручкі 
пры пісь ме

Знаёмства з пісь мо вай вя лі кай лі-
та рай Т, суаднясенне яе гра фіч на га 
пісь мо ва га вобраза з друкаваным. 
Тлумачэнне на пі сан ня лі та ры, узор 
нас таў ні ка. Абвядзенне па контуры 
пісь мо вай вя лі кай лі та ры Т. Пісьмо 
эле мен таў лі та ры, самастойнае пісь мо 
лі тар. Адпрацоўка, па ўзо ры нас таў-
ніка, ніж ня га (см) і верхняга спа лу-
чэн няў лі тар (сп, пс, ст). Гульнёвыя 
прак ты ка ван ні «Знай дзі пару» (су-
аднясенне друкаваных і пісь мо вых 
лі тар), «Пазнай лі та ру» (дапісванне 
лі тар)

15 — 
16

16 Літара л 1 Навучыць пісаць малую лі та ру л; 
за ма цоў ваць уменне пісаць раней 
вывучаныя ма лыя лі та ры і іх спа-
лу чэн ні; фар мі ра ваць уменне пра-
віль на размяшчаць сшытак, тры-
маць ручку, сачыць за пра віль най 
паставай вучняў пры пісь ме

Знаёмства з пісь мо вай малой лі та рай 
л, суаднясенне яе гра фіч на га пісь мо-
ва га вобраза з друкаваным. Тлумачэн-
не на пі сан ня лі та ры, узор нас таў ні ка. 
Абвядзенне па контуры друкаванай 
і пісь мо вай малой лі та ры л. Пісьмо 
эле мен таў лі та ры, самастойнае пісь-
мо лі тар. Напі сан не спа лу чэн няў 
дзвюх лі тар сл, пл (ніж няе спалучэн-
не лі тар). Гульнёвыя прак ты ка ван ні 
«Знай дзі пару» (суаднясенне і на пі-
сан не спа лу чэн няў з наз ва мі прад ме-
таў, работа з прад мет ны мі ма люн ка-
мі), «Чараў нікі» (пера ўтва рэнне эле-
мен таў лі тар у лі та ры)

17
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17 Літара Л 1 Навучыць пісаць вялікую лі та ру 
Л; за ма цоў ваць уменне пісаць ра-
ней вывучаныя вялікія і ма лыя лі-
та ры і іх спа лу чэн ні; фар мі ра ваць 
уменне пра віль на размяшчаць 
сшытак, трымаць ручку, сачыць 
за пра віль най паставай вучняў 
пры пісь ме

Знаёмства з пісь мо вай вя лі кай лі-
та рай Л, суаднясенне яе гра фіч на га 
пісь мо ва га вобраза з друкаваным. 
Тлумачэнне на пі сан ня лі та ры, узор 
нас таў ні ка. Абвядзенне па контуры 
пісь мо вай вя лі кай лі та ры Л, пісь мо 
эле мен таў лі та ры, самастойнае пісь мо 
лі та ры. Адпрацоўка на пі сан ня выву-
чаных вялікіх лі тар, дапісванне лі тар. 
Гульнёвыя прак ты ка ван ні «Аднаві па-
ру» (суаднясенне друкаваных і пісь-
мо вых лі тар), «Пазнай лі та ру» (да-
піс ванне лі тар)

18

18 Літары н, Н 1 Навучыць пісаць малую і вялікую 
лі та ры н, Н, вы пра цоў ваць уменне 
захоўваць інтэрвал пры на пі сан ні 
лі тар, фар мі ра ваць уменне пра-
віль на размяшчаць сшытак, тры-
маць ручку, сачыць за пра віль най 
паставай пры пісь ме

Знаёмства з пісь мо вы мі малой і вя-
лі кай лі та ра мі н, Н, суаднясенне іх 
гра фіч на га пісь мо ва га вобраза з дру-
каваным. Тлумачэнне на пі сан ня лі тар, 
узор нас таў ні ка. Абвядзенне па кон-
туры друкаванай і пісь мо вай малой 
і вя лі кай лі тар н, Н. Пісьмо эле мен таў 
лі тар, самастойнае пісь мо лі тар. Напі-
сан не спа лу чэн няў (ніжняе і верхняе 
спалучэнне лі тар)

11

19 Літары ш, Ш 1 Вучыць пісаць малую і вялікую 
лі тары ш, Ш і іх спа лу чэн ні, асаб-
лі вую ўвагу звярнуць на вышыню, 
паралельнасць усіх эле мен таў лі-
та ры Ш, фар мі ра ваць пра віль ную 
паставу пры пісь ме, культуру 
пісь ма 

Знаёмства з пісь мо вы мі малой і вя-
лі кай лі та ра мі ш, Ш, суаднясенне іх 
гра фіч на га пісь мо ва га вобраза з дру-
каваным. Тлумачэнне на пі сан ня лі тар, 
узор нас таў ні ка. Абвядзенне па конту-
ры друкаванай і пісь мо вай малой і вя-
лі кай лі тар ш, Ш. Пісь мо эле мен таў 
лі тар, самастойнае пісь мо лі тар. Напі-
сан не спа лу чэн няў (ніж няе і верхняе 
спалучэнне лі тар). Гульнёвыя прак ты-
ка ван ні «Знайдзі пару», «Ча раў ні кі», 
«Пазнай лі та ру»

20—21

20 Літары р, Р 1 Фарміраваць навык пра віль нага 
на пі сан ня малой і вя лі кай лі та-
ры р і злучэння яе з іншымі лі та-
ра мі; фар мі ра ваць пра віль ную па-
ставу пры пісь ме, культуру пісь ма

Знаёмства з пісь мо вы мі малой і вя-
лі кай лі та ра мі р, Р, суаднясенне іх 
гра фіч на га пісь мо ва га вобраза з дру-
каваным. Тлумачэнне на пі сан ня лі тар, 
узор нас таў ні ка. Абвядзенне па кон-
туры друкаванай і пісь мо вай малой 
і вя лі кай лі тар ш, Ш. Пісьмо эле мен-
таў, самастойнае пісь мо лі тар. На пі-
сан не спа лу чэн няў з іншымі лі та ра мі. 
Гульнёвае прак ты ка ван не «Да пі шы 
пару»

22

21 Літара к 1 Навучыць пісаць малую лі та ру к; 
за ма цоў ваць уменне пісаць раней 
вывучаныя ма лыя лі та ры і іх спа-
лу чэн ні; фар мі ра ваць уменне пра-
віль на размяшчаць сшытак, тры-
маць ручку, сачыць за пра віль най 
паставай пры пісь ме

Знаёмства з пісь мо вай малой лі та рай 
к, суаднясенне яе гра фіч на га пісь мо-
ва га вобраза з друкаваным. Тлумачэн-
не на пі сан ня лі та ры, узор нас таў ні ка. 
Абвядзенне па контуры друкаванай 
і пісь мо вай малой лі та ры л. Пісьмо 
эле мен таў лі та ры, самастойнае пісь мо 
лі тар. Напі сан не спа лу чэн няў. Гуль-
нёвыя прак ты ка ван ні «Знайдзі пару» 
(суаднясенне і на пі сан не спа лу чэн няў 
з назвамі прад ме таў, работа з прад мет-
ны мі ма люн ка мі)

23
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22 Літара К 1 Навучыць пісаць вялікую лі та ру 
К; за ма цоў ваць уменне пісаць ра-
ней вывучаныя вялікія і ма лыя лі-
та ры і іх спа лу чэн ні; фар мі ра ваць 
уменне пра віль на размяшчаць 
сшытак, трымаць ручку, сачыць за 
пра віль най паставай пры пісь ме

Знаёмства з пісь мо вай вя лі кай лі-
та рай К, суаднясенне яе гра фіч на га 
пісь мо ва га вобраза з друкаваным. 
Тлумачэнне на пі сан ня лі та ры, узор 
нас таў ні ка. Абвядзенне па контуры 
пісь мо вай вя лі кай лі та ры К, пісь мо 
эле мен таў лі та ры, самастойнае пісь мо 
лі та ры. Адпрацоўка на пі сан ня выву-
чаных вялікіх і малых лі тар. Гульнё-
выя прак ты ка ван ні «Знайдзі пару». 
Ана ліз эле мен таў лі тар, групоўка лі-
тар

24

23 Літара д 1 Вучыць пісаць малую лі та ру д; 
ад пра цоў ваць уменне захоўваць 
пра віль ны нахіл лі тар, аднолька-
вую адлегласць паміж лі та ра мі 
на рабочым радку; практыкаваць 
у на пі сан ні вывучаных лі тар, са-
чыць за пра віль най паставай пры 
пісь ме

Знаёмства з пісь мо вай малой лі-
та рай д, суаднясенне яе гра фіч на га 
пісь мо ва га вобраза з друкаваным. 
Тлумачэнне на пі сан ня лі та ры, узор 
нас таў ні ка. Абвядзенне па контуры 
друкаванай і пісь мо вай малой лі та-
ры д. Пісьмо эле мен таў лі та ры, сама-
стойнае пісь мо лі тар. Напі сан не спа-
лу чэн няў. Гульнёвыя прак ты ка ван ні 
«Знай дзі пару». Разгадванне рэ бу саў, 
ана ліз слоў па першым гуку, вы дзя-
лен не зычнага гука ў пачатку слова, 
за піс спа лу чэн няў лі тар

25

24 Літара Д 1 Вучыць пісаць вялікую лі та ру Д, 
ад пра цоў ваць уменне пісаць вы-
вучаныя лі та ры, практыкаваць 
у на пі сан ні вывучаных лі тар, са-
чыць за пра віль най паставай пры 
пісь ме

Знаёмства з пісь мо вай вя лі кай лі-
та рай Д, суаднясенне яе гра фіч на га 
пісь мо ва га вобраза з друкаваным. 
Тлумачэнне на пі сан ня лі та ры, узор 
нас таў ні ка. Абвядзенне па контуры 
пісь мо вай вя лі кай лі та ры Д, пісь мо 
эле мен таў лі та ры, самастойнае пісь мо 
лі та ры. Адпрацоўка на пі сан ня выву-
чаных вялікіх і малых лі тар

26

25 Замацаванне 
вывучаных 
лі тар

1 Адпрацоўваць уменне захоўваць 
пра віль ны нахіл лі тар, аднолька-
вую адлегласць паміж лі та ра мі 
на рабочым радку; практыкаваць 
у на пі сан ні вывучаных лі тар

Пісьмо малых літар п, с, л, м, н, р, злу-
чэнне лі ніяй пар друкаваных і пісь-
мо вых лі тар. Гукавы аналіз слоў, вы-
лучэнне першага зычнага гука, запіс 
адпаведных лі тар. Работа з прад мет-
ны мі ма люн ка мі. Пісьмо пад дык тоў-
ку лі тар Д, К, д, к, п, П, С, Л, р, Ш, В 
і іх спа лу чэн няў

27—29

26 Літара а 1 Вучыць пісаць малую лі та ру а 
і склады з ёй, ад пра цоў ваць умен-
не пісаць вывучаныя лі та ры, са-
чыць за пра віль най па ставай пры 
пісь ме

Знаёмства з пісь мо вай малой лі-
та рай а, суаднясенне яе гра фіч на га 
пісь мо ва га вобраза з друкаваным. 
Тлумачэнне на пі сан ня лі та ры, узор 
нас таў ні ка. Абвядзенне па контуры, 
самастойнае пісь мо лі та ры і складоў. 
Утварэнне слоў-імёнаў

30

27 Літара А 1 Вучыць пісаць вялікую лі та ру 
А, ад пра цоў ваць уменне пісаць 
вывучаныя лі та ры, фар мі ра ваць 
уменне ад роз ні ваць уласныя імё-
ны ад іншых слоў і пісаць іх з вя-
лі кай лі та ры, сачыць за пра віль-
най паставай пры пісь ме

Знаёмства з пісь мо вай вя лі кай лі та-
рай А, суаднясенне яе гра фіч на га пісь-
мо ва га вобраза з друкаваным. Тлу-
мачэнне на пі сан ня лі та ры, узор нас-
таў ні ка. Абвядзенне па контуры пісь-
мо вай вя лі кай лі та ры А, самастойнае 
пісь мо лі тар, складоў, слоў-імёнаў. 
Дапісванне складоў у двухскладовых 
словах (Маша, Саша). Паведамленне

30
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аб на пі сан ні з вя лі кай лі та ры імёнаў 
лю дзей. Адпрацоўка на пі сан ня вы-
вучаных вялікіх і малых лі тар

28 Літары я, Я 1 Пазнаёміць з лі та рай я, якая абаз-
начае мяк кі склад (у пачатку сло-
ва і пасля галоснага), фар мі ра ваць 
навык пра віль нага напісання лі-
тар я, Я, слоў з лі та рай я

Знаёмства з пісь мо вай вя лі кай і ма-
лой лі та ра мі Я, я, суаднясенне іх гра-
фіч на га пісь мо ва га вобраза з друка-
ваным. Тлумачэнне на пі сан ня лі тар, 
узор нас таў ні ка. Абвядзенне па кон-
туры, самастойнае пісь мо лі тар, слоў, 
імёнаў лю дзей, ска заў. Аналіз слоў, 
у якіх Я абазначае асобны склад. Па-
ста ноў ка на ціску ў словах. Спіс ван не 
з узору ска заў. Вызначэнне: вялікая 
лі тара ў пачатку сказа, кропка ў кан-
цы сказа

31

29 Літара у 1 Вучыць пра віль на пісаць малую 
лі та ру у; працаваць над рознымі 
тыпамі злу чэн няў у слове; фар мі-
ра ваць уменне спісваць напісаныя 
ад рукі сказы, пра віль на афармля-
ючы іх на пісь ме, знаёмства з кліч-
ным сказам, сачыць за пра віль най 
паставай пры пісь ме

Знаёмства з пісь мо вай вя лі кай і ма-
лой лі та ра мі У, у, суаднясенне іх гра-
фіч на га пісь мо ва га вобраза з друка-
ваным. Тлумачэнне на пі сан ня лі тар, 
узор нас таў ні ка. Абвядзенне па кон-
туры, дапісванне, самастойнае пісь-
мо лі тар, слоў, імёнаў лю дзей, ска заў. 
Знаёмства з кліч ным сказам

32

30 Літара У 1 Вучыць пра віль на пісаць вялікую 
лі та ру У, працаваць над рознымі 
тыпамі злу чэн няў у слове; фар мі-
ра ваць уменне спісваць напісаныя 
ад рукі сказы, пра віль на афармля-
ючы іх на пісь ме, знаёмства з кліч-
ным сказам, сачыць за пра віль най 
паставай пры пісь ме

Знаёмства з пісь мо вай вя лі кай лі-
та рай У, суаднясенне яе гра фіч на га 
пісь мо ва га вобраза з друкаваным. 
Тлумачэнне на пі сан ня лі та ры, узор 
нас таў ні ка. Абвядзенне па контуры, 
дапісванне, самастойнае пісь мо лі тар, 
слоў, імёнаў лю дзей, ска заў

32

31 Літары і, І 1 Вучыць пра віль на пісаць лі та ры 
і, І; працаваць над рознымі ты-
па мі злу чэн няў у слове; вучыць 
чытаць і спісваць сказы з ру ка піс-
на  га шрыфту, за ма цоў ваць навык 
на пі сан ня імёнаў лю дзей з вя лі-
кай лі та ры, сачыць за пра віль най 
паставай пры пісь ме

Знаёмства з пісь мо вай вя лі кай і малой 
лі та ра мі і, І, суаднясенне іх гра фіч на-
га пісь мо ва га вобраза з друкаваным. 
Тлумачэнне на пі сан ня лі тар, узор 
нас таў ні ка. Абвядзенне па контуры, 
дапісванне, самастойнае пісь мо лі тар, 
слоў, імёнаў лю дзей. Прак ты ка ван не 
ў складанні і на пі сан ні ска заў

33

32 Літара х 1 Вучыць пісаць лі та ру х, удаска-
нальваць уменне спісваць словы, 
напісаныя ад рукі, фар мі ра ваць 
уменне пра віль на размяшчаць 
сшытак, трымаць ручку, сачыць за 
пра віль най паставай пры пісь ме

Знаёмства з пісь мо вай малой лі та рай 
х, суаднясенне яе гра фіч на га пісь мо-
ва га вобраза з друкаваным. Тлумачэн-
не на пі сан ня лі та ры, узор нас таў ні ка. 
Абвядзенне па контуры пісь мо вай ма-
лой лі та ры х. Пісьмо эле мен таў лі та-
ры, самастойнае пісь мо лі тар, скла доў 
і слоў з вы ву ча ны мі лі та ра мі. На зі-
ран не за словамі, якія ад роз ні ва юц ца 
адной лі та рай

34

33 Літара Х 1 Вучыць пісаць вялікую лі та ру Х, 
практыкаваць у на пі сан ні вывуча-
ных лі тар, слоў і ска заў, за ма цоў-
ваць уменне пра віль на афармляць 
сказ на пісь ме, сачыць за пра віль-
най паставай пры пісь ме

Знаёмства з пісь мо вай вя лі кай лі-
та рай Х, суаднясенне яе гра фіч на га 
пісь мо ва га вобраза з друкаваным. 
Тлумачэнне на пі сан ня лі та ры, узор 
нас таў ні ка. Абвядзенне па контуры 
пісь мо вай вя лі кай лі та ры Х, сама-
стойнае пісь мо лі тар, ска заў

34
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34 Літара б 1 Вучыць пісаць лі та ру б і фар мі-
ра ваць уменне ў яе пра віль ным 
злучэнні з іншымі лі та ра мі ў сло-
вах, сачыць за пра віль най паста-
вай пры пісь ме

Знаёмства з пісь мо вай малой лі-
та рай б, суаднясенне яе гра фіч на га 
пісь мо ва га вобраза з друкаваным. 
Тлумачэнне на пі сан ня лі та ры, узор 
нас таў ні ка. Абвядзенне па контуры 
пісь мо вай малой лі та ры б, самастой-
нае пісь мо лі тар, ска заў. Прак ты ка-
ван не ў вы лу чэнні лі тар, якімі ад роз-
ні ва юц ца словы

35—37

35 Літара Б 1 Вучыць пісаць вялікую лі та ру Б, 
практыкаваць у на пі сан ні выву-
чаных лі тар, слоў і ска заў, вучыць 
на пі сан ню складоў, трохлі тарных 
слоў з вы ву ча ны мі лі та ра мі, фар-
мі ра ваць уменне дзяліць словы 
на склады; пра віль на афармляць 
сказ на пісь ме, спісваць друкава-
ныя сказы; сачыць за пра віль най 
паставай, раз мя шчэн нем сшытка 
пры пісь ме

Знаёмства з пісь мо вай вялікай лі-
та рай Б, суаднясенне яе гра фіч на га 
пісь мо ва га вобраза з друкаваным. 
Тлумачэнне на пі сан ня лі та ры, узор 
нас таў ні ка. Абвядзенне па контуры 
пісь мо вай вя лі кай лі та ры Б, сама-
стойнае пісь мо лі тар, сказа. Напі сан не 
скла доў, трох лі тарных слоў з вы ву ча-
ны мі лі та ра мі, па дзел слоў на скла-
ды. Гульнёвае прак ты ка ван не «Засялі 
лі та ру» (са стаў лен не слоў са зменай 
галоснай лі та ры)

35—37

36 Літара з 1 Вучыць пісаць лі та ру з, ад пра цоў-
ваць розныя тыпы злу чэн няў, ву-
чыць пра віль на спісваць склады, 
словы, сказы, напісаныя ад рукі, 
сачыць за пра віль най паставай, 
раз мя шчэн нем сшытка пры пісь-
ме

Знаёмства з пісь мо вай малой лі та-
рай з, суаднясенне яе гра фіч на га 
пісь мо ва га вобраза з друкаваным. 
Тлумачэнне на пі сан ня лі та ры, узор 
нас таў ні ка. Абвядзенне па контуры 
пісь мо вай малой лі та ры з, самастой-
нае пісь мо лі тар, ска заў. Па дзел тэксту 
на сказы, ска заў на словы

38

37 Літара З 1 Вучыць пісаць лі та ру З, ад пра-
цоў ваць уменне чытаць і спісваць 
сказы, напісаныя ад рукі, фар мі-
ра ваць уменне ў яе пра віль ным 
на пі сан ні, ад пра цоў ваць пра віль-
нае злучэнне лі тар у складах, сло-
вах, сачыць за пра віль най паста-
вай пры пісь ме

Знаёмства з пісь мо вай вя лі кай лі-
та рай З, суаднясенне яе гра фіч на га 
пісь мо ва га вобраза з друкаваным. 
Тлумачэнне на пі сан ня лі та ры, узор 
нас таў ні ка. Абвядзенне па контуры 
пісь мо вай вя лі кай лі та ры З, самастой-
нае пісь мо лі тар, слоў, ска заў

38

38 Літары о, О 1 Навучыць пісаць лі та ры о, О, за-
піс ваць склады з о пад дык тоў-
ку; замацаваць пра ві ла на пі сан ня 
імёнаў з вя лі кай лі та ры, вучыць 
чытаць і спіс ваць сказы, на пі са-
ныя ад ру кі, фар мі ра ваць пра віль-
ную паставу пры пісь ме і ўмен не 
пра віль на карыстацца ву чэб ны мі 
пры ла да мі

Знаёмства з пісь мо вай вя лі кай і ма-
лой лі та ра мі О, о, суаднясенне іх гра-
фіч на га пісь мо ва га вобраза з друка-
ваным. Тлумачэнне на пі сан ня лі тар, 
узор нас таў ні ка. Абвядзенне па кон-
туры, дапісванне, самастойнае пісь мо 
лі тар, слоў, імёнаў лю дзей. Прак ты ка-
ван не ў складанні і на пі сан ні ска заў. 
Спіс ван не друкаваных слоў. На зі ран-
не за словамі, якія адрозніваюцца ад-
ной лі та рай

39—40

39 Літары в, В 1 Фарміраваць навык пра віль нага 
на пі сан ня малой і вя лі кай лі тар 
в, В і злучэння іх з іншымі лі та-
ра мі; фар мі ра ваць пра віль ную па-
ставу пры пісь ме, культуру пісь ма

Знаёмства з пісь мо вай вя лі кай і малой 
лі та ра мі В, в, суаднясенне іх гра фіч на-
га пісь мо ва га вобраза з друкаваным. 
Тлумачэнне на пі сан ня лі тар, узор 
нас таў ні ка. Абвядзенне па контуры, 
дапісванне, самастойнае пісь мо лі тар, 
слоў, імёнаў лю дзей. Прак ты ка ван не 
ў складанні і на пі сан ні ска заў, па дзел 
слоў на склады

1,
Про-
пісь 2
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40 Літары г, Г 1 Фарміраваць навык пра віль нага 
на пі сан ня малой і вя лі кай лі тар 
г, Г і злучэння іх з іншымі лі та ра-
мі; за ма цоў ваць навык на пі сан ня 
імёнаў лю дзей з вя лі кай лі та ры, 
культуру пісь ма; пашырыць веды 
вуч няў аб птушках, фар мі ра ваць 
пра віль ную паставу пры пісь ме

Знаёмства з пісь мо вай вя лі кай і малой 
лі та ра мі Г, г, суаднясенне іх гра фіч на-
га пісь мо ва га вобраза з друкаваным. 
Тлумачэнне на пі сан ня лі тар, узор 
нас таў ні ка. Абвядзенне па контуры, 
да піс ванне, самастойнае пісь мо лі тар, 
слоў, імё наў лю дзей. Прак ты ка ван не 
ў скла дан ні і на пі сан ні ска заў, па дзел 
слоў на склады. Гульнёвае прак ты ка-
ван не «Хто ліш ні» (вылучэнне назваў 
птушак сярод назваў іншых прад ме-
таў). Складанне ска заў пра птушак

2

41 Пісьмо слоў 
з вы ву ча ны мі 
лі та ра мі

1 Адпрацоўваць пра віль нае злу-
чэнне лі тар у словах, уменне за-
хоў ваць пра віль ны нахіл лі тар, 
аднолькавую адлегласць паміж 
лі та ра мі на рабочым радку; прак-
тыкаваць у на пі сан ні вывучаных 
лі тар, слоў, ска заў, за ма цоў ваць 
навык на пі сан ня імёнаў лю дзей 
з вя лі кай лі та ры

Пісьмо слоў з вы ву ча ны мі лі та ра мі, 
ска заў, імёнаў лю дзей. Гукавы ана ліз 
слоў, па дзел слоў на склады. Гульнё-
вае прак ты ка ван не «Аднаві словы». 
Чытанне, развучванне і пісь мо ско ра-
га вор кі. Пісьмо па дыктоўку лі тар Б, 
б, Г, г, О, о, З, з, Я, я, В, в, аднаскла-
довых слоў тыпу «гул», «гол», «квас»

3

42 Літары ч, Ч 1 Пазнаёміць з пісь мо вы мі лі та ра-
мі ч, Ч, фар мі ра ваць уменне ў іх 
пра віль ным на пі сан ні, ад пра цоў-
ваць пра віль нае злучэнне лі тар 
у складах, словах, практыкаваць 
у гука лі тарным аналізе слоў, па-
зна ё міць з на пі сан нем з вя лі кай 
лі та ры мянушак жывёл, фар мі-
ра ваць пра віль ную паставу пры 
пісь ме

Знаёмства з пісь мо вы мі лі та ра мі Ч, ч, 
суаднясенне іх гра фіч на га пісь мо ва-
га вобраза з друкаваным. Тлумачэн-
не на пі сан ня лі тар, узор нас таў ні ка. 
Абвядзенне па контуры, дапісванне, 
самастойнае пісь мо лі тар, слоў. Прак-
тыкаванне ў пра віль ным на пі сан ні 
мянушак жывёл з вя лі кай лі та ры, 
скла дан ні і на пі сан ні ска заў, спісванне 
ска заў

4

43 Літара ы 1 Вучыць пісаць лі та ру ы, зама-
цаваць першаснае ўяў лен не пра 
ўтва рэн не множнага лі ку (адзін 
прадмет — многа прад ме таў); на-
вучыць пра віль на пісаць лі та ру ы, 
склады з ёй, ад пра цоў ваць уменне 
чытаць і спіс ваць сказы, на пі са-
ныя ад рукі, сачыць за пра віль най 
паставай пры пісь ме

Знаёмства з пісь мо вай лі та рай ы, яе 
эле мен тамі, суаднясенне яе пісь мо ва-
га гра фіч на га вобраза з друкаваным. 
Пісьмо слоў, складоў (ты, мы). Гуль-
нёвае прак ты ка ван не «Адзін — мно-
га» (для адпрацоўкі ўяў лен ня вуч няў 
пра ўтварэнне множнага ліку). Пісьмо 
і на зі ран не за словамі, якія розняцца 
адной лі та рай. Спіс ван не тэксту. За-
вуч ванне верша

5

44 Пісьмо лі тар 
о, а, ы

1 Адпрацоўваць навык на пі сан ня 
вывучаных лі тар, складоў і слоў 
з імі; уменне ставіць на ціск у сло-
вах, ад пра цоў ваць уменне за піс-
ваць пад дыктоўку вывучаныя 
лі та ры, склады, словы з трох-
чатырох лі тар, вы маў лен не якіх 
не ра зы хо дзіцца з на пі сан нем, ву-
чыць правяраць напісанае, фар мі-
ра ваць пра віль ную паставу пры 
пісь ме

Пісьмо слоў з вы ву ча ны мі лі та ра мі, 
ска заў. Гукавы аналіз слоў. Гульнёвае 
прак ты ка ван не «Аднаві словы» (за піс 
слоў з лі та ра мі а, о, ы). Чытанне, раз-
вучванне і пісь мо вершаванкі. Пісьмо 
па дыктоўку лі тар Ч, ч, ы, А, Л, Н, л, 
н, О, о, З, з, Я, я, В, в, слоў з ы, а, о 
(рак — рык, дом, дам, дым)

6—7

45 Літара ж 1 Пазнаёміць з пісь мо вай лі та рай ж, 
фар мі ра ваць уменне ў яе пра віль-
ным на пі сан ні, ад пра цоў ваць пра-
віль нае злучэнне лі тар у складах, 
словах, ад пра цоў ваць уменне чы-
таць і спісваць сказы, напісаныя

Знаёмства з пісь мо вай лі та ра й ж, су-
аднясенне яе гра фіч на га пісь мо ва га 
вобраза з друкаваным. Тлумачэнне на-
пі сан ня лі тар, узор нас таў ні ка. Абвя-
дзен не па контуры, дапісванне, сама-
стойнае пісь мо лі тар, слоў. Звярнуць

8
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ад рукі, сачыць за пра віль най па-
ставай пры пісь ме

увагу на тое, што гук [ж] у словах 
ніколі не бывае мяк кім. Прак ты ка-
ван не «Адзін — многа» (запіс па ўзо-
ры слоў) для адпрацоўкі ўяў лен ня 
вуч няў пра ўтварэнне множнага ліку

46 Літара Ж 1 Вучыць пісаць вялікую лі та ру Ж, 
практыкаваць у на пі сан ні выву-
чаных лі тар, слоў і ска заў, за ма-
цоў ваць уменне пра віль на афарм-
ляць сказ на пісь ме, фар мі ра ваць 
навык на пі сан ня імёнаў лю дзей 
з вя лі кай лі та ры, сачыць за пра-
віль най паставай пры пісь ме

Знаёмства з пісь мо вай вя лі кай лі-
та рай Ж, суаднясенне яе гра фіч на-
га пісь мо ва га вобраза з друкаваным. 
Тлумачэнне на пі сан ня лі та ры, узор 
нас таў ні ка. Абвядзенне па контуры 
пісь мо вай вя лі кай лі та ры Ж, пісь мо 
эле мен таў лі та ры, самастойнае пісь-
мо лі та ры. Адпрацоўка на пі сан ня вы-
вучаных вялікіх і малых лі тар, слоў 
з вы ву ча ны мі лі та ра мі, ска заў, імёнаў 
лю дзей

9

47 Спіс ван не 
слоў, ска заў. 
Пісьмо імёнаў

1 Адпрацоўваць уменне вуч няў пі-
саць словы і сказы з вы ву ча ны мі 
лі та ра мі, спісваць з друкаванага 
і ру ка піс на га тэксту, за піс ваць лі-
та ры і склады пад дыктоўку нас-
таў ні ка, ад пра цоў ваць навык на-
пі сан ня імёнаў лю дзей з вя лі кай 
лі та ры

Пісьмо слоў з вы ву ча ны мі лі та ра мі, 
ска заў. Утварэнне слоў — імёнаў лю-
дзей са складоў. Гульнёвае прак ты ка-
ван не «Аднаві словы». Аднаўленне 
і за піс слоў — імёнаў лю дзей. Пісьмо 
пад ды ктоўку вывучаных лі тар, скла-
доў, слоў

10

48 Літары ф, Ф 1 Пазнаёміць з пісь мо вы мі лі та ра-
мі ф, Ф, фар мі ра ваць уменне ў іх 
пра віль ным на пі сан ні, ад пра цоў-
ваць пра віль нае злучэнне лі тар 
у складах, словах, ад пра цоў ваць 
уменне спісваць з узо раў з арфа-
гра фіч ным прагаворваннем і пра-
вяраць напісанае, за ма цоў ваць 
навык на пі сан ня імёнаў лю дзей 
з вя лі кай лі та ры

Знаёмства з пісь мо вы мі лі та ра мі Ф, 
ф, суаднясенне іх гра фіч на га пісь мо-
ва га вобраза з друкаваным. Тлумачэн-
не на пі сан ня лі тар, узор нас таў ні ка. 
Абвядзенне па контуры, дапісванне, 
самастойнае пісь мо лі тар, слоў. Прак-
ты ка ван не ў пра віль ным на пі сан ні 
ска заў, імёнаў лю дзей з вя лі кай лі-
та ры. На зі ран не за па ста ноў кай ад-
паведнага знаку прыпынку ў канцы 
клічных ска заў. Запіс, прагаворванне 
і завучванне скорагаворкі

11

49 Пісьмо 
складоў з і, ы

1 Паказаць ролю лі та ры і ў скла-
дзе пасля зычнай; звярнуць увагу 
на сэнсаадрознівальнае значэнне 
слоў з гукамі і, ы ў складзе; ву-
чыць аба зна чаць мяккасць папя-
рэдняга зычнага на пісь ме лі та-
рай і, сачыць за пра віль най паста-
вай пры пісь ме

Прак ты ка ван не ў адпрацоўцы на пі-
сан ня лі та ры і, складоў і слоў з лі та-
рай і. Гукалі тарны аналіз складоў ты-
пу «зы — зі». Тлумачэнне ролі лі та ры 
і ў словах пасля зычных як паказчыка 
мяк кас ці папярэдняга зычнага. Ад-
гадванне загадак, завучванне і запіс 
скорагаворак. Спіс ван не ска заў, на-
пі са ных ад рукі

12 —14

50 Пісьмо 
складоў з і, ы

1 Паказаць ролю лі та ры і ў скла-
дзе пасля зычнай; звярнуць увагу 
на сэнсаадрознівальнае значэнне 
слоў з гукамі і, ы ў складзе; ву-
чыць аба зна чаць мяккасць папя-
рэдняга зычнага на пісь ме лі та рай 
і, сачыць за пра віль най паставай 
пры пісь ме

Прак ты ка ван не ў адпрацоўцы на пі-
сан ня лі та ры і, складоў і слоў з лі та-
рай і. Завучванне і запіс скорагаворак. 
Спіс ван не ска заў, напісаных ад рукі. 
Гульнёвае прак ты ка ван не «Хто на 
лыж ні?» (ад пра цоў ка ўмення скла-
даць словы са складоў, за піс ваць імё-
ны лю дзей з вя лі кай лі та ры)

51 Пісьмо слоў 
са збегам зыч-
ных у пачатку 
і ў канцы 

1 Вучыць на пі сан ню і чытанню слоў 
са збегам зычных у пачатку і кан-
цы слова, за ма цоў ваць уменне 
спіс ваць з ру ка піс на га тэксту, ад-
пра цоў ваць уменне калігра фіч на-
га спіс ван ня

Чытанне і запіс слоў са збегам зыч-
ных у пачатку і канцы слоў, пісь мо 
пад дыктоўку вывучаных лі тар, скла-
доў, слоў

14
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52 Пісьмо слоў 
з вы ву ча ны мі 
лі та ра мі

1 Замацоўваць уменне спісваць 
з друкаванага тэксту, вызначаць 
месца на ціску ў словах, вучыць 
рашаць лінгвістычныя задачы, 
за ма цоў ваць навык на пі сан ня 
імё наў лю дзей з вя лі кай лі та ры, 
ад пра цоў ваць навык калігра фіч-
на га пісь ма

Рашэнне лінгвістычных задач, запіс 
імёнаў лю дзей, спісванне друкаванага 
тэксту. Па ста ноў ка на ціску ў словах

15

53 Літара э 1 Вучыць пісаць малую лі та ру э, 
працаваць над рознымі тыпа мі 
злу чэн няў у слове, удасканаль-
ваць уменне спісваць з тэксту, 
на пі са нага ад рукі, ад пра цоў ваць 
на вы кі калігра фіч на га пісь ма, 
фар мі ра ваць уменне правяраць 
на пі санае

Знаёмства з пісь мо вай лі та рай э, су-
аднясенне яе гра фіч на га пісь мо ва га 
вобраза з друкаваным. Тлумачэнне 
на пі сан ня лі тары, узор нас таў ні ка. 
Абвядзенне па контуры, дапісван не, 
самастойнае пісь мо лі тар, слоў. Прак-
ты ка ван не ў пра віль ным на пі сан ні 
ска заў. Праверка напісанага

16

54 Літара Э 1 Вучыць пісаць лі та ру Э, праца-
ваць над рознымі тыпамі злу-
чэн няў у слове, удасканальваць 
уменне спіс ваць з тэксту, на пі са-
на га ад ру кі, ад пра цоў ваць навык 
на пі сан ня імёнаў лю дзей з вя лі-
кай лі та ры

Знаёмства з пісь мо вай лі та рай Э, су-
аднясенне яе гра фіч на га пісь мо ва га 
вобраза з друкаваным. Тлумачэнне 
на пі сан ня лі тары, узор нас таў ні ка. 
Абвядзенне па контуры, дапісванне, 
самастойнае пісь мо лі тар, слоў. Прак-
ты ка ван не ў пра віль ным на пі сан ні 
ска заў, імёнаў лю дзей з вя лі кай лі-
та ры. На зі ран не за па ста ноў кай ад-
паведнага знаку прыпынку ў канцы 
кліч ных ска заў

17

55 Літара й 1 Вучыць пра віль на пісаць лі та ру 
й і словы з ёй, удасканальваць 
уменне пісаць вывучаныя лі та ры, 
спісваць з друкаванага тэксту, ад-
пра цоў ваць уменне калігра фіч на-
га пісь ма

Знаёмства з пісь мо вай лі та рай й, су-
аднясенне яе гра фіч на га пісь мо ва га 
вобраза з друкаваным, па раў нан не яе 
з лі та ра мі ш, у. Тлумачэнне на пі сан ня 
лі та ры, узор нас таў ні ка. Абвядзенне 
па контуры пісь мо вай лі та ры й, пісь-
мо эле мен таў лі та ры, самастойнае 
пісь мо лі та ры. Адпрацоўка на пі сан ня 
слоў з вы ву ча ны мі лі та ра мі, клічных 
ска заў. Разважанні на тэму «Ветлівыя 
словы». Аналіз лі тар па падабенстве 
эле мен таў

18

56 Пісьмо слоў 
з й, і

1 Адпрацоўваць навык чытання 
і пісь ма слоў з й, і, раз віц цё ўмен-
ня дыферэнцыраваць гукі [й’], [і] 
у словах і адлюстроўваць гэта на 
пісь ме; даваць характарыстыку 
вывучаным гукам; фар мі ра ваць 
уменне спісваць з друкаванага 
тэксту

Пісьмо лі тар й, і, гукавы аналіз. Чы-
танне, аналіз вы маў лен ня і на пі сан ня 
пар слоў з й, і. Спіс ван не з друкава-
нага тэксту. Гульнёвае прак ты ка ван-
не «Будаўнікі» (са стаў лен не і запіс 
двухскладовых слоў з й)

19

57 Пісьмо слоў 
з й, і

1 Адпрацоўваць навык чытання 
і пісь ма слоў з й, і, раз віц цё ўмен-
ня дыферэнцыраваць гукі [й’], 
[і] у словах і адлюстроўваць гэта 
на пісь ме; даваць характарысты-
ку вывучаным гукам; фар мі ра-
ваць уменне дзяліць словы з й на 
склады, спісваць з друкаванага 
тэксту, вызначаць месца на ціску 
ў словах

Пісьмо лі тар й, і, гукавы аналіз. Чы-
танне, аналіз вы маў лен ня і на пі сан ня 
пар слоў з й, і. Спіс ван не з друкава-
нага тэксту. Гульнёвае прак ты ка ван-
не «Будаўнікі» (са стаў лен не і запіс 
двухскладовых слоў з й). Вызначэнне 
на ціску ў словах

20
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58 Літара ь 1 Пазнаёміць з лі та рай ь, яе роляй 
у слове; вучыць чытаць і пісаць 
словы з ь у канцы, удасканальваць 
уменне пісаць вывучаныя лі та ры, 
спісваць з друкаванага тэксту, ад-
пра цоў ваць уменне калігра фіч на-
га пісь ма

Знаёмства з пісь мо вай лі та рай ь (мяк-
кі знак), суаднясенне яе гра фіч на га 
пісь мо ва га вобраза з друкаваным. 
Пісь мо лі та ры ь (мяк кі знак). Пісьмо 
слоў з лі та ра мі і, ь па ўзо ры. На зі ран-
не за слов амі-прад ме та мі, якія абаз-
начаюць адзін або некалькі прад ме-
таў, выбар на пі сан ня ў іх лі тар і або ь. 
Гульнёвае прак ты ка ван не «Знайдзі 
пару» (запіс адпаведных слоў пад 
прад мет ны мі ма люн ка мі). Складанне 
ска заў са словамі. Перавод друкавана-
га тэксту ў пісь мовы

21

59 Ь — паказчык 
мяк кас ці

1 Замацаваць веды пра ь як па-
казчык мяк кас ці зычных гукаў, 
вучыць чытаць словы з ь у ся рэ-
дзі не; спіс ваць з пісь мо ва га і дру-
каванага тэксту з арфагра фіч ным 
прагаворваннем, практыкаваць 
у спіс ван ні слоў з мяк кім знакам, 
пі саць па па мя ці, пашыраць уяў-
лен ні вуч няў пра рыб, асваенне 
прыё маў абагульнення, групоўкі, 
кла сі фі ка цыі прад ме таў

Чытанне слоў (рыс — рысь) парамі, 
вызначэнне лек січ нага значэння слоў, 
адрознення ў на пі сан ні. Гука лі тарны 
аналіз слоў. Высвятленне значэння лі-
та ры ь — паказчык мяк кас ці папярэд-
няга зычнага гука. Пісьмо пар слоў. 
Гульнёвыя прак ты ка ван ні «Вясёлыя 
пе ра ўтварэнні» (вугал — вугаль), 
«Хто тут ліш ні?» (групоўка прад ме-
таў па асобых прыметах). Спіс ван не 
з друкаванага тэксту. Прак ты ка ван не 
ў на пі сан ні слоў з ь у канцы і ся рэ дзі-
не слоў. Чытанне і пісь мо па па мя ці 
ско ра гаворкі

22—23

60 Літара е 1 Навучыць пісаць лі та ру е, словы, 
у якіх лі тара е — асобны склад, 
за піс ваць адказ на пытанне; ву-
чыць аба зна чаць мяккасць папя-
рэдняга зычнага на пісь ме лі та рай 
е, пісь мо ва адказваць на пы тан ні, 
пашырыць веды вуч няў па тэме 
«Свой скія жывёлы»

Знаёмства з пісь мо вай малой лі та-
рай е, суаднясенне яе гра фіч на га 
пісь мо ва га вобраза з друкаваным. 
Тлумачэнне на пі сан ня лі та ры, узор 
нас таў ні ка. Абвядзенне па контуры, 
дапісванне, самастойнае пісь мо лі та-
ры, слоў (тыпу «свае», «твае»). Раз-
гляд прадметных ма люн каў, вусныя 
адказы вуч няў, вы каз ванні па тэме 
«Свой скія жывёлы», прак ты ка ван не 
ў падборы мянушак жывёлам, скла-
дан не ска заў. Пісьмовыя адказы на 
пы тан ні. На зі ран не, гука лі тар ны ана-
ліз скла доў ве, бе. Вызначэнне ролі 
галоснай лі та ры е як паказчыка мяк-
кас ці зычнага гука на пісь ме. Пісьмо 
слоў, скла доў з лі та ра мі і, е. Чытанне, 
завучванне, спісванне чыс та гаворкі

24—25

61 Літара Е 1 Вучыць пісаць вялікую лі та ру Е, 
замацаваць веды пра цвёрдыя 
і мяк кія гукі; ад пра цоў ваць умен-
не спісваць з друкаванага тэксту, 
асваенне прыёмаў групоўкі і кла-
сі фі ка цыі, за ма цоў ваць навык 
на пі сан ня імёнаў лю дзей з вя лі-
кай лі та ры, ад пра цоў ваць уменне 
калігра фіч на га пісь ма

Знаёмства з пісь мо вай вя лі кай лі та рай 
Е, суаднясенне яе гра фіч на га пісь мо-
ва га вобраза з друкаваным. Тлумачэн-
не на пі сан ня лі та ры, узор нас таў ні ка. 
Абвядзенне па контуры, да піс ванне, 
самастойнае пісь мо лі тар, слоў, імё наў 
лю дзей. Прак ты ка ван не ў гру поўцы 
і кла сі фі ка цыі прад ме таў па асобных 
прыметах. Спіс ван не друкаваных 
слоў. Па дзел слоў на склады

26

62 Літара ц 1 Вучыць пісаць малую лі та ру ц, 
ад пра цоў ваць пра віль нае злу-
чэнне лі тар у слове, ад пра цоў-
ваць уменне спісваць з друкава-
нага і ру ка піс на га тэксту, асваенне

Знаёмства з пісь мо вай малой лі та рай 
ц, суаднясенне яе гра фіч на га пісь мо-
ва га вобраза з друкаваным. Тлумачэн-
не на пі сан ня лі та ры, узор нас таў ні ка. 
Абвядзенне па контуры, дапісванне, 
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прыё маў групоўкі і кла сі фі ка цыі, 
фар мі ра ваць пра віль ную паставу 
пры пісь ме

самастойнае пісь мо лі та ры, слоў з ёй. 
На зі ран не за роднаснымі словамі, за-
піс па ўзо ры. Кла сі фі ка цыя і гру поў ка 
слоў — назваў ягад. Вылучэнне ў сло-
вах лі тар мяк кіх зычных гу каў. Спіс-
ван не з друкаванага тэксту, адрознен-
не пытальных і клічных ска заў

63 Літара Ц 1 Вучыць пісаць вялікую лі та ру Ц, 
ад пра цоў ваць тыпы злучэння 
ў працэсе спісвання з друкава-
нага і ру ка піс на га тэксту, ад пра-
цоў ваць навык на пі сан ня імё наў 
лю дзей і мянушак жывёл з вя лі-
кай лі та ры, асваенне прыёмаў гру-
поў кі і кла сі фі ка цыі, знаёмства са 
сло вамі-«сваякамі»

Знаёмства з пісь мо вай вя лі кай лі-
та рай Ц, суаднясенне яе гра фіч на га 
пісь мо ва га вобраза з друкаваным. 
Тлумачэнне на пі сан ня лі та ры, узор 
нас таў ні ка. Абвядзенне па контуры, 
дапісванне, самастойнае пісь мо лі тар, 
слоў. На пі сан не імёнаў лю дзей і мя-
нушак жывёл з вя лі кай лі та ры. Прак-
ты ка ван не ў групоўцы і кла сі фі ка-
цыі прад ме таў па асобных прыметах: 
гульнёвае прак ты ка ван не «Птушкі». 
Спіс ван не з друкаванага тэксту. Па-
дзел слоў на склады. На зі ран не за сло-
вамі-«сва якамі»

28—29

64 Літара ў 1 Вучыць пра віль на пісаць лі та-
ру ў і словы з ёй, ад пра цоў ваць 
навык чытання і спісвання слоў 
і ска заў, напісаных ад рукі

Знаёмства з на пі сан нем лі та ры ў, су-
аднясенне яе гра фіч на га пісь мо ва га 
вобраза з друкаваным. Тлумачэнне 
на пі сан ня лі та ры, узор нас таў ні ка. 
Абвядзенне па контуры, дапісванне, 
самастойнае пісь мо лі та ры, слоў. 
Спіс ван не з ру ка піс на га тэксту

30

65 Пісьмо слоў 
з й, у

1 Вучыць дыферэнцыраваць гукі 
[ў], [й] у словах і пра віль на аба-
зна чаць іх на пісь ме, ад пра цоў-
ваць навык спісвання, раз ві ваць 
ла гіч нае мысленне

Пісьмо літар й, у, пар слоў з гэтымі лі-
та ра мі. Прак ты ка ван не ў пра віль ным 
вы маў лен ні і абазначэнні літар й, у на 
пісь ме. Групоўка і кла сі фі ка цыя слоў-
прад ме таў. Спіс ван не з друкаванага 
і ру ка піс на га тэксту. На зі ран не і запіс 
слоў з супрацьлеглым значэннем

31—32

66 Літара я пас-
ля зычных

1 Паказаць ролю лі та ры я ў складзе 
пасля зычнай, вучыць аба зна чаць 
мяккасць папярэдняга зычнага на 
пісь ме ад па вед ны мі лі та ра мі, ад-
пра цоў ваць навык на пі сан ня імё-
наў лю дзей з вя лі кай лі та ры

Адпрацоўка пісь ма малой лі та ры я. 
Суаднясенне яе гра фіч на га пісь мо-
ва га вобраза з друкаваным. Тлума-
чэнне на пі сан ня лі та ры. Абвядзенне 
па контуры, самастойнае пісь мо лі-
та ры. Запіс слоў, аналіз на пі сан ня, 
знаходжанне лі тар, якімі розняцца 
пары слоў. На зі ран не за роляй лі та-
ры я ў слове як паказчыка мяк кас ці 
папярэдняй лі та ры. Пісьмовы адказ 
на пытанне. Пісьмо складоў з а, я, е

33

67 Літара Я 1 Вучыць пісаць вялікую лі та ру Я, 
ад пра цоў ваць навык калігра фіч-
на га на пі сан ня вывучаных лі тар, 
практыкаваць у спісванні з друка-
ванага і пісь мо ва га тэксту, за ма-
цоў ваць уменне вызначаць месца 
на ціску ў словах, паказваць лі та-
ры мяк кіх зычных гукаў

Знаёмства з на пі сан нем вя лі кай лі-
та ры Я, суаднясенне яе гра фіч на га 
пісь мо ва га вобраза з друкаваным. 
Тлумачэнне на пі сан ня лі та ры, узор 
нас таў ні ка. Абвядзенне па контуры, 
да піс ванне, самастойнае пісь мо лі та-
ры, слоў — імёнаў лю дзей. Гульнёвыя 
прак ты ка ван ні «Хто ў парку» (са стаў-
лен не са складоў і запіс слоў — імё наў 
лю дзей), «Кветкі» (паказ лі тар мяк-
кіх зычных). Спіс ван не з друкаванага 
тэксту з папярэдняй групоўкай слоў. 
Адгадванне загадкі, па ста ноў ка на-
ціску ў словах

34
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68 Літары дз, Дз 1 Навучыць пісаць спалучэнне лі-
тар дз, Дз, якія абазначаюць адзін 
гук [дз’], замацаваць пра ві ла ўжы-
ван ня вя лі кай лі та ры на пісь ме, 
ад пра цоў ваць уменне спіс ваць 
з друкаванага тэксту

Знаёмства з на пі сан нем лі тар дз, Дз, 
суаднясенне іх гра фіч на га пісь мо ва га 
вобраза з друкаваным. Тлумачэнне 
на пі сан ня лі тар, узор нас таў ні ка. Са-
мастойнае пісь мо лі тар, слоў, слоў — 
імё наў лю дзей. Пісьмовы адказ на 
пытанне «Хто ў кіно?», далучэнне 
скла доў, утварэнне імёнаў. Спіс ван не 
з друкаванага тэксту

36—37

69 Літара ё 1 Пазнаёміць з лі та рай ё, якая аба-
зна чае мяк кі склад (у пачатку 
слова і пасля галоснага), вучыць 
пі саць малую лі та ру ё, ад пра цоў-
ваць пра віль нае злучэнне лі тар 
у слове, ад пра цоў ваць уменне 
спіс ваць з друкаванага і ру ка піс-
на  га тэксту, ад пра цоў ваць навык 
на пі сан ня назваў рэк з вя лі кай 
лі та ры

Знаёмства з на пі сан нем малой лі-
та ры ё, суаднясенне яе гра фіч на га 
пісь мо ва га вобраза з друкаваным. 
Тлумачэнне на пі сан ня лі та ры, узор 
нас таў ні ка. Абвядзенне па контуры, 
дапіс ван не, самастойнае пісь мо лі та-
ры, слоў — імё наў лю дзей. Складанне 
ска заў. Пісь мо складоў з ё, е, о

38

70 Літара Ё 1 Вучыць пісаць вялікую лі та ру Ё, 
ад пра цоў ваць тыпы злучэння 
ў працэсе спісвання з друкавана-
га і ру ка піс на га тэкс ту, ад пра цоў-
ваць навык на пі сан ня імёнаў лю-
дзей, назваў рэк з вя лі кай лі та ры, 
ад пра цоў ваць навык калігра фіч-
на га спіс вання

Знаёмства з на пі сан нем вя лі кай лі-
та ры Ё, суаднясенне яе гра фіч на га 
пісь мо ва га вобраза з друкаваным. 
Тлумачэнне на пі сан ня лі та ры, узор 
нас таў ні ка. Абвядзенне па контуры, 
самастойнае пісь мо лі та ры. Прак ты-
ка ван не ў вы зна чэн ні падабенства 
і адрознення на пі сан ня вялікіх лі тар 
Ё, Е, З. Складанне ска заў. Гульнёвае 
прак ты ка ван не «Дзе чыё?»

39

71 Літара ю 1 Вучыць пісаць малую лі та ру ю 
і словы з ёй; фар мі ра ваць уменне 
пра віль на артыкуляваць цвёрдыя 
і мяк кія склады ў словах, успры-
маць іх на слых і аба зна чаць на 
пісь ме, практыкаваць у спісван ні 
слоў з прагаворваннем

Знаёмства з на пі сан нем малой лі-
та ры ю, суаднясенне яе гра фіч на га 
пісь мо ва га вобраза з друкаваным. 
Тлумачэнне на пі сан ня лі та ры, узор 
нас таў ні ка. Абвядзенне па контуры, 
самастойнае пісь мо лі та ры, слоў. 
Спіс ван не з друкаванага тэксту. Па-
ста ноў ка на ціску ў словах. Чытанне, 
завучванне і спісванне ско ра гаворкі. 
Пісь мо складоў з у, ю, ё

40—41

72 Літара Ю 1 Вучыць пісаць вялікую лі та ру 
Ю; ад пра цоў ваць яе пра віль нае 
злучэнне з раней вы ву ча ны мі лі-
та ра мі ў словах; замацаваць пра-
ві ла ўжы ван ня вя лі кай лі та ры на 
пісь ме, за ма цоў ваць уменне вы-
значаць месца на ціску ў словах

Знаёмства з на пі сан нем вя лі кай лі-
та ры Ю, суаднясенне яе гра фіч на га 
пісь мо ва га вобраза з друкаваным. 
Тлумачэнне на пі сан ня лі та ры, узор 
нас таў ні ка. Абвядзенне па контуры, 
самастойнае пісь мо лі та ры. Спіс ван-
не ска заў. Гульнёвае прак ты ка ван не 
«Каму?» Па ста ноў ка на ціску ў словах

42—43

73 Літары дж, 
Дж

1 Пазнаёміць з лі та ра мі дж, Дж; 
раз ві ваць фанематычны слых, 
ад пра цоў ваць пра віль нае вы маў-
лен не гука [дж] пры чытанні слоў; 
навучыць пісаць спалучэнне лі тар 
дж, якія абазначаюць адзін гук 
[дж]; фар мі ра ваць уменне пра-
віль на пісаць словы з гукамі [дз’], 
[дж], спісваць тэкст, напісаны ад 
рукі

Знаёмства з на пі сан нем лі тар дж, Дж, 
суаднясенне іх гра фіч на га пісь мо ва-
га вобраза з друкаваным. Тлумачэн-
не на пі сан ня лі тар, узор нас таў ні ка. 
Абвядзенне па контуры, самастойнае 
пісь мо лі та ры. Прак ты ка ван не ў на-
пі сан ні слоў са спалучэннямі дж — 
дз, ч — дж. Спіс ван не з ру ка піс на га 
тэксту

44—45
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74 Апостраф 1 Пазнаёміць вуч няў з раздзяляль-
ным знакам апострафам; раз ві-
ваць фанематычны слых; вучыць 
чытаць і пісаць словы з апостра-
фам; ад пра цоў ваць навык калігра-
фіч на га пісь ма

Знаёмства з на пі сан нем у словах над-
радковага знака — апострафа. На зі-
ран не, запіс слоў парамі (еў — з’еў). 
Спіс ван не з друкаванага тэксту

46

75
76

Алфавіт 2 Замацаваць веды пра вывучаныя 
гукі і лі та ры, пазнаёміць вуч няў 
з беларускім алфавітам, раскрыць 
яго значэнне, ад пра цоў ваць ка лі-
гра фічнае на пі сан не лі тар белару-
скага алфавіта

Знаёмства з беларускім алфавітам. 
Гульнёвае прак ты ка ван не «Упішы 
лі та ры». Запіс назваў дзі кіх жывёл 
у ал фа віт ным парадку

47—48

Паслябукварны перыяд (14 г)

77 Сказ. Слова 
і сказ

1 Адпрацоўваць каліграфічна пра-
віль нае на пі сан не лі тар з карот-
кай прамой лі ніяй з закруглен-
нем унізе; фар мі ра ваць уменне 
складаць сказ з прапанаваных 
слоў і пра віль на афармляць яго 
на пісь ме, спісваць словы, сказы 
з друкаванага і ру ка піс на га тэк-
сту з арфа гра фіч ным прагавор-
ваннем, вучыць дзяліць тэкст на 
сказы

Знаёмства з вучэбным да па мож ні-
кам «Пісьмо». Замацаванне навыку 
пісь ма лі тар з кароткай прамой лі ніяй 
з закругленнем унізе. Паўтарэнне 
пра ві лаў афармлення ска заў на пісь-
ме: словы ў сказе пішуцца асобна, 
у канцы ска заў ставіцца кропка, па-
чынаецца сказ з вя лі кай лі та ры. Вы-
кананне прак ты ка ван няў на спіс ван не 
ска заў. Складанне ска заў са слоў і іх 
запіс. Зна хо джанне ў словах лі та-
ры й. Спіс ван не з друкаванага тэксту, 
знахо джан не лі тар, якія абазначаюць 
мяк кія зычныя гукі. Гульнёвае прак-
тыкаванне «Лясныя звяры»

1—3

78 Цвёрдыя 
і мяк кія 
зычныя гукі, 
іх абазначэн-
не на пісь ме. 
Словы-
«сваякі»

1 Адпрацоўваць каліграфічна пра-
віль нае на пі сан не лі тар з карот-
кай прамой лі ніяй з закругленнем 
уверсе і ўнізе; замацаваць пер-
шаснае ўяў лен не пра роднасныя 
словы без увядзення тэрміну; 
фар мі ра ваць уменне аба зна чаць 
мяккасць папярэдняга зычнага 
на пісь ме ад па вед ны мі лі та ра мі; 
удасканальваць уменне пра віль на 
спіс ваць словы і сказы, на пі са ныя 
ад ру кі, з арфа гра фіч ным прага-
ворваннем

Запіс лі тар з кароткай прамой лі ніяй 
з закругленнем уверсе і ўнізе і слоў, 
у склад якіх уваходзяць гэтыя лі та ры. 
Выбарачнае пісь мо: запіс слоў з мяк-
кімі зыч нымі. Складанне і за піс ска заў 
пра тое, як хто голас падае. Спіс ван-
не ска заў з друкаванага і ру ка піс на га 
тэксту. Разгляд і запіс слоў-«свая коў» 
(першасныя ўяў лен ні пра роднасныя 
словы)

4—7
(на 
выбар 
нас-
таў ні-
ка)

79 Спіс ван не 
з задачай (по-
ры года). Дні 
тыдня. Работа 
з дэфармава-
ным тэкстам

1 Адпрацоўваць графічна пра віль-
нае на пі сан не лі тар з аваламі да 
сярэдзіны радка і спосабы злу-
чэння іх у слове; вучыць зна хо-
дзіць у сказах спецыяльна за-
кладзеныя аўтарам сэнсавыя 
па мыл кі, выпраўляць іх, вучыць 
раз мя шчаць сказы ў пэўнай па-
сля доў насці; фар мі ра ваць уменне 
аба зна чаць мяккасць папярэдня-
га зычнага на пісь ме ад па вед ны мі 
лі та ра мі галосных гукаў і мяк кім 
знакам

Прак ты ка ван не ў на пі сан ні лі тар 
з ава ламі да сярэдзіны радка і іх злу-
чэн ні з іншымі літарамі ў словах. 
Практыкаваць у ана лі тычна-сінтэ-
тыч ным асэн соў ван ні слоў. Выбарач-
нае пісь мо: за піс па парадку назваў 
ме ся цаў, дзён тыдня з наступным аба-
зна чэннем у іх мяккага знака. Работа 
з дэфармаваным тэкстам, запіс ска-
заў у пэў най па сля доў насці, па дзел 
ска заў на словы. Гукавы аналіз слоў, 
за піс слоў па парадку ў залеж нас ці ад 
коль кас ці гукаў у іх

8—11

80 Словы-
«сва які». 
Парныя п — б

1 Пашыраць уяў лен не пра роднас-
ныя словы без увядзення тэр мі-
ну, падвесці вуч няў да разумення 
таго, што ёсць гукі, якія на канцы 
слова вы маў ляюцца не так, як

Выбарачнае спісванне: запіс слоў-
«сваякоў». Гукавы аналіз слоў, на зі-
ран не за гукамі, якія на канцы слова 
аглушаюцца, прак ты ка ван не ў выба-
ры патрэбнай лі та ры пры на пі сан ні

12—16
(на 
выбар 
нас таў-
ні ка)
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аба значаюцца на пісьме; вучыць 
прыёму выбару патрэбнай лі та ры; 
ад пра цоў ваць навык спісвання 
слоў і ска заў, надрукаваных і на пі-
са ных ад рукі, ад пра цоў ваць гра-
фіч на пра віль нае на пі сан не лі тар 
з ава ламі

слоў. Спіс ван не слоў і ска заў, на пі са-
ных ад рукі і надрукаваных, з ар фа гра-
фіч ным прагаворваннем. Вуснае скла-
данне апавядання з прад стаў ле нымі 
словамі. Прак ты ка ван не ў на пі сан ні 
лі тар з аваламі і слоў з імі. Гульнёвае 
прак ты ка ван не «Чараўнікі» (са стаў-
лен не слоў з часткай -вёз, пашырэн-
не ўяў лен няў вуч няў пра роднасныя 
словы). Прак ты ка ван не ў аб’яд нан ні 
і ад роз ніванні прад ме таў па істот ных 
прыметах «Хто тут ліш ні?». Вызна-
чэнне ў словах лі тар, якія абазнача-
юць мяк кія зычныя гукі. Адгадванне 
загадак, чытанне, завучванне і спіс-
ванне скорагаворак

81 Парныя т — д 1 Адпрацоўваць графічна пра віль-
нае на пі сан не лі тар з аваламі 
і паў ава ламі, вучыць прыёму вы-
бару патрэбнай лі та ры для аба-
зна чэння парнага па глу хас ці — 
звон касці гука на канцы слова; ад-
пра цоў ваць уменне каліграфіч на 
пра віль на і без памылак спіс ваць 
з друкаванага тэксту

Напі сан не лі тар з аваламі і паўаваламі. 
Выбарачнае спісванне: запіс слоў-
«свая коў» (работа з роднаснымі сло-
ва мі); назваў агародніны (прак ты-
ка ван не ў аб’яднанні і адрозні ван ні 
прад ме таў па істотных прыметах). 
Прак ты ка ван не ў выбары патрэбнай 
лі та ры для абазначэння парнага па 
глу хас ці — звонкасці гука на канцы 
слова. Спіс ван не з друкаванага тэксту, 
адгадванне загадак

17—20

82 Парныя с — з. 
Парныя ш — ж

1 Адпрацоўваць графічна пра віль-
нае на пі сан не лі тар з паўаваламі, 
прыём выбару патрэбнай лі та ры 
для абазначэння парнага па глу-
хас ці — звонкасці гука на канцы 
слова, пра ві ла на пі сан ня, раз ві-
ваць фанематычны слых: дыфе-
рэнцыраваць у словах гукі [ч], 
[дж]; пашыраць слоў ні ка вы запас 
вуч няў

Напі сан не лі тар з паўаваламі і слоў 
з імі. Прак ты ка ван не ў выбары па-
трэбнай лі та ры для абазначэння пар-
нага па глу хас ці — звонкасці гука на 
канцы слова (с — з, ш — ж). Спіс ван-
не з друкаванага і напісанага ад рукі 
тэкс ту. Паўтарэнне пра ві ла на пі сан ня 
вя лі кай лі та ры ў імёнах лю дзей, за піс 
ска заў

20—23
(на 
выбар 
нас таў-
ні ка)

83 Імёны. Пра ві-
ла на пі сан ня 
імё наў з вя лі-
кай лі та ры

1 Замацоўваць графічна пра віль-
нае на пі сан не лі тар і спосабаў 
злучэння іх у слове; ад пра цоў ваць 
пра ві ла на пі сан ня вя лі кай лі та ры 
ў імёнах лю дзей; уменне спісваць 
з тэксту, напісанага ад рукі, пісаць 
пад дыктоўку нас таў ні ка; раз ві-
ваць маў лен не вуч няў

Адпрацоўка на пі сан ня лі тар л, м, я, 
Я, Ш, Ц. Развіццё маў лен ня: вуснае 
складанне ска заў са слоў. Спіс ван не 
тэкс таў, напісаных ад рукі. Прак ты-
ка ван не ў на пі сан ні імёнаў лю дзей 
з вя лі кай лі та ры. Самаправерка напі-
са нага

23—26
(на 
выбар 
нас-
таў ні-
ка)

84 Па дзел слоў 
на склады 
і для перено-
су. Галосныя 
для абазна-
чэння мяк кас-
ці п апярэдніх 
зычных

1 Замацоўваць графічна пра віль нае 
на пі сан не лі тар У, Ч і іх злу чэн-
не ў слове; ад пра цоў ваць уменне 
дзя ліць словы на склады і для 
пераносу, уменне пра віль на аба-
зна чаць мяккасць папярэд ніх зыч-
ных на пісь ме; спісваць з друка-
ванага і напісанага ад ру кі тэксту 
з арфагра фіч ным прагаворван-
нем; практыкаваць у пры мя нен-
ні пра ві ла аб напісанні вя лі кай 
лі та ры ў імё нах лю дзей

Адпрацоўка на пі сан ня лі тар У — Ч, 
І — К, П — Т, аналіз іх падабенства 
і адрознення. Знаёмства з пра ві лам 
пераносу слоў з аднаго радка на дру-
гі. Прак ты ка ван не ў падзеле слоў на 
склады, для пераносу. Адпрацоўка на-
выку на пі сан ня вя лі кай лі та ры ў імё-
нах лю дзей (выбарачнае спіс ван не), 
вылучэнне лі тар галосных, якія паказ-
ваюць на мяккасць папярэдніх зыч-
ных. Спіс ван не з друкаванага тэксту

27—30
(на 
выбар 
нас-
таў ні-
ка)
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85 Націск у сло-
ве, перанос 
слоў

1 Пашырыць уяў лен не вуч няў аб 
ро лі на ціску ў слове: сэнса адроз-
ні ванне пэўных слоў; ад пра цоў-
ваць уменне пра віль на дзяліць 
словы для пераносу; пісаць вя-
лі кую лі та ру ў імёнах лю дзей, 
пі саць пад дыктоўку нас таў ні ка, 
спіс ваць з друкаванага тэксту 

Адпрацоўка на пі сан ня вялікіх лі тар 
з аваламі і паўаваламі. Прак ты ка ван-
не ў пастаноўцы на ціску ў словах. 
Па дзел слоў на склады. Выбарачнае 
спісванне: выбар двухскладовых слоў, 
слоў з лі та рай ь

31—33

86 Вялікая лі-
тара ў назвах 
гарадоў 

1 Замацоўваць графічна пра віль-
нае на пі сан не лі тар і спосабаў 
злучэння іх у слове; ад пра цоў ваць 
пра ві ла на пі сан ня вя лі кай лі та ры 
ў імёнах лю дзей, мянушках жы-
вёл, назвах гарадоў; фар мі ра ваць 
уменне дзяліць тэкст на сказы, 
пра віль на афармляць сказы на 
пісь ме

Адпрацоўка напісання лі тары Ф. 
Практыкаванне ў на пі сан ні з вя лі кай 
лі та ры імёнаў і прозвішчаў лю дзей, 
на зваў гарадоў. Па ста ноў ка на ціску 
ў словах. Спіс ван не з друкаванага 
тэксту

41—43 

87 Вялікая лі-
тара ў мянуш-
ках жывёл

1 Адпрацоўваць пра ві ла на пі сан ня 
вя лі кай лі та ры ў імёнах лю дзей, 
мянушках жывёл; раз ві ваць маў-
лен не вуч няў, за ма цоў ваць умен-
не пісаць пад дыктоўку словы, 
на пі сан не якіх не разыходзіцца 
з вы маў лен нем; раз ві ваць навык 
спіс ван ня з друкаванага тэксту

Прак ты ка ван не ў на пі сан ні з вя лі кай 
лі та ры мянушак жывёл, запіс іх у ал-
фа віт ным парадку. Спісванне з друка-
ваных тэкс таў. Вылучэнне лі тар, якія 
абазначаюць мяк кія зычныя гукі

44—46

88 Кантрольнае 
спісванне

1 Праверыць уменне пра віль на (без 
пропускаў, перастановак і ска-
жэн няў лі тар і складоў) спіс ваць 
друкаваны тэкст

89 Аналіз кант-
рольнага 
спісвання. 
Замацаванне 
вывучанага. 
Напі сан не 
слоў з вя лі кай 
лі та ры

1 Адпрацоўваць пра ві ла на пі сан ня 
вя лі кай лі та ры ў імёнах лю дзей, 
мянушках жывёл; за ма цоў ваць 
графічна пра віль нае на пі сан не 
лі тар і іх злучэнне ў слове; пісаць 
пад дыктоўку словы, на пі сан не 
якіх не разыходзіцца з вы маў-
лен нем

Аналіз памылак, работа над па мыл-
ка мі, якія былі дапушчаны ў кан-
трольным спісванні. Прак ты ка ван не 
ў на пі сан ні з вя лі кай лі та ры мянушак 
жывёл, імёнаў і прозвішчаў лю дзей. 
Па дзел слоў на склады, для пераносу

34—37 
40

90 Замацаван-
не вывуча-
нага. Націск, 
па дзел слоў 
на склады

1 Замацоўваць графічна пра віль-
нае на пі сан не лі тар і іх злучэнне  
ў слове, пра ві ла ўжы ван ня вя лі-
кай лі та ры на пісь ме, уменне вы-
значаць месца на ціску ў словах; 
раз ві ваць навык спісвання з дру-
каванага тэксту

Выбарачнае спісванне слоў-імёнаў, 
у якіх зычны на канцы вы маў ляецца 
мякка. Прак ты ка ван не ў на пі сан ні 
з вя лі кай лі та ры імёнаў, прозвішчаў 
лю дзей, мянушак жывёл. Спіс ван не 
з друкаванага тэксту

38—39 
47—48



61
© НМУ «Нацыянальны інстытут адукацыі», 2015
© ТДА «Аверсэв», 2015

Русский язык (устный курс)

Общее количество часов — 30

1. Антипова, М. Б. Русский язык в 1 классе : учеб.-метод. пособие для учреждений общ. сред. образования с бело-
рус. яз. обучения / М. Б. Антипова, Е. С. Грабчикова. — Минск : НИО, 2010 (УМП).

2. Антипова, М. Б. Русский язык : учеб. пособие для 1 кл. учреждений общ. сред. образования с белорус. яз. обуче-
ния / М. Б. Антипова, Е. С. Грабчикова. — 2-е изд. — Минск : Народная асвета, 2010 (У).

3. Антипова, М. Б. Русский язык : 1 класс : рабочая тетрадь: пособие для учащихся учреждений общ. сред. образо-
вания с белорус. яз. обучения / М. Б. Антипова, Е. С. Грабчикова. — 4-е изд. — Минск : Аверсэв, 2014 (Т).

№ 
урока 
и дата

Тема Цель урока Изучаемый м атериал Виды и способы деятельности Лексика 
для усвоения

1 2 3 4 5 6

1 Мы 
изучаем 
русский 
язык

Познакомить уча-
щихся с новым учеб-
ным предметом 
«Русский язык», 
с учебным пособием 
«Журавлик»; 
учить воспринимать 
на слух и пони-
мать русскую речь; 
формировать умение 
различать русскую 
и белорусскую 
ўстную речь; обо-
гащать словарный 
запас лексикой на 
тему «Родной край, 
родная природа»; 
воспитывать любовь 
к родному краю, 
родной природе

1. УМП: Мы 
изучаем русский 
язык; «Наша Ро-
дина — Беларусь»; 
«Весёлая радуга»; 
П. Воронько. «Жу-
равлик»; загадки.
2. У: с. 3—8, за-
дания 1—5.
3. Т: с. 3—5, зада-
ния 1—3

1. Вступительная беседа о Бела-
руси, ее древней истории, красоте 
природы родного края, о новом 
учебном предмете «Русский 
язык» (УМП, с. 10).
2. Заслушивание текста «Наша 
Родина — Беларусь» с одновре-
менным рассматриванием иллю-
страций к тексту (У: с. 4—6). 
3. Заслушивание текста «Весёлая 
радуга» (УМП: с. 11—12).
4. Беседа по вопросам, направ-
ленным на проверку усвоения со-
держания прослушанных текстов.
5. Заучивание наизусть стихотво-
рения «Журавлик» (УМП: с. 13, 
задание 5).
6. Отгадывание загадок (УМП: 
с. 13, задание 6).
7. Рассматривание рисунка (У: 
с. 8, задание 5) и нахождение 
в нем «ошибок», которые сделал 
художник. 
8. Раскрашивание рисунка На-
циональной библиотеки Белару-
си (Т: с. 3, задание 1).
9. Рисование своего дома

Родина, сто-
лица, дерев-
ня, русский 
язык, журав-
лик, радуга

2 Знаком-
ство

Учить воспринимать 
на слух и понимать 
русскую речь; 
обогащать словар-
ный запас учащих-
ся лексикой на тему 
«Школа, школьная 
жизнь»; 
познакомить с фор-
мулами речевого 
этикета; 
воспитывать культу-
ру общения

1. УМП: «В шко-
ле»; В. Голявкин. 
«Как я боялся»; 
«Имя»; Б. Жит-
ков. «Чудесное 
имя»; потешки; 
скороговорка на 
[р’] — [р]; игра 
«Я знаю пять 
имён»; разыгрыва-
ние ситуации.
2. У: с. 9—11, за-
дания 1—5.
3. Т: с. 6—7, зада-
ния 1—2

1. Заслушивание текстов «В шко-
ле»; «Как я боялся»; «Имя»; «Чу-
десное имя» с одновременным 
рассматриванием иллюстраций, 
соответствующих каждому тек-
сту.
2. Беседа по вопросам, направ-
ленным на проверку усвоения со-
держания прослушанных текстов. 
3. Разыгрывание ситуации «Зна-
комство» с опорой на рисунок 
«В футбольной команде 1 “Б” клас-
са пополнение — прибыли новые 
игроки» (УМП: с. 18, задание 10).
4. Заучивание наизусть потешки 
про кота с последующим разы-
грыванием ее по ролям (УМП: 
с. 17, задание 8).
5. Лексическая игра «Я знаю пять 
имён» (УМП: с. 17, задание 9).
6. Заучивание скороговорки на 
[р’] — [р] (УМП: с. 18, задание 12).

Учительни-
ца, учени-
ки, имя, фа-
милия, отче-
ство, кличка, 
пожалуйста, 
спасибо
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7. Раскрашивание рисунка котен-
ка (Т: с. 7, задание 2).
8. Игра «Узнай сказочных геро-
ев» (У: с. 11, задание 5)

3 Осень 
школьная 
пришла

Учить воспринимать 
на слух и понимать 
содержание литера-
турных текстов; фор-
мировать речевые 
умения; 
воспитывать культу-
ру общения; 
обогащать словар-
ный запас лексикой 
на тему «Школьные 
принадлежности»

1. УМП: Г. Остер. 
«В дорогу, дев-
чонки! В дорогу, 
мальчишки!»; 
Л. Толстой. «Фи-
липок»; загадки на 
тему «Школьные 
принадлежности».
2. У: с.12—13; за-
дания 1—3.
3. Т: с. 8—9, зада-
ния 1—2

1. Беседа об осени, об изменени-
ях в природе осенью. 
2. Заслушивание стихотворения 
«В дорогу, девчонки! В дорогу, 
мальчишки!» (УМП, с. 18).
3. Заслушивание текста «Фили-
пок» с одновременным рассма-
триванием иллюстраций к нему 
(УМП, с. 19—20).
4. Беседа по вопросам, направ-
ленным на проверку усвоения со-
держания прослушанного текста. 
5. Отгадывание загадок (УМП: 
с. 21, задание 4).
6. Завершение двустиший (УМП: 
с. 22, задание 7).
7. Дидактическая игры на усво-
ение лексики, обозначающей 
школьные принадлежности (У: 
с. 13, задание 2; Т: с. 9, задание 2).
8. Определение из множества 
предметов тех, которые нужны 
для рисования (У: с. 13, задание 3)

Тетрадь, ка-
рандаш, нож-
ницы, мел, 
кисточка, 
рюкзак

4 Давайте 
дружить!

Учить воспринимать 
на слух и понимать 
сказку С. Козлова 
«Львёнок и Чере-
паха»; обогащать 
словарный запас 
учащихся лексикой 
на тему «Дружба»; 
познакомить с рус-
скими пословицами 
о дружбе; 
учить дорожить 
дружбой

1. УМП: С. Коз-
лов. «Львёнок 
и Черепаха»; 
С. Маршак. «Ко-
тята»; пословицы 
о дружбе.
2. У: с.14—15, за-
дания 1—2.
3. Т: с. 10—11, за-
дания 1—2

1. Вступительная беседа о друж-
бе, о том, как важно иметь друзей.
2. Заслушивание текстов «Львё-
нок и Черепаха», «Котята» с од-
новременным рассматриванием 
иллюстраций, соответствующих 
каждому тексту.
3. Беседа по вопросам, направ-
ленным на проверку усвоения со-
держания прослушанных текстов. 
4. Заучивание наизусть песенки 
Львёнка и Большой Черепахи.
5. Игра «Помоги Львёнку пройти 
лабиринт, чтобы встретиться со 
своим другом — Большой Чере-
пахой» (Т: с. 10, задание 1).
6. Составление текста про котят 
по серии сюжетных картинок (У: 
с. 15, задание 2).
7. Лексическая игра на узнавание 
пословиц о дружбе (УМП: с. 26, 
задание 8).
8. Раскрашивание рисунка по-
дарка для кролика (Т: с. 11, за-
дание 2)

Друг, друж-
ба, товарищ, 
ссора, доро-
жить друж-
бой, плохо 
без друзей

5 Моя 
семья

Учить воспринимать 
на слух стихотвор-
ные и прозаические 
тексты на тему «Се-
мья» и понимать их; 
обогащать словар-
ный запас лексикой 
на тему «Семья»; 
формировать навык

1. УМП: Я. Аким. 
«Кто кому кто?»; 
Е. Шварц. «Сказ-
ка о Василисе-
Работнице».
2. У: с. 17—20, за-
дания 1—5.
3. Т: с. 12—13, за-
дания 1—2

1. Вступительная беседа о семье. 
2. Рассматривание рисунка де-
рева родства «Кто кому кто?» (У: 
с.16, задание 1) и определение, 
кто кому кем приходится.
3. Заслушивание текстов «Кто 
кому кто?»; «Сказка о Василисе-
Работнице» с одновременным 
рассматриванием иллюстраций, 

Семья, род-
ственники, 
папа, бабуш-
ка, дедушка, 
дядя, внук
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произношения зву-
ков [ч’], [г], [р’]; вос-
питывать уважение 
к членам своей се-
мьи, к старшим по 
возрасту

соответствующих каждому тек-
сту.
4. Беседа по вопросам, направ-
ленным на проверку усвоения со-
держания прослушанных текстов. 
5. Заучивание наизусть песенки 
бабушки Василисы.
6. Игра «Волшебное зеркало» 
(УМП: с. 18, задание 3).
7. Игра «Помоги зверям найти 
свой дом» (Т: с. 12, задание 1).
8. Составление текста с опорой на 
рисунки «о родителях медвежон-
ка и лисёнка ((У: с. 19, задание 4).
9. Дидактическая игра на озна-
комление с лексикой, обозначаю-
щей названия детенышей живот-
ных (У: с. 20, задание 5).
10. Раскрашивание картинки 
«Моя семья» (Т: с. 13, задание 2).
11. Рисование своей семьи (Т: 
с. 13, задание 3) и составление 
связного высказывания о членах 
своей семьи

6 Учимся 
вежливо-
сти (І)

Формировать уме-
ние воспринимать на 
слух и понимать со-
держание текстов на 
тему «Ежели вы веж-
ливы»; 
познакомить с фор-
мулами речевого 
этикета — словами 
приветствия, проща-
ния, благодарности; 
учить их произно-
сить и употреблять 
в своей речи; форми-
ровать навыки куль-
туры речевого обще-
ния

1. УМП: В. Масс,
М. Червинский. 
«Друзья»; Н. Най-
дёнова. «Гости»; 
А. Барто. «Не-
верный ответ»; 
О. Григорьев. «Го-
степриимство»; 
считалка «Ромаш-
ки».
2. У: с. 21—22, за-
дания 1—3.
3. Т: с. 14, зада-
ние 1

1. Вступительная беседа о нали-
чии в языке разнообразных «веж-
ливых» слов.
2. Рассматривание рисунков 
с анализом изображенных на них 
ситуаций общения, требующих 
употребления «вежливых» слов 
(У: с. 21, задание 1). 
3. Заслушивание текстов «Дру-
зья», «Гостеприимство» с после-
дующими ответами на вопросы 
по усвоению содержания текстов.
4. Ознакомление с «вежливыми» 
словами для выражения привет-
ствия, прощания, благодарности.
5. Нахождение и раскрашивание 
рисунков предметов, которые отно-
сятся к мебели (Т: с. 16, задание 3).
6. Заслушивание текста «Гости» 
с одновременным рассматрива-
нием иллюстраций к данному 
тексту (У: с. 22, задание 3).
7. Беседа по вопросам, направ-
ленным на проверку усвоения со-
держания прослушанного текста. 
8. Рисование подарка, который 
каждый из учащихся хотел бы по-
лучить себе на день рождения (Т: 
с. 14, задание 1).
9. Беседа о том, как ведут себя хо-
зяева, когда приглашают гостей. 
10. Разыгрывание ситуации 
«Приглашение на день рожде-
ния» (УМП: с. 33, задание 7).
11. Заучивание считалки со зву-
ком [ч’] (УМП: с. 33, задание 8).
12. Рисование праздничного сто-
ла с угощениями для друзей (Т: 
с. 15, задание 2)

Здравствуй-
те, добрый 
день, доброе 
утро, до 
свидания, 
пожалуйста, 
спасибо
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7 Учимся 
вежливо-
сти (ІІ)

Формировать уме-
ние воспринимать 
на слух и понимать 
содержание текстов 
на тему «Ежели вы 
вежливы»; 
вводить в актив-
ную речь учащихся 
формулы речевого 
этикета; учить веж-
ливости, культуре 
речевого общения 
и правилам поведе-
ния в общественных 
местах

1. УМП: И. Ки-
риллов. «Волшеб-
ство ласковых 
имён» или Н. Ар-
тюхова. «Саша-
дразнилка»; 
Н. Рыленков. «На 
доброе слово не 
надо скупиться…»; 
Г. Остер. «Вред-
ные советы».
2. У: с. 23, зада-
ние 4.
3. Т: с. 15, зада-
ние 2

1. Заслушивание текстов «Вол-
шебство ласковых имён» или 
«Саша-дразнилка» с одновре-
менным рассматриванием ил-
люстраций, соответствующих 
каждому тексту (УМП: с. 35—37, 
задания 1—2).
2. Беседа по вопросам, направ-
ленным на проверку усвоения со-
держания прослушанных текстов. 
3. Разыгрывание ситуации «Рас-
колдуй своих друзей от Злодея-
Гру бияна» (УМП: с. 37, зада-
ние 2).
4. Заучивание наизусть стихо-
тво рения «На доброе слово не 
надо скупиться…» путем хорово-
го повторения вслед за учителем 
(УМП: с. 37, задание 3). 
5. Разыгрывание ситуации «По-
проси вежливо понравившуюся 
тебе игрушку» (У: с. 23, зада-
ние 4).
6. Раскрашивание рисунков в ра-
бочей тетради и подготовка отве-
тов на вопросы к данным рисун-
кам (с. 17, задание 4).
7. Заслушивание стихотворения 
«Вредные советы» (УМП: с. 38, 
задание 5) с последующим крити-
ческим осмыслением учащимися 
содержания данных советов

Спасибо, 
простите, 
извините, 
прошу про-
щения

8 Учимся 
вежливо-
сти (III)

Формировать уме-
ние воспринимать 
на слух и понимать 
содержание текстов, 
объединенных темой 
«Ежели вы вежли-
вы»; активизиро-
вать в устной речи 
учащихся формулы 
речевого этикета — 
слова приветствия, 
прощания, благодар-
ности; формировать 
навыки культуры 
речевого общения 
и поведения

1. УМП: П. Воро-
нин. «Жако»; 
В. Лунин. «Веж-
ливый слон»; 
Л. Петрушевская. 
«Дай капустки»; 
А. Яшин. «Доброе 
утро».
2. У: с. 24—27.
задания 5—6, 9.
3. Т: с. 16, зада-
ние 3

1. Заслушивание текстов «Жа-
ко», «Вежливый слон» с одно-
временным рассматриванием 
иллюстраций, соответствующих 
каждому тексту.
2. Беседа по вопросам, направ-
ленным на проверку усвоения со-
держания прослушанных текстов. 
3. Слушание сказки «Дай капуст-
ки» с последующим разыгрыва-
нием ее по ролям (УМП: с. 42, 
задание 6).
4. Слушание стихотворения 
«Подрались» с последующими 
ответами на вопросы по содер-
жанию текста (УМП: с. 43, зада-
ние 7).
5. Заучивание наизусть стихот-
ворения «Доброе утро».
6. Разыгрывание ситуаций (с опо-
рой на рисунки) «В автобусе», 
«Девочка выходит из подъезда, 
навстречу ей идет мальчик с боль-
шой собакой» (У: с. 26, задание 6).
7. Заучивание наизусть стихот-
ворения «Доброе утро»

Благодарю, 
будьте добры, 
не беспокой-
тесь, с удо-
вольствием, 
огромное 
спасибо
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9 Учимся 
вежливо-
сти (IV)

Формировать 
умение восприни-
мать на слух и по-
нимать содержание 
сказки А. Толстого 
«Золотой ключик, 
или Приключения 
Буратино»; 
развивать речевые 
умения, связанные 
с усвоением формул 
речевого этикета; 
формировать навыки 
культуры общения 
и поведения в обще-
стве

1. УМП: О. Козан. 
«С букварём шага-
ет в школу…»; 
А. Толстой. «При-
ключения Бура-
тино»;
загадки.
2. У: с. 27, зада-
ние 8.
3. Т: с.17 задание 4

1. Заслушивание текстов «С бук-
варём шагает в школу…»; «При-
ключения Буратино» с одно-
временным рассматриванием 
иллюстраций, соответствующих 
каждому тексту.
2. Беседа по вопросам, направ-
ленным на проверку усвоения со-
держания прослушанных текстов. 
3. Отгадывание загадки (УМП: 
с. 46, задание 3).
4. Разыгрывание ситуации «Кто 
должен уступить дорогу?» (У: 
с. 27, задание 9).
5. Развитие связной речи: состав-
ление высказывания по картинке 
(У: с. 27, задание 8)

Повторение 
и закрепле-
ние в речи 
учащихся 
формул 
речевого 
этикета — 
слов благо-
дарности, 
прощания, 
извинения

10 Учимся 
вежливо-
сти (V)

Формировать уме-
ние воспринимать 
на слух и понимать 
содержание сказки 
Г. Остера «Бабушка 
удава»; развивать 
умения, связанные 
с усвоением формул 
речевого этикета; 
учить произносить 
звуки [г], [ч’], [р’]; 
формировать навыки 
культуры общения 
и поведения в обще-
стве

1. УМП: Г. Остер. 
«Бабушка удава».
2. У: с. 26, зада-
ние 7.
3. Т: с. 18, зада-
ние 5

1. Заслушивание текста «Ба-
бушка удава» с одновременным 
рассматриванием иллюстраций 
к нему.
2. Беседа по вопросам, направ-
ленным на проверку усвоения со-
держания прослушанного текста. 
3. Разыгрывание ситуации «При-
езд любимой бабушки»(УМП: 
с. 50, задание 2).
4. Составление диалогов с упо-
треблением формул речевого эти-
кета (УМП: с. 50, задание 2).
5. Игра «Помоги друзьям встре-
титься» (Т: с. 18, задание 5).
6. Составление слов-подписей 
к рисункам из букв, данных в бес-
порядке (У: с. 26, задание 7)

Добро по-
жаловать, 
поздравляем 
с приездом, 
мы очень 
рады

11 Праздник 
чудный — 
Новый 
год!

Формировать уме-
ние воспринимать 
на слух и понимать 
стихотворные и про-
заические тексты на 
тему «Новый год»; 
обогащать словар-
ный запас детей 
лексикой на ново-
годнюю тему; учить 
произносить звуки 
[г], [г’], [ч’], [р’]; вос-
питывать уважение 
к народным тради-
циям

1. УМП: Р. Ку-
дашева. «В лесу 
родилась ёлочка» 
или З. Алексан-
дрова. «Дед Мо-
роз»; С. Михал-
ков. «Новогодняя 
сказка»; загадки 
про зиму, снег.
2. У: с. 28—31, за-
дания 1—5.
3. Т: с. 19—21

1. Заслушивание текстов «В лесу 
родилась ёлочка» или «Дед Мо-
роз»; «Новогодняя сказка» с од-
новременным рассматриванием 
иллюстраций, соответствующих 
каждому тексту. 
2. Беседа по вопросам, направ-
ленным на проверку усвоения со-
держания прослушанного текста. 
3. Рисование снежинок.
4. Лексические игры на усвоение 
лексики, связанной с новогод-
ними игрушками и предметами, 
предназначенными для зимних 
забав (Т: с. 20, задание 2; У: с. 29, 
задание 2).
5. Рисование новогодних игру-
шек, названия которых начина-
ются со звуков [г], [г’].
6. Составление высказывания 
«Новогодний утренник» с опорой 
на картинку (У: с. 21, задание 3)

Новый год, 
праздник, 
ёлочка, 
игрушки, 
медведь, 
хоровод,
подарки
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12 Что такое 
хорошо 
и что та-
кое плохо 
(І)

Формировать уме-
ние воспринимать 
на слух и понимать 
содержания текстов 
на тему «Что такое 
хорошо и что такое 
плохо»; обогащать 
словарный запас 
учащихся лексикой 
на тему «Хорошие 
дела, поступки»; 
воспитывать чувство 
ответственности, 
трудолюбие, при-
лежность

1. УМП: В. Мая-
ковский. «Что та-
кое хорошо и что 
такое плохо?»; 
К. Ушинский. 
«Кончил дело — 
гуляй смело».
2. У: с. 32—34, за-
дания 1—2.
3. Т: с. 22, зада-
ние 1

1. Слушание текста «Что такое 
хорошо и что такое плохо?» с од-
новременным рассматриванием 
иллюстраций к нему (У: с. 32—33, 
задание 1).
2. Беседа по вопросам, направ-
ленным на проверку усвоения со-
держания прослушанного текста. 
3. Заучивание наизусть отрывка 
«Если мальчик любит труд…».
4. Слушание стихотворения 
«Кончил дело — гуляй смело» 
с последующими ответами на во-
просы по содержанию текста.
5. Лексическая игра «Хорошо — 
плохо» (УМП: с. 58, задание 5)

Хорошо, пло-
хо, обижать, 
защищать, 
дела, хоро-
шие дела

13 Что такое 
хорошо 
и что та-
кое плохо 
(ІІ)

Формировать уме-
ние воспринимать 
на слух и понимать 
содержание текстов 
на тему «Что такое 
хорошо и что такое 
плохо»;
развивать пред-
ставления учащихся 
о хороших делах; 
обогащать словар-
ный запас лексикой 
на тему «Хорошие 
дела и поступки»; 
воспитывать ответ-
ственное отношение 
к своим поступкам, 
добросовестность, 
трудолюбие

1. УМП: С. Баруз-
дин. «Когда люди 
радуются»;
И. Мельничук. 
«О добрых по-
ступках».
2. У. с. 34, зада-
ние 2.
3. Т: с. 23, зада-
ние 2

1. Слушание текстов «Когда 
люди радуются»; «О добрых по-
ступках» с одновременным рас-
сматриванием иллюстраций, со-
ответствующих каждому тексту. 
2. Беседа по вопросам, направ-
ленным на проверку усвоения со-
держания прослушанного текста. 
3. Заучивание наизусть отрывка 
из стихотворения «О добрых по-
ступках» от слов «Силы богатыр-
ской вовсе и не надо…».
4. Рассматривание рисунков 
и подготовка ответов на вопро-
сы «Как можно помогать птицам 
зимой?», «Без чего не могут жить 
цветы?» (У: с. 34, задание 2).
5. Рассматривание ситуативных 
рисунков на тему «Хорошо — пло-
хо». Раскрашивание тех из них, 
на которых запечатлены хоро-
шие поступки детей (Т: с. 23, за-
дание 2)

Поступок, 
хорошие 
(плохие) по-
ступки, труд, 
трудиться, 
учиться

14 Что такое 
хорошо 
и что та-
кое плохо 
(ІІІ)

Формировать уме-
ние воспринимать 
на слух и понимать 
содержание текстов 
на тему «Что такое 
хорошо и что такое 
плохо»;
расширять пред-
ставления учащихся 
о полезных делах; 
обогащать словар-
ный запас лексикой 
на тему «Полезные 
дела»; воспитывать 
чувство ответствен-
ности, трудолюбие

1. УМП: Л. Ка-
минский. «Чья 
помощь лучше».
В. Орлов. «Мои 
помощники».
2. У: с. 35, зада-
ние 3.
3. Т: с. 24, зада-
ние 3

1. Заслушивание текста «Чья по-
мощь лучше» с одновременным 
рассматриванием иллюстраций 
к тексту (У: с. 35, задание 3).
2. Беседа по вопросам, направ-
ленным на проверку усвоения со-
держания текста.
3. Развитие логического мышле-
ния учащихся. Выбор предметов, 
которые понадобятся в качестве 
помощников при уборке кварти-
ры, дома (У: с. 22, задание 1).
4. Слушание стихотворения «По-
мощники», подготовка ответов на 
вопросы по содержанию текста 
(УМП: с. 62, задание 3).
5. Составление связных выска-
зываний на тему «Что умеют де-
лать ваши помощники (пальцы)» 
(УМП: с. 62, задание 3).

Помощь, 
помощница, 
настоящая 
помощница, 
уборка, уби-
рать за собой
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6. Раскрашивание рисунков, на 
которых изображены хорошие де-
ла детей (Т: с. 23, задание 2).
7. Составление из букв слов (Т: 
с. 24, задание 3)

15 Солнце, 
воздух 
и вода — 
наши 
лучшие 
друзья 
(І)

Формировать уме-
ние воспринимать на 
слух и понимать со-
держание текстов на
тему «Солнце, воз-
дух и вода — наши 
лучшие друзья»; обо-
гащать речь учащих-
ся лексикой, связан-
ной с личной гиги-
еной и здоровьем, 
вводить ее в актив-
ную речь школьни-
ков; учить произно-
сить звук [ч’]; воспи-
тывать аккуратность, 
чистоплотность, 
прилежность

1. УМП: К. Чуков-
ский. «Мойдодыр; 
Э. Мошковская. 
«Доктор, доктор, 
как нам быть?..»
2. У: с. 36—38, за-
дание 1.
3. Т: с. 25—26, за-
дания 1—2

1. Заслушивание сказки «Мой-
додыр» с одновременным рассма-
триванием иллюстраций к ней.
2. Беседа по вопросам, направ-
ленным на проверку усвоения со-
держания прослушанного текста. 
3. Заучивание наизусть отрывка 
из сказки К. Чуковского от слов: 
«Моем, моем трубочиста…» 
4. Заслушивание шуточного сти-
хотворения «Доктор, доктор, как 
нам быть?..» и заучивание его 
наизусть.
5. Разыгрывание диалога с ис-
пользованием вопросов и отве-
тов из стихотворения «Доктор, 
доктор, как нам быть?..» (УМП: 
с. 67, задание 4).
6. Составление связных выска-
зываний по рисункам на тему 
«Что нужно делать и чего делать 
не нужно, чтобы быть здоровым» 
(У: с. 40—41, задание 4).
7. Раскрашивание серии рисун-
ков на тему «Что делают звери 
ранним утром?» (Т: с. 25, зада-
ние 1)

Зарядка, 
умываться, 
чистота, здо-
ровье, режим 
дня

16 Солнце, 
воздух 
и вода — 
наши 
лучшие 
друзья 
(ІІ)

Формировать уме-
ние воспринимать на 
слух и понимать со-
держание текстов на
тему «Солнце, воз-
дух и вода — наши 
лучшие друзья»;
обогащать речь уча-
щихся лексикой, 
связанной с личной 
гигиеной и здоро-
вьем; воспитывать 
прилежность, дисци-
плинирован-
ность, аккуратность

1. УМП: В. Су-
хомлинский. 
«Лисёнок-перво-
классник»;
Г. Остер. «Вред-
ный совет»; 
скороговорка на 
[ч’], [щ’].
2. У: с. 39—41, за-
дания 2—4.
3. Т: с. 27, зада-
ние 3

1. Заслушивание сказки «Ли сё-
нок-первоклассник» с одновре-
менным рассматриванием иллю-
страций к тексту.
2. Беседа по вопросам, направ-
ленным на проверку усвоения со-
держания сказки.
3. Пересказ сказки «Лисёнок-
пер во классник» с опорой на ри-
сунки (У: с. 39, задание 2).
4. Лексическая игра на состав-
ление слова из букв (У: с. 39, за-
дание 3).
5. Заслушивание стихотворения 
«Вредный совет» и подготовка 
ответов на вопросы по содержа-
нию текста.
6. Заучивание скороговорки 
(УМП: с. 69, задание 3).
7. Составление связного выска-
зывания с опорой на рисунки 
о том, как лисёнок утром собира-
ется в школу (Т: с. 27, задание 3).
8. Игровое задание на нахожде-
ние и раскрашивание картинок 
тех предметов, которые помога-
ют соблюдать личную гигиену (Т: 
с. 26, задание 2)

Утром про-
сыпаться, чи-
стить зубы, 
завтракать, 
испачкать, 
мою — мыть 
руки, шею
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17 Добро не 
умрет, 
а зло про-
падет

Формировать уме-
ние воспринимать 
на слух и понимать 
содержание сказки 
«Хаврошечка»; обо-
гащать словарный 
запас учащихся 
ключевыми словами, 
раскрывающими 
смысл сказочных 
текстов; 
воспитывать добро-
ту; учить заботиться 
о младших, помогать 
старшим

1. УМП: Ю. Мо-
риц. «Песенка про 
сказку» (с. 63);
русские народные 
сказки «Хавро-
шечка» (с. 64);
«Три желания» 
(с. 70).
2. У: с. 42, за-
дание 1, с. 43, 
задание 3, с. 44, 
задание 4, с. 44, 
задание 5.
3. Т: с. 28, зада-
ние 1, с. 29, за-
дание 2

1. Беседа о сказках, в которых 
добро всегда побеждает зло.
2. Прослушивание «Песенки про 
сказку» (УМП: с. 63, задание 2).
3. Заучивание наизусть отрывка 
из стихотворения «Песенка про 
сказку» путем хорового прогова-
ривания.
4. Заслушивание сказки «Хав-
рошечка» и беседа по вопросам, 
направленным на проверку усвое-
ния содержания сказки. 
5. Завершение сказки «Хавро-
шечка» с опорой на рисунок (У: 
с. 42, задание 1).
6. Узнавание сказочных героев, 
изображенных на рисунках, и на-
хождение среди них добрых, бла-
городных героев, которые помо-
гают людям (У: с. 43, задание 3).
7. Чтение предложений, в кото-
рых некоторые слова заменены 
рисунками (У: с. 44, задание 4).
8. Игровое задание, в котором 
учащимся предлагается помочь 
Пятачку прочитать слово (Т: с. 28, 
задание 1).
9. Заслушивание начала сказки 
«Три желания» (УМП: с. 70).
10. Развитие речи и воображения 
учащихся: сочинение продолже-
ния сказки «Три желания» (У: 
с. 44, задание 5).
11. Разгадывание «кроссворда» 
(Т: с. 29, задание 2)

Хороший,
плохой,
яблоко, дочь,
сестра,
крошечка-
хаврошечка

18 Мамин 
день

Учить восприни-
мать и осмысливать 
стихотворные и про-
заические тексты на 
тему «Мамин день»; 
обогащать словар-
ный запас лексикой, 
отражающей от-
ношение ребенка 
к маме; формировать 
культуру устной 
речи; воспитывать 
любовь и уважение 
к матери, бабушке

1. УМП: А. Кон-
дратьев. «Рядом 
мама»; 
Ю. Ермолаев. 
«Умный попугай»; 
по Л. Толстому. 
«Лучше всех»; 
К. Ушинский. 
«Поссорились два 
брата»;
пословицы про 
маму.
2. У: с. 45—46, за-
дания 1—3.
3. Т: с. 30, зада-
ние 1

1. Беседа о празднике, посвящен-
ном Дню женщин.
2. Заслушивание текстов «Рядом 
мама», «Лучше всех».
3. Ответы на вопросы по содержа-
нию прослушанных текстов.
4. Развитие связной речи. За-
канчивание предложения «Моя 
мама (какая?) …» подходящими 
словами (УМП: с. 79, задание 4).
5. Заслушивание текста «Поссо-
рились два брата» с одновремен-
ным рассматриванием иллюстра-
ций к тексту (У: с. 45, задание 1).
6. Беседа по вопросам, направ-
ленным на проверку усвоения со-
держания прослушанных текстов. 
7. Раскрашивание поздравитель-
ной открытки к 8 Марта (Т: с. 30, 
задание 1).
8. Разыгрывание ситуации «По-
дарок к празднику 8 Марта» 
(УМП: с. 79, задание 6).
9. Обогащение речи учащихся 
пословицами про маму (УМП, 
с. 80, задание 8).

Мама, ласко-
вый, близ-
кий, родной, 
дорогой, 
заботливый, 
любимый 
человек
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10. Лексическая игра на обо-
гащение словаря учащихся лек-
сикой, связанной с детенышами 
разных животных (УМП: с. 46, 
задание 3).
11. Игра «Исправь “ошибки” ху-
дожника» (УМП: с. 80, задание 10).
12. Определение пропущенных 
букв в словах-подписях к рисун-
кам (У: с. 45, задание 2) и допол-
нение их буквами из разрезной 
азбуки

19 Без труда 
не вы-
ловишь 
и рыбку 
из пруда

Формировать уме-
ние воспринимать на 
слух и осмысливать 
тексты о труде, обо-
гащать словарный 
запас названиями 
овощей и фруктов; 
учить произносить 
звуки [г], [г’], [ч’], 
[р’]; воспитывать по-
ложительное отно-
шение к учебе, тру-
ду и негативное к ле-
ни, праздному обра-
зу жизни

1. УМП: Н. Носов. 
«Как Незнайка 
был художни-
ком»; А. Кушнер. 
«Что я узнал»; по-
словицы о труде; 
считалка; лексиче-
ские упражнения.
2. У: с. 47—49, за-
дания 1—5.
3. Т: с. 31, зада-
ние 1

1. Введение в тему путем озна-
комления и толкования значения 
пословицы «Без труда не выло-
вишь и рыбку из пруда».
2. Заслушивание текста «Как Не-
знайка был художником» с одно-
временным рассматриванием ил-
люстраций к сказке.
3. Ответы на вопросы, направлен-
ные на проверку усвоения содер-
жания сказки. 
4. Лексическая игра на усвоение 
названий овощей и фруктов (У: 
с. 48, задание 3).
5. Чтение пословиц, в которых не-
которые слова заменены рисунка-
ми (У: с. 49, задание 4).
6. Заучивание считалки про ябло-
ко.
7. Лексические игры: «Составь 
слово» (У: с. 47, задание 2); 
«Расположи мячи от самого боль-
шого к самому маленькому и про-
читай слово» (У: с. 49, задание 5); 
«Какие буквы пропущены в сло-
вах?» (У: с. 49, задание 6).
8. Рисование и раскрашивание 
рыбки (Т: с. 31, задание 1)

Груша, огу-
рец, морковь, 
перец, тыква, 
овощи, фрук-
ты

20 Кем 
быть?

Развивать навык 
восприятия на слух 
и понимания рус-
ских текстов, расска-
зывающих о разных 
профессиях; обо-
гащать словарный 
запас лексикой, 
связанной с профес-
сиями людей; расши-
рять представление 
о том, кто чем может 
заниматься в жизни, 
чтобы реализовать 
свои способности; 
воспитывать уважи-
тельное отношение 
к труду и людям 
труда

1. УМП: И. Мель-
ничук. «Все люди 
заняты трудом…»; 
С. Баруздин. «Как 
Алёшке учиться 
надоело»; 
Ю. Тувим. «Все 
для всех»; скоро-
говорка на [р’]; по-
словицы о труде; 
лексическая игра.
2. У: с. 50—51, за-
дания 1—2.
3. Т: с. 32, зада-
ние 1

1. Заслушивание стихотворе-
ния «Все люди заняты трудом…» 
и подготовка ответов на вопросы 
по содержанию текста.
2. Лексическая игра «Закончи 
предложение» на запоминание 
слов — названий разных профес-
сий (УМП: с. 87, задание 2).
3. Заслушивание текстов «Как 
Алёшке учиться надоело»;
«Все для всех»; 
с одновременным рассматривани-
ем иллюстраций к ним.
4. Беседа по вопросам, направ-
ленным на проверку усвоения со-
держания прослушанных текстов. 
5. Игра на обогащение словарно-
го запаса учащихся. Рассматрива-
ние рисунков и установление свя-
зей между профессией человека 
и специальной машиной, на кото-
рой он поедет (У: с. 51, задание 2).

Профессия, 
продавец, 
доктор, 
врач, биб-
лио текарь, 
пекарь, уни-
вермаг
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6. Рисование предметов, которые 
можно купить в овощном магази-
не, в универмаге, на почте (Т: с. 32, 
задание 1).
7. Заучивание скороговорки на 
[р’] (УМП: с. 90, задание 8).
8. Лексическая игра на узнавание 
пословиц о труде (УМП: с. 90, за-
дание 7)

21 В слова 
играем, 
друг дру-
га пони-
маем (І)

Формировать навык 
восприятия на слух 
и понимания тек-
стов юмористическо-
го характера; разви-
вать языковое чутье, 
интерес к слову, его 
значению; учить на-
ходить в тексте спе-
циально заложен-
ные автором смысло-
вые ошибки; воспи-
тывать чувство юмо-
ра, интерес к русско-
му языку, желание 
его изучать

1. УМП: Дж. Ро-
дари. «Бриф! 
Бруф! Браф!» или 
Г. Остер. «Се-
кретный язык»; 
И. Токмакова. 
«Плим»; 
Б. Заходер. «Кот 
и Кит»; 
А. Шибаев. «Сти-
хи»; скороговорка.
2. У: с. 52—55, за-
дания 1—6.
3. Т: с. 33, зада-
ние 1

1. Заслушивание текстов «Бриф! 
Бруф! Браф!», «Секретный 
язык», «Плим». 
2. Беседа по вопросам, направ-
ленным на проверку усвоения со-
держания прослушанных текстов.
3. Слушание сказки «Кот и Кит» 
с одновременным рассматривани-
ем иллюстраций к тексту.
4. Лексическая игра «Звук заблу-
дился» (УМП: с. 95, задание 6; У: 
с. 54, задания 4, 5).
5. Нахождение на рисунках 
«ошибок» художника (У: с. 52, 
задание 1).
6. Составление слов из букв и сло-
гов разрезной азбуки (У: с. 53, за-
дания 2, 3).
7. Заучивание скороговорки, по-
строенной на игре слов (У: с. 55, 
задание 6; УМП: с. 96, задание 8). 
8. Игра «Помоги пройти девочке 
по лабиринту, чтобы попасть на 
почту» (Т: с. 33, задание 1)

Секрет, 
секретный 
язык, пона-
рошку, пута-
ница, игра, 
выдумка, 
небылица

22 В слова 
играем, 
друг друга 
понимаем 
(ІІ)

Помочь детям вос-
принять на слух 
и понять содержание 
рассказа Е. Чару-
шина «Как Женя 
научился говорить 
“р”»; 
учить произносить 
звук [р’]; 
обогащать словарь 
лексикой со звуком 
[р’]; 
воспитывать друже-
любие, приветли-
вость, желание помо-
гать людям

1. УМП: Е. Чару-
шин. «Как Женя 
научился говорить 
“р”»; скороговор-
ки на [р’].
2. У: с. 55, зада-
ния 7—8.
3. Т: с. 34, зада-
ние 2

1. Заслушивание текста «Как Же-
ня научился говорить “р”».
2. Беседа по вопросам, направ-
ленным на проверку усвоения со-
держания прослушанного текста. 
3. Рассматривание рисунков 
и нахождение предметов, назва-
ния которых начинаются со звука 
[р’] (У: с. 55, задание 7).
4. Заучивание скороговорок на 
[р’] (УМП: с. 98, задание 6).
5. Лексическая игра на состав-
ление слова из букв, оставшихся 
после вычеркивания повторяю-
щихся букв (У: с. 55, задание 8).
6. Лексическая игра на образо-
вание и чтение новых слов путем 
зачеркивания в данных словах 
буквы р (Т: с. 34, задание 2)

Грядка, реп-
ка, крепко, 
кастрюля, 
карета, ков-
рижка

23 Сказка — 
в жизни 
подсказка 
(І)

Формировать навык 
восприятия на слух 
и понимания сказки 
«Красная Шапочка»; 
развивать речевые 
умения, связанные 
с воспроизведением 
готовых и построе-
нием новых

1. УМП: загадка 
про Красную Ша-
почку;
Ш. Перро. «Крас-
ная Шапочка»; 
Дж. Ривз. «Шум-
ный Ба-бах»; 
скороговорка на 
отработку

1. Введение в сказку путем раз-
гадывания загадки про Красную 
Шапочку (УМП, с. 99, задание 1).
2. Заслушивание сказки «Крас-
ная Шапочка»» с одновременным 
рассматриванием иллюстраций 
к ней (У: с. 56, задание 1).
3. Беседа по вопросам, направ-
ленным на проверку усвоения

Красная Ша-
почка, волк, 
чаща, хищни-
ки, ночные
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ситуативных диа-
логов; отрабатывать 
произношение 
специфических 
русских звуков [ч’], 
[щ’], [д’]

произношения 
звуков [ч’], [щ’], 
[д’].
2. У: с. 56, зада-
ние 1.
3. Т: с. 35, зада-
ние 1

содержания прослушанной сказ-
ки.
4. Разыгрывание по ролям диа-
лога между Красной Шапочкой 
и Волком в доме у бабушки.
5. Раскрашивание рисунка, на 
котором изображен счастливый 
конец сказки — дровосек, бабуш-
ка, Красная Шапочка (Т: с. 35, за-
дание 1). 
6. Заучивание скороговорки на 
произношение звуков [ч’], [щ’], 
[д’] (УМП: с. 102, задание 6).
7. Заслушивание текста «Шум-
ный Ба-бах» и определение по 
издаваемым характерным звукам 
животных, которые действуют 
в данном стихотворении (УМП: 
с. 102, задание 5)

24 Сказка — 
в жизни 
подсказка 
(ІІ)

Развивать навык 
восприятия на слух 
и понимания сказ-
ки «Крылатый, мох-
натый да масленый»; 
обогащать словар-
ный запас учащихся 
лексикой, связанной 
с ведением домаш-
него хозяйства; вос-
питывать уважение 
к труду; формиро-
вать чувство товари-
щества, дружбы

1. УМП: О. Вы-
сотская. «В мире 
много сказок…»; 
сказка «Крыла-
тый, мохнатый да 
масленый»; счи-
талка на отработ-
ку произношения 
звуков [ч’], [р’].
2. У: с. 57, зада-
ние 2.
3. Т: с. 36, зада-
ние 2

1. Беседа о народных сказках, 
о том, за что дети и взрослые лю-
бят народные сказки.
2. Заучивание наизусть четверо-
стишия «В мире много сказок» 
(УМП: с. 103, задание 1).
3. Заслушивание сказки «Крыла-
тый, мохнатый да масленый» с од-
новременным рассматриванием 
иллюстраций к ней.
4. Беседа по вопросам, направ-
ленным на проверку усвоения со-
держания прослушанной сказки.
5. Лексическая игра на проверку 
понимания учащимися значения 
конкретных слов из прослушан-
ной сказки (УМП: с. 106, зада-
ние 3).
6. Заучивание наизусть считал-
ки на [ч’], [р’] (УМП: с. 107, за-
дание 4).
7. Узнавание по рисунку сказки 
(«Репка») и последующее раскра-
шивание рисунка сказки (Т: с. 36, 
задание 2)

Печь, 
дрова, щепки, 
щи, ключевая 
вода, горшок, 
пряник

25 Наши 
домашние 
любимцы

Учить воспринимать 
на слух и осмысли-
вать стихотворные 
и прозаические тек-
сты о домашних жи-
вотных; обогащать 
речь учащихся лек-
сикой на тему «До-
машние животные»; 
воспитывать любовь 
к домашним питом-
цам, ответственность 
за их судьбу

1. УМП: загадки 
о животных;
Г. Остер. «Тень всё 
понимает»;
И. Дамм. «Пропа-
ла собака»;
Г. Сапгир. «Анд-
рюша».
2. У: с. 58—60, за-
дания 1—5.
3. Т: с. 37, зада-
ние 1

1. Вводная беседа о домашних 
животных, правилах их содержа-
ния.
2. Отгадывание загадок о домаш-
них животных (УМП: с. 107—108, 
задание 2).
3. Лексическая игра на состав-
ление из букв разрезной азбуки 
слова — клички котёнка (У: с. 58, 
задание 1).
4. Заслушивание сказки «Тень 
всё понимает» с одновременным 
рассматриванием иллюстраций 
к ней.
5. Беседа по вопросам, направ-
ленным на проверку усвоения со-
держания прослушанной сказки.

Утка, петух, 
курица, ще-
нок, телёнок
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6. Лексическая игра на тему «Кто 
как разговаривает» (Т: с. 37, за-
дание 1).
7. Прослушивание стихотворе-
ния «Пропала собака». 
8. Рассматривание рисунков со-
бак разной породы и нахождение 
среди них собаки той породы, 
о которой шла речь в стихотво-
рении «Пропала собака» (У: с. 59, 
задание 3).
9. Чтение по слогам загадок, текст 
которых состоит из слов и рисун-
ков (У: с. 58—59, задания 2, 4).
10. Лексическая игра «Кто мяу-
кает, а кто хрюкает?» (УМП: 
с. 111, задание 11).
11. Чтение текста, состоящего 
из слов и рисунков (У: с. 60, за-
дание 5)

26 Земное 
чудо — 
лес

Формировать навык 
восприятия на слух 
и понимания текстов 
на тему «Лес»; 
обогащать словар-
ный запас учащихся 
лексикой — назва-
ниями деревьев, 
грибов; 
учить учащихся 
понимать уникаль-
ность такого явле-
ния, как лес; вос-
питывать гуманное 
отношение к при-
роде

1. УМП: загадки 
про лес; 
Г. Антипов. «Лес»; 
Ю. Дмитриев. 
«Что такое лес»; 
считалка про лес.
2. У: с.61—62, за-
дания 1—2.
3. Т: с. 38—39, за-
дания 1—2

1. Отгадывание загадки про лес, 
УМП: с. 112, задание 1).
2. Заслушивание текста стихотво-
рения «Лес» и текста сказки «Что 
такое лес» с одновременным рас-
сматриванием иллюстраций к ним 
(УМП: с. 112—115, задания 2, 3).
3. Беседа по вопросам, направ-
ленным на проверку усвоения со-
держания прослушанных текстов.
4. Отгадывание загадок про лес 
(УМП: с. 115—116, задание 4).
5. Определение деревьев, с ко-
торых «упали» нарисованные 
листья (Т: с. 38, задание 1), и рас-
крашивание этих листьев.
6. Заучивание наизусть считал-
ки про грибы (УМП: с. 116, за-
дание 6).
7. Лексическая игра «Собери 
грибы в корзинку!» (У: с. 62, за-
дание 2).
8. Чтение «плаката» с текстом 
про лес (У: с. 62, задание 3). 
9. Рассматривание рисунка де-
рева со спрятавшимися зверями, 
нахождение среди ветвей ели 
белочки и зайца; раскрашивание 
ели, белочки и зайца (У: с. 39, за-
дание 2)

Ель, черёму-
ха, рябина, 
берёза, мухо-
мор, сыроеж-
ка, боровик

27 С лю-
бовью 
к природе

Развивать навык 
восприятия на слух 
и понимания тек-
стов, рассказываю-
щих о природе; 
обогащать словар-
ный запас учащихся 
названиями диких 
животных, птиц, 
грибов; воспитывать 
гуманное отношение

1. УМП: загадки 
о диких живот-
ных;
В. Бианки. «Миш-
ка-башка»; счи-
талка про дождь.
2. У: с. 63—65, за-
дания 1—2.
3. Т: с. 40, зада-
ние 1

1. Отгадывание загадки про мед-
ведя.
2. Заслушивание рассказа «Миш-
ка-башка» с одновременным рас-
сматриванием иллюстраций к нему.
3. Беседа по вопросам, направ-
ленным на проверку усвоения со-
держания прослушанной сказки.
4. Заучивание наизусть считалки 
про дождь (УМП: с. 120—121, за-
дание 3).

Ласточка-
береговушка, 
волчата, сви-
нья, дождь, 
медвежонок
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к окружающему нас 
растительному и жи-
вотному миру; фор-
мировать понимание 
необходимости 
сохранения природы 
и заботы о ней

5. Организация дидактической 
игры на основе считалки.
6. Лексическая игра «Кто из 
животных ночует в лесу, а кто — 
в хлеву?» на определение диких 
и домашних животных (У: с. 65, 
задание 2).
7. Игровое задание на прохож-
дение зайца по лабиринту. В слу-
чае успешного прохождения 
лабиринта учащиеся должны 
составить и записать печатными 
буквами слово капуста (Т: с. 40, 
задание 1)

28 Учимся 
видеть 
прекрас-
ное (І)

Развивать навык 
восприятия на 
слух и понимания 
текстов, рассказы-
вающих о красоте 
окружающего нас 
мира; обогащать 
словарный запас 
учащихся лекси-
кой — названиями 
животных, цветов, 
птиц, растений; 
формировать умение 
видеть прекрасное 
в окружающей нас 
природе — в закате 
солнца, в скромном 
лесном цветке и т. д.

1. УМП: Г. Цыфе-
ров. «Паровозик 
из “Ромашково”»; 
загадки про птиц, 
цветы; 
Е. Благинина. 
«Радуга»; скорого-
ворка на [ч’].
2. У: с. 66—69, за-
дания 1—2.
3. Т: с. 41, зада-
ние 1

1. Заслушивание сказки «Паро-
возик из “Ромашково”» с одно-
временным рассматриванием ил-
люстраций к тексту (У: с. 66—67, 
задание 1).
2. Беседа по вопросам, направ-
ленным на проверку усвоения со-
держания прослушанной сказки. 
3. Отгадывание загадок про соло-
вья, ландыши (УМП: с. 123—124, 
задание 2).
4. Заучивание скороговорки на 
отработку произношения звука 
[ч’] (УМП: с. 124, задание 3).
5. Прослушивание стихотворе-
ния «Радуга» (УМП: с. 124, за-
дание 4).
6. Заучивание наизусть отрывка 
из стихотворения «Радуга», в ко-
тором часто встречается звук [г].
7. Ознакомление со словами — 
названиями всех цветов радуги, 
и запоминание этих слов (У: с. 69, 
задание 2).
8. Раскрашивание мяча в разные 
цвета радуги (Т: с. 41, задание 1)

Роща, запах, 
цветы, пение, 
птицы, закат

29 Учимся 
видеть 
прекрас-
ное (ІІ)

Развивать навык 
восприятия на 
слух и понимания 
текстов, рассказы-
вающих о красоте 
окружающего нас 
мира; обогащать 
словарный запас 
учащихся лекси-
кой — названиями 
цветов; формировать 
чувство прекрас-
ного; воспитывать 
бережное отношение 
к природе

1. УМП: Р. Хус-
нутдинова. «Кра-
пивная тётушка»; 
считалка про са-
довника и цветы; 
загадки про цветы.
2. У: с. 70—72, за-
дания 3—4.
3. Т: с. 41, зада-
ние 2

1. Заслушивание сказки «Кра-
пивная тётушка» с одновремен-
ным рассматриванием иллюстра-
ций к тексту (У: с. 70—71, зада-
ние 3).
2. Беседа по вопросам, направ-
ленным на проверку усвоения со-
держания прослушанной сказки. 
3. Заучивание считалки про са-
довника и использование ее 
в игре «Садовник».
4. Отгадывание загадок про цве-
ты (УМП: с. 129, задание 4).
5. Узнавание на рисунках цветов, 
которые растут на лугу (У: с. 72, 
задание 4).
6. Рисование букета цветов для 
самого дорогого человека (Т: с. 41, 
задание 2)

Ромашка, 
василёк, 
одуванчик, 
колокольчик
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Окончание

1 2 3 4 5 6

30 День за 
днем

Формировать на-
вык восприятия на 
слух и понимания 
текстов, объединен-
ных темой «День за 
днем»; обогащать 
словарный запас 
учащихся словами — 
названиями дней не-
дели

1. УМП: загадка 
про дни недели; 
Дж. Родари. «Ле-
жебока»; 
В. Голявкин. «По-
сле зимы будет 
лето»; 
загадки про поры 
года; пословица 
про день и ночь; 
скороговорка на 
[р’], [ч’], [щ’]; 
шуточное стихот-
ворение «Пред-
сказание».
2. У: с. 73—75, за-
дания 1—4.
3. Т: с. 42—43, за-
дания 1—2

1. Введение в тему урока. Отга-
дывание загадки про дни недели 
(УМП: с. 130, задание 1). 
2. Слушание стихотворения «Ле-
жебока» (УМП: с. 130, задание 2). 
3. Чтение на рисунке цифербла-
та дней недели и определение, ка-
кие дни пропущены (Т: с. 42, за-
дание1).
4. Заучивание названий дней не-
дели (У: с. 73, задание 2).
5. Обогащение речи учащихся 
пословицей «День и ночь — сут-
ки прочь». Толкование значения 
пословицы.
6. Слушание шуточного стихот-
ворения «Предсказание» (УМП: 
с. 131, задание 4).
7. Чтение предложений с пропу-
щенными словами (У: с. 73, за-
дание 1).
8. Слушание текста «После зимы 
будет лето».
9. Беседа по вопросам, направ-
ленным на проверку усвоения со-
держания текста.
10. Отгадывание загадок про по-
ры года (УМП: с. 132—133, зада-
ние 11).
11. Составление высказывания 
«Какая яблонька весной, летом, 
осенью, зимой?» с опорой на ри-
сунки яблони в разные поры года 
(У: с. 74, задание 3). 
12. Составление из букв раз-
резной азбуки слов (У: с. 73, за-
дание 2).
13. Знакомство с опорой на ри-
сунки с названиями различного 
вида транспорта (Т: с. 43, зада-
ние 2)

Понедель-
ник, вторник, 
среда, чет-
верг, пятни-
ца, суббота, 
воскресенье, 
неделя
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Матэматыка

Агульная колькасць гадзін — 120

Чабатарэўская, Т. М. Матэматыка : вучэб. дапам. для 1 кл. ус таноў агул. сярэдняй адукацыі з беларус. мо вай навучан-
ня : у 2 ч. / Т. М. Чабатарэўская, В. В. Нікалаева. — Мінск : НІА, 2015.

№ 
урока 
і дата 

правя-
дзення

№ урока 
па ву-

чэбным 
да па-

мож ні ку 

Тэма ўро ка Мэты ўро ка

Характарыстыка ас ноў ных ві даў і спосабаў дзейнасці 
(з рэкамендацыямі за дан няў) 

Вучэбны да па мож нік, ч. 1 Рабочы сшытак, ч. 1

1 2 3 4 5а 5б

Па раў нан не прад ме таў і мноства прад ме таў, прасторавыя і часавыя ўяў лен ні (8 г)

1 1, 2 Круг, 
трохвугольнік

Вучыць распазнаваць 
кру гі (трохвугольнікі), 
ад роз ні ваць іх па колеры 
і памеры;
вучыць уста наў лі ваць 
за ка на мер нас ці ў раз мя-
шчэн ні і расфар боўванні 
кругоў і трохвугольнікаў;
рыхтаваць вуч няў да ра-
шэння простых задач

На зі ран не, распазнаванне кру-
гоў (трохвугольнікаў), уста наў-
лен не заканамернасцей у раз-
мя шчэн ні кругоў і трохву голь-
ні каў (с. 4, № 1, 2; с. 6, № 1—3).
Практычныя дзе ян ні з набо-
рам фі гур, якія раскрываюць 
сэнс дзе ян няў складання і ад-
ні ман ня (с. 5, № 5, 6), лі чэн не 
і пералічванне прад ме таў (с. 5, 
№ 8)

Фар мі ра ван не 
маторных на вы каў 
(с. 3, № 1, 3; с. 4, 
№ 1)

2 3, 4 Прамавуголь-
нік, квадрат 

Вучыць распазнаваць 
пра ма ву голь ні кі (квадра-
ты), ад роз ні ваць іх па ко-
леры і памеры;
вучыць вы ка рыс тоў ваць 
лагічны прыём па раў-
нан ня пры ўста наў лен ні 
падабенства і адрознення 
фі гур; 
рыхтаваць вуч няў да ра-
шэння простых задач

На зі ран не, распазнаванне пра-
ма ву голь нікаў (квадратаў), 
уста наў лен не падабенства і ад-
роз нення фі гур (с. 8, № 1, 2; 
с. 10, № 1).
Гульня «Знайдзі заканамер-
насць» (с. 9, № 7). Гульня «Паз-
най сябра» (с. 10, № 2).
Практычныя дзе ян ні з наборам 
фі гур, якія раскрываюць сэнс 
дзе ян няў складання і ад ні ман ня 
(с. 5, № 7; с. 9, № 5)

Фар мі ра ван не 
маторных на вы каў 
(с. 5, № 1, 3; с. 6, 
№ 3).
Гульня «Знайдзі 
дарожку» (№ 2)

3 6 Кла сі фі ка цыя 
прад ме таў па 
адной улас ці-
вас ці (фор-
ме, колеры, 
памеры)

Замацаваць уменні кла-
сі фікаваць фі гуры (прад-
меты) па форме, колеры, 
памеры;
вучыць уста наў лі ваць за-
ка на мер нас ці

Уста наў лен не за ка на мер нас ці, 
варыяцыя адказаў (№ 1, 6). Вы-
значэнне парадку ў раз мя шчэн-
ні прад ме таў (№ 3, 7). На зі ран-
не і лік (№ 4, 5)

Гульня «Пазнай ся-
бра» (№ 1). Слоў нае 
апі сан не ры сун каў 
(№ 2). Уста наў лен-
не заканамернасцей 
і рысаванне фі гур 
(№ 3)

4 7 Утварэнне 
мноства 
прад ме таў па 
адной улас ці-
вас ці 

Азнаёміць вуч няў з утва-
рэннем мноства прад ме-
таў па адной улас ці вас ці;
працягнуць падрыхтоўку 
да ўвядзення простых за-
дач 

Канструяванне мноства фі гур 
па адной улас ці вас ці (№ 1, 2). 
Гульня «Запоўні пустыя клет-
кі» (№ 3). 
Лічэнне прад ме таў (№ 4—7).
Па раў нан не фі гур і вызначэнне 
лішняй (№ 8)

Па раў нан не прад-
ме таў і ўтварэнне 
мноства прад ме таў 
па адной улас ці вас ці 
(№ 1). 
Гульня «Пазнай 
сябра» (№ 2).
Вырысоўванне па 
аналогіі ланцужкоў 
фі гур (№ 3)

5 9 Упарадкаван-
не прад ме таў 
у мностве 
рознымі спо-
са ба мі 

Азнаёміць вуч няў з уста-
наў  лен  нем парадку 
ў мностве рознымі спо-
са ба мі;
працягнуць падрыхтоўку 
да ўвядзення простых за-
дач

Уста наў лен не парадку ў мност-
ве рознымі спо са ба мі (№ 1—3). 
Лічэнне і пералічванне прад ме-
таў (№ 4—6)

Гульня «Запоўні 
пустыя клеткі» 
(№ 1). Пошук 
за ка на мер нас ці 
і вырысоўванне фі-
гур (№ 2—3)
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1 2 3 4 5а 5б

6 10 Прасторавыя 
ўяў лен ні 

Сістэматызаваць веды аб 
прасторавых ад но сі нах: 
«зверху», «знізу», «вы-
шэй», «ніжэй», «злева», 
«справа», «між», «над», 
«пад», «перад», «за», 
«больш», «менш», «даў-
жэй», «карацей»;
вучыць уста наў лі ваць за-
ка на мер нас ці

Прывядзенне ў сістэму ве даў аб 
прасторавых ад но сі нах (№ 1—8, 
10, 11). 
Гульня «Запоўні пустыя клеткі» 
(№ 9)

Гульня «Вясёлы 
аловак» (№ 1). 
Развіццё маторыкі 
рук (№ 2—3)

7 12 Кла сі фі ка цыя 
прад ме таў па 
дзвюх улас ці-
вас цях 

Азнаёміць вуч няў з кла-
сі фі ка цыяй прад ме таў па 
дзвюх агульных улас ці-
вас цях;
працягнуць работу над 
раскрыццём сэнсу дзе-
ян няў складання і ад ні-
ман ня 

Кла сі фі ка цыя прад ме таў па 
дзвюх улас ці вас цях: гульня 
з двума абручамі (№ 1), гульня 
«Выгадуй дрэва» (№ 2).
Лічэнне прад ме таў (№ 4—5).
Слоў нае апі сан не ры сун каў 
(№ 6)

Гульня з двума 
абручамі (№ 1). 
Уста наў лен не ад-
па вед нас ці паміж 
эле мен та мі двух 
мност ваў (№ 2).
Вырысоўванне фі-
гур па ўзо ры (№ 3)

8 14 Часавыя ўяў-
лен ні

Сістэматызаваць веды 
аб часавых ад но сі нах: 
«раней», «пазней», «да», 
«пасля», «спачатку», 
«потым»;
вучыць уста наў лі ваць 
парадак з дапамогай ча-
савых ад но сін 

Сістэматызацыя ве даў пра часа-
выя ад но сіны (№ 1—4). 
Лічэнне і пералічванне прад ме-
таў (№ 5—8)

Слоў нае апі сан не 
рысунка (№ 1).
Гульня «Вясёлы 
аловак» (№ 2—3)

Адназначныя лі кі (42 г)

9 17 Лік і лічба 1 Азнаёміць вуч няў з суп-
рацьпа стаў лен нем па-
няц цяў «адзін» і «мно-
га»;
азнаёміць з на пі сан нем 
лічбы 1 

Прак ты ка ван не ў фармуля ван-
ні сапраўдных выказванняў, па-
ста ноўцы пытанняў і пошуку 
ад ка заў на іх (№ 1—7)

Слоў нае апі сан не 
рысунка (№ 1).
Лічэнне прад ме таў 
(№ 2).
Прак ты ка ван не 
ў на пі сан ні лічбы 1 
(№ 3)

10 18 Лік і лічба 2 Азнаёміць вуч няў з пры-
ё ма мі ўтва рэн ня лі ку 2 
і яго саставам, увесці па-
няцце «пара»;
азнаёміць з на пі сан нем 
лічбы 2

Аналіз ры сун каў, пошук пар 
прад ме таў, адзінкавых прад ме-
таў (№ 1—7).
Уста наў лен не ад па вед нас ці 
(№ 8)

Прак ты ка ван не ў лі-
чэн ні і выпісванні 
лічбы 2 (№ 1—3)

11 8 Па раў нан-
не мноства 
прад ме таў 
па коль кас-
ці: «столькі 
ж», «больш», 
«менш»

Паказаць розныя прыё-
мы па раў нан ня дзвюх 
груп прад ме таў;
працягнуць работу па 
фар мулёўцы простых 
су джэнняў па рысунках 

Абгрунтаванне выніку па раў-
нан ня мноства фі гур (№ 1—3, 
7, 8).
Лічэнне і пералічванне прад ме-
таў (№ 4—6)

Гульня з адным 
абручом (№ 3—4). 
Па раў нан не коль-
кас ці прад ме-
таў у мноствах 
(№ 1—2). Развіццё 
маторыкі рук (№ 5)

12 19 Адносіны 
«больш», 
«менш». 
Знакі «>», 
«<»

Вучыць праводзіць па-
раў нан не мност ваў па 
коль кас ці прад ме таў; 
азна ёміць вуч няў са зна-
ка мі «>», «<»

Авалоданне знакавай сістэмай, 
па раў нан не мноства па коль кас-
ці (менш, больш) (№ 1—7).
Замацаванне ве даў аб напрамку 
руху (№ 8)

Па раў нан не коль-
кас ці мност ваў 
(№ 1—4).
Запіс па ўзо ры 
(№ 5)
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1 2 3 4 5а 5б

13 20 Адносіны 
«роўна».
Знак «=»

Азнаёміць вуч няў з ад но-
сі намі «роўна»;
вучыць карыстацца зна-
кам «=»

Авалоданне знакавай сістэмай, 
па раў нан не мноства па коль кас-
ці (роўна) (№ 1, 2, 4).
Замацаванне ве даў аб ад но сі нах 
«менш — больш» (№ 3).
Прак ты ка ван не ў раскрыцці 
сэнсу дзе ян няў складання і ад-
ні ман ня (№ 5, 6).
Гульня з адным абручом (№ 7)

Па раў нан не коль-
кас ці мност ваў 
(№ 1—4).
Гульня «Вясёлы 
аловак» (№ 3).
Запіс па ўзо ры 
(№ 5) 

14 21 Знакі дзе ян-
няў складан-
ня «+» і ад ні-
ман ня «–»

Азнаёміць вуч няў са зна-
ка мі «+» і «–»;
вучыць са стаўляць лі ка-
выя выразы для рашэння 
простых задач, якія рас-
крываюць сэнс складан-
ня і ад ні ман ня 

Авалоданне знакавай сістэмай 
(+, —) (№ 1—3).
Колькаснае па раў нан не мност-
ваў (№ 4).
Аналіз узаемнага раз мя шчэн ня 
эле мен таў у радзе (№ 5, 6)

Афармленне выніку 
дзейнасці з прад-
ме та мі ў знакавай 
форме (№ 1, 2).
Запіс выніку па раў-
нан ня мност ваў па 
коль кас ці.
Гульня «Вясёлы 
аловак» (№ 5).
Матэматычная 
пропісь (№ 6)

15 22 Лік і лічба 3 Азнаёміць вуч няў з пры-
ёмам утварэння лі ку 3;
азнаёміць з на пі сан нем 
лічбы 3

Пералічванне прад ме таў (№ 1).
Аналіз інфармацыі, прад стаў-
ле най у двух відах (рысункам 
і схемай) (№ 2).
Выказванне свайго пункту 
по гля ду і яго абгрунтаванне 
(№ 3—6)

Колькаснае па раў-
нан не мност ваў 
(№ 1).
Мадэляванне пры-
баў лен ня адзінкі 
з дапамогай «вы лі-
чаль най машыны» 
(№ 2).
Матэматычная 
пропісь (№ 3)

16 23 Па раў нан не 
лі ку 3 

Вучыць параўноўваць лі-
кі 1, 2, 3;
працягнуць па раў нан не 
мност ваў прад ме таў па 
коль кас ці 

Колькаснае па раў нан не мност-
ваў прад ме таў. 
Запіс выніку зна ка мі (№ 1—6)

Па раў нан не мност-
ваў прад ме таў па 
коль кас ці, запіс 
вынікаў у сім ва ліч-
най форме (№ 1, 2).
Матэматычная 
пропісь (№ 3)

17 24 Састаў ліку 3 Разгледзець са стаў лі-
ку 3;
рыхтаваць да рашэння 
простых задач 

Чытанне і інтэрпрэтацыя сім ва-
ліч нага запісу (№ 1).
Запіс пра віль ных роў нас цей 
і абгрунтаванне іх з дапамогай 
ры сун каў (№ 2, 3).
Гульня «Прыкладаў многа. Ад-
каз адзін» (№ 4).
Лічэнне і пералічванне прад ме-
таў (№ 5, 7).
Гульня з адным абручом (№ 6)

Запіс па аналізе 
ры сун каў пра віль-
ных роў нас цей 
агульнапрынятымі 
сімваламі (№ 2—4).
Матэматычная 
пропісь (№ 5)

18 25 Структура 
задачы

Азнаёміць вуч няў са 
структурай задачы;
вучыць прыёмам работы 
над задачай 

Структураванне задачы (умо-
ва, пытанне, рашэнне, адказ) 
(№ 1—6).
Гульня «Знайдзі заканамер-
насць» (№ 7)

Са стаў лен не задач 
па рысунках, запіс 
іх рашэнняў у агуль-
напрынятай форме 
(№ 1—3)
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19 Раскрыццё 
сэнсу дзе-
ян няў скла-
дання і ад ні-
мання 

Замацаваць веды аб 
структуры задачы; 
рыхтаваць да рашэння 
простых задач 

Структураванне задачы (умова, 
пытанне, рашэнне, адказ) (с. 4, 
№ 3; с. 5, № 4; с. 9, № 6).
Гульня «Знайдзі заканамер-
насць» (с. 9, № 8).
Гульня «Канструктар» (с. 7, 
№ 4)

Фар мі ра ван не 
маторных на вы каў 
(с. 3, № 2; с. 4, № 3; 
с. 5, № 2).
Гульня «Знайдзі 
дарожку» (с. 4, № 2)

20 Раскрыццё 
сэнсу дзе-
ян няў скла-
дання і ад ні-
мання

Замацаваць веды аб 
структуры задачы; 
рыхтаваць да рашэння 
простых задач

Структураванне задачы (с. 11, 
№ 4, 5, 7).
На зі ран не, распазнаванне фі-
гур, па раў нан не іх па коль кас ці 
(с. 9, № 4).
Гульня «Канструктар» (с. 8, 
№ 3).
Лічэнне і пералічванне прад ме-
таў (с. 11, № 6, 8)

Фар мі ра ван не 
маторных на вы каў 
(с. 6, № 1).
Гульня «Канструк-
тар» (с. 6, № 2)

21 26 Лік і лічба 4 Азнаёміць вуч няў з пры-
ё ма мі ўтва рэн ня лі ку 4;
вучыць пісаць лічбу 4

Лічэнне і пералічванне прад ме-
таў (№ 1).
Апісанне па рысунках працэсу 
ўтва рэн ня лі ку 4 (№ 2, 3).
Са стаў лен не па рысунках задач 
і запіс іх рашэнняў (№ 4, 5).
Гульня «Вы лі чаль ная машына» 
(№ 6)

Лічэнне 
і пералічванне прад-
ме таў (№ 1, 2).
Матэматычная 
пропісь (№ 3)

22 27 Па раў нан не 
лі ку 4

Вучыць параўноўваць лі-
кі 1, 2, 3, 4;
працягнуць па раў нан не 
мност ваў прад ме таў па 
коль кас ці 

Па раў нан не мност ваў прад ме-
таў па коль кас ці, запіс вынікаў 
у сім ва ліч най форме (№ 1—4).
Са стаў лен не па рысунках задач 
і іх рашэнне (№ 5, 6)

Па раў нан не мност-
ваў прад ме таў па 
коль кас ці, запіс 
вынікаў (№ 1—3)

23 28 Састаў ліку 4 Дапамагчы вучням ад-
крыць са стаў лі ку 4;
замацаваць веды аб па-
раў нан ні лі каў, структу-
ры задачы 

Чытанне і інтэрпрэтацыя пры-
ведзенага сім ва ліч нага запісу 
(№ 1).
Запіс пра віль ных роў нас цей і іх 
абгрунтаванне з дапамогай ры-
сун каў (№ 2, 3).
Гульня «Прыкладаў многа, ад-
каз адзін» (№ 4).
Са стаў лен не і рашэнне задачы 
(№ 5).
Лічэнне парамі (№ 6, 7)

Са стаў лен не па 
рысунках задач 
і запіс іх рашэнняў 
сімваламі (№ 1—3).
Па раў нан не лі каў 
(№ 4)

24 29 Лік і лічба 5 Азнаёміць з прыёмам 
утварэння лі ку 5;
вучыць пісаць лічбу 5

Лічэнне і пералічванне прад ме-
таў (№ 1).
Апісанне па рысунках працэсу 
ўтва рэн ня лі ку 5 (№ 2, 3).
Чытанне сім ва ліч нага запісу 
і фармуляванне пра віль ных 
роў нас цей (№ 4).
Са стаў лен не па рысунках задач 
і запіс іх рашэнняў сімваламі 
(№ 5, 6).
Гульня «Вы лі чаль ная машына» 
(№ 7)

Лічэнне прад ме таў 
(№ 1).
Аналіз працэсу 
ўтва рэн ня лі каў 
з дапамогай лікавага 
промня (№ 2).
Матэматычная 
пропісь (№ 3)

25 30 Па раў нан не 
лі ку 5

Устанавіць ад но сіны 
«менш» сярод лі каў 1, 2, 
3, 4, 5;
замацаваць веды аб 
структуры задачы 

Па раў нан не мност ваў прад ме-
таў па коль кас ці, сім ва ліч ны 
запіс вынікаў (№ 1—3).
Са стаў лен не па рысунках задач 
і запіс іх рашэнняў (№ 4, 5).
Гульня «Знайдзі заканамер-
насць» (№ 6)

Па раў нан не лі каў 
і мност ваў прад ме-
таў (№ 1, 2, 4).
Гульня «Знайдзі 
заканамернасць» 
(№ 3)
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26 31 Састаў ліку 5 Адкрыць розныя кам бі-
на цыі саставу лі ку 5;
замацаваць веды аб стру-
туры задачы 

Чытанне і інтэрпрэтацыя пры-
ведзенага сім ва ліч нага запісу 
№ 1).
Запіс пра віль ных роў нас цей і іх 
абгрунтаванне з дапамогай ры-
сун каў (№ 2—4).
Гульня «Прыкладаў многа, ад-
каз адзін» (№ 5).
Са стаў лен не і рашэнне задач па 
рысунках (№ 6—8)

Са стаў лен не і ра-
шэнне задач па ры-
сунках (№ 1, 3, 4).
Гульня «Прыкладаў 
многа, адказ адзін» 
(№ 2)

27 32 Лік і лічба 0 Азнаёміць вуч няў з пры-
ё ма мі ўтва рэн ня лі ку 0; 
вучыць пісаць лічбу 0 

Апісанне па рысунках працэсу 
ўтва рэн ня лі ку 0 (№ 1—4).
Уста наў лен не парадку ў лі ка-
вым радзе ад 0 да 5 (№ 5).
Па раў нан не мност ваў прад ме-
таў па коль кас ці (№ 6, 7)

Са стаў лен не, ра-
шэнне і запіс задач 
(№ 1, 3).
Гульня «Ланцужок» 
(№ 2).
Матэматычная 
пропісь (№ 4)

28 33 Па раў нан не 
з лі кам 0

Вучыць параўноўваць лі-
кі 1, 2, 3, 4, 5 з лі кам 0;
рашаць простыя задачы, 
якія раскрываюць сэнс 
дзе ян няў складання і ад-
ні ман ня 

Уста наў лен не сувязей паміж 
атрыманымі ведамі і іх упарад-
каванне (№ 1, 2, 5).
Са стаў лен не па рысунках задач 
і запіс іх рашэнняў (№ 3, 4)

Пералічванне прад-
ме таў (№ 1).
Работа са схемай 
(№ 2).
Гульня «Вясёлы 
аловак» (№ 3).
Запіс рашэння задач 
у агульнапрынятым 
выглядзе (№ 4)

29 34 Дзеянні з лі-
кам 0

Паказаць прыёмы пры-
баў лен ня лі ку 0 і пры баў-
лен ня да лі ку 0;
рашаць простыя задачы, 
якія раскрываюць сэнс 
дзе ян няў складання і ад-
ні ман ня 

Чытанне і інтэрпрэтацыя пры-
ведзенага матэматычнага запісу 
(№ 1, 2).
Аналіз інфармацыі, прад стаў ле-
най схе ма мі (№ 3, 4).
Матэматызацыя сі туа цый, прад-
стаў ле ных на рысунках (№ 5, 6)

Гульня «Хто ў гэтым 
доміку жыве?» 
Гульня «Прыкладаў 
многа, адказ адзін» 
(№ 2).
Выкананне вы лі-
чаль най дзейнасці 
(№ 3)

30 35 Лікі ад 0 да 5 Замацаваць прыёмы ра-
шэння простых задач 
на раскрыццё сэнсу дзе-
ян няў складання і ад ні-
мання;
азнаёміць вуч няў з ка-
рот кім за пі сам умовы 
задачы 

Гульня «Ланцужок» (№ 1).
Гульня «Запоўні пустыя клеткі» 
(№ 7*).
Аналіз умовы задачы і прад-
стаў ле н не выніку ў выглядзе 
схемы (№ 2, 5).
Мадэляванне геаметрычных фі-
гур палачкамі (№ 3).
Уста наў лен не парадку ў мно-
стве (№ 4).
Правядзенне вы лі чэн няў (№ 5, 
6)

Гульня «Вясёлы 
аловак» (№ 1).
Запіс пра віль ных 
роў нас цей і іх аб-
грунтаванне з да-
памогай ры сун каў 
(№ 2).
Сімвалічны запіс 
лі ка вых роў нас цей 
(№ 3)

31 36 Лік і лічба 6 Паказаць прыём утва-
рэння лі ку 6 і яго месца 
ў радзе лі каў;
вучыць пісаць лічбу 6

Лічэнне і пералічванне прад ме-
таў (№ 1).
Апісанне па рысунку працэсу 
ўтва рэн ня лі ку 6 (№ 2, 3).
Вы лі чаль ная дзейнасць з апо-
рай на лі ка вы прамень (№ 4), 
рысунак (№ 5), схему (№ 6)

Колькаснае па раў-
нан не мност ваў 
(№ 1).
Гульня «Вясёлы 
аловак» (№ 2).
Вы лі чаль ная 
дзейнасць і запіс па 
ўзо ры (№ 3)
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32 37 Па раў нан-
не лі ку 6 
з папярэднімі 
лі камі 

Устанавіць ад но сіны 
«больш» і «менш» сярод 
лі каў 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6;
працягнуцць ад пра цоў-
ваць прыёмы складання, 
ад ні ман ня і па раў нан ня 
лі каў 

Упарадкаванне атрыманых ве-
даў аб па раў нан ні лі каў (№ 1).
Па раў нан не лі каў і выразаў 
з апорай на рысункі (№ 2, 3).
Гульня «Вы лі чаль ная машына» 
(№ 4).
Матэматызацыя сі туа цый, прад-
стаў ле ных на рысунках (№ 5, 6)

Па раў нан не мност-
ваў прад ме таў 
і сім ва ліч ны запіс 
выніку (№ 1).
Гульня «Запоўні 
пустыя клеткі» 
(№ 2*).
Вы лі чаль ная дзей-
насць (№ 3)

33 38 Састаў ліку 6 Дапамагчы вучням ад-
крыць са стаў лі ку 6;
адпрацоўваць навык у ра-
шэн ні простых задач, якія 
раскрываюць сэнс дзе-
ян няў складання і ад ні-
мання 

Чытанне і інтэрпрэтацыя пры-
ведзенага матэматычнага запісу 
(№ 1—5).
Гульня «Прыкладаў многа, ад-
каз адзін» (№ 6).
Са стаў лен не і рашэнне задач 
(№ 7, 8)

Матэматызацыя 
сі туа цый, прад стаў-
ле ных на рысунках, 
сім ва ліч ны запіс 
пра віль ных роў нас-
цей (№ 1—5)

34 39 Лік і лічба 7 Азнаёміць вуч няў з пры-
ё ма мі ўтва рэн ня лі ку 7;
вучыць пісаць лічбу 7

Лічэнне і пералічванне прад ме-
таў (№ 1).
Апісанне па схемах працэсу 
ўтва рэн ня лі ку 7 (№ 2).
Вы лі чаль ная дзейнасць з апо-
рай на лі ка вы прамень (№ 3).
Са стаў лен не і рашэнне задач 
(№ 4, 5).
Выказванне свайго пункту по-
гляду і яго абгрунтаванне (№ 6)

Лічэнне 
і пералічванне прад-
ме таў (№ 1).
Запіс лі каў па 
ўзрастанні і па 
ўбыванні (№ 2).
Аналіз адлюстра-
ванай сі туа цыі і яе 
матэматызацыя 
(№ 3).
Запіс па ўзо ры 
(№ 4)

35 40 Па раў нан-
не лі ку 7 
з папярэднімі 
лі камі 

Устанавіць ад но сіны 
«больш» і «менш» сярод 
лі каў ад 0 да 7;
практыкаваць у па раў-
нан ні двух лі каў, лі каў 
і выразаў 

Сістэматызацыя ве даў аб па раў-
нан ні лі каў і выразаў (№ 1—4).
Матэматызацыя сі туа цый, прад-
стаў ле ных на рысунках (№ 5, 6).
Гульня «Хто ў гэтым доміку жы-
ве?» (№ 7*)

Матэматызацыя 
сі туа цый, прад стаў-
ле ных на рысунках 
(№ 1, 2).
Гульня «Канструк-
тар» (№ 3).
Вы лі чаль ная 
дзейнасць і запіс па 
ўзо ры (№ 4)

36 41 Састаў лі ку 7 Адкрыць са стаў лі ку 7;
ад пра цоў ваць навык ра-
шэння простых задач, 
якія раскрываюць сэнс 
дзе ян няў складання і ад-
ні ман ня 

Апісанне з апорай на рысунак 
матэматычнай мадэлі рознымі 
спо са ба мі (№ 1).
Чытанне і інтэрпрэтацыя пры-
ведзенага сім ва ліч нага запісу 
(№ 2, 6).
Гульня «Прыкладаў многа, ад-
каз адзін» (№ 3).
Са стаў лен не і рашэнне задач 
(№ 4, 5).
Правядзенне вы лі чэн няў (№ 7)

Гульня «Прыкладаў 
многа, адказ адзін» 
(№ 1, 2).
Са стаў лен не і ра-
шэнне задачы (№ 3).
Вы лі чаль ная дзей-
насць (№ 4)

37 42 Лік і лічба 8 Азнаёміць вуч няў з утва-
рэн нем лі ку 8;
вучыць пісаць лічбу 8

Лічэнне і пералічванне прад ме-
таў (№ 1).
Апісанне па рысунку працэсу 
ўтва рэн ня лі ку 8 (№ 2).
Вы лі чаль ная дзейнасць з апо-
рай на лі ка вы прамень (№ 3).
Са стаў лен не і рашэнне задачы 
(№ 4).
Гульня «Вы лі чаль ная машына» 
(№ 5).
Вы лі чаль ная дзейнасць (№ 6)

Аналіз нарысаваных 
геаметрычных фі-
гур, падлік коль кас-
ці вяршынь (№ 1).
Матэматызацыя 
адлюстраваных сі-
туа цый (№ 2).
Запіс па ўзо ры 
(№ 3)
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38 43 Па раў нан не 
лі каў ад 0 да 8

Устанавіць ад но сіны 
«больш» і «менш» сярод 
лі каў ад 0 да 8;
практыкаваць у па раў-
нан ні двух лі каў, лі каў 
і вы ра заў 

Па раў нан не лі каў і выразаў 
з апорай на рысункі (№ 1—4).
Са стаў лен не і рашэнне задач 
(№ 5, 6).
Матэматызацыя паказаных на 
рысунку сі туа цый, запіс пра-
віль ных ня роў нас цей (№ 7)

Запіс лі каў 
па ўзрастанні 
і ўбыванні (№ 1).
Гульня «Вы лі чаль-
ная машына» (№ 2).
Сімвалічны запіс 
лі ка вых роў нас цей 
і ня роў нас цей (№ 3)

39 44 Састаў лі ку 8 Азнаёміць вуч няў з са-
ставам лі ку 8;
працягнуць работу над 
прос ты мі задачамі на 
знаходжанне сумы і роз-
нас ці

Чытанне і інтэрпрэтацыя пры-
ведзенага сім ва ліч нага запісу 
(№ 1—4).
Гульня «Прыкладаў многа, ад-
каз адзін» (№ 5).
Са стаў лен не і рашэнне задачы 
(№ 6, 8).
Гульня з адным абручом (№ 9)

Запіс пра віль ных 
роў нас цей і ня роў-
нас цей з адпавед-
ным абгрунтаван-
нем (№ 1, 2).
Са стаў лен не і ра-
шэнне задач (№ 3, 
4).
Запіс рашэння задач 
у агульнапрынятым 
выглядзе (№ 5)

40 45 Лік і лічба 9 Азнаёміць вуч няў з са-
ставам лі ку 9;
вучыць пісаць лічбу 9

Лічэнне і пералічванне прад ме-
таў (№ 1).
Апісанне па рысунку працэсу 
ўтва рэн ня лі ку 9 (№ 2).
Вы лі чаль ная дзейнасць з апо-
рай на лі ка вы прамень (№ 3).
Матэматызацыя адлюстраванай 
сі туа цыі (№ 4).
Са стаў лен не і рашэнне задачы 
(№ 5).
Вы лі чаль ная дзейнасць (№ 6).
Гульня «Знайдзі заканамер-
насць» (№ 7)

Аналіз нарысава-
най геаметрычнай 
фі гуры, падлік 
коль кас ці вяршынь 
(№ 1).
Гульня «Ланцужок» 
(№ 2).
Запіс лі каў 
па ўзрастанні 
і ўбыванні (№ 3).
Запіс па ўзо ры 
(№ 4)

41 46 Па раў нан не 
лі каў ад 0 да 9

Устанавіць ад но сіны 
«больш» і «менш» сярод 
лі каў ад 0 да 9;
працягнуць ад пра цоў-
ваць вы лі чаль ныя ўмен ні 

Прывядзенне ў сістэму ве даў 
аб па раў нан ні лі каў і выразаў 
(№ 1—3).
Матэматызацыя адлюстраванай 
сі туа цыі (№ 4).
Са стаў лен не і рашэнне задачы 
(№ 5).
Гульня «Знайдзі заканамер-
насць» (№ 6)

Гульня «Хто ў гэ-
тым доміку жыве?» 
(№ 1).
Гульня «Вы лі чаль-
ная машына» (№ 2).
Сімвалічны запіс 
(№ 3)

42 47 Састаў лі ку 9 Азнаёміць вуч няў з са-
ставам лі ку 9; 
працягнуць ад пра цоў-
ваць на вы кі па раў нан ня 
лі каў 

Інтэрпрэтацыя прыведзеных 
сім ва ліч ных за пі саў, запіс пра-
віль ных роў нас цей з адпавед-
ным абгрунтаваннем (№ 1—3).
Гульня «Прыкладаў многа, ад-
каз адзін» (№ 4).
Матэматызацыя адлюстраванай 
сі туа цыі (№ 5).
Па раў нан не лі каў і выразаў 
з апорай на рысунак (№ 6)

Гульня «Хто ў гэ-
тым доміку жыве?» 
(№ 1).
Са стаў лен не і ра-
шэнне задачы (№ 2, 
3).
Сімвалічны запіс па 
ўстаноўленых пра ві-
лах (№ 4)

43 5 Замацаван-
не умен няў 
кла сі фі ка цыі 
прад ме таў па 
адной улас ці-
вас ці (паме-
ры, колеры)

Вучыць праводзіць кла-
сі фі ка цыю прад ме таў 
з выкарыстаннем адной 
улас ці вас ці;
ад пра цоў ка навыку лі-
чэн ня і пералічвання фі-
гур 

Практычная работа па кла сі-
фі ка цыі фі гур па адной улас ці-
вас ці. Гульня з адным абручом 
(№ 1) і гульня «Пазнай сябра» 
(№ 3). Лічэнне і пералічванне 
прад ме таў (№ 4— 6)

Развіццё маторыкі 
рук (№ 2).
Уста наў лен не за ка-
на мер нас ці. 
Уста наў лен не ад па-
вед нас ці.
Гульня «Хто ў гэ-
тым доміку жыве?» 
(№ 1)
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44 13 Замацаван-
не ўмен няў 
кла сі фі ка цыі 
прад ме таў па 
дзвюх улас ці-
вас цях 

Працягнуць прак ты ка-
ван не вуч няў у кла сі-
фі ка цыі прад ме таў па 
дзвюх улас ці вас цях; 
вучыць уста наў лі ваць за-
ка на мер нас ці 

Кла сі фі ка цыя геаметрычных 
фі гур па дзвюх улас ці вас цях: 
гульня з двума абручамі (№ 1).
Гульня «Запоўні пустыя клет-
кі» (№ 6).
Лічэнне і пералічванне прад ме-
таў (№ 2—5)

Гульня «Выгадуй 
дрэва» (№ 1)

45 11 Напрамак 
р уху 

Сістэматызацыя ве даў 
вуч няў аб розных на-
прамках руху: у адзін бок, 
у розныя бакі, насустрач, 
улева, управа, уверх, уніз;
рашэнне задач на рас-
крыццё сэнсу дзе ян няў 
складання і ад ні ман ня 

Сістэматызацыя ве даў аб на-
прамку руху (№ 1—6).
Матэматызацыя адлюстрава-
ных сі туа цый (с. 25, № 7; с. 7, 
№ 5, 7)

Слоў нае апі сан не 
ві да ры су (№ 1). 
Гульня «Знайдзі па-
трэбную дарожку» 
(№ 2). 
Гульня «Запоўні пу-
стыя клеткі» (№ 3)

46 48 Замацаванне 
ве даў аб фі-
гурах і іх кла-
сі фі ка цыя 

Паўтараць кла сі фі ка цыю 
фі гур па адной улас ці вас-
ці;
паўтарыць веды аб пра-
сторавых і часавых ад но-
сі нах: «уверсе», «унізе», 
«насустрач», «раней», 
«пазней», «спачатку», 
«потым» і інш.

Гульня з адным абручом (№ 1, 
2).
Слоў нае апі сан не ры сун каў 
з апорай на свой вопыт і набы-
тыя веды (№ 3—5).
Матэматызацыя адлюстраванай 
сі туа цыі (№ 6, 7)

Гульня «Выгадуй 
дрэва» (№ 1).
Слоў нае апі сан не 
ві да ры саў, дама лёў-
ванне карцінак, якіх 
не хапае (№ 2).
Сімвалічны запіс па 
ўстаноўленых пра ві-
лах (№ 3)

47 15 Замацаван-
не ўмен няў 
лі чэн ня 
і пералічвання 
прад ме таў 

Адпрацоўваць навык лі-
чэн ня двойкамі, трой камі;
вучыць уста наў лі ваць за-
ка на мер нас ці 

Лічэнне прад ме таў у новай сі-
туа цыі (двойкамі, тройкамі) 
(№ 1—2).
Пералічванне прад ме таў (№ 3).
Гульня «Пераўтварэнне слоў» 
(№ 3). 
Матэматызацыя адлюстрава-
ных сі туа цый (с. 7, № 6, 8)

Гульня «Вясёлы 
аловак» (№ 1, 3).
Разбіванне мност-
ваў на класы (№ 2)

48 16 Замацаван-
не ве даў аб 
структуры за-
дачы і прыё-
мах работы 
з простай 
задачай 

Працягнуць работу над 
раскрыццём сэнсу дзе-
ян няў складання і ад ні-
ман ня; 
працягнуць работу па 
фар мі ра ван ні індук тыў-
ных прыёмаў мыслення 

Прак ты ка ван не ў раскрыцці 
сэнсу дзе ян няў складання і ад-
ні ман ня (№ 1—5).
Гульня «Цуд-мяшочак» (№ 6)

Гульня «Запоўні пу-
стыя клеткі» (№ 1).
Уста наў лен не ад-
па вед нас ці паміж 
двума мноствамі 
(№ 2).
Вырысоўванне ўзо-
раў па ўзо ры (№ 3)

49 
50

49, 50 Нумарацыя 
адназначных 
лі каў. Састаў 
лі каў

Замацаваць веды аб 
нумарацыі і па раў нан ні 
адназначных лі каў;
замацаваць веды саставу 
лі каў 

Урок 49
Слоў нае апі сан не ві да ры су, 
фармуляванне пра віль ных 
сцвяр джэн няў, іх абгрунтаван-
не (№ 1, 4).
Сістэматызацыя ве даў аб саста-
ве лі каў (№ 2, 3).
Гульня з двума абручамі (№ 5)

Урок 50
Лічэнне і пералічванне прад ме-
таў, па раў нан не лі каў (№ 1, 4).
Гульня «Прыкладаў многа, ад-
каз адзін» (№ 2).
Са стаў лен не пры кла даў па ўзо-
ры (№ 3).
Са стаў лен не і рашэнне задач 
(№ 5, 6).
Распазнаванне геаметрычных 
фі гур, па раў нан не іх улас ці вас-
цей (№ 7)

Гульня «Вясёлы 
аловак» (№ 1).
Гульня «Знайдзі 
заканамернасць» 
(№ 2).
Сімвалічны запіс 
лі ка вых роў нас цей 
(№ 3)
Матэматызацыя 
адлюстраванай сі-
туа цыі (№ 1).
Гульня «Вясёлы 
аловак» (№ 2).
Запіс рашэнняў 
пры кла даў і задач 
(№ 3)
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Двухзначныя лі кі да 20 (60 г)

51 51 Утварэнне 
лі ку 10

Перанесці прыём утва-
рэння адназначных лікаў 
на ўтва рэнне лі ку 10;
працягнуць работу над 
прос тымі задачамі на 
знаходжанне сумы і роз-
нас ці 

Лічэнне прад ме таў (№ 1).
Аналіз па рысунку працэсу 
ўтва рэн ня лі ку 10 (№ 2).
Вы лі чаль ная дзейнасць з апо-
рай на лі ка вы прамень (№ 3).
Матэматызацыя адлюстрава-
ных сі туа цый (№ 4, 5).
Чытанне сім ва ліч нага запісу 
(№ 6).
Гульня «Знайдзі заканамер-
насць» (№ 7*)

Лічэнне і пера ліч-
ван не прад ме таў 
(№ 1, 2).
Гульня «Вясёлы 
аловак» (№ 3).
Запіс па ўзо ры, 
сім ва ліч ны запіс 
лі ка вых роў нас цей 
(№ 4)

52 52 Па раў нан-
не лі ку 10 
з адна знач ны-
мі лі камі 

Устанавіць ад но сіны 
«больш», «менш» у но-
стве лі каў ад 0 да 10;
практыкаваць у па раў-
нан ні двух лі каў, лі каў 
і выразаў 

Сістэматызацыя ве даў аб па раў-
нан ні лі каў першага дзясятка 
(№ 1).
Па раў нан не лі каў і выразаў 
(№ 2, 3).
Матэматызацыя адлюстраваных 
сі туа цый, рашэнне задач (№ 4, 5).
Вы лі чаль ная дзейнасць (№ 6).
Гульня з адным абручом (№ 7*)

Сімвалічны запіс вы-
ні ку па раў нан ня лі-
каў і выразаў (№ 1).
Гульня «Прыкладаў 
многа, адказ адзін» 
(№ 2).
Сімвалічны запіс 
умовы задачы і яе 
рашэння (№ 3)

53 53 Састаў ліку10 Адкрыць са стаў лі ку 10 
з двух і больш складае-
мых;
вучыць са стаўляць і ра-
шаць простыя задачы 

Чытанне і інтэрпрэтацыя пры-
ведзенага сім ва ліч нага запісу 
(№ 1—4).
Гульня «Прыкладаў многа, ад-
каз адзін» (№ 5).
Са стаў лен не і рашэнне задач 
(№ 6).
Лічэнне прад ме таў у нестандар-
тнай сі туа цыі (№ 7*)

Чытанне і запіс 
лі каў па ўзрастанні 
і ўбыванні (№ 1).
Матэматызацыя 
адлюстраванай 
сі туа цыі, схематыч-
ны запіс кароткай 
умовы задач і іх 
рашэнняў (№ 2, 3).
Запіс па ўзо ры (№ 4)

54 54 Утварэнне 
лі ку 11, яго 
дзесятковы 
са стаў

Азнаёміць вуч няў з дзе-
сятковым саставам лі ку 
11 і яго за пі сам;
устанавіць ад но сіны 
«больш», «менш» у мно-
стве лі каў ад 0 да 11 

Апісанне па ві да ры се працэсу 
ўтва рэн ня лі ку 11, чытанне сім-
ва ліч нага запісу (№ 1—3).
Матэматызацыя адлюстраванай 
сі туа цыі (№ 4, 7).
Аналіз новага спосабу прад’яў-
лен ня інфармацыі (таб лі цай) 
(№ 5).
Па раў нан не лі каў ад 1 да 11 з да-
памогай лікавага прамяня (№ 6).
Гульня з двума абручамі (№ 7*)

Гульня «Вясёлы 
аловак» (№ 1, 4).
Авалоданне знака-
вай сістэмай (№ 2, 
3, 5)

55 55 Утварэнне 
лі ку 12, яго 
дзесятковы 
са стаў 

Азнаёміць вуч няў з дзе-
сятковым саставам лі ку 
12;
устанавіць ад но сіны 
«больш», «менш» у мно-
стве лі каў ад 0 да 12 

Аналіз ві да ры саў і апі сан не па 
рысунку працэсу ўтва рэн ня лі-
ку 12, авалоданне таб ліч ным 
спосабам прад’яў лен ня інфар-
ма цыі (№ 1—4).
Матэматызацыя адлюстрава-
ных сі туа цый (№ 5, 6).
Гульня «Хто ў гэтым доміку жы-
ве?» (№ 7*)

Распазнаванне знаё-
мых аб’ектаў (адназ-
начных і двухзнач-
ных лі каў), іх запіс 
(№ 1).
Гульня «Вы лі чаль-
ная машына» (№ 2).
Запіс па ўзо ры (№ 3)

56 56 Утварэнне 
лі ку 13, яго 
дзесятковы 
са стаў

Адкрыць дзесятковы са-
стаў лі ку 13;
устанавіць раз мя шчэн не 
лі ку 13 на лі ка вым пра-
мяні 

Азнаямленне з інфармацыяй, 
прад стаў ле най рознымі спо са-
ба мі: рысункам, схемай, таб лі-
цай, лі ка вым прамянём (№ 1, 
2, 6).
Чытанне і інтэрпрэтацыя пры-
ведзенага сім ва ліч нага запісу 
(№ 4).

Гульня «Вы лі чаль-
ная машына» (№ 2).
Вы лі чаль ная дзей-
насць з наступным 
сімвалічным за пі сам 
выніку (№ 1, 3)
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Матэматызацыя адлюстраванай 
сі туа цыі (№ 5).
Вы лі чаль ная дзейнасць (№ 7).
Пошук адказу на пытанне 
ў жыццёвай сі туа цыі (№ 8*)

57 57 Утварэнне 
лі ку 14, яго 
дзесятковы 
са стаў

Адкрыць дзесятковы са-
стаў лі ку 14;
адкрыць новы прыём па-
раў нан ня двухзначных 
лі каў (па раў нан не адзі-
нак) 

Авалоданне інфармацыяй, 
прад стаў ле най рознымі спо са-
ба мі (№ 1—5).
Са стаў лен не і рашэнне задач 
(№ 6, 7).
Азнаямленне з за пі сам лі ка вых 
роў нас цей у нестандартнай, не-
знаёмай сістэме (№ 8*)

Гульня «Прыкладаў 
многа, адказ адзін» 
(№ 1).
Прак ты ка ван не 
ў сім ва ліч ным за пі-
се кароткай умовы 
задачы і яе рашэння, 
запіс па ўзо ры (№ 2)

58 58 Утварэнне 
лі ку 15, яго 
дзесятковы 
са стаў 

Адкрыць дзесятковы са-
стаў лі ку 15;
ад пра цоў ваць на вы кі ра-
шэння простых задач

Матэматызацыя адлюстрава-
ных сі туа цый (выяўленне дзе-
сятковага саставу лі ку 15, вы-
кананне пры кла даў з апорай на 
лі ка вы прамень) (№ 1, 2).
Гульня «Прыкладаў многа, ад-
каз адзін» (№ 3).
Аналіз пар геаметрычных фі-
гур, выяўленне іх падабенства 
і адрознення (№ 4*).
Са стаў лен не і рашэнне задач 
(№ 5, 6).
Гульня «Вы лі чаль ная машына» 
(№ 7)

Гульня «Ланцужок» 
(№ 1).
Гульня «Знайдзі па-
трэбную дарожку» 
(№ 2).
Сімвалічны запіс 
пра віль ных лі ка вых 
роў нас цей (№ 3)

59 59 Утварэнне 
лі ку 16, яго 
дзесятковы 
са стаў

Адкрыць дзесятковы са-
стаў лі ку 16;
працягнуць ад пра цоў-
ваць вы лі чаль ныя на вы кі 

Вы лі чаль ная дзейнасць у сі-
туа цыях, якія прад стаў ле ны 
па-рознаму: рысункам, лі ка вым 
прамянём, таб лі цай (№ 1—4).
Са стаў лен не і рашэнне задачы 
(№ 5).
Чытанне сім ва ліч нага запісу, 
фармуляванне пра віль ных роў-
нас цей і ня роў нас цей і іх абгрун-
таванне (№ 6, 7*, 8)

Гульня «Хто ў гэ-
тым доміку жыве?» 
(№ 1).
Вы лі чаль ная дзей-
насць з апорай на лі-
ка вы прамень (№ 2).
Сімвалічны запіс 
пра віль ных лі ка вых 
роў нас цей і ня роў-
нас цей (№ 3)

60 60 Утварэнне 
лі ку 17, яго 
дзесятковы 
са стаў

Адкрыць дзесятковы са-
стаў лі ку 17;
практыкаваць у па раў-
нан ні лі каў, лі каў і вы-
ра заў 

Уста наў лен не па аналогіі дзе-
сятковага саставу лі ку 17 (№ 1).
Вы лі чаль ная дзейнасць з апо-
рай на лі ка вы прамень (№ 2).
Гульня «Знайдзі заканамер-
насць» (№ 3*).
Па раў нан не лі каў і выразаў 
(№ 4).
Са стаў лен не і рашэнне задач 
(№ 5, 6)

Гульня «Вясёлы 
аловак» (№ 1, 3).
Запіс у агульна-
прынятай форме 
рашэнняў пры кла-
даў і задач (№ 2, 4)

61 61 Утварэнне 
лі ку 18, яго 
дзесятковы 
са стаў 

Адкрыць дзесятковы са-
стаў лі ку 18;
працягнуць адпрацоўку 
вы лі чаль ных на вы каў 

Чытанне двух розных за пі саў 
дзесятковага саставу лі ку 18 
і іх супа стаў лен не з рысункам 
(№ 1).
Сістэматызацыя ве даў аб дзе-
сятковым саставе двухзначных 
лі каў, унясенне вынікаў у таб-
лі цу (№ 3).
Вы лі чаль ная дзейнасць з апорай 
на лі ка вы прамень (№ 2, 5, 7).
Рашэнне задачы (№ 4).
Пошук адказу на пытанне 
ў жыццёвай сі туа цыі (№ 6*)

Вы лі чаль ная дзей-
насць з апорай на 
схематычную ма-
дэль (№ 1), лі ка вы 
прамень (№ 2).
Запіс рашэння за-
дачы з вучэбнага 
да па мож ніка і пры-
кла даў (№ 3)
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62 62 Утварэнне 
лі ку 19, яго 
дзесятковы 
са стаў

Адкрыць дзесятковы са-
стаў лі ку 19;
практыкаваць у па раў-
нан ні лі каў 

Уста наў лен не па аналогіі дзе-
сятковага саставу лі ку 19, чы-
танне двух розных сім ва ліч ных 
за пі саў (№ 1).
Вы лі чаль ная дзейнасць (№ 2, 6).
Са стаў лен не, чытанне і рашэн-
не задач (№ 5, 7).
Па раў нан не лі каў і выразаў 
(№ 3, 8).
Пошук адказу на пытанне 
ў жыццёвай сі туа цыі (№ 4*)

Гульня «Вясёлы 
аловак» (№ 1).
Запіс рашэння 
пры кла даў і задачы 
з вучэбнага да па-
мож ніка (№ 2, 3)

63 63 Утварэнне 
лі ку 20, яго 
дзесятковы 
са стаў

Паказаць спосаб утварэн-
ня лі ку 20 шляхам скла-
дання двух дзясяткаў;
замацаваць уменне ра-
шаць задачы на знаход-
жанне сумы і рознасці 

Апісанне па рысунку працэсу 
ўтва рэн ня лі ку 20 (№ 1).
Уста наў лен не парадку ў лі ка-
вым мностве ад 0 да 20 уключ-
на (з апорай на лі ка вы прамень 
і схему) (№ 2, 3).
Аналіз ры сун каў, чытанне (№ 5), 
са стаў лен не (№ 6) і рашэнне за-
дач.
Вы лі чаль ная дзейнасць (№ 7).
Пошук адказу на пытанне 
ў жыццёвай сі туа цыі (№ 4*)

Гульня «Выічальная 
машына» (№ 1).
Аналіз схем карот-
кага запісу ўмовы 
задач з вучэбнага 
да па мож ніка і запіс 
іх рашэнняў (№ 2)

64 64 Табліцы скла-
дання і ад ні-
ман ня віду
 + 1;  – 1 
у межах 20

Абагуліць прыёмы пры-
баў лення і ад ні ман ня лі-
ку 1;
ад пра цоў ваць навык ра-
шэння простых задач, 
якія раскрываюць сэнс 
дзе ян няў складання і ад-
ні ман ня 

 Абагульненне прыёмаў пры-
баў лен ня і ад ні ман ня лі ку 1 
з апорай на вы лі чаль ныя ма-
шыны і лі ка вы прамень, афарм-
ленне выніку ў выглядзе табліц 
(№ 1).
Аналіз ры сун каў, чытанне 
(№ 2), са стаў лен не (№ 3) і ра-
шэнне задач.
Вы лі чаль ная дзейнасць Мадэ-
ляванне апісанай рысункам сі-
туа цыі (№ 5*)

Гульня «Ланцужок» 
(№ 1).
Аналіз рысунка 
(№ 2), схематыч-
нага кароткага 
за пі су ўмовы за-
дачы (№ 3), запіс 
рашэнняў задач 
у агульнапрынятай 
форме. Відарыс ма-
дэлі (№ 4)

65 65 Складанне 
і ад ні ман не 
віду
 + 2,  – 2

Саставіць з вучнямі таб-
лі цы складання і ад ні-
ман ня лі ку 2;
рашаць задачы, якія рас-
крываюць сэнс дзе ян няў 
складання і ад ні ман ня 

На аснове ана лі зу рысунка і лі-
ка вага прамяня са стаў лен не 
таб ліц пры баў лен ня і ад ні ман-
ня лі ку 2 (№ 1).
Гульня «Вы лі чаль ная машына» 
(№ 2).
Апісанне сі туа цыі, адлюстрава-
най на рысунку; чытанне зада-
чы і яе рашэнне (№ 2).
Аналіз схемы, са стаў лен не і ра-
шэнне пры кла даў (№ 4).
Вы лі чаль ная дзейнасць (№ 4).
Гульня «Устанаві заканамер-
насць» (№ 6*)

Вы лі чаль ная дзей-
насць з апорай на 
схему (№ 1).
Аналіз схематычных 
кароткіх за пі саў 
ўмо вы задач, запіс іх 
ра шэн няў у агуль-
напрынятай форме 
(№ 2, 3)

66 66 Простыя за-
дачы з ад но сі-
намі «больш 
на 1», «больш 
на 2»

Раскрыць сэнс ад но сін 
«больш на …» пры ра шэн-
ні простых задач;
паў та рыць прыёмы па-
раў нан ня дзвюх груп 
прад ме таў 

Аналіз і матэматызацыя ві да ры-
су, са стаў лен не задачы (№ 1), 
апі сан не дзеяння «па вя лі чыць 
на 1» з дапамогай лі ка вага пра-
мяня (№ 2).
Са стаў лен не і рашэнне задачы 
(№ 3).
Уста наў лен не парадку ў мно-
стве лі каў ад 1 да 20 на мадэлі 
жыццёвай сі туа цыі (№ 4).

Вы лі чаль ная 
дзейнасць з да ны-
мі, прад стаў ле нымі 
ў таб лі цах (№ 1) і на 
лі ка вым прамяні 
(№ 4).
Запіс рашэнняў за-
дач у прапанаванай 
форме (№ 2, 3)
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Са стаў лен не, чытанне і абгрун-
таванне пра віль ных ня роў нас-
цей (№ 5).
Пошук адказу на пытанне 
ў жыццёвай сі туа цыі (№ 6*).
Вы лі чаль ная дзейнасць (№ 7)

67 67 Простыя за-
дачы з ад но-
сі намі «менш 
на 1», «менш 
на 2»

Раскрыць сэнс ад но сін 
«менш на …» пры ра шэн-
ні простых задач;
паўтарыць прыёмы па-
раў нан ня дзвюх груп 
прад ме таў 

Аналіз і матэматызацыя ві да ры-
су, са стаў лен не задачы (№ 1), 
апі сан не дзеяння «паменшыць 
на 1» з дапамогай лікавага пра-
мяня (№ 2).
Са стаў лен не і рашэнне задачы 
(№ 3).
Вы лі чаль ная дзейнасць (№ 4).
Матэматызацыя жыццёвай сі-
туа цыі, прад стаў ле най на ры-
сунку (№ 5*).
Гульня «Вы лі чаль ная машына» 
(№ 6).
Па раў нан не лі каў і выразаў 
(№ 7)

Гульня «Вясёлы 
аловак» (№ 1).
Аналіз кароткіх 
за пі саў умовы за-
дач, прад стаў ле ных 
па-рознаму, запіс ра-
шэння задач у пра-
панаванай форме 
(№ 2, 3)

68 68 Прыём пры-
баў лен ня па 
частках лі ку 3 

Паказаць прыём пры-
баў лен ня лі ку 3; вучыць 
са стаўляць і рашаць про-
стыя задачы 

Адкрыццё прыёму пры баў лен-
ня па частках лі ку 3 з апорай на 
дзве раўназначныя вы лі чаль-
ныя машыны, са стаў лен не таб-
лі цы (№ 1).
Чытанне і інтэрпрэтацыя пры-
ведзеных лі ка вых роў нас цей 
(№ 2).
Пошук адказу на пытанне 
ў жыццёвай сі туа цыі (№ 3*).
Са стаў лен не па рысунку задач 
і іх рашэнне (№ 4, 5).
Чытанне выразаў, прад стаў ле-
ных схемай (№ 6)

Са стаў лен не па ры-
сунку задач і запіс іх 
рашэння (№ 1).
Гульня «Вясёлы 
аловак» (№ 2).
Запіс рашэння задач 
з вучэбнага да па-
мож ніка (№ 3)

69 69 Прыём ад-
ні ман ня па 
частках лі ку 3 

Адкрыць прыём ад ні ман-
ня лі ку 3; ад пра цоў ваць 
навык рашэння простых 
задач 

Адкрыццё прыёму ад ні ман ня па 
частках лі ку 3 з апорай на дзве 
раў на значныя вы лі чаль ныя 
машыны, са стаў лен не таб лі цы 
(№ 1).
Чытанне і інтэрпрэтацыя пры-
ведзеных лі ка вых роў нас цей 
(№ 2).
Са стаў лен не па рысунку задач 
і іх рашэнне (№ 3, 4).
Выказванне сцвяр джэн няў, 
уста наў лен не паміж імі ла гіч-
най су вя зі і абгрунтаванне свай-
го пункту гледжання (№ 5*).
Вы лі чаль ная дзейнасць (№ 6)

Гульня «Ланцужок» 
(№ 1).
Матэматызацыя 
адлюстраванай сі-
туа цыі (№ 2).
Аналіз і чытанне 
схематычнага карот-
кага запісу ўмовы 
задачы, запіс рашэн-
ня задачы з вучэб-
нага да па мож ніка 
(№ 3)

70 70 Табліца пры-
баў лен ня 
лі ку 4

Разглядзець прыёмы 
пры баў лен ня па частках 
лі ку 4; 
рашаць простыя задачы 

Аналіз розных вы лі чаль ных 
машын вы лі чаль ных машын 
і раз мя шчэн ня стрэлак на лі-
ка вым прамяні для адкрыцця 
розных прыёмаў пры баў лен ня 
лі ку 4 (№ 1, 2). Са стаў лен не па 
рысунку задачы (№ 3), чытанне 
задачы (№ 4) і рашэнне задач. 
Вы лі чаль ная дзейнасць (№ 5). 

Аналіз і чытанне 
схематычнага карот-
кага запісу ўмовы 
задач з вучэбнага 
да па мож ніка, запіс 
іх рашэнняў (№ 1, 
2).
Запіс рашэнняў 
пры кла даў (№ 3)
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Уста наў лен не з апорай на лі ка-
вы прамень парадку ў мностве 
лі каў ад 0 да 20, чытанне лі каў 
па ўзрастанні і па ўбыванні, пра-
гаворванне прапушчаных лі каў 
(№ 6). Гульня «Устанаві закана-
мернасць» (№ 7 *)

71 71 Табліца ад ні-
ман ня лі ку 4

Паказаць прыёмы ад ні-
ман ня па частках лі ку 4; 
рашаць простыя задачы 

Гульня «Вы лі чаль ная машы-
на», запіс выніку трох розных 
машын у адну таб лі цу (№ 1).
Чытанне розных лі ка вых вы-
ра заў і іх інтэрпрэтацыя (№ 2).
Лічэнне двойкамі і тройкамі 
ў нестандартнай сі туа цыі (№ 3*).
Са стаў лен не і рашэнне задач 
(№ 4, 5).
Вы лі чаль ная дзейнасць (№ 6)

Аднаўленне лі ку па 
зададзеным правіле 
(№ 1).
Са стаў лен не па ві-
да ры се трох розных 
узаемазвязаных 
задач, іх рашэнне 
(№ 2).
Гульня «Вясёлы 
аловак» (№ 3).
Аналіз кароткага 
запісу ўмовы задачы 
з вучэбнага да па-
мож ніка і запіс яе 
рашэння (№ 4)

72 72 Кампаненты 
дзеяння скла-
дання 

Азнаёміць вуч няў з тэр-
мі намі «складаемае» 
і «сума»;
замацаваць на вы кі скла-
дання і ад ні ман ня 

Авалоданне матэматычнай тэр-
мі налогіяй (№ 1).
Чытанне і запіс па ўзо ры (№ 2), 
пошук невядомых складаемых 
(№ 5).
Са стаў лен не і рашэнне задач 
(№ 3).
Гульня «Ланцужок» (№ 4).
Праверка арыентацыі ў прасто-
ры (№ 6*).
Па раў нан не лі каў і выразаў 
(№ 7)

Тэставая праверка 
авалоданнем ма-
тэматычнай тэр мі-
налогіі (№ 1).
Са стаў лен не па ры-
сунках задач і запіс 
іх рашэння (№ 2, 3).
Вылі чэн ні і запіс па 
ўстаноўленых пра ві-
лах (№ 4, 5)

73 73 Перамяш-
чальны закон 
складання

Адкрыць перамяшчаль-
ны закон складання лі каў 
у межах 20;
паўтарыць дзесятковы 
са стаў лі каў

Адкрыццё перамяшчальнага за-
кона складання лі каў: чытанне 
выразаў, інтэрпрэтацыя іх з да-
памогай ры сун каў, вы лі чэн ня, 
абагульненне і фармуляванне 
вываду (№ 1).
Вы лі чаль ная дзейнасць (№ 2, 
6, 7).
Са стаў лен не пры кла даў з апо-
рай на лі ка вы прамень (№ 4).
Аналіз і рашэнне задач (№ 3, 5).
Лічэнне парамі ў нестандартнай 
сі туа цыі (№ 8*)

Вы лі чаль ная дзей-
насць пры нестан-
дартным (№ 1) 
і стандартным (№ 2) 
прад’яў лен ні пры-
кла даў.
Гульня «Знайдзі па-
трэбную дарожку» 
(№ 3).
Запіс рашэння задач 
з вучэбнага да па-
мож ніка ў агульна-
прынятым выглядзе 
(№ 4)

74 74 Замацаван-
не ўмен няў 
складання 
і ад ні ман ня 
лі каў у межах 
20

Адпрацоўваць прыёмы 
складання і ад ні ман ня;
рыхтаваць да ўста наў-
лен ня су вя зі складання 
і ад ні ман ня 

Інтэрпрэтацыя з апорай на ры-
сунак прыведзеных лі ка вых 
роў нас цей, падабенства і адроз-
нення ў за пі се роў нас цей, дзей-
насць па аналогіі (№ 1).
Запіс і абгрунтаванне па рысун-
ку пра віль ных роў нас цей (№ 2).
Фар мі ра ван не варыятыўнасці 
мыслення (№ 3*).
Аналіз і рашэнне задачы (№ 4).
Вы лі чаль ная дзейнасць (№ 5—7)

Запіс рашэння 
пры кла даў (№ 1) 
і задачы (№ 3) па 
агульнапрынятых 
пра ві лах.
Гульня «Прыкладаў 
многа, адказ адзін» 
(№ 2)
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75 75 Сувязь скла-
дання і ад ні-
ман ня 

Разгледзець сувязь скла-
дання і ад ні ман ня;
рашаць простыя задачы

Уста наў лен не з апорай на схемы 
ўзаемасу вя зі складання і ад ні-
ман ня (№ 1).
Чытанне, са стаў лен не, аналіз 
і рашэнне задач (№ 2, 3, 5*).
Гульня «Ланцужок» (№ 4).
Па раў нан не лі каў, вы дзя лен не 
найбольшага і найменшага з іх 
(№ 6)

Са стаў лен-
не па рысунку 
ўзаемазваротных 
задач, запіс іх 
рашэнняў у пра-
панаванай форме 
(№ 1).
Аналіз кароткага за-
пі су задачы з вучэб-
нага да па мож ніка 
і за піс яе рашэння 
(№ 2).
Запіс пры кла даў 
з гульні «Ланцу-
жок» (№ 3)

76 76 Замацаванне 
ве даў пра 
сувязь скла-
дання і ад ні-
ман ня 

Замацаваць веды пра су-
вязь складання і ад ні-
ман ня;
рашаць простыя задачы 

Са стаў лен не ўзаемазваротных 
задач (№ 1) і пры кла даў (№ 2), 
рашэнне з абгрунтаваннем.
Чытанне, аналіз і рашэнне за-
дач (№ 3, 5).
Пошук адказу на пытанне ў не-
стандартнай жыццёвай сі туа цыі 
(№ 4*).
Гульня «Вы лі чаль ная машына» 
(№ 6)

Са стаў лен не па ры-
сунку чатырох узае-
мазваротных задач, 
запіс іх рашэнняў 
у прапанаванай 
форме (№ 1, 2).
Запіс рашэння задач 
з вучэбнага да па-
мож ніка (№ 3, 4)

77 77 Складанне 
трох лі каў 

Паказаць спосабы скла-
дання трох лі каў;
удасканальваць на вы кі 
вы лі чэн ня 

З апорай на рысунак адкрыццё 
прыёму складання трох лі каў, 
чытанне і абгрунтаванне пры-
ведзеных за пі саў (№ 1).
Матэматызацыя ві да ры су (№ 2).
Вы лі чаль ная дзейнасць (№ 3, 
5, 7).
Чытанне, аналіз і рашэнне за-
дачы 
Пошук адказу на пытанне 
ў жыццёвай сі туа цыі (№ 6*)

Гульня «Ланцужок» 
(№ 1).
Са стаў лен не па 
рысунку задачы і яе 
рашэнне (№ 2).
Аналіз каротка-
га запісу задачы 
з вучэбнага да па-
мож ніка, запіс яе 
рашэння (№ 3)

78 78 Адніманне 
двух лі каў

Паказаць спосабы адні-
мання двух лі каў;
замацаваць уменні пры-
мяняць прыёмы скла-
дання і ад ні ман ня лі каў 
1, 2, 3

З апорай на рысунак адкрыццё 
прыёму ад ні ман ня двух лі каў, 
чытанне і абгрунтаванне пры-
ведзеных за пі саў (№ 1).
Гульня «Вы лі чаль ная машына» 
(№ 2).
Гульня «Прыкладаў многа, ад-
каз адзін» (№ 5).
Па раў нан не выразаў (№ 3).
Чытанне, аналіз і рашэнне за-
дачы (№ 4).
Аднаўленне пры кла даў з аб-
грун таваннямі (№ 6*)

Вы лі чаль ная 
дзейнасць пры не-
стандартным (№ 1) 
і стандартнымм 
(№ 2) прад’яўленні 
пры кла даў.
Гульня «Вясёлы 
аловак» (№ 3).
Аналіз кароткага 
запісу ўмовы задачы 
з вучэбнага да па-
мож ніка і запіс яе 
рашэння (№ 4)

79 79 Знаходжанне 
невядомых 
кам па нен таў 
складання 

Выкарыстоўваць са стаў 
лі ку для знаходжання 
невядомых лі каў пры 
складанні;
ад пра цоў ваць прыёмы 
складання і ад ні ман ня 

Аргументаваны падбор невядо-
мых складаемых (№ 1, 2, 7).
Аналіз ры сун каў, чытанне 
(№ 3), са стаў лен не (№ 5) задач 
і іх рашэнне. 
Фармуляванне пра віль ных лі-
ка вых роў нас цей (№ 4, 6*) і іх 
абгрунтаванне 

Аналіз ры сун каў, 
апі сан не ві да ры саў, 
чытанне пра віль-
ных роў нас цей і іх 
абгрунтаванне (№ 1, 
2).
Гульня «Вясёлы 
аловак» (№ 3).
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Аналіз кароткага 
запісу ўмовы задачы 
з вучэбнага да па-
мож ніка і запіс яе 
рашэння (№ 4)

80 80 Прыбаўленне 
і ад ні ман не 
лі ку 5

Перанесці прыёмы скла-
дання і ад ні ман ня па 
частках і пера ста ноў кі 
складаемых на выпадкі 
віду  ± 5;
удасканальваць на вы кі 
вы лі чэн ня 

Азнаямленне з апорай на ры-
сунак з пры ё ма мі пры баў лен ня 
і ад ні ман ня лі ку 5, са стаў лен не 
адпаведных табліц (№ 1—3).
Са стаў лен не і рашэнне задач 
(№ 4, 6).
Вы лі чаль ная дзейнасць (№ 5).
Лічэнне двойкамі і тройкамі 
ў нестандартнай сі туа цыі (№ 7*)

Запіс лі каў па іх 
дзесятковым скла-
дзе (№ 1).
Па раў нан не задач 
і кароткіх за пі саў іх 
умоў, указанне пада-
бенства і адрознен-
ня, запіс рашэнняў 
(№ 2, 3).
Запіс пра віль най 
лікавай роў нас ці 
(№ 4)

81 81 Кампаненты 
дзеяння ад ні-
ман ня 

Азнаёміць вуч няў з на-
звай выразаў і назвай 
пры ад ні ман ні;
працягнуць замацаванне 
на вы каў складання і ад-
ні ман ня 

Авалоданне матэматычнай тэр-
мі налогіяй (№ 1).
Чытанне за пі саў па ўзо ры 
(№ 2).
Чытанне, са стаў лен не і рашэн-
не задач (№ 3, 4, 5, 7).
Вы лі чаль ная дзейнасць (№ 6).
Фармуляванне пра віль ных 
сцвяр джэн няў з часціцай «не» 
і іх абгрунтаванне (№ 8*)

Тэставая праверка 
авалодання матэма-
тычнай тэр мі на ло-
гіяй (№ 1).
Аналіз кароткіх 
умоў задач з вучэб-
нага да па мож ніка, 
запіс іх рашэнняў 
(№ 2—4)

82 82 Рашэнне пры-
кла даў віду: 
 + 6, 7, 8, 9

Перанесці прыём пера-
ста ноў кі складаемых 
і пры баў лен ня па частках 
на прыклады ўказаных 
ві даў;
рашаць простыя задачы 

Перанос набытых ве даў (пры-
мяненне перамяшчальнага за-
кона складання, пры баў лен ня 
і ад ні ман ня па частках) у іншую 
сі туа цыю (на іншыя лікі) (№ 1, 
2).
Са стаў лен не задач па рысунку 
і няпоўным тэксце і іх рашэнне 
(№ 3, 5).
Са стаў лен не ўзаемазваротных 
пры кла даў па схемах і іх рашэн-
не (№ 4).
Уста наў лен не ад па вед нас ці па-
між эле мен та мі двух мност ваў 
(№ 6*)

Вы лі чаль ная дзей-
насць (№ 1, 2).
Гульня «Вясёлы 
аловак» (№ 3).
Аналіз кароткай 
умовы задачы 
з вучэбнага да па-
мож ніка, запіс яе 
рашэння (№ 4)

83 83 Рашэнне пры-
кла даў віду: 
 – 6

Паказаць прыём ад ні-
ман ня лі ку 5, заснаваны 
на су вя зі складання і ад-
ні ман ня;
паўтарыць са стаў лі каў 

Перанос набытых ве даў (су вя зі 
складання і ад ні ман ня) у іншую 
сі туа цыю (ад ні ман не лі ку 6) 
(№ 1, 2).
Са стаў лен не задачы па рысунку 
і яе рашэнне (№ 3).
Пошук невядомых кам па нен-
таў (складаемага і аднімаемага) 
у прыкладах, за пі саных нестан-
дартна (№ 4).
Выдзяленне знаёмых вобразаў 
геаметрычных фі гур (№ 5*).
Гульня «Прыкладаў многа, ад-
каз адзін» (№ 6)

Вы лі чаль ная дзей-
насць (№ 1, 3).
Распазнаванне 
геаметрычных фі-
гур, пошук розных 
спосабаў падлі ку іх 
коль кас ці (№ 2).
Запіс рашэння за-
дачы з вучэбнага 
да па мож ніка (№ 4)
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84 84 Рашэнне пры-
кла даў віду 
 – 7

Паказаць прыём ад ні-
ман ня лі ку 7, заснаваны 
на су вя зі складання і ад-
ні ман ня;
рашаць простыя задачы 

Прымяненне набытых ве даў 
у новай сі туа цыі (ад ні ман не лі-
ку 7) (№ 1, 2).
Са стаў лен не задач па рысунку 
і іх рашэнне е (№ 3, 4).
Азнаямленне з задачай з ліш-
німі да ны мі (№ 5*).
Па раў нан не лі каў і выразаў 
(№ 6).
Са стаў лен не пры кла даў па ўзо-
ры і іх рашэнне (№ 7)

Вы лі чаль ная дзей-
насць (№ 1).
Уста наў лен не па-
радку ў мно-
стве з дапамогай 
расфарбоўвання 
рознымі колерамі 
(№ 2).
Аналіз кароткага 
запісу ўмовы задачы 
з вучэбнага да па-
мож ніка і запіс яе 
рашэння (№ 3, 4)

85 85 Рашэнне пры-
кла даў віду 
 – 8,  – 9

Адпрацоўваць прыёмы 
складання і ад ні ман ня; 
рашаць простыя задачы

Прымяненне набытых ве даў 
у новай сі туа цыі (ад ні ман не лі-
каў 8 і 9) (№ 1).
Пошук адказу на пытанне 
ў жыццёвай сі туа цыі (№ 2*).
Вы лі чаль ная дзейнасць з да ны-
мі, прад стаў ле нымі ў таб лі цах 
(№ 3).
Аналіз ві да ры саў, чытанне 
(№ 4), са стаў лен не (№ 5) і ра-
шэнне задач
Гульні «Вы лі чаль ная машына» 
і «Ланцужок» (№ 7)

Гульня «Вясёлы 
аловак» (№ 1).
Аналіз кароткага 
запісу ўмовы задач 
з вучэбнага да па-
мож ніка і запіс іх 
рашэнняў (№ 2, 3), 
пошук падабенства 
і адрознення ў іх 

86 86 Знаходжанне 
невядомых 
кам па нен таў 
пры ад ні-
манні 

Азнаёміць вуч няў з роз-
ны мі пры ё ма мі знаход-
жання невядомых кам па-
нен таў ад ні ман ня; 
рашаць простыя задачы 

Сістэматызацыя ве даў аб пры-
ёмах знаходжання невядомых 
кам па нен таў ад ні ман ня (№ 1).
Са стаў лен не па рысунках задач 
і іх рашэнне (№ 2, 4, 6).
Гульня з двума абручамі (№ 3*).
Вы лі чаль ная дзейнасць (№ 5)

Вылі чэн ні па ўзо ры 
з апорай на малюнкі 
(№ 1).
Запіс рашэння зада-
чы з вучэбнага да па-
мож ніка (№ 2—4)

87 87 Лінія. Прамая 
лі нія

Даць першапачатковае 
ўяў лен не аб прамых 
і крывых лі ніях;
працягнуць замацаванне 
прыёмаў вы лі чэн ня ў ме-
жах 20 

Зварот да набытага вопыту, рас-
пазнаванне на рысунку крывых 
і прамых лі ній (№ 1).
Пошук невядомых кам па нен таў 
дзе ян няў складання і ад ні ман ня 
рознымі пры ё ма мі (№ 2).
Пошук адказу на пытанне 
ў жыццёвай сі туа цыі (№ 3*, 7).
Аналіз відарысаў, чытанне 
(№ 4), са стаў лен не (№ 5) і ра-
шэнне задач.
Лічэнне і пералічванне прад ме-
таў (№ 6)

Практычная дзей-
насць (рысаван-
не прамых лі ній 
з дапамогай лі ней кі) 
(№ 1).
Запіс пры кла даў 
і задач з вучэбнага 
да па мож ніка (№ 2, 
3)

88 88 Прамая Замацаваць уяў лен ні аб 
прамых і крывых лі ніях;
ад пра цоў ваць на вы кі вы-
лі чэн ня, рашаць простыя 
задачы 

Пашырэнне і паглыбленне ве-
даў аб прамых лі ніях, фармуля-
ванне пра віль ных сцвяр джэн-
няў і іх абгрунтаванне з дапа-
могай вопыту (№ 1).
Вы лі чаль ная дзейнасць (№ 2, 
4, 6).
Аналіз відарыса, чытанне (№ 4), 
са стаў лен не (№ 5) і рашэнне за-
дач
Пошук адказу на практычнае 
пытанне (№ 3*)

Практычная работа 
(пад лі ней ку праз 
зададзеныя кропкі 
правесці ўсе пра-
мыя) (№ 1).
Запіс пры кла даў 
і задач з вучэбнага 
да па мож ніка (№ 2, 
3)
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89 89 Адрэзак Практычна ўвесці паняц-
це «адрэзак»;
працягнуць ад пра цоў-
ваць на вы кі вылічэння 

Практычная дзейнасць па азна-
ям ленні з адрэзкам і яго ўлас ці-
вас цямі (№ 1).
Чытанне, аналіз і рашэнне за-
дач (№ 2, 5).
Вы лі чаль ная дзейнасць (№ 6).
Гульня «Знайдзі заканамер-
насць» (з лі камі — № 3, з геа-
мет рычнымі фі гурамі — № 4*)

Са стаў лен не па ры-
сунку задачы і запіс 
яе рашэння ў пра-
панаванай форме 
(№ 1).
Гульня «Вясёлы 
аловак» (№ 2).
Запіс рашэння за-
дачы з вучэбнага 
да па мож ніка (№ 3)

90 90 Адрэзак Замацаваць уяў лен не 
пра адрэзак;
удасканальваць на вы кі 
вы лі чэн ня 

Пашырэнне і паглыбленне ве-
даў пра адрэзак, трохвугольнік 
і квадрат (№ 1, 6*).
Чытанне, аналіз і рашэнне за-
дачы (№ 2).
Пошук невядомых кам па нен таў 
дзе ян няў складання і ад ні ман ня 
(№ 3).
Гульня «Запоўні пустыя клеткі» 
(№ 4) і «Ланцужок» (№ 5)

Практычная дзей-
насць (рысаванне 
з дапамогай лі ней кі 
ад рэзкаў) (№ 1), 
пра ма ву голь ніка 
(№ 3).
Запіс рашэння за-
дачы з вучэбнага 
да па мож ніка (№ 2).
Гульня «Вясёлы 
аловак» (№ 4)

91 91 Па раў нан-
не даў жынь 
прад ме таў 
«на вока» і з 
дапамогай 
разлі ней кі 
ў клетку 

Азнаёміць вуч няў з па-
раў нан нем прад ме таў па 
даўжыні «на вока», на-
кладаннем, з дапамогай 
разлі ней кі ў клетку;
вучыць уста наў лі ваць ад-
но сіны «больш», «менш», 
«роўна» ў мностве даў-
жынь прад ме таў 

Па раў нан не прад ме таў па даў-
жы ні «на вока», накладаннем, 
з дапамогай разлі ней кі ў клетку 
(№ 1, 2).
Аналіз ві да ры саў, чытанне 
(№ 4), са стаў лен не (№ 5) і ра-
шэнне задач
Вы лі чаль ная дзейнасць (№ 4).
Гульня «Знайдзі заканамер-
насць» (№ 6*)

Па раў нан не прад-
ме таў па даўжыні 
рознымі сосабамі 
(№ 1, 2).
Гульня «Вы лі чаль-
ная машына» (№ 3).
Запіс рашэння за-
дачы з вучэбнага 
да па мож ніка (№ 4)

92 92 Вымярэнне 
даўжыні 
прад ме таў 
умоў нымі 
меркамі 

Паказаць прыём вы мя-
рэн ня даўжыні з дапамо-
гай умоў ных мерак;
вучыць праводзіць па-
раў нан не даў жынь па-
лосак «на вока» і з дапа-
могай вы мя рэн ня адной 
і той жа меркай 

Практычная дзейнасць па вы-
мя рэн ні даўжыні прад ме таў 
(вы мя рэн не даўжыні палоскі 
ўмоўнай меркай) (№ 1), са стаў-
лен не алгарытма вы мя рэн ня 
Рашэнне задач (№ 2, 5*).
Гульня «Знайдзі заканамер-
насць» (№ 3*), гульня «Пры кла-
даў многа, адказ адзін» (№ 4).
Вы лі чаль ная дзейнасць (№ 6)

Вымярэнне і па-
раў нан не даўжыні 
прад ме таў (адрэз-
каў, старон прама-
вугольных палосак) 
з дапамогай раз-
лі ней кі ў клетку 
(№ 1).
Са стаў лен не па ры-
сунку задачы, аналіз 
кароткага запісу 
яе ўмовы, запіс яе 
рашэння (№ 2).
Запіс рашэння за-
дачы з вучэбнага 
да па мож ніка (№ 3)

93 93 Сантыметр Азнаёміць вуч няў з но-
вай адзінкай вы мя рэн ня 
даў жынь — сантыметрам, 
яго абазначэннем;
паказаць прыём вы мя-
рэн ня даўжыні адрэзка 
з дапамогай маштабнай 
лі ней кі 

Практычная дзейнасць па вы-
мя рэн ні даўжыні прад ме таў 
новай меркай (сантыметрам) 
з новым сім ва ліч ным за пі сам 
(№ 1, 2).
Аналіз ві да ры саў, са стаў лен не 
па няпоўных даных задач і іх 
рашэнне 
(№ 3, 4).
Вы лі чаль ная дзейнасць (№ 5).
Пошук адказу на пытанне 
ў жыццёвай сі туа цыі (№ 6*)

Вымярэнне лі ней-
кай даўжыні пало-
сак, запіс выніку 
ў прапанаванай 
форме (№ 1).
Запіс рашэння за-
дачы з вучэбнага 
да па мож ніка (№ 2).
Запіс вы лі чэн няў па 
схеме, па раў нан не 
вы нікаў, фармуля-
ванне пра віль ных 
сцвяр джэн няў (№ 3)
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94 94 Сантыметр Замацаваць уменне вы-
мяраць даўжыні прад ме-
таў маштабнай лі ней кай;
удасканальваць на вы кі 
вы лі чэн ня 

Прак ты ка ван ні, набыццё на-
вы каў па вы мя рэн ні даўжыні 
прад ме таў маштабнай лі ней-
кай (№ 1).
Чытанне (№ 5), са стаў лен не 
(№ 2) і рашэнне задач.
Вы лі чаль ная дзейнасць: пошук 
невядомых кам па нен таў (№ 3), 
па раў нан не выразаў (№ 4), 
гульня «Вы лі чаль ная машына» 
(№ 6), паслядоўнае выкананне 
вы лі чэн няў у нестандартнай сі-
туа цыі (№ 7*)

Вымярэнне лі ней-
кай даў жынь старон 
пра ма ву голь ніка, 
аналіз вынікаў 
і выказванне пра-
віль ных суджэнняў 
(№ 1).
Запіс рашэння за-
дачы з вучэбнага 
да па мож ніка (№ 2).
Гульня «Вясёлы 
аловак» (№ 3)

95 95 Па раў нан-
не даў жынь 
прад ме таў

Вучыць параўноўваць 
даўжыні прад ме таў пас-
ля вы мя рэн ня іх маштаб-
най лі ней кай; 
удасканальваць на вы кі 
вы лі чэн ня 

Практычная дзейнасць па вы-
мя рэн ні і па раў нан ні даў жынь 
прад ме таў (№ 1).
Чытанне, аналіз і рашэнне задач 
(№ 2, 7).
Пошук розных варыянтаў ад-
казу на пытанне ў жыццёвай 
сі туа цыі (№ 3*).
Па раў нан не лі каў і выразаў 
(№ 4).
Распазнаванне знаёмых воб ра-
заў геаметрычных фі гур у су-
куп насці фі гур (№ 5*).
Вы лі чаль ная дзейнасць (№ 6)

Вымярэнне лі ней-
кай, па раў нан не 
даў жынь адрэзкаў, 
запіс вынікаў у пра-
панаванай форме 
(№ 1).
Аналіз кароткіх за-
пі саў умовы задачы 
з вучэбнага да па-
мож ніка і запіс яе 
рашэння (№ 2).
Гульня «Вясёлы 
аловак» (№ 3).
Запіс рашэння за-
дачы з вучэбнага 
да па мож ніка ў пра-
панаванай форме 
(№ 4)

96 96 Па раў нан-
не даў жынь 
прад ме таў

Замацаваць уменні па-
раў ноўваць велічыні; 
удасканальваць на вы кі 
вы лі чэн ня 

Сістэматызацыя набытых ве даў 
аб вы мя рэн ні і па раў нан ні даў-
жынь прад ме таў (№ 1, 2).
Са стаў лен не па рысунку і ра-
шэнне задач (№ 3).
Вы лі чаль ная дзейнасць (№ 4).
Гульня «Прыкладаў многа, ад-
каз адзін» (№ 5).
Пошук адказу на пытанне 
ў жыццёвай сі туа цыі (№ 6*)

Вымярэнне лі ней-
кай, па раў нан не 
даў жынь адрэзкаў, 
запіс вынікаў у пра-
панаванай форме 
(№ 1).
Са стаў лен не па 
рысунку задачы 
і запіс яе рашэння 
ў прапанаванай 
форме (№ 2).
Запіс пры кла даў 
з вучэбнага да па-
мож ніка (№ 3)

97 97 Дэцыметр Азнаёміць вуч няў з но-
вай адзінкай вы мя рэн ня 
даў жынь — дэцыметрам
Устанавіць суад но сіны 
1 дм = 10 см

Практычная дзейнасць па вы-
мя рэн ні даўжыні прад ме таў но-
вай меркай (дэцыметрам), уста-
наў лен не су вя зі паміж санты-
метрам і дэцыметрам (№ 1, 2).
Уста наў лен не парадку ў мно-
стве ад но сін «малодшы», паказ 
схемай (№ 3*).
Чытанне, аналіз і рашэнне задач 
(№ 4).
Вы лі чаль ная дзейнасць у сі туа-
цыі, прапанаванай стандартна 
(№ 5) і нестандартна № 6)

Вымярэнне лі ней-
кай даўжыні зада-
дзе най палоскі, 
рысаванне палоскі 
атрыманай даўжыні, 
па вя лічванне па лач-
кі і яе даўжыні на 
зададзены лік, сім-
ва ліч ны запіс (№ 1).
Са стаў лен не па 
рысунку задачы. 
Запіс рашэння зада-
чы (№ 2) і пры кла-
даў (№ 3) з вучэбна-
га да па мож ніка
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98 98 Дэцыметр Замацаваць веды аб су-
вя зі дэцыметра і санты-
метра;
удасканальваць уменне 
вымяраць і будаваць ад-
рэзкі 

Прак ты ка ван не ў вы мя рэн ні 
даўжыні прад ме таў сантыме-
трам і дэцыметрам (№ 1).
Чытанне, аналіз і рашэнне за-
дач (№ 2, 6).
Вы лі чаль ная дзейнасць (№ 3).
Аналіз ві да ры саў, іх матэматы-
зацыя, фармуляванне сцвяр-
джэн няў і іх абгрунтаванне 
(№ 4*).
Чытанне пра віль ных роў нас цей 
і іх абгрунтаванне (№ 5)

Вымярэнне лі ней-
кай даўжыні адрэз-
ка, запіс вынікаў 
у прапанаванай 
форме (№ 1).
Са стаў лен не па 
рысунку задачы, 
афармленне карот-
кага запісу яе ўмо вы, 
за піс рашэння (№ 2).
Запіс рашэння зада-
чы з вучэбнага да па-
мож ніка (№ 3, 4)

99 99 Па раў нан не 
велічынь

Увесці ад но сіны «менш», 
«больш», «роўна» на 
мностве даў жынь;
удасканальваць вымя-
ральныя на вы кі 

Уста наў лен не ад но сін «менш», 
«больш», «роўна» на мноства 
даў жынь (№ 1, 2).
Са стаў лен не задач па кароткіх 
за пі сах і іх рашэнне (№ 3, 4).
Вы лі чаль ная дзейнасць (№ 5, 
6).
Гульня «Вясёлы аловак» (№ 7*)

Па раў нан не выразаў 
і даў жынь (№ 1).
Запіс рашэння зада-
чы (№ 2) і пры кла-
даў (№ 3) з вучэбна-
га да па мож ніка.
Вырысоўванне 
палосак зададзенай 
даўжыні, па раў-
нан не іх даў жынь 
папарна (№ 4)

100 100 Складанне 
велічынь

Азнаёміць вуч няў з пры-
ё ма мі складання даў-
жынь;
рашаць задачы 

Перанос ве даў аб складанні на 
складанне даў жынь (№ 1, 2).
Аналіз ві да ры саў, чытанне 
(№ 6), са стаў лен не (№ 3) і ра-
шэнне задач
Тэставая праверка засваення дзе-
сятковага саставу лі каў (№ 4*).
Па раў нан не выразаў (№ 5)

Складанне лі каў і па 
аналогіі складанне 
даў жынь (№ 1).
Аналіз кароткага 
запісу задач з вучэб-
нага да па мож ніка, 
запіс іх рашэнняў 
(№ 2, 3)

101 101 Адніманне 
велічынь

Азнаёміць вуч няў з пры-
ё ма мі ад ні ман ня даў-
жынь; 
удасканальваць на вы кі 
ў вы мя рэн ні і пабудове 
ад рэз каў 

Перанос ве даў аб ад ні ман ні на 
ад ні ман не даў жынь (№ 1, 2).
Пошук адказу на пытанне 
ў жыццёвай сі туа цыі (№ 3*).
Са стаў лен не задачы, аналіз, ра-
шэнне (№ 4).
Вы лі чаль ная дзейнасць (№ 5).
Вымярэнне лі ней кай даў жынь 
палосак, па раў нан не даўжыні 
«на вока» і па выніках вы мя рэн-
ня (№ 6)

Вымярэнне лі ней-
кай даўжыні за-
дадзенай палоскі, 
рысаванне палоскі 
атрыманай даўжыні, 
памяншэнне палоскі 
і яе даўжыні на за-
дадзены лік (№ 1).
Чытанне задачы, 
аналіз, са стаў лен не 
па рысунку, афарм-
ленне кароткага 
запісу яе ўмовы, 
прад стаў ле най дву-
ма рознымі спо са-
ба мі, запіс рашэння 
задачы (№ 2)

102 102 Вымярэн-
не часу з да-
кладнасцю да 
гадзіны

Вучыць вызначаць час 
з дакладнасцю да га дзі-
ны;
адпрацоўваць на вы кі 
вусных і пісь мо вых вы-
лі чэн няў 

Практычныя дзе ян ні з цыфер-
блатам гадзіннікаў, вызначэнне 
часу з дакладнасцю да гадзіны 
(№ 1).
Вы лі чаль ная дзейнасць (№ 2).
Па ста ноў ка пытання да задачы, 
яе рашэнне (№ 3).
Пошук магчымых пра віль ных 
адказаў на адно пытанне (№ 4*).
Гульня «Вы лі чаль ная машына» 
(№ 5)

Гульня «Вы лі чаль-
ная машына» (№ 1).
Вызначэнне часу па 
зададзеных ві да ры-
сах цы фер бла таў, сім-
ва ліч ны запіс (№ 2).
Аналіз кароткага 
запісу ўмовы задачы 
з вучэбнага да па-
мож ніка, запіс яе 
рашэння (№ 3)



94

Працяг

© НМУ «Нацыянальны інстытут адукацыі», 2015
© ТДА «Аверсэв», 2015

1 2 3 4 5а 5б

103 103 Вымярэнне 
часу 

Замацаваць уменне вы-
значаць час з дакладнас-
цю да гадзіны;
удасканальваць на вы кі 
вы лі чэн ня 

Прак ты ка ван не ў вы зна чэн ні 
часу па гадзінніках (№ 1).
Чытанне (№ 2), са стаў лен не 
(№ 5), аналіз задач і іх рашэнне.
Аналіз ві да ры саў, іх матэматы-
зацыя, фармуляванне сцвяр-
джэн няў і іх абгрунтаванне 
(№ 3, 7*).
Па раў нан не лі каў і выразаў 
(№ 4).
Адказ на пытанне прыкладной 
задачы (№ 6)

Гульня «Вясёлы 
аловак» (№ 1).
Аналіз кароткага 
запісу ўмовы задачы 
з вучэбнага да па-
мож ніка, запіс яе 
рашэння (№ 2, 3).
Запіс у сім ва ліч-
най форме адказу 
на пытанне задачы 
з вучэбнага да па-
мож ніка (№ 4)

104 104 Замацаванне 
ве даў аб вы-
мя рэн ні часу

Замацаваць на вы кі вы-
значэння часу па га дзін-
ніку;
практыкаваць у вы лі чэн-
нях і ра шэн ні простых за-
дач 

Паглыбленне ве даў аб вы зна-
чэн ні часу па гадзінніку з да-
кладнасцю да гадзіны (№ 2).
Мабілізацыя набытых ве даў 
аб дзесятковым саставе лі каў 
(№ 3).
Па раў нан не выразаў (№ 4).
Аналіз ві да ры су, мабілізацыя 
ве даў вы мя рэн ні даўжыні прад-
мета (№ 5).
Пошук адказу на пытанне 
ў жыццёвай сі туа цыі (№ 6*)

Адказ на пы тан ні 
з вучэбнага да-
па мож ніка ў вы-
глядзе ві да ры су 
стрэлак на рысун-
ках цыферблатаў 
і запісу часу 
ў клетачкі (№ 1).
Гульня «Ланцужок» 
(№ 2).
Запіс рашэння за-
дачы з вучэбнага 
да па мож ніка (№ 3).
Запіс выніку вы-
мя рэн ня даўжыні 
алоўка (№ 4)

105 105 Замацаванне 
ве даў аб вы-
мя рэн ні часу 

Замацаваць на вы кі рабо-
ты з гадзіннікам;
паўтарыць знаходжанне 
невядомых кам па нен таў 
пры складанні і ад ні манні 

Сістэматызацыя ве даў аб вы-
зна чэн ні часу па гадзінніку 
з дакладнасцю да гадзіны (№ 1).
Пошук невядомых кам па нен таў 
дзе ян няў складання і ад ні ман ня 
(№ 2, 7).
Па ста ноў ка пытання да задачы 
і яе рашэнне (№ 3).
Па раў нан не «на вока» і вы мя-
рэн нем лі ней кай даў жынь ад-
рэз каў (№ 4).
Па раў нан не даў жынь (№ 5).
Пошук адказу на пытанне ў жыц-
цёвай сі туа цыі (№ 6*)

Гульня «Вясёлы 
аловак» (№ 1).
Аналіз кароткага 
запісу ўмовы задачы 
з вучэбнага да па-
мож ніка, запіс яе 
рашэння (№ 2).
Сімвалічны запіс 
даўжыні адрэзкаў, 
прапанаваных у ву-
чэбным да па мож ні-
ку (№ 3).
Вы лі чаль ная дзей-
насць на аснове 
ўстаноўленай за ка-
на мер нас ці (№ 4)

106 106 Кілаграм Азнаёміць вуч няў з адзін-
кай масы — кіла гра мам 
і абазначэннем гэтай 
адзінкі;
разгледзець прыёмы ўз-
важвання на шалявых 
вагах

Зварот да вопыту вуч няў, апі-
сан не дзейнасці па ўзважванні 
прад ме таў, вызначэнне іх масы 
з дапамогай вагаў і гіраў, азна-
ямленне з адзінкай вы мя рэн ня 
«кілаграм» (№ 1).
Аналіз ві да ры саў, са стаў лен не 
задач, іх рашэнне (№ 2, 3).
Вы лі чаль ная дзейнасць (№ 4).
Практычная дзейнасць для по-
шуку адказаў на пы тан ні (№ 6*)

Запіс адказу на 
пытанне пра масу 
кавуна (№ 1).
Гульня «Вясёлы 
аловак» (№ 2).
Аналіз кароткіх за-
пі саў умовы задач 
з вучэбнага да па-
мож ніка, запіс іх 
рашэнняў (№ 3, 4)
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107 107 Кілаграм Замацаваць веды аб кіла-
граме;
замацаваць на вы кі выка-
нання дзе ян няў з даўжы-
нямі 

Паглыбленне ве даў аб вы мя-
рэн ні масы прад ме таў з дапа-
могай вагаў і гіраў (№ 1).
Гульня «Прыкладаў многа, ад-
каз адзін» (№ 2).
Чытанне (№ 3), са стаў лен не 
(№ 6), аналіз і рашэнне задач.
Вымярэнне лі ней кай даў жынь 
адрэзкаў (№ 4).
Выкананне складання і ад ні-
ман ня даў жынь (№ 5).
Пошук адказу на пытанне 
ў жыццёвай сі туа цыі (№ 7*)

Запіс адказу на 
пытанне пра масу 
шчаняці (№ 1).
Аналіз кароткага 
запісу ўмовы задачы 
з вучэбнага да па-
мож ніка, запіс яе 
рашэння (№ 2).
Запіс вынікаў вы лі-
чаль най (№ 3) і вы-
мяральнай (№ 4) 
дзейнасці 

108 108 Кілаграм Замацаваць веды аб уз-
важ ванні на рычажных 
вагах;
ад пра цоў ваць на вы кі вы-
лі чэн ня 

Сістэматызацыя ве даў аб вы мя-
рэн ні масы прад ме таў з дапамо-
гай вагаў і гіраў (№ 1, 4).
Па раў нан не лі каў і выразаў 
(№ 2).
Са стаў лен не па рысунку задач 
з зададзенымі рашэннямі (№ 3).
Пошук складаемых, якіх не ха-
пае (№ 5).
Гульня «Знайдзі заканамер-
насць» (№ 6*)

Запіс адказу на 
пытанне пра масу 
жывёл (№ 1). 
Гульня «Вы лі чаль-
ная машына» (№ 2).
Аналіз кароткага 
запісу ўмовы задачы 
з вучэбнага да па-
мож ніка, запіс яе 
рашэння (№ 3)

109 109 Літр Азнаёміць вуч няў з адзін-
кай вы мя рэн ня ёмістас ці 
сасудаў — літрам;
паўтарыць знаходжанне 
невядомых кам па нен таў 
складання і ад ні ман ня 

Зварот да вопыту вуч няў, апі-
сан не па дзейнасці па вы зна чэн-
ні ёмістасці сасуда, азнаямленне 
з адзінкай вы мя рэн ня «літр» 
(№ 1, 2).
Камбінаваная дзейнасць (чы-
танне, аналіз, са стаў лен не ўмо-
вы, фар мі ра ван не пытання, 
рашэнне) пры рабоце з задачай 
(№ 3, 4). 
Знаходжанне невядомых кам-
па нен таў дзе ян няў складання 
і ад ні ман ня, аргументаванне 
(№ 5).
Пошук адказу на пытанне 
ў жыццёвай сі туа цыі (№ 6*).
Распазнаванне адрэзкаў, зна-
ходжанне іх даў жынь і па раў-
нан не (№ 7)

Са стаў лен не па ры-
сунку задачы (№ 2).
Запіс рашэння зада-
чы з вучэбнага да па-
мож ніка (№ 1, 3).
Запіс пры кла даў 
з вучэбнага да па-
мож ніка (№ 4)

110 110 Літр Замацаваць веды аб літ ры;
замацаваць уменні пра-
цаваць з лі ней кай 

Паглыбленне ве даў аб вы мя-
рэн ні ёмістасці сасудаў (№ 1).
Камбінаваная дзейнасць пры 
рабоце з задачай (№ 3, 4).
Гульня «Прыкладаў многа, ад-
каз адзін» (№ 2).
Знаходжанне невядомых кам-
па нен таў дзе ян няў складання 
і ад ні ман ня (№ 5).
Пошук адказу на пытанне ў жыц-
цёвай сі туа цыі (№ 6*).
Вымяральная і вы лі чаль ная 
дзейнасць (№ 7)

Запіс рашэння за-
дачы з вучэбнага 
да па мож ніка (№ 1).
Запіс пры кла даў і іх 
рашэнне (№ 2).
Са стаў лен не і ра-
шэнне пры кла даў па 
схемах (№ 3).
Вырысоўванне пад 
лі ней ку адрэзка за-
дадзенай даўжыні, 
вы дзя лен не на ім 
адрэзка меншай 
даўжыні (№ 4)
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1 2 3 4 5а 5б

Паўтарэнне за 1 клас (10 г)

111 Кантрольная 
работа

Устанавіць узровень за-
сваення вучнямі прыёмаў 
складання і ад ні ман ня лі-
каў у межах 20 без пера-
ходу цераз разрад; 
праверыць уменні ра-
шаць простыя задачы 
вывучаных ві даў 

112 111 Складанне 
і ад ні ман не 
лі каў у межах 
10

Замацаваць веданне пры-
ёмаў складання і ад ні-
ман ня лі каў у межах 10;
рашаць задачы

Мабілізацыя ве даў для трыва-
лага засваення вы лі чаль ных 
пры ёмаў у межах дзясятка 
(№ 1, 6), дзейнасці па ра шэн ні 
задач (№ 2, 3, 5).
Распазнаванне вобраза трох ву-
гольніка ў сукупнасці геамет-
рыч ных фі гур (№ 4*)

Гульня «Ланцужок» 
(№ 1).
Аналіз кароткага 
запісу ўмовы задачы 
з вучэбнага да па-
мож ніка, запіс яе 
рашэння (№ 2).
Аналіз ві да ры су, ма-
тэматызацыя сі туа-
цыі (№ 3)

113 112 Лікі да 20. 
Нумарацыя

Паўтарыць па сля доў-
насць лі каў першых двух 
дзя сяткаў, аднаўляць яе 
як у прамым, так і ў зва-
ротным парадку;
паўтарыць дзесятковы 
са стаў лі каў 

Лічэнне і па раў нан не лі каў 
у межах 10 (№ 1).
Мабілізацыя ве даў для трыва-
лага засваення нумарацыі лі каў 
у межах 20 (№ 2, 3, 4), дзейнасці 
па ра шэн ні задач (№ 6).
Вы лі чаль ная дзейнасць у межах 
10 (№ 5).
Гульня «Запоўні пустыя клеткі» 
(№ 7*)

Гульня «Вясёлы 
аловак» (№ 1).
Аналіз кароткага 
запісу ўмовы задачы 
з вучэбнага да па-
мож ніка, запіс яе 
рашэння (№ 2).
Са стаў лен не пры-
кла даў па схемах, 
упісванне адказаў 
у схемы (№ №, 4)

114 113 Ппрамая. 
Адрэзак. 
Вымярэнні

Паўтарыць геаметрыч-
ныя фі гуры: прамая, 
адрэзак;
паўтарыць вы мя рэн не 
і па раў нан не даў жынь 
ад рэз каў 

Мабілізацыя ве даў для трыва-
лага засваення вобразаў геаме-
трычных фі гур (прамая, адрэ-
зак), вы мя рэн не і па раў нан не 
даў жынь адрэзкаў (№ 1—4), 
дзесятковага складу лі каў (№ 6) 
і рашэння задач (№ 5)

Вымярэнне лі ней кай 
даў жынь зада дзе ных 
адрэзкаў (№ 1).
Аналіз кароткага 
запісу ўмовы задачы 
з вучэбнага да па-
мож ніка, запіс яе 
рашэння (№ 2).
Вылі чэн ні з апорай 
на лі ка вы прамень 
(№ 3)

115 114 Кла сі фі ка цыя 
фі гур

Паўтарыць геаметрыч-
ныя фі гуры;
паўтарыць кла сі фі ка цыю 
прад ме таў па адной, па 
дзвюх улас ці вас цях 

Кла сі фі ка цыя геаметрычных 
фі гур (круг, трохвугольнік, ква-
драт, пра ма ву голь нік) па дзвюх 
улас ці вас цях (быць трох вуголь-
нікам, быць чырвоным) (№ 1).
Па раў нан не лі каў у межах 20 
(№ 2).
Рашэнне задач (№ 3, 4).
Вылі чэн ні ў межах 20 (№ 5)

Гульня «Выгадуй 
дрэва» (№ 1).
Аналіз кароткага 
запісу ўмовы задачы 
з вучэбнага да па-
мож ніка, запіс яе 
рашэння (№ 2).
Вырысоўванне пад 
лі ней ку адрэзка 
зададзенай даўжыні 
(№ 3)

116 115 Вымярэнне 
часу 

Паўтарыць вы мя рэн не 
часу з дакладнасцю да 
гадзіны;
рашаць задачы 

Мабілізацыя ве даў для трыва-
лага засваення ўмен ня вызна-
чэння часу па гадзінніку (№ 1), 
матэматызацыі сі туа цый, па-
казаных на рысунках (№ 2, 3), 
прыёмаў вы лі чэн ня (№ 4, 5)

Гульня «Вясёлы 
аловак» (№ 1).
Запіс рашэння за-
дачы з вучэбнага 
да па мож ніка (№ 2).
Са стаў лен не 
пры кла даў
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Заканчэнне

1 2 3 4 5а 5б

па схемах, упісванне 
адказаў у схемы 
(№ 3)

117 116 Рашэнне за-
дач

Паўтарыць рашэнне про-
стых задач на павелі чэн-
не і памяншэнне лі каў на 
некалькі адзі нак;
паўтарыць рашэнне за-
дач на знаходжанне роз-
нас ці і сумы 

Мабілізацыя ве даў для паспя-
ховага рашэння задач розных 
тыпаў (№ 1, 2, 3, 6).
Вы лі чаль ная дзейнасць (№ 4, 5)

Запіс рашэння за-
дачы з вучэбнага 
да па мож ніка (№ 1, 
2, 3).
Уста наў лен не парад-
ку ў мностве лі каў 
да 20, запіс лі каў, 
якіх не хапае (№ 4)

118 117 Рашэнне за-
дач 

Замацаваць на вы кі ра-
шэння простых задач;
замацаваць на вы кі вы лі-
чэн ня 

Камбінаваная дзейнасць пры 
ра шэн ні задач (№ 1, 2, 4).
Вымярэнне і па раў нан не даў-
жынь адрэзкаў (№ 3).
Гульня «Вы лі чаль ная машына» 
(№ 5).
Пошук адказу на пытанне 
ў жыццёвай сі туа цыі (№ 6)

Запіс рашэння за-
дачы з вучэбнага 
да па мож ніка (№ 1, 
2, 3).
Запіс і па раў нан не 
даў жынь адрэзкаў 
(№ 4)

119 118 Паўтарэнне 
і замацаванне 
вы лі чаль ных 
прыёмаў 

Змацаваць веды аб прыё-
мах складання і ад ні ман-
ня лі каў у межах 20;
паўтарыць па раў нан не 
лі каў 

Вы лі чаль ная дзейнасць у вы-
падку прад стаў ле н ня пры кла-
даў схе ма мі (№ 1).
Са стаў лен не пры кла даў з апо-
рай на мадэлі (№ 2, 5).
Рашэнне задач (№ 3).
Па раў нан не лі каў у межах 20 
(№ 4)

Са стаў лен не пры-
кла даў з апорай на 
мадэль (вагі) (№ 1).
Гульня «Прыкладаў 
многа, адказ адзін» 
(№ 2).
Запіс рашэння за-
дачы з вучэбнага 
да па мож ніка (№ 3).
Гульня «Ланцужок» 
(№ 4)

120 119 Паўтарэнне 
лі каў, фі гур, 
велічынь 

Паўтарыць па раў нан не 
лі каў і велічынь;
распазнаваць геаметрыч-
ныя фі гуры;
рашаць задачы

Абагульненне ве даў аб ліках 
(па раў нан не, складанне, ад ні-
ман не) (№ 2, 5), аб фі гурах (рас-
пазнаванне адрэзкаў, прамых) 
(№ 6), аб ве лічынях (па раў нан-
не даў жынь) (№ 1), аб задачах 
і іх ра шэн ні (№ 3, 4)

Па раў нан не даў-
жынь (№ 1).
Гульня «Знайдзі 
заканамернасць» 
(№ 2).
Запіс рашэння задач 
і пры кла даў з вучэб-
нага да па мож ніка 
(№ 3)
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Матэматыка

Агульная колькасць гадзін — 120

1. Мураўёва, Г. Л. Матэматыка : вучэб. дапам. для 1 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыi з беларус. мовай навучання : 
у 2 ч. / Г. Л. Мураўёва, М. А. Урбан. — Мінск : НІА, 2015.

2. Матэматыка. Рабочы сшытак : вучэб. дапам. для 1 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай навучання : 
у 2 ч. / Г. Л. Мураўёва [i iнш.]. — Мінск : НІА, 2015.

№ 
урока 
і дата 

правя-
дзення

Тэма ўро ка
Коль-
касць 
гадзін

Мэты вывучэння тэмы
Характарыстыка ас ноў ных ві даў 

і спосабаў дзейнасці (з рэкамендуемымі 
прак ты ка ван нямі)

1 2 3 4 5

1 чвэрць (16 г)

Частка 1 (50 г)

Па раў нан не прад ме таў і мност ваў прад ме таў, прасторавыя і часавыя ўяў лен ні (8 г)

1 Колькаснае лі-
чэн не 1—20

1 Фарміраваць уменне вызначаць коль-
касць мност ваў, якія складаюцца 
з 1—20 эле мен таў;
вучыць зна хо дзіць падабенствы і ад-
роз нен ні прад ме таў на аснове ўяў лен-
няў, што маюцца ў дзяцей;
вучыць вызначаць заканамернасць 
у раз мя шчэн ні прад ме таў

Вызначэнне коль кас ці мност ваў 
Знаходжанне падабенстваў і ад роз нен-
няў прад ме таў 
Уста наў лен не за ка на мер нас ці ў раз мя-
шчэн ні прад ме таў 
[1] Ч. 1: урокі 1, 9 (с. 4—5, с. 20—21, 
№ 1—3, 5)
[2] Ч. 1: урокі 1, 9 (с. 3, 11)

2 Колер, форма, 
памер

1 Удакладніць уяў лен ні пра форму, ко-
лер і памер геаметрычных фі гур;
вучыць зна хо дзіць падабенствы і ад-
роз нен ні прад ме таў па форме, колеры, 
памеры;
вучыць класіфікаваць аб’екты па вы-
лучанай улас ці вас ці;
фар мі ра ваць уменне лічыць прадметы 
ў межах 20

Знаходжанне падабенстваў і ад роз нен-
няў прад ме таў па форме, колеры і па-
меры 
Кла сі фі ка цыя аб’ектаў па вылучанай 
уласцівасці
Вызначэнне коль кас ці мност ваў 
Уста наў лен не за ка на мер нас ці ў раз мя-
шчэн ні прад ме таў 
[1] Ч. 1: урокі 2, 3, 4, 5 (с. 6—13)
[2] Ч. 1: урокі 2, 3, 4, 5 (с. 4—7) 

3 Прасторавыя ўяў-
лен ні

1 Удакладніць прасторавыя ўяў лен ні 
«вышэй», «ніжэй», «уверсе», «унізе», 
«злева», «справа», «налева», «направа»;
за ма цоў ваць уменне ад роз ні ваць геа-
метрычныя фі гуры па форме, колеры, 
памеры класіфікаваць іх па вылуча-
най улас ці вас ці;
фар мі ра ваць уменне лічыць прадметы 
ў межах 20

Вызначаць месцазнаходжанне прад ме-
таў у прасторы, напрамку руху
Знаходжанне падабенстваў і ад роз-
нен няў прад ме таў па форме, колеры 
і памеры 
Вызначэнне коль кас ці мност ваў
[1] Ч. 1: урок 6 (с. 14—15)
[2] Ч. 1: урок 6 (с. 8)

4 Часавыя ўяў лен ні 1 Удакладніць часавыя ўяў лен ні «ра-
ней», «пазней», «спачатку», «потым», 
«да», «пасля», пра часткі сутак і поры 
года;
вучыць класіфікаваць прадметы па 
адной і дзвюх улас ці вас цях;
фар мі ра ваць уменне лічыць прадметы 
ў межах 20

Уста наў лен не парадку руху падзей 
Кла сі фі ка цыя прад ме таў па адной 
і дзвюх улас ці вас цях 
Вызначэнне коль кас ці мност ваў 
[1] Ч. 1: урокі 7, 8 (с. 16—19)
[2] Ч. 1: урокі 7, 8 (с. 9—10)

5 Парадкавае лі-
чэн не

1 Вучыць вы ка рыс тоў ваць парадкавыя 
лічэбнікі ў працэсе лі чэн ня;
вучыць упарадкоўваць прадметы па 
памеры;
удакладняць прасторавыя і часавыя 
ўяў лен ні;
фар мі ра ваць уменне класіфікаваць 
прадметы па адной і дзвюх улас ці-
вас цях

Лічэнне з дапамогай парадкавых лі чэб-
ні каў
Упарадкоўванне прад ме таў па памеры
Вызначэнне месцазнаходжання прад ме-
таў у прасторы, напрамку руху
Кла сі фі ка цыя прад ме таў па адной 
і дзвюх улас ці вас цях
[1] Ч. 1: урокі 10—11 (с. 22—25)
[2] Ч. 1: урокі 10—11 (с. 12—13)
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1 2 3 4 5

6 Столькі ж. 
Больш. Менш 

1 Вучыць уста наў лі ваць узаемна адназ-
начную адпаведнасць паміж эле мен-
та мі двух мност ваў;
удакладняць прасторавыя ўяў лен ні;
фар мі ра ваць уменне весці лі чэн не 
коль кас ны мі і парадкавымі лі чэб ні-
ка мі;
фар мі ра ваць уменне класіфікаваць 
прадметы па адной і дзвюх улас ці-
вас цях 

Уста наў лен не ўзаемна адназначнай 
ад па вед нас ці паміж эле мен та мі двух 
мност ваў 
Лічэнне коль кас ны мі і парадкавымі лі-
чэб ні ка мі
Кла сі фі ка цыя прад ме таў па адной 
і дзвюх улас ці вас цях
[1] Ч. 1: урок 12 (с. 26—27)
[2] Ч. 1: урок 12 (с. 14)

7 Больш на. 
Менш на 

1 Вучыць уста наў лі ваць ад но сіны 
«больш на», «менш на»;
вучыць ураўноўваць коль кас ці мност-
ваў рознымі спо са ба мі;
вучыць складаць апавяданне па сю-
жэтных малюнках з выкарыстаннем 
слоў «было», «стала» і колькасных 
даных;
фар мі ра ваць уменне лічыць прадметы 
ў межах 20

Уста наў лен не ўзаемна адназначнай 
ад па вед нас ці паміж эле мен та мі двух 
мност ваў 
Ураўноўванне колькасцей мност ваў 
рознымі спо са ба мі
Складанне апавядання па сюжэтных 
малюнках з выкарыстаннем слоў «бы-
ло», «стала» і колькасных даных;
Вызначэнне лі ку мност ваў 
[1] Ч. 1: урокі 13—14 (с. 28—31)
[2] Ч. 1: урокі 13—14 (с. 15—16)

8 Замацаванне 1 Замацоўваць уменне весці лі чэн не 
коль кас ны мі і парадкавымі лі чэб ні-
ка мі;
за ма цоў ваць уменне параўноўваць лі-
кі мност ваў;
за ма цоў ваць уменне класіфікаваць 
прадметы па адной і дзвюх улас ці-
вас цях; 
за ма цоў ваць прасторавыя і часавыя 
ўяў лен ні; 
вучыць складаць апавяданне па сю-
жэтных малюнках з выкарыстаннем 
слоў «было», «стала» і колькасных 
даных

Лічэнне прад ме таў з дапамогай коль-
касных і парадкавых лі чэб ні каў 
Па раў нан не лі ку мност ваў 
Кла сі фі ка цыя геаметрычных фі гур па 
адной і дзвюх улас ці вас цях
Вызначэнне месцазнаходжання прад-
ме таў у прасторы, напрамку руху, па-
радку падзей
Складанне апавядання па сюжэтных 
малюнках з выкарыстаннем слоў «бы-
ло», «стала» і колькасных даных
[1] Ч. 1: урокі 15—16 (с. 32—35)
[2] Ч. 1: урокі 15—16 (с. 17—18)

Адназначныя лі кі (42 г)

9 Многа. Адзін 1 Вучыць карыстацца паняццямі 
«адзін» і «многа» для характарыстыкі 
коль кас ці мност ваў, якія складаюцца 
з аднаго ці з некалькіх эле мен таў;
фар мі ра ваць уменне лічыць прадметы 
ў межах 20;
фар мі ра ваць уменне параўноўваць 
коль кас ці мност ваў

Характарыстыка коль кас ці мност ваў, 
якія складаюцца з аднаго ці з некалькіх 
эле мен таў
Лічэнне прад ме таў у межах 20
Па раў нан не коль кас ці мност ваў 
[1] Ч. 1: урок 17 (с. 36—37) 
[2] Ч. 1: урок 17 (с. 19)

10 Лік і лічба 1 1 Пазнаёміць з лі кам і лічбай 1;
фар мі ра ваць уменне лічыць прадметы 
ў межах 20;
вучыць складаць апавяданне па сю-
жэтных малюнках з выкарыстаннем 
слоў «было», «стала» і колькасных 
даных

Абазначэнне коль кас ці мноства, якое 
складаецца з элемента, лі кам 1
Лічэнне прад ме таў у межах 20
Складанне апавядання па сюжэтных 
малюнках з выкарыстаннем слоў «бы-
ло», «стала» і колькасных даных
[1] Ч. 1: урок 18 (с. 38—39) 
[2] Ч. 1: урок 18 (с. 20)

11 Лік і лічба 2 1 Паказаць спосабы ўтва рэн ня лі каў 1 
і 2;
пазнаёміць з лі кам і лічбай 2;
фар мі ра ваць уменне лічыць прадметы 
ў межах 20;
вучыць складаць апавяданне па сю-
жэтных малюнках з коль кас ны мі да-
ны мі

Абазначэнне коль кас ці мноства, якое 
складаецца з двух эле мен таў, лі кам 2
Лічэнне прад ме таў у межах 20
Складанне апавядання па сюжэтных 
малюнках з коль кас ны мі да ны мі
[1] Ч. 1: урок 19 (с. 40—41) 
[2] Ч. 1: урок 19 (с. 21)
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12 Знакі «+», «–», 
«=»

1 Пазнаёміць са зна ка мі «+», «–» і «=»;
вучыць чытаць і за піс ваць лі ка выя 
выразы і роў нас ці, якія адпавядаюць 
практычным дзеянням з наглядным 
матэрыялам;
фар мі ра ваць уменне лічыць прадметы 
ў межах 20;
вучыць складаць апавяданне па сю-
жэтных малюнках з коль кас ны мі да-
ны мі

Складанне і запіс лі ка вых выразаў і роў-
нас цей, якія адпавядаюць практычным 
дзеянням з наглядным матэрыялам
Лічэнне прад ме таў у межах 20
Складанне апавядання па сюжэтных 
малюнках з коль кас ны мі да ны мі
[1] Ч. 1: урок 20 (с. 42—43)
[2] Ч. 1: урок 20 (с. 22)

13 Лік і лічба 3 1 Паказаць спосабы ўтва рэн ня лі каў 3 
і 2;
пазнаёміць з лі кам і лічбай 3;
вучыць чытаць і за піс ваць лі ка выя 
выразы і лі ка выя роў нас ці з лі камі 1, 
2 і 3;
пазнаёміць з паняццем «суседзі ліку»;
фар мі ра ваць уменне лічыць прадметы 
ў межах 20;
вучыць складаць апавяданне па сю-
жэтным малюнку з коль кас ны мі да-
ны мі 

Абазначэнне коль кас ці мноства, якое 
складаецца з трох эле мен таў, лі кам 3
Са стаў лен не і запіс лі ка вых выразаў 
і роў нас цей з лі камі 1, 2, 3
Вызначэнне су се дзяў лі ку 2 
Лічэнне прад ме таў у межах 20
Складанне апавядання па сюжэтных 
малюнках з коль кас ны мі да ны мі 
[1] Ч. 1: урок 21 (с. 44—45) 
[2] Ч. 1: урок 21 (с. 23)

14 Састаў лі ку 3. 
Складанне і ад ні-
ман не на прак-
тычнай аснове

1 Пазнаёміць з саставам лі ку 3;
практыкаваць у са стаў лен ні роў нас-
цей з лі камі 1, 2 і 3;
вучыць вы ка рыс тоў ваць схематыч-
ную нагляднасць для абгрунтавання 
выбару арыфметычнага дзеяння

Са стаў лен не схем і лі ка вых роў нас цей, 
якія ілюструюць са стаў лі ку 3 
Уста наў лен не ад па вед нас ці паміж схе-
май, малюнкам і матэматычным за-
пі сам
[1] Ч. 1: урок 22 (с. 46—47)
[2] Ч. 1: урок 22 (с. 24)

15 Лік і лічба 4 1 Паказаць спосабы ўтва рэн ня лі каў 4 
і 3;
пазнаёміць з лі кам і лічбай 4;
практыкаваць у са стаў лен ні лі ка вых 
роў нас цей з лі кам і лічбай 4;
вучыць вы ка рыс тоў ваць схематыч-
ную нагляднасць для абгрунтавання 
выбару арыфметычнага дзеяння

Абазначэнне коль кас ці мноства, якое 
складаецца з чатырох эле мен таў, лі-
кам 4
Са стаў лен не і запіс лі ка вых выразаў 
і роў нас цей з лі камі 2, 3 і 4
Уста наў лен не ад па вед нас ці паміж схе-
май, малюнкам і матэматычным за-
пі сам
[1] Ч. 1: урок 23 (с. 48—49)
[2] Ч. 1: урок 23 (с. 25)

16 Састаў лі ку 4. 
Складанне і ад ні-
ман не на прак-
тычнай аснове

1 Пазнаёміць з саставам лі ку 4;
практыкаваць у са стаў лен ні роў нас-
цей з лі камі 1, 2, 3 і 4;
вучыць вы ка рыс тоў ваць схематыч-
ную нагляднасць для абгрунтавання 
выбару арыфметычнага дзеяння 

Са стаў лен не схем і лі ка вых роў нас цей, 
якія ілюструюць са стаў лі ку 4 
Уста наў лен не ад па вед нас ці паміж схе-
май, малюнкам і матэматычным за-
пі сам
[1] Ч. 1: урок 24 (с. 50—51)
[2] Ч. 1: урок 24 (с. 26)

17 Замацаванне 1 Замацоўваць:
уменне весці лі чэн не коль кас ны мі 
і парадкавымі лі чэб ні ка мі;
уменне са стаўляць і за піс ваць роў нас-
ці з лі камі 1, 2, 3 і 4; 
веданне саставу вывучаных лі каў;
уменне вы ка рыс тоў ваць схематыч-
ную нагляднасць для абгрунтавання 
выбару арыфметычнага дзеяння 

Характарыстыка коль кас ці мност ваў, 
якія складаюцца з аднаго ці з некалькіх 
эле мен таў 
Са стаў лен не і запіс лікавай роў нас ці
Уста наў лен не ад па вед нас ці паміж схе-
май, малюнкам і матэматычным за-
пі сам
Метадычныя рэкамендацыі да ўро ка 
прапануюцца ў вучэбна-метадычным 
да па мож ні ку для нас таў ні ка «Матэма-
тыка ў 1 класе» (2015 г.) 



101

Працяг

© НМУ «Нацыянальны інстытут адукацыі», 2015
© ТДА «Аверсэв», 2015

1 2 3 4 5

2 чвэрць (32 г)

18 Знакі «<», «>» 1 Пазнаёміць з абазначэннем ад но сін 
«больш» і «менш» з дапамогай знакаў 
«>», «<»;
пазнаёміць з за пі самі, са стаўленымі 
з лі каў і знакаў «>», «<»;
практыкаваць за піс ваць роў нас ці з лі-
камі 1, 2, 3 і 4;
вучыць суадносіць малюнак, схему 
і матэматычны запіс

Па раў нан не лі каў на матэматычнай 
аснове
Са стаў лен не і запіс роў нас цей і ня роў-
нас цей
Уста наў лен не ад па вед нас ці паміж схе-
май, малюнкам і матэматычным за-
пі сам
[1] Ч. 1: урок 25 (с. 52—53) 
[2] Ч. 1: урок 25 (с. 27)

19 Лік і лічба 5 1 Пазнаёміць з лі кам і лічбай 5;
практыкаваць у са стаў лен ні лі ка вых 
роў нас цей з лі кам 5;
вучыць ставіць у адпаведнасць сюжэт-
наму малюнку схему і матэматычны 
запіс

Абазначэнне коль кас ці мноства, якое 
складаецца з пяці эле мен таў, лі кам 5
Са стаў лен не і запіс лі ка вых выразаў 
і роў нас цей 
Уста наў лен не ад па вед нас ці паміж схе-
май, малюнкам і матэматычным за-
пі сам
[1] Ч. 1: урок 26 (с. 54—55)
[2] Ч. 1: урок 26 (с. 28)

20 Састаў лі ку 5 1 Пазнаёміць з саставам лі ку 5;
практыкаваць у па раў нан ні лі каў ад 1 
да 5 на практычнай аснове;
вучыць са стаўляць і за піс ваць лі ка-
выя роў нас ці і ня роў нас ці з лі камі 1, 
2, 3, 4 і 5;
вучыць уста наў лі ваць адпаведнасць 
паміж схемай і сюжэтным малюнкам

Са стаў лен не схем і лі ка вых роў нас цей, 
якія ілюструюць са стаў лі ку 5
Па раў нан не лі каў на практычнай ас-
нове
Са стаў лен не лі ка вых роў нас цей і ня-
роў нас цей
Уста наў лен не ад па вед нас ці паміж схе-
май, малюнкам і матэматычным за-
пі сам
[1] Ч. 1: урок 27 (с. 56— 57)
[2] Ч. 1: урок 27 (с. 29)

21  Складанне і ад-
ні ман не ў межах 
5 на практычнай 
аснове 

1 Вучыць выконваць складанне і ад ні-
ман не ў межах 5 на практычнай ас-
нове;
за ма цоў ваць веданне саставу лі ку 5;
практыкаваць у па раў нан ні лі каў ад 1 
да 5 на практычнай аснове; 
вучыць уста наў лі ваць адпаведнасць 
паміж схемай і сюжэтным малюнкам

Выкананне дзе ян няў складання і ады-
мання на практычнай аснове
Са стаў лен не схем і лі ка вых роў нас цей, 
якія ілюструюць са стаў лі ку 5
Па раў нан не лі каў на практычнай ас-
нове, са стаў лен не лі ка вых роў нас цей 
і ня роў нас цей
Уста наў лен не ад па вед нас ці паміж схе-
май, малюнкам і матэматычным за-
пі сам
Метадычныя рэкамендацыі да ўро ка 
прапануюцца ў вучэбна-метадычным 
да па мож ні ку для нас таў ні ка «Матэма-
тыка ў 1 класе» (2015 г.)

22 Павялічыць на 1. 
Паменшыць на 1

1 Абагуліць пра ві ла ўтва рэн ня наступ-
нага лі ку шляхам павелі чэн ня на 1 
і папярэдняга лі ку шляхам памяншэн-
ня на 1;
удасканальваць уменне параўноўваць 
лі кі ад 1 да 5;
за ма цоў ваць веды саставу лі каў ад 2 
да 5

Павелі чэн не і памяншэнне лі каў на 1
Па раў нан не лі каў на практычнай асно-
ве, са стаў лен не і запіс лі ка вых роў нас-
цей і ня роў нас цей
Са стаў лен не і запіс лі ка вых роў нас-
цей, якія ілюструюць склад вывучаных 
лі каў
[1] Ч. 1: урок 28 (с. 58—59)
[2] Ч. 1: урок 28 (с. 30)

23 У парадку павелі-
чэн ня, у парадку 
памяншэння

1 Пазнаёміць з паняццямі «у парадку 
па велі чэн ня», «у парадку памяншэн-
ня»;
практыкаваць ва ўпарадкаванні лі каў;
за ма цоў ваць веды саставу вывучаных 
лі каў; 

Упарадкаванне лі каў
Па раў нан не лі каў на аснове парадку 
следавання лі каў у натуральным радзе
Са стаў лен не і запіс лі ка вых роў нас-
цей, якія ілюструюць склад вывучаных 
лі каў
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рыхтаваць да ўвядзення простай 
арыфметычнай задачы

Складанне апавядання па сюжэтных 
малюнках і апорных словах з выкары-
станнем колькасных даных
Абгрунтаванне выбару арыфметычна-
га дзеяння з дапамогай схематычнай 
на гляднасці 
[1] Ч. 1: урок 29 (с. 60—61)
[2] Ч. 1: урок 29 (с. 31)

24 Замацаванне 1 Замацоўваць уменне называць лі кі 
ў парадку павелі чэн ня і ў парадку 
памяншэння;
за ма цоў ваць веды саставу вывучаных 
лі каў;
за ма цоў ваць уменне параўноўваць лі-
кі ад 1 да 5, са стаўляць роў нас ці і ня-
роў нас ці з вы ву ча ны мі лі камі

Упарадкаванне лі каў
Па раў нан не лі каў на аснове парадку 
следавання лі каў у натуральным радзе
Са стаў лен не і запіс лі ка вых роў нас цей 
і ня роў нас цей
Уста наў лен не ад па вед нас ці паміж схе-
май, малюнкам і матэматычным за пі сам
Метадычныя рэкамендацыі да ўро ка 
прапануюцца ў вучэбна-метадычным 
да па мож ні ку для нас таў ні ка «Матэма-
тыка ў 1 класе» (2015 г.)

25 Лік і лічба 6 1 Пазнаёміць з лі кам і лічбай 6; 
практыкаваць у са стаў лен ні лі ка вых 
роў нас цей з лі кам 6
за ма цоў ваць уменне называць лі кі 
ў парадку павелі чэн ня і ў парадку 
памяншэння;
рыхтаваць да ўвядзення простай 
арыфметычнай задачы

Абазначэнне коль кас ці мноства, якое 
складаецца з шасці эле мен таў, лі кам 6
Са стаў лен не і запіс лі ка вых роў нас цей 
з лі кам 6
Упарадкаванне лі каў
Складанне апавядання па сюжэтных 
малюнках і апорных словах з выкары-
станнем колькасных даных
Абгрунтаванне выбару арыфметычна-
га дзеяння з дапамогай схематычнай 
нагляднасці
[1] Ч. 1: урок 30 (с. 62—63)
[2] Ч. 1: урок 30 (с. 32) 

26 Састаў лі ку 6 1 Пазнаёміць з саставам лі ку 6;
практыкаваць у па раў нан ні лі каў ад 
1 да 6;
вучыць за піс ваць лі ка выя роў нас ці 
і ня роў нас ці з лі камі ад 1 да 6;
за ма цоў ваць уменне класіфікаваць 
прадметы па дзвюх улас ці вас цях

Са стаў лен не і запіс лі ка вых роў нас цей, 
якія ілюструюць са стаў лі ку 6
Па раў нан не лі каў на аснове парадку 
следавання лі каў у натуральным радзе
Кла сі фі ка цыя прад ме таў па дзвюх 
улас ці вас цях
[1] Ч. 1: урок 31 (с. 64—65)
[2] Ч. 1: урок 31 (с. 33)

27 Складанне і ад-
ні ман не ў межах 
шасці на прак-
тычнай аснове

1 Практыкаваць у выкананні складання 
і ад ні ман ня лі каў у межах шасці на 
практычнай аснове; 
за ма цоў ваць веды саставу вывучаных 
лі каў;
замацоўваць уменне называць лі кі 
ў парадку павелі чэн ня і ў парадку 
памяншэння;
рыхтаваць да ўвядзення простай 
арыфметычнай задачы

Выкананне дзе ян няў складання і ад ні-
ман ня на практычнай аснове 
Са стаў лен не і запіс лі ка вых роў нас цей, 
якія ілюструюць са стаў вывучаных лі-
каў
Упарадкаванне лі каў
Складанне апавядання па сюжэтных 
малюнках і апорных словах з выкары-
станнем колькасных даных
[1] Ч. 1: урок 32 (с. 66—67)
[2] Ч. 1: урок 32 (с. 34)

28 Лік і лічба 7 1 Пазнаёміць з лі кам і лічбай 7;
практыкаваць у са стаў лен ні лі ка вых 
роў нас цей з лі кам 7;
замацоўваць уменне называць лі кі 
ў парадку павелі чэн ня і ў парадку 
памяншэння;
вучыць складаць апавяданне па сю-
жэтных малюнках і апорных словах 
з выкарыстаннем колькасных даных

Абазначэнне коль кас ці мноства, якое 
складаецца з сямі эле мен таў, лі кам 7
Са стаў лен не лі ка вых роў нас цей з вы-
ву ча ны мі лі камі
Упарадкаванне лі каў
Складанне апавядання з выкарыстан-
нем колькасных даных
[1] Ч. 1: урок 33 (с. 68—69)
[2] Ч. 1: урок 33 (с. 35)
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29 Састаў лі ку 7 1 Пазнаёміць з саставам лі ку 6;
практыкаваць у па раў нан ні лі каў ад 
1 да 7;
вучыць са стаўляць лі ка выя роў нас ці 
і ня роў нас ці з лі камі ад 1 да 7;
рыхтаваць да ўвядзення простай 
арыфметычнай задачы

Са стаў лен не і запіс лі ка вых роў нас цей, 
якія ілюструюць са стаў лі ку 7
Па раў нан не лі каў на практычнай ас-
нове
Складанне апавядання па сюжэтных 
малюнках і апорных словах з выкары-
станнем колькасных даных
Абгрунтаванне выбару арыфметычна-
га дзеяння з дапамогай схематычнай 
нагляднасці
[1] Ч. 1: урок 34 (с. 70—71)
[2] Ч. 1: урок 34 (с. 36)

30 Складанне і ад-
ні ман не ў межах 
сямі на практыч-
най аснове

1 Практыкаваць у выкананні складан-
ня і ад ні ман ня лі каў у межах сямі на 
практычнай аснове;
практыкаваць у па раў нан ні лі каў ад 
1 да 7;
за ма цоў ваць веды саставу лі ку 7;
за ма цоў ваць уменне называць лі кі 
ў парадку павелі чэн ня і ў парадку 
памяншэння;
вучыць складаць апавяданне з коль-
кас ны мі да ны мі па прадметнай і схе-
матычнай ілюстрацыі 

Выкананне дзе ян няў складання і ад ні-
ман ня на практычнай аснове
Са стаў лен не схем і лі ка вых роў нас цей, 
якія ілюструюць са стаў вывучаных лі-
каў
Упарадкаванне лі каў
Складанне апавядання з выкарыстан-
нем колькасных даных
[1] Ч. 1: урок 35 (с. 72—73)
[2] Ч. 1: урок 35 (с. 37)

31 
32

Замацаванне 2 За ма цоў ваць веды саставу вывучаных 
лі каў;
фар мі ра ваць уменне выконваць скла-
данне і ад ні ман не лі каў на практыч-
най аснове;
за ма цоў ваць уменне параўноўваць лі-
кі ад 1 да 7;
за ма цоў ваць уменне называць лі кі 
ў парадку павелі чэн ня і ў парадку 
памяншэння;
рыхтаваць да ўвядзення простай 
арыфметычнай задачы

Са стаў лен не і запіс лі ка вых роў нас цей, 
якія ілюструюць са стаў вывучаных лі-
каў
Выкананне дзе ян няў складання і ад ні-
ман ня на практычнай аснове
Па раў нан не лі каў на практычнай асно-
ве, на аснове парадку следавання лі каў 
у натуральным радзе 
Упарадкаванне лі каў
Складанне апавядання па сюжэтных 
малюнках і апорных словах з выкары-
станнем колькасных даных
Метадычныя рэкамендацыі да ўро ка 
прапануюцца ў вучэбна-метадычным 
да па мож ні ку для нас таў ні ка «Матэма-
тыка ў 1 класе» (2015 г.)

33 Структура за-
дачы. Задачы, 
якія раскрываюць 
сэнс дзеяння 
складання 

1 Пазнаёміць са структурай задачы 
(умова, пытанне, рашэнне, адказ);
фар мі ра ваць уменне рашаць задачы, 
якія раскрываюць сэнс аперацыі скла-
дання; 
за ма цоў ваць уменне павялічваць і па-
мяншаць лі кі на 1;
за ма цоў ваць уменне называць су се-
дзяў вывучаных лі каў 

Аналіз тэксту задачы
Абгрунтаванне выбару арыфметыч-
нага дзеяння 
Выкананне дзе ян няў складання і ад ні-
ман ня на аснове павелі чэн ня і памян-
шэння лі каў на 1
Вывучэнне су се дзяў вывучаных лі каў
[1] Ч. 1: урок 36 (с. 74—75)
[2] Ч. 1: урок 36 (с. 38)

34 Задачы, якія рас-
крываюць сэнс 
дзеяння ад ні-
мання

1 Фарміраваць уменне рашаць задачы, 
якія раскрываюць сэнс дзеяння ад-
ні ман ня;
за ма цоў ваць уменне выдзяляць струк-
турныя кампаненты задачы;
за ма цоў ваць уменне параўноўваць лі-
кі ад 1 да 7;
фар мі ра ваць уменне выконваць скла-
данне і ад ні ман не лі каў на практыч-
най аснове 

Аналіз тэксту задачы
Абгрунтаванне выбару арыфметыч-
нага дзеяння 
Па раў нан не лі каў на практычнай ас-
нове 
Выкананне дзе ян няў складання і ад ні-
ман ня на практычнай аснове 
[1] Ч. 1: урок 37 (с. 76—77)
[2] Ч. 1: урок 37 (с. 39)
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35 Лік і лічба 8 1 Пазнаёміць з лі кам і лічбай 8;
практыкаваць у са стаў лен ні лі ка вых 
роў нас цей з лі кам 8;
за ма цоў ваць уменне называць лі кі 
ў парадку павелі чэн ня і ў парадку 
памяншэння;
фар мі ра ваць уменне рашаць простыя 
задачы, якія раскрываюць сэнс дзе ян-
няў складання і ад ні ман ня

Абазначэнне коль кас ці мноства, якое 
складаецца з васьмі эле мен таў, лі кам 8
Са стаў лен не лі ка вых роў нас цей з вы-
ву ча ны мі лі камі
Упарадкаванне лі каў
Рашэнне простызх задач, якія раскры-
ваюць сэнс дзе ян няў складання і ад ні-
ман ня
[1] Ч. 1: урок 38 (с. 78—79)
[2] Ч. 1: урок 38 (с. 40)

36 Састаў лі ку 8 1 Пазнаёміць з саставам лі ку 8;
практыкаваць у па раў нан ні лі каў ад 
1 да 8;
вучыць за піс ваць лі ка выя роў нас ці 
і ня роў нас ці з лі камі ад 1 да 8;
за ма цоў ваць уменне рашаць задачы, 
якія раскрываюць сэнс дзе ян няў скла-
дання і ад ні ман ня

Са стаў лен не і запіс лі ка вых роў нас цей, 
якія ілюструюць са стаў лі ку 8
Па раў нан не лі каў на практычнай асно-
ве і на аснове парадку следавання лі каў 
у натуральным радзе
Рашэнне простых задач, якія раскры-
ваюць сэнс дзе ян няў складання і ад ні-
ман ня
[1] Ч. 1: урок 39 (с. 80—81)
[2] Ч. 1: урок 39 (с. 41)

37 Складанне і ад-
ні ман не ў межах 
васьмі на прак-
тычнай аснове 

1 Практыкаваць у выкананні складання 
і ад ні ман ня на практычнай аснове; 
пазнаёміць з кароткім за пі сам задачы; 
фар мі ра ваць уменне рашаць простыя 
задачы, якія раскрываюць сэнс дзе ян-
няў складання і ад ні ман ня

Выкананне дзе ян няў складання і ад ні-
ман ня на практычнай аснове і на аснове 
парадку следавання лі каў у натураль-
ным радзе
Суаднясенне тэксту задачы і карот-
кага запісу
Рашэнне простых задач, якія раскры-
ваюць сэнс дзе ян няў складання і ад ні-
ман ня 
[1] Ч. 1: урок 40 (с. 82—83)
[2] Ч. 1: урок 40 (с. 42)

38
39

Замацаванне 2 Замацоўваць веды саставу вывучаных 
лі каў;
фар мі ра ваць уменне выконваць скла-
данне і ад ні ман не лі каў на практыч-
най на аснове;
за ма цоў ваць уменне называць лі кі ад 
1 да 8;
фар мі ра ваць уменне рашаць простыя 
задачы, якія раскрываюць сэнс дзе ян-
няў складання і ад ні ман ня

Са стаў лен не і запіс лі ка вых роў нас цей, 
якія ілюструюць са стаў вывучаных лі-
каў
Выкананне дзе ян няў складання і ад ні-
ман ня на практычнай аснове і на аснове 
парадку следавання лі каў у натураль-
ным радзе
Па раў нан не лі каў на практычнай асно-
ве і на аснове парадку следавання лі каў 
у натуральным радзе
Рашэнне простых задач, якія раскры-
ваюць сэнс дзе ян няў складання і ад ні-
ман ня
Метадычныя рэкамендацыі да ўро ка 
прапануюцца ў вучэбна-метадычным 
да па мож ні ку для нас таў ні ка «Матэма-
тыка ў 1 класе» (2015 г.)

40 Лік і лічба 9 1 Пазнаёміць з лі кам і лічбай 9; 
практыкаваць у са стаў лен ні лі ка вых 
роў нас цей з лі кам 9;
фар мі ра ваць уменне выконваць скла-
данне і ад ні ман не на практычнай ас-
нове і на аснове парадку следавання 
лі каў у натуральным радзе;
фар мі ра ваць уменне рашаць простыя 
задачы, якія раскрываюць сэнс дзе ян-
няў складання і ад ні ман ня

Абазначэнне коль кас ці мноства, якое 
складаецца з дзевяці эле мен таў, лі кам 9 
Выкананне дзе ян няў складання і ад ні-
ман ня на практычнай аснове і на аснове 
парадку следавання лі каў у натураль-
ным радзе
Рашэнне простых задач, якія раскры-
ваюць сэнс дзе ян няў складання і ад ні-
ман ня
[1] Ч. 1: урок 41 (с. 84—85)
[2] Ч. 1: урок 41 (с. 43)
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41 Састаў лі ку 9 1 Пазнаёміць з саставам лі ку 9;
практыкаваць у па раў нан ні лі каў ад 1 
да 9 на прадметнай аснове і на аснове 
ве даў саставу лі каў;
вучыць за піс ваць лі ка выя роў нас ці 
і ня роў нас ці з лі камі ад 1 да 9;
фар мі ра ваць уменне рашаць простыя 
задачы, якія раскрываюць сэнс дзе ян-
няў складання і ад ні ман ня

Са стаў лен не схем і лі ка вых роў нас цей, 
якія ілюструюць са стаў лі ку 9
Параўнанне лі каў на прадметнай асно-
ве і на аснове ве даў саставу лі каў
Рашэнне простых задач, якія раскры-
ваюць сэнс дзе ян няў складання і ад ні-
ман ня
[1] Ч. 1: урок 42 (с. 86—87)
[2] Ч. 1: урок 42 (с. 44)

42 Складанне і ад-
ні ман не ў межах 
дзевяці на прак-
тычнай аснове 

1 Практыкаваць у выкананні складан-
ня і ад ні ман ня лі каў на практычнай 
аснове; 
практыкаваць у па раў нан ні лі каў ад 
1 да 9;
фар мі ра ваць уменне рашаць простыя 
задачы, якія раскрываюць сэнс дзе ян-
няў складання і ад ні ман ня

Выкананне дзе ян няў складання і ад ні-
ман ня на практычнай аснове і на аснове 
парадку следавання лі каў у натураль-
ным радзе
Па раў нан не лі каў
Рашэнне простых задач, якія раскры-
ваюць сэнс дзе ян няў складання і ад ні-
ман ня
[1] Ч. 1: урок 43 (с. 88—89)
[2] Ч. 1: урок 43 (с. 45)

43 Задачы, якія рас-
крываюць сэнс 
дзеяння скла-
дання са словамі 
«столькі ж»

1 Фарміраваць уменне рашаць прос тыя 
задачы, якія раскрываюць сэнс дзеян-
ня складання, са словамі «столь кі ж»;
практыкаваць у выкананні складан-
ня і ад ні ман ня лі каў на практычнай 
аснове;
практыкаваць у па раў нан ні лі каў ад 
1 да 9

Рашэнне простых задач, якія раскрыва-
юць сэнс дзеяння складання, са словамі 
«столькі ж»
Выкананне дзе ян няў складання і ад ні-
ман ня на аснове парадку следавання 
лі каў у натуральным радзе
Па раў нан не лі каў і зна чэн няў выразаў
[1] Ч. 1: урок 44 (с. 90—91)
[2] Ч. 1: урок 44 (с. 46)

44 Замацаванне 1 Замацоўваць веды саставу вывучаных 
лі каў;
фар мі ра ваць уменне выконваць скла-
данне і ад ні ман не лі каў на практыч-
най аснове;
за ма цоў ваць уменне параўноўваць лі-
кі ад 1 да 9;
фар мі ра ваць уменне рашаць задачы 
вывучаных ві даў

Са стаў лен не і запіс лі ка вых роў нас цей, 
якія ілюструюць са стаў вывучаных лі-
каў
Выкананне дзе ян няў складання і ад ні-
ман ня на практычнай аснове 
Па раў нан не лі каў
Рашэнне простых задач вывучаных ві-
даў
[1] Ч. 1: урок 45 (с. 92—93)
[2] Ч. 1: урок 45 (с. 47)

45 Лік і лічба 0 1 Пазнаёміць з лі кам і лічбай 0; 
вызначыць месца лі ку 0 у радзе цэлых 
неадмоў ных лі каў;
практыкаваць у па раў нан ні лі каў ад 
0 да 9;
фар мі ра ваць уменне рашаць задачы 
вывучаных ві даў 

Абазначэнне коль кас ці мноства, якое не 
ўтрымлівае ніводнага элемента, лі кам 0
Вызначэнне месца лі ку 0 у радзе лі каў
Па раў нан не вывучаных лі каў з лі кам 0 
Выкананне дзе ян няў складання і ад ні-
ман ня на практычнай аснове 
Рашэнне простых задач вывучаных ві-
даў
[1] Ч. 1: урок 46 (с. 94—95)
[2] Ч. 1: урок 46 (с. 48)

46 Складанне і ад-
ні ман не з нулём 
на практычнай 
аснове

1 Пазнаёміць з выпадкамі складання 
і ад ні ман ня з лі кам 0;
вучыць параўноўваць лі кі на аснове 
ве даў саставу лі ку; 
фар мі ра ваць уменне рашаць простыя 
задачы вывучаных ві даў

Выкананне дзе ян няў складання і ад ні-
ман ня з лі кам 0 на практычнай аснове 
Па раў нан не лі каў на аснове ве даў са-
ставу лі каў
Рашэнне простых задач вывучаных ві-
даў
[1] Ч. 1: урок 47 (с. 96—97)
[2] Ч. 1: урок 47 (с. 49)
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47
48
49
50

Замацаванне 4 Абагуліць веды, атрыманыя пры вы-
ву чэн ні нумарацыі лі каў першага 
дзясятка;
за ма цоў ваць веды саставу вывучаных 
лі каў;
за ма цоў ваць уменне выконваць скла-
данне і ад ні ман не ў межах дзевяці на 
практычнай аснове;
за ма цоў ваць уменне параўноўваць 
вывучаныя лікі;
фар мі ра ваць уменне рашаць задачы 
вывучаных ві даў

Упарадкаванне лі каў, павелі чэн не і па-
мяншэнне лі каў на 1
Па раў нан не лі каў на практычнай асно-
ве, на аснове парадку следавання лі каў 
у натуральным радзе, саставу лі каў 
Выкананне дзе ян няў складання і ад ні-
ман ня на практычнай аснове, на аснове 
парадку следавання лі каў у натураль-
ным радзе
Рашэнне простых задач вывучаных ві-
даў
[1] Ч. 1: урокі 48—50 (с. 98—103)
[2] Ч. 1: урокі 48—50 (с. 50—52)

3 чвэрць (36 г)

Частка 2 (70 г)

Двухзначныя лі кі да 20 (60 г)

51 Лік 10 1 Пазнаёміць з утварэннем і абазначэн-
нем лі ку 10, паняццем «дзясятак»;
разгледзець разнастайныя выпадкі 
саставу лі ку 10;
вучыць за піс ваць лі ка выя роў нас ці 
і ня роў нас ці з лі кам 10;
за ма цоў ваць уменне рашаць простыя 
задачы вывучаных ві даў 

Абазначэнне коль кас ці мноства, якое 
складаецца з дзесяці эле мен таў, лі кам 
10
Са стаў лен не і запіс лі ка вых роў нас цей, 
якія ілюструюць са стаў лі ку 10
Па раў нан не лі каў і зна чэн няў лі ка вых 
выразаў
Рашэнне простых задач вывучаных ві-
даў
[1] Ч. 2: урок 51 (с. 4—5)
[2] Ч. 2: урок 51 (с. 3)

52 Лік 11 1 Пазнаёміць з утварэннем, абазначэн-
нем і дзесятковым саставам лі ку 11;
вучыць складаць і аднімаць лі кі на 
аснове дзесятковага саставу;
вучыць за піс ваць лі ка выя роў нас ці 
і ня роў нас ці з лі кам 11;
за ма цоў ваць уменне рашаць простыя 
задачы вывучаных ві даў

Абазначэнне коль кас ці мноства, якое 
складаецца з адзінаццаці эле мен таў, 
лі кам11
Выкананне дзе ян няў складання і ад ні-
ман ня на аснове дзесятковага саставу 
лі ку 11
Выкананне дзе ян няў складання і ад ні-
ман ня на практычнай аснове і на аснове 
парадку следавання лі каў у натураль-
ным радзе
Рашэнне простых задач вывучаных ві-
даў
[1] Ч. 2: урок 52 (с. 6—7)
[2] Ч. 2: урок 52 (с. 4)

53 Лік 12 1 Пазнаёміць з утварэннем, абазначэн-
нем і дзесятковым саставам лі ку 12;
вучыць складаць і аднімаць лі кі на 
аснове дзесятковага саставу;
за ма цоў ваць уменне рашаць простыя 
задачы вывучаных ві даў

Абазначэнне коль кас ці мноства, якое 
складаецца з дванаццаці эле мен таў, лі-
кам 12 
Выкананне дзе ян няў складання і ад ні-
ман ня на аснове дзесятковага саставу 
лі ку 12
Рашэнне простых задач вывучаных ві-
даў
[1] Ч. 2: урок 53 (с. 8—9)
[2] Ч. 2: урок 53 (с. 5)

54 Лік 13 1 Пазнаёміць з утварэннем, абазначэн-
нем і дзесятковым саставам лі ку 13;
вучыць складаць і аднімаць лі кі на 
аснове дзесятковага саставу;
за ма цоў ваць веды саставу лі ку 10;
за ма цоў ваць уменне рашаць простыя 
задачы вывучаных ві даў

Абазначэнне коль кас ці мноства, якое 
складаецца з трынаццаці эле мен таў, 
лі кам 13 
Выкананне дзе ян няў складання і ад ні-
ман ня на аснове дзесятковага саставу 
лі ку 13
Запаўненне таб лі цы, якая ілюструе са-
стаў лі ку 13 
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Рашэнне простых задач вывучаных ві-
даў
[1] Ч. 2: урок 54 (с. 10—11)
[2] Ч. 2: урок 54 (с. 6)

55 Лік 14 1 Пазнаёміць з утварэннем, абазначэн-
нем і дзесятковым саставам лі ку 14;
вучыць складаць і аднімаць лі кі на 
аснове дзесятковага саставу;
за ма цоў ваць веды саставу вывучаных 
лі каў;
за ма цоў ваць уменне рашаць простыя 
задачы вывучаных ві даў

Абазначэнне коль кас ці мноства, якое 
складаецца з чатырнаццаці эле мен таў, 
лі кам 14 
Выкананне дзе ян няў складання і ад ні-
ман ня на аснове дзесятковага саставу 
лі ку 14
Запаўненне схем, якія ілюструюць са-
стаў вывучаных лі каў
Рашэнне простых задач вывучаных ві-
даў
[1] Ч. 2: урок 55 (с. 12—13)
[2] Ч. 2: урок 55 (с. 7)

56 Лік 15 1 Пазнаёміць з утварэннем, абазначэн-
нем і дзесятковым саставам лі ку 15;
вучыць складаць і аднімаць лі кі на 
аснове дзесятковага саставу;
за ма цоў ваць веды саставу вывучаных 
лі каў;
за ма цоў ваць уменне рашаць простыя 
задачы вывучаных ві даў

Абазначэнне коль кас ці мноства, якое 
складаецца з пятнаццаці эле мен таў, 
лі кам 15 
Выкананне дзе ян няў складання і ад ні-
ман ня на аснове дзесятковага саставу 
лі ку 15
Са стаў лен не роў нас цей, якія ілюс т-
руюць са стаў вывучаных лі каў
Рашэнне простых задач вывучаных ві-
даў
[1] Ч. 2: урок 56 (с. 14—15)
[2] Ч. 2: урок 56 (с. 8)

57 Замацаванне 1 Замацоўваць:
веды аб утварэнні, абазначэнні і дзе-
сятковым саставе лі каў ад 10 да 15;
веды саставу лі каў у межах 10;
уменне выконваць складанне і ад ні-
ман не, заснаванае на веданні дзесят-
ковага саставу лі каў;
уменне рашаць простыя задачы вы-
вучаных ві даў

Утварэнне, чытанне і запіс лі каў ад 10 
да 15
Вызначэнне дзесятковага саставу вы-
вучаных двухзначных лі каў, саставу 
адназначных лі каў 
Выкананне дзе ян няў складання і ад ні-
ман ня на аснове дзесятковага саставу 
лі каў
Рашэнне простых задач вывучаных ві-
даў
[1] Ч. 2: урок 57 (с. 16—17)
[2] Ч. 2: урок 57 (с. 9)

58 Адзінка часу: 
гадзіна

1 Пазнаёміць з адзінкай вы мя рэн ня ча-
су — гадзінай;
вучыць вызначаць час з дакладнасцю 
да гадзіны;
за ма цоў ваць на вы кі вы лі чэн няў на 
практычнай аснове, на аснове ве даў 
дзесятковага саставу лі каў, на аснове 
парадку следавання лі каў у натураль-
ным радзе;
за ма цоў ваць уменне рашаць простыя 
задачы вывучаных ві даў

Вызначэнне часу па цыферблатным 
гадзінніку
Выкананне дзе ян няў складання і ад ні-
ман ня на практычнай аснове, на аснове 
ве даў дзесятковага саставу лі каў, мес-
ца лі ку ў радзе лі каў, парадку следаван-
ня лі каў у натуральным радзе
Рашэнне простых задач вывучаных ві-
даў
[1] Ч. 2: урок 58(с. 18—19)
[2] Ч. 2: урок 58 (с. 10)

59 Лік 16 1 Пазнаёміць з утварэннем, абазначэн-
нем і дзесятковым саставам лі ку 16;
вучыць складаць і аднімаць лі кі на 
аснове дзесятковага саставу;
за ма цоў ваць уменне рашаць простыя 
задачы вывучаных ві даў

Абазначэнне коль кас ці мноства, якое 
складаецца з шаснаццаці эле мен таў, 
лі кам 16 
Выкананне дзе ян няў складання і ад ні-
ман ня на аснове дзесятковага саставу 
лі ку 16
Рашэнне простых задач вывучаных ві-
даў
[1] Ч. 2: урок 59 (с. 20—21)
[2] Ч. 2: урок 59 (с. 11)
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60 Лік 17 1 Пазнаёміць з утварэннем, абазначэн-
нем і дзесятковым саставам лі ку 17;
вучыць складаць і аднімаць лі кі на 
аснове дзесятковага саставу і парад-
ку следавання лі каў у натуральным 
радзе;
за ма цоў ваць уменне рашаць простыя 
задачы вывучаных ві даў

Абазначэнне коль кас ці мноства, якое 
складаецца з сямнаццаці эле мен таў, 
лі кам 17 
Выкананне дзе ян няў складання і ад ні-
ман ня на аснове дзесятковага саставу 
вывучаных лі каў і на аснове парадку 
следавання лі каў у натуральным радзе
Рашэнне простых задач вывучаных ві-
даў
[1] Ч. 2: урок 60 (с. 22—23)
[2] Ч. 2: урок 60 (с. 12)

61 Лік 18 1 Пазнаёміць з утварэннем, абазначэн-
нем і дзесятковым саставам лі ку 18;
вучыць складаць і аднімаць лі кі на 
аснове дзесятковага саставу і парад-
ку следавання лі каў у натуральным 
радзе;
за ма цоў ваць уменне рашаць простыя 
задачы вывучаных ві даў

Абазначэнне коль кас ці мноства, якое 
складаецца з васямнаццаці эле мен таў, 
лі кам 18 
Выкананне дзе ян няў складання і ад ні-
ман ня на аснове дзесятковага саставу 
вывучаных лі каў і парадку следавання 
лі каў у натуральным радзе 
Рашэнне простых задач вывучаных ві даў
[1] Ч. 2: урок 61 (с. 24—25)
[2] Ч. 2: урок 61 (с. 13)

62 Задачы на павелі-
чэн не лі ку на 
некалькі адзі нак 
(з адным мно-
ствам прад ме таў)

1 Пазнаёміць з задачамі на павелі чэн не 
лі ку на некалькі адзі нак («стала на … 
больш»);
за ма цоў ваць веды дзесятковага саста-
ву вывучаных лі каў;
змацоваць уменне параўноўваць, 
складаць і аднімаць лі кі на аснове 
дзесятковага саставу, парадку следа-
вання лі каў у натуральным радзе, на 
практычнай аснове

Абгрунтаванне выбару арыфметычна-
га дзеяння да задачы
Выкананне дзе ян няў складання і ад-
ні ман ня на аснове ве даў дзесятковага 
саставу лі каў, парадку следавання лі каў 
у натуральным радзе, на практычнай 
аснове
Па раў нан не лі каў і зна чэн няў выразаў 
[1] Ч. 2: урок 62 (с. 26—27)
[2] Ч. 2: урок 62 (с. 14)

63 Лік 19 1 Пазнаёміць з утварэннем, абазначэн-
нем і дзесятковым саставам лі ку 19;
вучыць складаць і аднімаць лі кі на 
аснове дзесятковага саставу і парад-
ку следавання лі каў у натуральным 
радзе;
за ма цоў ваць уменне рашаць простыя 
задачы вывучаных ві даў

Абазначэнне коль кас ці мноства, якое 
складаецца з дзевятнаццаці эле мен таў, 
лі кам 19 
Выкананне дзе ян няў складання і ад ні-
ман ня на аснове дзесятковага саставу 
вывучаных лі каў і на аснове парадку 
следавання лі каў у натуральным радзе 
Рашэнне простых задач вывучаных ві даў
[1] Ч. 2: урок 63 (с. 28—29)
[2] Ч. 2: урок 63 (с. 15)

64 Лік 20 1 Пазнаёміць з утварэннем, абазначэн-
нем і дзесятковым саставам лі ку 20;
вучыць складаць і аднімаць лі кі на 
аснове дзесятковага саставу і парад-
ку следавання лі каў у натуральным 
радзе;
за ма цоў ваць уменне рашаць простыя 
задачы вывучаных ві даў

Абазначэнне коль кас ці мноства, якое 
складаецца з дваццаці эле мен таў, лі-
кам 20 
Выкананне дзе ян няў складання і ад ні-
ман ня на аснове дзесятковага саставу 
вывучаных лі каў і на аснове парадку 
следавання лі каў у натуральным радзе 
Рашэнне простых задач вывучаных ві даў
[1] Ч. 2: урок 64 (с. 30—31)
[2] Ч. 2: урок 64 (с. 16)

65 Задачы на памян-
шэнне лі ку на 
некалькі адзі нак 
(з адным мно-
ствам прад ме таў)

1 Пазнаёміць з задачамі на памяншэнне 
лі ку на некалькі адзі нак («засталося 
на … менш»);
фар мі ра ваць уменне выконваць скла-
данне і ад ні ман не, заснаванае на ведах 
дзесятковага саставу лі каў;
за ма цоў ваць уменне параўноўваць лі-
кі і значэнні выразаў

Абгрунтаванне выбару арыфметычна-
га дзеяння да задачы
Выкананне дзе ян няў складання і ад ні-
ман ня на аснове дзесятковага саставу 
лі ку 
Па раў нан не лі каў і зна чэн няў выразаў 
[1] Ч. 2: урок 65 (с. 32—33)
[2] Ч. 2: урок 65 (с. 17)
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66
67

Замацаванне 2 Замацоўваць ве ды дзесятковага са-
ставу лі каў;
за ма цоў ваць уменне выконваць скла-
данне і ад ні ман не, заснаванае на ведах 
дзесятковага саставу лі каў;
за ма цоў ваць уменне параўноўваць лі-
кі і значэнні выразаў;
за ма цоў ваць уменне рашаць простыя 
задачы вывучаных ві даў;
за ма цоў ваць уменне вызначаць час 
з дакладнасцю да гадзіны 

Утварэнне, чытанне і запіс лі каў ад 10 
да 20
Выкананне дзе ян няў складання і ад-
ні ман ня на аснове ве даў дзесятковага 
саставу лі каў 
Па раў нан не лі каў і зна чэн няў выразаў
Рашэнне задач вывучаных ві даў
Вызначэнне часу з дакладнасцю да га-
дзі ны
[1] Ч. 2: урок 66 (с. 34—35)
[2] Ч. 2: урок 66 (с. 18)

68 Прамая лі нія. 
Крывая лі нія

1 Пазнаёміць з прамой і крывой лі ніямі;
за ма цоў ваць веды дзесятковага саста-
ву двухзначных лі каў да 20;
за ма цоў ваць уменне выконваць скла-
данне 

Распазнаванне і пабудова прамой і кры-
вой лі ній
Выкананне дзе ян няў складання і ад ні-
ман ня на аснове дзесятковага саставу 
лі ку і на практычнай аснове
Рашэнне задач вывучаных ві даў
[1] Ч. 2: урок 67 (с. 36—37)
[2] Ч. 2: урок 67 (с. 19)

69 Таблічнае скла-
данне і ад ні ман не 
з лі кам 1

1 Навучыць прылічваць па адзінцы без 
апоры на прадметную нагляднасць 
і састаўляць адпаведныя таб лі цы; 
за ма цоў ваць уменне рашаць задачы 
вывучаных ві даў; 
за ма цоў ваць уменне распазнаваць 
і будаваць прамую і крывую лі ніі

Выкананне дзе ян няў складання і ад-
ні ман ня з выкарыстаннем прыёму 
прылічвання і адлічвання 1 
Рашэнне задач вывучаных ві даў
Пабудова прамой і крывой лі ній 
[1] Ч. 2: урок 68 (с. 38—39)
[2] Ч. 2: урок 68 (с. 20)

70 Прыём пры баў-
лен ня па частках

1 Разгледзець прыём пры баў лен ня лі ку 
па частках;
ад пра цоў ваць навык пры баў лен ня 
і ад ні ман ня адзінкі без апоры на прад-
метную нагляднасць;
за ма цоў ваць уменне рашаць простыя 
задачы вывучаных ві даў 

Выкананне дзе ян няў складання і ад ні-
ман ня з выкарыстаннем прыёму пры-
баў лен ня і ад ні ман ня па частках 
Рашэнне задач вывучаных ві даў
[1] Ч. 2: урок 69 (с. 40—41)
[2] Ч. 2: урок 69 (с. 21)

71 Таблічнае скла-
данне 
і ад ні ман не з лі-
кам 2

1 Фарміраваць уменне вы ка рыс тоў ваць 
пры выкананні вы лі чэн няў прыём 
пры баў лен ня і ад ні ман ня лі ку 2 па 
частках;
за ма цоў ваць веды таб ліч ных вы пад-
каў пры баў лен ня і ад ні ман ня адзінкі;
за ма цоў ваць веды саставу вывучаных 
адназначных лі каў;
за ма цоў ваць уменне рашаць простыя 
задачы вывучаных ві даў

Прыбаўленне і ад ні ман не лі ку 2 у ме-
жах 10 
Са стаў лен не роў нас цей, якія ілюст руць 
са стаў вывучаных адназначных лі каў
Рашэнне задач вывучаных ві даў
[1] Ч. 2: урок 70 (с. 42—43)
[2] Ч. 2: урок 70 (с. 22)

72 Пазатаблічнае 
складанне і ад ні-
ман не
з лі кам 2

1 Фарміраваць уменне выконваць пры-
баў ленне і ад ні ман не лі ку 2 у межах 
20 без пераходу цераз дзясятак;
замацоўваць веды вывучаных таб ліч-
ных вы пад каў складання і ад ні ман ня;
за ма цоў ваць уменне параўноўваць лі-
кі і значэнні выразаў;
практыкаваць у вы зна чэн ні часу па 
цыферблатным гадзінніку;
вучыць будаваць прамыя і крывыя 
лі ніі;
за ма цоў ваць уменне рашаць задачы 
вывучаных ві даў 

Прыбаўленне і ад ні ман не лі ку 2 у межах 
20 без пераходу цераз дзясятак 
Прыбаўленне і ад ні ман не лі каў 1 і 2 
у межах 10
Па раў нан не лі каў і зна чэн няў выразаў 
Вызначэнне часу па цыферблатным 
гадзінніку 
Рашэнне задач вывучаных ві даў
Пабудова прамой і крывой лі ній
[1] Ч. 2: урок 71 (с. 44—45)
[2] Ч. 2: урок 71 (с. 23)
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73 Назвы кам па нен-
таў і выніку дзе-
яння складання 

1 Пазнаёміць з назвамі кам па нен таў 
і выніку дзеяння складання; 
за ма цоў ваць вывучаныя выпадкі таб-
ліч на га і пазатаб ліч на га складання 
і ад ні ман ня;
за ма цоў ваць уменне параўноўваць лі-
кі і значэнні выразаў;
за ма цоў ваць уменне рашаць простыя 
задачы вывучаных ві даў

Чытанне пры кла даў з выкарыстаннем 
назваў кам па нен таў і выніку дзеяння 
складання
Прыбаўленне і ад ні ман не лі каў 1 і 2 
у межах 10 і ў межах 20 без пераходу 
цераз дзясятак
Па раў нан не лі каў і зна чэн няў выразаў
Рашэнне задач вывучаных ві даў
[1] Ч. 2: урок 72 (с. 46—47)
[2] Ч. 2: урок 72 (с. 24)

74 Назвы кам па нен-
таў і выніку дзе-
яння ад ні ман ня 

1 Пазнаёміць з назвамі кам па нен таў 
і выніку дзеяння ад ні ман ня;
працягнуць работу над замацаван-
нем вывучаных вы пад каў таб ліч на га 
і пазатаб ліч на га складання і ад ні ман-
ня;
фар мі ра ваць уменне рашаць задачы 
вывучаных ві даў

Чытанне пры кла даў з выкарыстаннем 
назваў кам па нен таў і выніку дзеяння 
ад ні ман ня
Прыбаўленне і ад ні ман не лі каў 1 і 2 
у межах 10 і ў межах 20 без пераходу 
цераз дзясятак
Па раў нан не лі каў і зна чэн няў выразаў
Рашэнне задач вывучаных ві даў
[1] Ч. 2: урок 73 (с. 48—49)
[2] Ч. 2: урок 73 (с. 25)

75 Замацаванне 1 Замацоўваць веды вывучаных вы пад-
каў таб ліч на га і пазатаб ліч на га скла-
дання і ад ні ман ня;
за ма цоў ваць веды назваў кам па нен-
таў і вынікаў дзе ян няў складання і ад-
ні ман ня; 
за ма цоў ваць уменне рашаць простыя 
задачы вывучаных ві даў;
за ма цоў ваць уменне будаваць прамую 
і крывую лі ніі; 
за ма цоў ваць уменне вызначаць час 
з дакладнасцю да гадзіны

Прыбаўленне і ад ні ман не лі каў 1 і 2 
у межах 10 і ў межах 20 без пераходу 
цераз дзясятак 
Чытанне пры кла даў з выкарыстаннем 
назваў кам па нен таў і выніку дзеяння 
ад ні ман ня 
Рашэнне задач вывучаных ві даў
Пабудова прамой і крывой лі ній
Вызначэнне часу па цыферблатным 
гадзінніку 
Метадычныя рэкамендацыі да ўро ка 
прапануюцца ў вучэбна-метадычным 
да па мож ні ку для нас таў ні ка «Матэма-
тыка ў 1 класе» (2015 г.)

76 Павялічыць 
на лік.
Паменшыць 
на лік

1 Пазнаёміць з павелі чэн нем лі ку на 
некалькі адзі нак;
за ма цоў ваць вывучаныя таб ліч ныя 
і пазатаб ліч ныя выпадкі складання 
і ад ні ман ня;
за ма цоў ваць уменне рашаць задачы 
вывучаных ві даў;
за ма цоў ваць уменне вызначаць час па 
цыферблатным гадзінніку

Павелі чэн не і памяншэнне лі каў на 1 і 2 
Прыбаўленне і ад ні ман не лі каў 1 і 2 
у межах 10 і ў межах 20 без пераходу 
цераз дзясятак
Са стаў лен не і рашэнне задач вывуча-
ных ві даў 
Вызначэнне часу па цыферблатным 
гадзінніку
[1] Ч. 2: урок 74 (с. 50—51)
[2] Ч. 2: урок 74 (с. 26)

77 Задачы на павелі-
чэн не лі ку на 
некалькі адзі-
нак (з двума 
мноствамі прад-
ме таў) 

1 Пазнаёміць з задачамі на павелі чэн не 
лі ку на некалькі адзі нак;
за ма цоў ваць вывучаныя таб ліч ныя 
і пазатаб ліч ныя выпадкі складання 
і ад ні ман ня;
за ма цоў ваць уменне параўноўваць лі-
кі і значэнні выразаў

Абгрунтаванне выбару арыфметычна-
га дзеяння да задачы
Прыбаўленне і ад ні ман не лі каў 1 і 2 
у межах 10 і ў межах 20 без пераходу 
цераз дзясятак
Па раў нан не лі каў і зна чэн няў выразаў
[1] Ч. 2: урок 75 (с. 52—53)
[2] Ч. 2: урок 75 (с. 27)

78 Задачы на па-
мяншэнне лі-
ку на некалькі 
адзі нак (з двума 
мноствамі прад-
ме таў) 

1 Пазнаёміць з задачамі на памяншэнне 
лі ку на некалькі адзі нак;
за ма цоў ваць вывучаныя таб ліч ныя 
і пазатаб ліч ныя выпадкі складання 
і ад ні ман ня;
фар мі ра ваць уменне рашаць задачы 
вывучаных ві даў

Абгрунтаванне выбару арыфметычна-
га дзеяння да задачы
Прыбаўленне і ад ні ман не лі каў 1 і 2 
у межах 10 і ў межах 20 без пераходу 
цераз дзясятак
Па раў нан не лі каў і зна чэн няў выразаў
Рашэнне задач вывучаных ві даў
[1] Ч. 2: урок 76 (с. 54—55)
[2] Ч. 2: урок 76 (с. 28)
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79 Таблічнае скла-
данне і адніманне 
з лі кам 3 

1 Пазнаёміць з пры ё ма мі пры баў лен ня 
і ад ні ман ня лі ку 3 па частках;
замацоўванне ве даў назваў кам па-
нен таў і вынікаў дзе ян няў складання 
і ад ні ман ня;
за ма цоў ваць уменне параўноўваць лі-
кі і значэнні выразаў;
фар мі ра ваць уменне рашаць задачы 
вывучаных ві даў 

Прыбаўленне і ад ні ман не па частках 
лі ку 3 у межах 10 
Па раў нан не лі каў і зна чэн няў выразаў
Рашэнне задач вывучаных ві даў
[1] Ч. 2: урок 77 (с. 56—57)
[2] Ч. 2: урок 77 (с. 29)

80 Пазатаблічнае 
складанне і ад ні-
ман не з лі кам 3

1 Фарміраваць уменне выконваць пры-
баў ленне і ад ні ман не лі ку 3 ў межах 
20 без пераходу цераз дзясятак;
за ма цоў ваць веды вывучаных таб ліч-
ных і пазатаб ліч ных вы пад каў скла-
дання і ад ні ман ня;
змацоўваць уменне вызначаць су се-
дзяў вывучаных лі каў;
вучыць уста наў лі ваць паказанні часу 
на цыферблаце;
за ма цоў ваць уменне рашаць задачы 
вывучаных ві даў

Прыбаўленне і ад ні ман не лі ку 3 ў межах 
20 без пераходу цераз дзясятак 
Прыбаўленне і ад ні ман не лі каў 1, 2 і 3 
у межах 10 
Вызначэнне су се дзяў ліку
Вызначэнне паказанняў часу
Рашэнне задач вывучаных ві даў
[1] Ч. 2: урок 78 (с. 58—59)
[2] Ч. 2: урок 78 (с. 30)

81 Кропка. Адрэзак 1 Пазнаёміць з паняццямі «кропка», 
«адрэзак»;
за ма цоў ваць веды вывучаных таб ліч-
ных і пазатаб ліч ных вы пад каў скла-
дання і ад ні ман ня;
за ма цоў ваць уменне параўноўваць лі-
кі і значэнні выразаў; 
за ма цоў ваць уменне рашаць задачы 
вывучаных ві даў

Распазнаванне кропкі і адрэзка
Прыбаўленне і ад ні ман не лі каў 1, 2 і 3 
у межах 10 і ў межах 20 без пераходу 
цераз дзясятак 
Па раў нан не лі каў і зна чэн няў выразаў
Рашэнне задач вывучаных ві даў
[1] Ч. 2: урок 79 (с. 60—61)
[2] Ч. 2: урок 79 (с. 31)

82 Таблічнае скла-
данне і ад ні ман не 
з лі кам 4

1 Пазнаёміць з прыёмам пры баў лен ня 
і ад ні ман ня лі ку 4 па частках;
за ма цоў ваць веды вывучаных вы пад-
каў складання і ад ні ман ня;
фар мі ра ваць уменне рашаць задачы 
вывучаных ві даў 

Прыбаўленне і ад ні ман не па частках 
лі ку 4 у межах 10
Прыбаўленне і ад ні ман не лі каў 1, 2 і 3 
у межах 10 і ў межах 20 без пераходу 
цераз дзясятак
Рашэнне задач вывучаных ві даў
[1] Ч. 2: урок 80 (с. 62—63)
[2] Ч. 2: урок 80 (с. 32)

83 Пазатаблічнае 
складанне і ад ні-
ман не з лі кам 4

1 Фарміраваць уменне выконваць пры-
баўленне і ад ні ман не лі ку 4 у межах 
20 без пераходу цераз дзясятак;
працягнуць работу над замацаваннем 
вывучаных таб ліч ных і пазатаб ліч ных 
вы пад каў складання і ад ні ман ня;
за ма цоў ваць уменне рашаць простыя 
задачы вывучаных ві даў; 
за ма цоў ваць уменне вызначаць час 
з дакладнасцю да гадзіны;
вучыць распазнаваць прамую, кры-
вую, кропку, адрэзак 

Прыбаўленне і ад ні ман не лі каў 2, 3, 4 
у межах 20 без пераходу цераз дзясятак
Прыбаўленне і ад ні ман не лі каў 2, 3, 4 
у межах 10 
Рашэнне задач вывучаных ві даў
Вызначэнне часу па цыферблатным 
гадзінніку
Распазнаванне прамой, крывой, кропкі, 
адрэзка
[1] Ч. 2: урок 81 (с. 64—65)
[2] Ч. 2: урок 81 (с. 33)

84
85
86

Замацаванне 3 Замацоўваць веды вывучаных таб ліч-
ных складання і ад ні ман ня;
за ма цоў ваць уменне параўноўваць лі-
кі і значэнні выразаў;
рыхтаваць да ўвядзення схематычнага 
чарцяжу для мадэлявання тэксту за-
дачы; 
за ма цоў ваць уменне рашаць задачы 
вывучаных ві даў 

Прыбаўленне і ад ні ман не лі каў 2, 3, 4 
у межах 10 і 20 без пераходу цераз дзя-
сятак 
Па раў нан не лі каў і зна чэн няў выразаў 
Рашэнне задач вывучаных ві даў
[1] Ч. 2: урок 82 (с. 66—67)
[2] Ч. 2: урок 82 (с. 34)
Дадатковыя метадычныя рэкамен да-
цыі да ўро ка прапануюцца ў вучэбна-
метадычным да па мож ні ку для нас таў-
ні ка «Матэматыка ў 1 класе» (2015 г.) 
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4 чвэрць (34 г)

87 Перастаноўка 
складаемых. 
Таблічнае скла-
данне з лі кам 5 

1 Пазнаёміць з перамяшчальнай улас-
ці вас цю складання;
пазнаёміць з прыёмам пры баў лен-
ня лі ку 5 на аснове перамяшчальнай 
улас ці вас ці складання;
за ма цоў ваць веды вывучаных таб ліч-
ных і пазатаб ліч ных вы пад каў скла-
дання і ад ні ман ня;
вучыць працаваць са схематычным 
чарцяжом як сродкам мадэлявання 
тэксту задачы, рашаць задачы выву-
чаных ві даў

Прыбаўленне лі ку 5 з выкарыстаннем 
перамяшчальнай улас ці вас ці складання 
Прыбаўленне лі каў 2, 3, 4 у межах 10 
і 20
Па раў нан не зна чэн няў лі ка вых выразаў 
Рашэнне задач з апорай на схематычны 
чарцёж 
[1] Ч. 2: урокі 83—84 (с. 68—71)
[2] Ч. 2: урокі 83—84 (с. 35—36)

88 Таблічнае скла-
данне з лі камі 6, 7

1 Пазнаёміць з прыёмам пры баў лен ня 
лі каў 6 і 7 у межах 10; 
за ма цоў ваць веды вывучаных вы пад-
каў таб ліч на га і пазатаб ліч на га скла-
дання і ад ні ман ня;
за ма цоў ваць уменне рашаць простыя 
задачы вывучаных ві даў;
за ма цоў ваць уменне вызначаць час 
з дакладнасцю да гадзіны

Прыбаўленне лі каў 6 і 7 у межах 10
Прыбаўленне лі каў 2, 3, 4 у межах 10 
і 20
Рашэнне задач вывучаных ві даў
Вызначэнне часу па цыферблатным 
гадзінніку
[1] Ч. 2: урок 85 (с. 72—73)
[2] Ч. 2: урок 85 (с. 37)

89 Прыклады ў два 
дзе ян ні са зна ка-
мі «+» і «–» 

1 Пазнаёміць з рашэннем пры кла даў 
у два дзе ян ні са зна ка мі «+» і «–»;
за ма цоў ваць веды вывучаных таб ліч-
ных і пазатаб ліч ных вы пад каў скла-
дання і ад ні ман ня;
за ма цоў ваць уменне параўноўваць лі-
кі і значэнні выразаў;
за ма цоў ваць уменне рашаць простыя 
задачы вывучаных ві даў

Рашэнне пры кла даў у два дзе ян ні 
Прыбаўленне і ад ні ман не лі каў 2, 3, 4 
у межах 10 і 20, прыбаўленне лі каў 5, 
6, 7 у межах 10 
Па раў нан не лі каў і зна чэн няў выразаў
Рашэнне задач вывучаных ві даў 
[1] Ч. 2: урокі 86, 89 (с. 74—75; 80—81)
[2] Ч. 2: урокі 86, 89 (с. 38; 41) 

90 Таблічнае скла-
данне з лі камі 8, 9

1 Пазнаёміць з прыёмам пры баў лен ня 
лі каў 8 і 9 у межах 10;
за ма цоў ваць веды вывучаных таб ліч-
ных і пазатаб ліч ных вы пад каў скла-
дання і ад ні ман ня;
за ма цоў ваць уменне рашаць простыя 
задачы вывучаных ві даў

Прыбаўленне лі каў 8 і 9 у межах 10 
Прыбаўленне і ад ні ман не лі каў 2, 3, 4 
у межах 10 і 20, прыбаўленне лі каў 5, 
6, 7 у межах 10 
Рашэнне задач вывучаных ві даў 
[1] Ч. 2: урок 87 (с. 76—77)
[2] Ч. 2: урок 87 (с. 39)

91 Пазатаблічнае 
складанне з лі-
камі 5…9 

1 Пазнаёміць з прыбаўленнем лі каў 5, 6, 
7, 8 і 9 у межах 20 без пераходу цераз 
дзясятак;
за ма цоў ваць вывучаныя выпадкі таб-
ліч на га і пазатаб ліч на га складання 
і ад ні ман ня; 
за ма цоў ваць уменне рашаць простыя 
задачы вывучаных ві даў 

Прыбаўленне лі каў 5, 6, 7, 8, 9 у межах 
20 без пераходу цераз дзясятак
Прыбаўленне адназначных лі каў у ме-
жах 10, прыбаўленне лі каў 2, 3, 4 у ме-
жах 20 без пераходу цераз дзясятак
Рашэнне задач вывучаных ві даў
[1] Ч. 2: урок 88 (с. 78—79)
[2] Ч. 2: урок 88 (с. 40)

92 Пазатаблічнае 
складанне з утва-
рэннем 20 

1 Пазнаёміць са складаннем з утварэн-
нем 20 без пераходу цераз дзясятак;
за ма цоў ваць вывучаныя выпадкі таб-
ліч на га і пазатаб ліч на га складання 
і ад ні ман ня;
за ма цоў ваць уменне рашаць простыя 
задачы вывучаных ві даў;
за ма цоў ваць уменне вызначаць час 
з дакладнасцю да гадзіны 

Выкананне дзеяння складання з утва-
рэннем лі ку 20 
Выкананне дзе ян няў складання і ад-
ні ман ня у межах 10 і 20 без пераходу 
цераз дзясятак
Рашэнне задач вывучаных ві даў
Вызначэнне часу па цыферблатным 
гадзінніку
[1] Ч. 2: урок 90 (с. 82—83)
[2] Ч. 2: урок 90 (с. 42)



113

Працяг

© НМУ «Нацыянальны інстытут адукацыі», 2015
© ТДА «Аверсэв», 2015

1 2 3 4 5

93 Замацаванне 1 За ма цоў ваць вывучаныя выпадкі 
складання і ад ні ман ня; 
за ма цоў ваць уменне параўноўваць лі-
кі і значэнні выразаў;
за ма цоў ваць уменне рашаць простыя 
задачы вывучаных ві даў

Прыбаўленне і ад ні ман не лі каў 2, 3, 4 
у межах 10 і 20, прыбаўленне лі каў 5, 
6, 7, 8, 9 у межах 10 і 20
Па раў нан не лі каў і зна чэн няў выразаў
Рашэнне задач вывучаных ві даў[1] Ч. 2: 
урок 91 (с. 84—85)
[2] Ч. 2: урок 91 (с. 43)

94 Сувязь 
паміж сумай 
і складаемымі. 
Таблічнае ад ні-
ман не з лі кам 5 

1 Пазнаёміць з сувяззю паміж сумай 
і складаемымі;
пазнаёміць з прыёмам ад ні ман ня лі ку 
5 у межах 10 на аснове ве даў су вя зі 
паміж сумай і складаемымі;
за ма цоў ваць вывучаныя таб ліч ныя 
і пазатаб ліч ныя выпадкі складання 
і ад ні ман ня; 
за ма цоў ваць уменне рашаць простыя 
задачы вывучаных ві даў; 
за ма цоў ваць уменне вызначаць час 
з дакладнасцю да гадзіны 

Са стаў лен не пры кла даў на аснове су-
вя зі паміж сумай і складаемымі
Адніманне лі ку 5 на аснове су вя зі паміж 
сумай і складаемымі 
Прыбаўленне і ад ні ман не лі каў 2, 3, 4 
у межах 10 і 20, прыбаўленне лі каў 5, 
6, 7, 8, 9 у межах 10 і 20
Рашэнне задач вывучаных ві даў 
Аднаўленне паказанняў цыферблатна-
га гадзінніка 
[1] Ч. 2: урокі 92—93 (с. 86—89)
[2] Ч. 2: урок 92—93 (с. 44—45)

95 Таблічнае ад ні-
ман не з лі камі 6, 7

1 Пазнаёміць з прыёмам ад ні ман ня лі-
каў 6 і 7 у межах 10;
за ма цоў ваць веды назваў кам па нен-
таў і вынікаў дзе ян няў складання і ад-
ні ман ня;
за ма цоў ваць уменне рашаць простыя 
задачы вывучаных ві даў

Адніманне лі каў 6 і 7 на аснове су вя зі 
паміж сумай і складаемымі
Выкананне дзе ян няў складання і ад ні-
ман ня вывучаных ві даў 
Рашэнне простых задач вывучаных ві-
даў 
[1] Ч. 2: урок 94 (с. 90—91)
[2] Ч. 2: урок 94 (с. 46)

96 Таблічнае ад ні-
ман не з лі камі 8, 9

1 Пазнаёміць з прыёмам ад ні ман ня лі-
каў 8 і 9 у межах 10;
за ма цоў ваць уменне параўноўваць лі-
кі і значэнні выразаў;
за ма цоў ваць уменне рашаць і са-
стаўляць простыя задачы вывучаных 
ві даў

Адніманне лі каў 8 і 9 на аснове су вя зі 
паміж сумай і складаемымі
Выкананне дзе ян няў складання і ад ні-
ман ня вывучаных ві даў 
Па раў нан не лі каў і лі ка вых выразаў
Са стаў лен не простых задач па ка рот-
кім за пі се і схеме
Рашэнне простых задач вывучаных ві-
даў 
[1] Ч. 2: урок 95 (с. 92—93)
[2] Ч. 2: урок 95 (с. 47)

97 Пазатаблічнае ад-
ні ман не з лі камі 
5, 6, 7, 8, 9

1 Пазнаёміць з ад ні ман нем віду 19 — 5 
у межах 20 без пераходу цераз дзя-
сятак;
пазнаёміць з ад ні ман нем віду 19 — 14 
на аснове су вя зі паміж сумай і скла-
даемымі;
замацоўваць уменне са стаўляць і ра-
шаць прыклады ў два дзе ян ні;
за ма цоў ваць уменне рашаць простыя 
задачы вывучаных ві даў

Адніманне лі каў 5, 6, 7, 8, 9 у межах 20 
без пераходу цераз дзясятак;
Выкананне ад ні ман ня віду 19 — 14 на 
аснове ўзаемасу вя зі паміж складаннем 
і ад ні ман нем 
Рашэнне пры кла даў у два дзе ян ні
Рашэнне простых задач вывучаных ві-
даў
[1] Ч. 2: урок 96 (с. 94—95)
[2] Ч. 2: урок 96 (с. 48)

98 Задачы, якія 
раскрываюць 
сэнс дзеяння 
складання са 
словамі «столькі, 
колькі…»

1 Пазнаёміць з задачамі, якія раскры-
ваюць сэнс дзеяння складання са 
словамі «столькі, колькі…»;
вучыць працаваць са схематычным 
чарцяжом як сродкам мадэлявання 
тэксту задачы;
за ма цоў ваць вывучаныя таб ліч ныя 
і пазатаб ліч ныя выпадкі складання 
і ад ні ман ня;
за ма цоў ваць уменне рашаць прыкла-
ды ў два дзе ян ні 

Абгрунтаванне выбару арыфметычна-
га дзеяння да задачы
Адніманне лі каў у межах 10 і ў межах 
20 без пераходу цераз дзясятак
Адніманне віду 19 — 14 на аснове су вя зі 
паміж складаннем і ад ні ман нем 
Рашэнне пры кла даў ў два дзе ян ні 
[1] Ч. 2: урок 97 (с. 96—97)
[2] Ч. 2: урок 97 (с. 49)
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99 Пазатаблічнае 
ад ні ман не ад 
ліку 20

1 Пазнаёміць з ад ні ман нем ад лі ку 20 
без пераходу цераз дзясятак;
за ма цоў ваць уменне са стаўляць і ра-
шаць прыклады ў два дзе ян ні;
за ма цоў ваць уменне рашаць простыя 
задачы вывучаных ві даў 

Адніманне адназначных лі каў ад лі ку 20 
Рашэнне пры кла даў у два дзе ян ні
Рашэнне простых задач вывучаных ві-
даў
[1] Ч. 2: урок 99 (с. 100—101)
[2] Ч. 2: урок 99 (с. 51)

100 Замацаванне 1 за ма цоў ваць веды вывучаных вы пад-
каў таб ліч на га і пазатаб ліч на га скла-
дання і ад ні ман ня; 
за ма цоў ваць уменне рашаць прыкла-
ды ў два дзе ян ні;
за ма цоў ваць уменне рашаць простыя 
задачы вывучаных ві даў 

Складанне і ад ні ман не ў межах 20 без 
пераходу цераз дзясятак
Адніманне віду 19 — 14 на аснове су вя зі 
паміж складаннем і ад ні ман нем 
Рашэнне пры кла даў у два дзе ян ні 
Рашэнне простых задач вывучаных ві-
даў
[1] Ч. 2: урок 100 (с. 102—103)
[2] Ч. 2: урок 100 (с. 52)

101 Па раў нан не 
даў жынь прад-
ме таў на аснове 
пачуццёвага 
ўспрымання 
і з дапамогай 
умоўнай меркі 

1 Удакладніць уяў лен ні дзяцей пра 
спосабы па раў нан ня даў жынь прад-
ме таў (прыкладаннем, накладаннем, 
«на вока»);
пазнаёміць са спосабам вы мя рэн ня 
даў жынь з дапамогай умоўнай меркі;
за ма цоў ваць веды вывучаных вы пад-
каў таб ліч на га і пазатаб ліч на га скла-
дання і ад ні ман ня;
за ма цоў ваць уменне рашаць простыя 
задачы вывучаных ві даў

Па раў нан не даў жынь прад ме таў на 
аснове пачуццёвага ўспрымання і з да-
памогай умоўнай меркі 
Складанне і ад ні ман не вывучаных ві даў 
Рашэнне простых задач вывучаных ві-
даў 
[1] Ч. 2: урокі 98; 101 (с. 98—99; 104—
105)
[2] Ч. 2: урокі 98; 101 (с. 50; 53)

102 Адзінка даўжыні: 
сантыметр. 
Лінейка, вы мя-
рэн не даў жынь 
адрэзкаў 

1 Пазнаёміць з адзінкай вы мя рэн ня 
даўжыні — сантыметрам;
пазнаёміць з лі ней кай, вучыць кары-
стацца лі ней кай для вы мя рэн ня даў-
жынь адрэзкаў;
за ма цоў ваць веды вывучаных вы пад-
каў таб ліч на га і пазатаб ліч на га скла-
дання і ад ні ман ня;
за ма цоў ваць уменне рашаць простыя 
задачы вывучаных ві даў 

Па раў нан не даў жынь адрэзкаў з дапа-
могай адзінкі даўжыні — сантыметра
Вымярэнне даў жынь адрэзкаў з дапа-
могай лі ней кі
Складанне і ад ні ман не вывучаных ві даў 
Рашэнне простых задач вывучаных ві-
даў 
[1] Ч. 2: урокі 102—103 (с. 106—109)
[2] Ч. 2: урокі 102—103 (с. 54—55)

103 Пабудова адрэзка 1 Пазнаёміць з пабудовай адрэзка за да-
дзенай даўжыні з дапамогай лі ней кі;
за ма цоў ваць уменне карыстацца лі-
ней кай для вы мя рэн ня даў жынь ад-
рэз каў;
пазнаёміць з па раў нан нем лі ка вых 
зна чэн няў даўжыні;
за ма цоў ваць веды вывучаных вы пад-
каў таб ліч на га і пазатаб ліч на га скла-
дання і ад ні ман ня;
за ма цоў ваць уменне рашаць простыя 
задачы вывучаных ві даў 

Пабудова адрэзка зададзенай даўжыні 
Вымярэнне даўжыні адрэзка 
Па раў нан не лі ка вых зна чэн няў даўжыні 
Складанне і ад ні ман не вывучаных ві даў 
Рашэнне простых задач вывучаных ві-
даў
[1] Ч. 2: урок 104 (с. 110—111)
[2] Ч. 2: урокі 104 (с. 56)

104 Пабудова адрэз-
ка, даўжэйшага 
(карацейшага) 
чым дадзены на 
… см

1 Вучыць будаваць адрэзак даў жэй шы 
чым дадзены на некалькі санты мет-
раў;
за ма цоў ваць уменне карыстацца лі-
ней кай для вы мя рэн ня даў жынь ад-
рэз каў;
пазнаёміць са складаннем і ад ні ман-
нем лікавых зна чэн няў даўжыні;
за ма цоў ваць веды вывучаных вы пад-
каў складання і ад ні ман ня;
за ма цоў ваць уменне рашаць простыя 
задачы вывучаных ві даў

Пабудова адрэзка, даўжэйшага (ка-
рацейшага) чым дадзены Вымярэнне 
даўжыні адрэзка
Складанне і ад ні ман не лі ка вых зна чэн-
няў даўжыні 
Складанне і ад ні ман не вывучаных ві даў 
Рашэнне простых задач вывучаных ві-
даў
[1] Ч. 2: урокі 105—106 (с. 112—115)
[2] Ч. 2: урок 105—106 (с. 57—58)
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105 Адзінка даўжыні: 
дэцыметр 

1 Пазнаёміць з адзінкай вы мя рэн ня 
даў жыні — дэцыметрам;
увесці ад но сіны паміж адзінкамі вы-
мя рэн ня даўжыні: 1 дм = 10 см;
за ма цоў ваць уменне рашаць прыкла-
ды і задачы вывучаных ві даў 

Вымярэнне даў жынь прад ме таў, вы-
значэнне зна чэн няў даў жынь у дэцы-
метрах 
Выкананне дзе ян няў складання і ад ні-
ман ня вывучаных ві даў 
Рашэнне простых задач вывучаных ві-
даў 
[1] Ч. 2: урок 107 (с. 116—117)
[2] Ч. 2: урок 107 (с. 59)

106 Адзінкі даўжыні: 
дэцыметр і сан-
тыметр 

1 Вучыць выражаць вынік вы мя рэн ня 
даўжыні ў дэцыметрах і сантыметрах;
вучыць параўноўваць лі ка выя зна чэн-
ні даўжыні, выражаныя ў дэцыметрах 
і сантыметрах;
за ма цоў ваць уменне карыстацца лі ней-
кай для вы мя рэн ня даў жынь ад рэз каў; 
за ма цоў ваць уменне рашаць простыя 
задачы вывучаных ві даў 

Вымярэнне даў жынь прад ме таў, вы-
значэнне зна чэн няў даў жынь у дэцы-
метрах і сантыметрах 
Выкананне дзе ян няў складання і ад ні-
ман ня вывучаных ві даў 
Рашэнне простых задач вывучаных ві-
даў 
[1] Ч. 2: урок 108 (с. 118—119)
[2] Ч. 2: урок 108 (с. 60)

107 Маса прад ме-
таў. Па раў нан не 
прад ме таў па 
масе з дапамогай 
рычажных вагаў 
і з дапамогай 
умоўнай меркі 

1 Пазнаёміць з тэр мі нам «маса»;
вучыць уста наў лі ваць ад но сіны «ця-
жэй», «лягчэй» пры па раў нан ні прад-
ме таў па масе з дапамогай рычажных 
вагаў;
пазнаёміць са спосабам па раў нан ня 
мас прад ме таў з дапамогай умоўнай 
меркі;
за ма цоў ваць уменне рашаць простыя 
задачы вывучаных ві даў 

Па раў нан не прад ме таў па масе з дапа-
могай рычажных вагаў
Па раў нан не прад ме таў па масе з дапа-
могай умоўнай меркі
Рашэнне пры кла даў і задач вывучаных 
ві даў
Метадычныя рэкамендацыі да ўро ка 
прапануюцца ў вучэбна-метадычным 
да па мож ні ку для нас таў ні ка «Матэма-
тыка ў 1 класе» (2015 г.) 

108 Адзінка масы: 
кілаграм

1 Пазнаёміць з адзінкай вы мя рэн ня ма-
сы — кілаграмам;
за ма цоў ваць уменне рашаць прыкла-
ды і задачы вывучаных ві даў 

Выкарыстанне адзінкі масы «кілаграм» 
для выражэння выніку вы мя рэн ня масы 
прадмета 
Рашэнне пры кла даў і задач вывучаных 
ві даў
Метадычныя рэкамендацыі да ўро ка 
прапануюцца ў вучэбна-метадычным 
да па мож ні ку для нас таў ні ка «Матэма-
тыка ў 1 класе» (2015 г.) 

109 Па раў нан-
не ёмістасцей 
сасудаў з дапа-
могай умоўнай 
меркі. Адзінка 
ёмістасці: літр 

1 Паказаць спосаб па раў нан ня ёміс тас-
цей сасудаў з дапамогай вы мя рэн ня 
умоўнай меркай;
пазнаёміць з адзінкай вы мя рэн ня ёмі-
с тасці — літрам;
за ма цоў ваць уменне рашаць прыкла-
ды і задачы вывучаных ві даў 

Па раў нан не сасудаў па ёмістасці з да-
памогай умоўнай меркі 
Выкарыстанне адзінкі ёмістасці «літр» 
для выражэння выніку вы мя рэн ня ёміс-
тасці сасуда 
Рашэнне пры кла даў і задач вывучаных 
ві даў
Метадычныя рэкамендацыі да ўро ка 
прапануюцца ў вучэбна-метадычным 
да па мож ні ку для нас таў ні ка «Матэма-
тыка ў 1 класе» (2015 г.)

110 Замацаванне 1 Замацоўваць веды вывучаных вы пад-
каў складання і ад ні ман ня ў межах 20;
за ма цоў ваць уменне рашаць прыкла-
ды і задачы вывучаных ві даў;
за ма цоў ваць вымяральныя на вы кі 

Выкананне складання і ад ні ман ня вы-
вучаных ві даў 
Рашэнне простых задач вывучаных ві даў
Вымярэнне даўжыні адрэзка
Выражэнне масы прадмета ў кіла гра-
мах і ёмістасці сасуда ў літрах 
[1] Ч. 2: урок 109—110 (с. 120—123)
[2] Ч. 2: урок 109—110 (с. 61—62)
Дадатковыя метадычныя рэкамен да-
цыі да ўро ка прапануюцца ў вучэбна-
метадычным да па мож ні ку для нас таў-
ні ка «Матэматыка ў 1 класе» (2015 г.) 
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Заканчэнне

1 2 3 4 5

Паўтарэнне за 1 клас (10 г)

111
112
113
114
115
116
117
118

Паўтарэнне 8 Замацоўваць веды нумарацыі лі каў 
у межах 20;
замацоўваць веды вы пад каў складан-
ня і ад ні ман ня;
замацоўваць уменне параўноўваць лі-
кі і значэнні выразаў;
за ма цоў ваць уменне рашаць задачы 
вывучаных ві даў;
за ма цоў ваць набытыя вымяральныя 
на вы кі 

Вызначэнне дзесятковага саставу вы-
вучаных двухзначных лі каў, саставу 
адназначных лі каў 
Выкананне складання і ад ні ман ня вы-
вучаных ві даў 
Па раў нан не лі каў і зна чэн няў выразаў
Рашэнне задач вывучаных ві даў
Вызначэнне часу па цыферблатным 
гадзінніку
Вымярэнне даўжыні адрэзка і пабудова 
адрэзка зададзенай даўжыні 
Выражэнне масы прадмета ў кіла гра-
мах і ёмістасці сасуда ў літрах 
[1] Ч. 2: урок 111—118 (с. 124—143)
[2] Ч. 2: урок 111—118 (с. 63—70)

119 Кантрольнае 
вуснае лі чэн не 

1 Праверыць веды нумарацыі лі каў 
у межах 20; умення выконваць вус-
ныя вылічванні без пераходу цераз 
дзясятак і на аснове дзесятковага са-
ставу лі каў

Выкананне вусных вылічванняў у ме-
жах 10 і ў межах 20 без пераходу цераз 
дзясятак 

120 Кантрольная 
работа

1 Праверыць: 
веды вывучаных вы пад каў складання 
і ад ні ман ня;
уменне рашаць задачы вывучаных ві-
даў;
уменне вымяраць даўжыню адрэзка 
і будаваць адрэзак зададзенай даў-
жыні 

Выкананне складання і ад ні ман ня ў ме-
жах 10 і ў межах 20 без пераходу цераз 
дзясятак 
Рашэнне задач вывучаных ві даў
Вымярэнне даўжыні адрэзка і пабудова 
даўжыні адрэзка зададзенай даў жыні 
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Чалавек і свет

Агульная колькасць гадзін — 30 

Удавічэнка, В. М. Чалавек і свет : вучэб. дапам. для 1 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай навучання / 
В. М. Удавічэнка, Т. А. Кавальчук. — Мінск : Нар. асвета, 2012.

№ уро-
ка 

і дата
Тэма ўро ка

Коль-
касць 
гадзін

Мэты вывучэння тэмы 
Характарыстыка ас ноў ных ві даў 

і спосабаў дзейнасці (з рэкамендаванымі 
прак ты ка ван нямі)

Дамашняе 
заданне: 

заданне для 
на зі ран няў 
у прыродзе, 
практычнай 
дзейнасці 

1 2 3 4 5 6

Уводзіны (1 г)

1 Наша 
Радзіма — 
Беларусь

1 Мэта: фар мі ра ваць уяў-
лен не аб нашай Ра дзі-
ме — Беларусі.
Задачы: сфар мі ра ваць 
уяў лен ні аб паняццях 
«Ра дзіма», «сталіца», 
дзяр жаў ная сімволіка 
нашай краіны; са дзей ні-
чаць выхаванню любові 
да роднага краю, сваёй 
Ра дзі мы, па чуц цяў заха-
плення прыгажосцю яе 
прыроды; фар мі ра ван ню 
ці ка вас ці да вывучэння 
прадмета, пазнання пры-
роды роднага краю, а так-
сама раз віц цю ўвагі, па-
мя ці, мыслення

Знаёмства з новым вучэбным прадметам 
у ходзе гутаркі; актуа лі за цыя пра ві лаў бе-
раж лі вых ад но сін да падручніка. 
Актуа лі за цыя назвы нашай Радзімы, засва-
енне па няц цяў «Радзіма», «сталіца»: гутарка, 
апі сан не малюнка вучэбнага да па мож ніка 
на с. 3. 
Знаёмства з дзяржаўнымі сім ва ла мі Рэс пуб-
лі кі Беларусь: аналіз ма люн каў вучэбнага 
да па мож ніка, слайдаў муль ты ме дыя прэ зен-
тацыі, выкананне задання 2 да с. 3, усведам-
ленне вуч ня мі асаб лі вас цей герба і сцяга 
Рэс публі кі Беларусь, расказ нас таў ні ка пра 
плошчу Дзяр жаў нага сцяга ў г. Мін ску. За-
мацаванне засвоеных уяў лен няў ў працэсе 
гуль ні «Завяршы фразу». 
Чаму нашу Радзіму называюць краем бла кіт-
ных рэк, азёр і лясоў. Праца з картай: зна хо-
джанне на карце сталіцы краіны, абласнога 
цэнтра, прыкладна населенага пункта. Гутар-
ка, якая пад во дзіць вуч няў да высновы, чаму 
нашу краіну называюць краем бла кіт ных 
рэк, азёр і лясоў. 
Расліны і жывёлы роднага краю. Выкананне 
за дан няў, накіра ва ных на аналіз ма люн каў, 
на с. 5 — знаходжанне дрэў, знаёмых вучням; 
гульня «Загадаю — адгадай» — пазнаванне 
раслін па малюнках вучэбнага да па мож ніка; 
гульня «Пляскаем у далоні» — актуа лі за цыя 
ве даў пра вядомых жывёл Беларусі

Прырода і чалавек. Восеньскія змены ў нежывой прыродзе, у жыц ці раслін, жывёл і чалавека (11 г)

2 Што такое 
прырода. 
Жывая 
і нежывая 
прырода. 
Залатая 
восень / 
экскурсія

1 Мэта: вучыць вуч няў 
ад роз ні ваць прадметы 
прыроды ад прад ме таў, 
зробленых рукамі чала-
века, прадметы нежы-
вой прыроды ад жывой, 
уста наў лі ваць во сень скія 
змены ў нежывой пры-
родзе, стварыць умовы 
для засваення вопыту 
на зі  ран ня, пазнання 
аб’ек таў прыроды з да-
памогай розных органаў 
па чуц цяў 
Задачы: фар мі ра ваць 
уяў лен не аб прадметах 
прыроды і прадметах, 

Знаёмства з тэмай і задачамі экскурсіі, да-
след чыцкімі заданнямі для на зі ран ня (якое 
дрэва можна назваць «залатым», «самым 
рознакаляровым» і інш.). 
Прыпынак № 1. «Залатая восень»: на зі ран-
не, успры манне гукаў, пахаў, фарбаў восе ні, 
актуа лі за цыя па чуц цяў захаплення восень-
скай прыродай, высвятленне, чаму гэты пе-
рыяд восені называюць «залатым». 
Прыпынак 2. Фар мі ра ван не ўяў лен ня аб 
прадметах прыроды і прадметах, зробленых 
рука мі чалавека, аб аб’ектах жывой і нежы-
вой прыроды, умен ня іх ад роз ні ваць: на зі ран-
не, гульня «Пляскаем у да ло ні, тупаем нож-
ка мі» (калі называецца прадмет прыроды, 
навучэнцы пляскаюць у да лоні, калі прад-
мет, зроблены рукамі, — тупаюць на га мі); 
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1 2 3 4 5 6

зробленых рукамі чала-
века, аб прадметах не-
жывой і жывой прыро-
ды; пра змены ў нежы-
вой прыродзе восенню; 
канкрэтныя ўяў лен ні пра 
рас лі ны блізкага акру-
жэння, вучыць ад роз-
ні ваць не калькі раслін; 
стварыць умовы для пе-
ражывання вуч ня мі па-
чуцця захаплення фар ба-
мі восеньскай прыроды; 
раз віц ця назіральнасці, 
мыслення, маў лен ня

гульня «Жывое — нежывое» (навучэнцы 
ажыц цяўляюць любыя рухі, калі называец-
ца аб’ект жывой прыроды, за мі раюць, калі 
нежывой); тлумачэнне вуч ня мі, як яны 
адрозніваюць аб’екты нежывой і жывой 
прыроды. 
Прыпынак 3. Уста наў лен не во сень скіх змен 
у нежывой прыродзе: на зі ран не за вышы-
нёй Сонца над зямлёй адносна прынятага 
аб’екта, колерам неба, тэмпературай паветра 
(як змяніліся ў па раў нан ні з летам). 
Прыпынак 4. Фар мі ра ван не канкрэтных 
уяўлен няў аб некалькіх дрэвах (2—4), ку-
стах (1), якія сустракаюцца ў поле зроку 
вуч няў у працэсе гульні «Пільнае вока»: на-
вучэнцы знаходзяць рас лі ны па ўказаных 
прыкметах, па раздадзеных пладах, шышках 
і лісці, вызначаюць, па якіх прыкметах яны 
могуць пазнаць аб’екты, якія назі раюць. 
Падвядзенне вынікаў экскурсіі: што новага 
даведаліся, чаму навучыліся, што больш за 
ўсё спадабалася

3 Змены 
ў нежывой 
прыродзе 
восенню

1 Мэта: прадоўжыць фар-
мі ра ван не ўмен няў ад-
роз ні ваць аб’екты жывой 
і нежывой прыроды, ву-
чыць уста наў лі ваць зме-
ны ў нежывой прыродзе 
ў па раў нан ні з летам 
і тлумачыць іх прычыны.
Задачы: стварыць умовы 
для замацавання элемен-
тарных па няц цяў «нежы-
вая прырода», «жывая 
прырода», уяў лен няў 
аб прадметах прыроды; 
са дзей ні чаць раз віц цю 
ўмен ня ўста наў лі ваць 
пры чын на-вы ні ко выя 
су вя зі, па раў ноў ваць 
аб’ек ты

Вывучэнне новага вучэбнага матэрыялу, 
актуа лі за цыя раней засвоенага. Прадме-
ты прыроды. Прырода жывая і нежывая. 
Актуа лі за цыя агульных па няц цяў (веданне 
на ўзроўні пералі чэн ня аб’ектаў, якія адно-
сяцца да таго ці іншага паняцця) «прыро-
да», «нежывая», «жывая прырода», «рас лі-
ны», «жывёлы» з дапамогай гульні з мячом 
«Назаві патрэбнае». Выкананне за дан няў 
1—3 да с. 6—7, накіраваных на замацаванне 
ўмен ня ад роз ні ваць аб’екты нежывой і жы-
вой прыроды, дзяліць аб’екты на групы па 
ўказаных прыкметах; самаправерка выні каў 
на аснове эталона адказу. 
Гульня «Так — не» з мэтай замацавання ве-
даў аб істотных прыкметах па няц цяў «жы-
вая» і «нежывая» прырода. 
Змены ў нежывой прыродзе восенню ў па-
раў нан ні з летам. Гульнявое прак ты ка ван не 
«Лета — восень» для замацавання ве даў вуч-
няў пра во сень скія змены ў нежывой пры-
родзе, іх прычыны: педагог пачынае фразу, 
якую завяршаюць навучэнцы (напрыклад: 
«Сонца на небе летам знаходзіцца высока 
над зямлёй, а ўво сень … (ніжэй)». Улетку 
цёпла, а ўво сень … (халаднавата; халадней). 
Увосень халадней таму, што … Улетку ідзе 
цёплы дождж, а ўвосень … (халодны). Улетку 
вада ў вадаёмах цёплая, а ўво сень … (халод-
ная). Увосень вада ў вадаёмах халодная, таму 
што … (холадна; сонца слаба грэе і інш.). 
Што ўвосень бывае? Гульня на аснове чы-
тання вер шаў або дэманстрацыі слайдаў: 
навучэнцы пляскаюць у далоні (або пады-
маюць карткі з зялёным колерам, стукаюць 
лёгенька пальчыкамі па парце), калі гаворка 
ідзе пра во сень скія змены ў прыродзе. 
Абагульненне ве даў пра змены ў нежывой 
прыродзе на аснове схемы

Разгля-
дзець 
афар боўку 
лісця дрэў, 
кустоў, якія 
растуць 
у двары 
дома, па 
дарозе 
ў школу 
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1 2 3 4 5 6

4 Залатая 
восень. 
Расліны — 
частка 
жывой 
прыроды

1 Мэта: фар мі ра ваць эле-
ментарныя паняцці «дрэ-
вы», «кусты», «тра вя ніс-
тыя рас лі ны», уяў лен ні 
пра змены ў жыц ці рас лін 
восенню і іх прычыны. 
Задачы: пра доўжыць 
фар мі ра ван не канкрэт-
ных уяў лен няў пра рас-
лі ны бліз кага наваколля; 
вучыць ад роз ні ваць дрэ-
вы, кусты, траву, па зна-
ваць рас лі ны па іх пла-
дах і ліс ці; бачыць су вя зі, 
якія існу юць паміж рас-
лі на мі, нежывой прыро-
дай і жы вёламі; са дзей-
ні чаць актуа лі за цыі па-
чуц цяў захаплення пры-
гажосцю залатой восені, 
стымуляваць патрэбу 
ў вы ка рыс тан ні ліс цяў, 
пла доў, насення для ства-
рэння творчых прац

Вывучэнне новага вучэбнага матэрыялу. Ак-
туа лі за цыя раней засвоенага вучэбнага ма-
тэрыялу «Залатая восень». Актуа лі за цыя 
па чуц цяў захаплення «залатой восенню» 
на аснове дэманстрацыі слайдаў, чытання 
чатырохрадкоўя І. Міхайлавай. 
Расліны — частка жывой прыроды. Рашэнне 
сі туа цыйнай задачы, гутарка з мэтай актуа-
лі за цыі прыкмет жывой прыроды, абгрунта-
ванне прыкмет раслін як жывых істот. 
Дрэвы, кусты, травы. Выкананне задання 
да с. 11 (акрамя 5-га), самаправерка выні каў 
выканання ў па раў нан ні з эталонам адказу 
на слайдзе. 
Пазнаванне раслін па іх пладах і лісці з да-
памогай гульняў «Знайдзі пару» і «З якой 
галінкі гэтыя дзеткі?»: навучэнцы вызнача-
юць, якім раслінам належаць лісце, плады, 
раздадзеныя ім; пазнаюць рас лі ны па іх апі-
сан нях (педагог апісвае прыкметы рас лі ны, 
навучэнцы пазнаюць яе і падымаюць адпа-
ведныя часткі рас лі ны). 
Змены ў жыц ці раслін восенню. Уста наў лен не 
змен у жыц ці раслін увосень на аснове актуа-
лі за цыі на зі ран няў вуч няў, ана лі зу слай даў 
муль ты ме дыя прэ зен тацыі або выканання 
за дан няў да с. 10 (першыя два за дан ні), пры-
чын гэтых змен. 
Як насенне рас паў сюдж ваецца? Гульня 
«Юныя да след чыкі»: у працэсе на зі ран ня, 
практычнай работы, разваг навучэнцы вы-
значаюць, як рас паў сюдж ваецца насенне не-
каторых рас лін (напрыклад, клёна, бярозы, 
дзя доў ніка, ваўч коў, ра бі ны). 
Кантроль засвоенага зместу на ўро ку з да-
памогай гульні «Так — Не!»: навучэнцы 
гавораць «Так!» і пляскаюць у да ло ні, калі 
згодны з выказ ван нямі педагога, калі не 
згодны — гавораць «Не!» і стукаюць лёгка 
паль чы камі па парце

Заданне 4 
на с. 12—13. 
Пазнаць 
знаёмыя 
дрэвы 
ў сваім 
двары каля 
дома 

5 Восеньскія 
плады 
і насенне — 
крыніца 
зда роўя

1 Мэта: забяспечыць усве-
дам лен не вуч ня мі зна-
чэння свежай садавіны 
і ага родніны для захаван-
ня і ўма цавання зда роўя 
чалавека. 
Задачы: пашырыць веды 
аб агародніне і садавіне; 
сфар мі ра ваць уяў лен-
не пра ролю ві та мі наў 
для ўма ца вання зда роўя 
дзяцей; паглыбіць веды 
аб пра ві лах гі гі е ны пры 
ўжы ван ні агародніны 
і сада віны; вучыць пры-
маць пра віль нае рашэн-
не ў сі туа цыі выбару 
пра дук таў харчавання; 
стварыць умовы для раз-
віц ця па зна ваўчых пра-
цэ саў (ува гі, мыслення, 
па мя ці)

Актуа лі за цыя раней вывучанага вучэбнага 
матэрыялу, увядзенне ў новую тэму, мэта-
вызначэнне. Гутарка пра тое, як восень дапа-
магае чалавеку кла па ціц ца пра сваё зда роўе, 
фармулёўка вуч ня мі тэмы ўро ка, задач на 
аснове дэманстрацыі ага род ніны і са да ві ны. 
Вывучэнне новага вучэбнага матэрыялу. Што 
такое ві та мі ны? Галоў ныя кры ні цы ві та мі-
наў. Расказ педагога пра ві та мі ны, іх групы, 
значэнне для зда роўя і раз віц ця чалавека. 
Дзе ж «жывуць» ві та мі ны: на аснове вер шаў, 
якія чытае педагог, навучэнцы вызначаюць, 
у якой агародніне і са да віне знаходзяцца ві-
та мі ны групы А, С. Знаёмства вуч няў з ягад-
нымі рас лі на мі, што спеюць летам і восенню, 
у працэсе выканання за дан няў 1, 2 да с. 16 
і гульні «Ягады ў кошыку». Фар мі ра ван-
не ўяў лен няў пра агародніну і сада ві ну на 
аснове выканання задання 3 да с. 16 і гуль ні 
«Збі раем ура джай», расказ педагога пра ві та-
мі ны, якія змяшчаюцца ў агародніне і са да-
віне, іх зна чэн ні для зда роўя чалавека. 

Падсы-
паць разам 
з бацькамі 
корм у кар-
мушкі, 
асаб ліва 
ў даждж-
лі вае 
і халоднае 
над вор’е
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Правілы ўжы ван ня агародніны і садавіны. 
Пошук адказу на пытанне, як пра віль на 
ўжы ваць агарод ні ну і садавіну ў ежу, у пра-
цэсе гу таркі, ана лі зу ма люн каў слайдаў 
муль ты ме дыя прэ зен тацыі, ацэнкі па во дзін 
дзяцей у сі туа цыях, паказаных на іх. 
Чаму трэба вучыцца рабіць пра віль ны выбар. 
Фар мі ра ван не ў вуч няў умення прымаць 
абгрунтаванае рашэнне ў сі туа цыі выбару 
ежы: праца са слай дамі ў гульнявой форме 
«Я вы бі раю … таму што …». 
Замацаванне вывучанага на ўроку. Гульня 
«Ці добра, ці дрэнна?»: навучэнцы пляска-
юць у далоні і гавораць «Так-так-так!», калі 
згодны са сцвярджэннем педагога; калі не — 
маўчаць

6 Уплыў 
змяненняў 
у прыродзе 
на жыццё 
чалавека 
восенню

1 Мэта: стварыць умовы 
для фар мі ра ван ня ў вуч-
няў умення пра віль на 
апранацца ў ад па вед нас-
ці з умовамі на двор’я і ін-
тэн сіўнасцю рухаў. 
Задачы: са дзей ні чаць 
разуменню таго, як се-
зонныя змены ў прыро-
дзе восенню ўплываюць 
на зда роўе і настрой ча-
лавека; стымуляваць жа-
данне займацца фізічнай 
працай, рухомымі і спар-
тыў ны мі гульнямі на све-
жым паветры

Актуа лі за цыя раней вывучанага вучэбнага 
матэрыялу на аснове гульні «Што восенню 
бывае?»: навучэнцы пляскаюць у дало ні, 
калі чытаюцца ўрыўкі вер шаў, якія ад люст-
роў ва юць во сень скія з’явы ў прыродзе. Вы-
вучэнне новага вучэбнага матэрыялу. Якія 
змены ў жыц ці чалавека адбываюцца восен-
ню? Аналіз зместу слайдаў, якія ад люст роў-
ва юць розныя заняткі дзяцей на прыродзе 
(чым займаюцца дзеці; чым карысныя та кія 
заняткі і інш.). 
Выкананне задання да с. 14 вучэбнага да па-
мож ніка; адказы вуч няў на пы тан ні, па раў-
нан не іх з тэкстам вучэбнага да па мож ніка 
на с. 15; падвядзенне вуч няў да высновы аб 
тым, чым карысныя во сень скія прагул кі на 
свежым паветры. 
Як трэба апранацца ў рознае над вор’е во-
сенню: аналіз слай даў (або гульня, прапа-
наваная ў заданні 5 на с. 87 вучэбнага да па-
мож ні ка) для фар мі ра ван ня ў вуч няў ве даў 
пра тое, як пра віль на апранацца восенню 
ў рознае на двор’е для прагулак, гульняў, 
іншых за нят каў

Падсыпаць 
разам 
з баць камі 
корм у кар-
мушкі, 
асабліва 
ў даждж-
лі вае 
і халоднае 
над вор’е

7 Правілы 
аса біс тай 
гігіены

1 Мэта: стварыць умовы 
для актуа лі за цыі ў вуч-
няў патрэбнасці ў вы ка-
нан ні правілаў аса біс тай 
гі гі е ны. 
Задачы: пашырыць уяў-
лен ні аб пра ві лах аса-
біс тай гі гі е ны, пра ві лах 
догляду зубоў, пазног цяў 
і ва ла соў; са дзей ні чаць 
усведамленню значэння 
пра ві лаў аса біс тай гі гі е-
ны ў за ха ван ні зда роўя 
чалавека; раз віц цю ўмен-
няў пра віль нага догляду 
зу боў, пазногцяў, а так-
сама пазнавальных пра-
цэ саў (увагі, мыслення, 
па мя ці)

Актуа лі за цыя раней вывучанага вучэбнага 
матэрыялу. Выкананне задання на картках 
(інды ві ду аль ная праца) — навучэнцы адзна-
чаюць малюнкі, на якіх паказаны карысныя 
для зда роўя заняткі; праверка пра віль насці 
выканання задання па методыцы «Узаема-
праверка». 
Вывучэнне новага вучэбнага матэрыялу. 
Што такое пра ві лы аса біс тай гі гі е ны: ра-
шэнне сі туа цыйнай задачы, канструяванне 
вуч ня мі сэнсу паняцця «аса біс тая гі гі е на». 
Пра ві лы аса біс тай гі гі е ны. Выкананне за дан-
няў 2—5 да с. 18. 
Сродкі аса біс тай гі гі е ны: фар мі ра ван не ўяў-
лен няў у працэсе гуль ні «Чароўны мяшо-
чак» або «Чароўны куфэрак» (навучэнцы 
адгадваюць загадкі, прад меты-адгадкі вы-
кладваюцца на стале), прак ты ка ван ні «Што 
агульнага?», выкананне задання 6 да с. 18. 
Як пра віль на мыць ру кі, чысціць зубы і многае 
іншае: сюжэтная гульня «Экзамен у Май-
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дадыра» (навучэнцы адказваюць на пы тан-
ні); практычная работа (прак ты ка ван не, як 
пра віль на чысціць зубы); выкананне за дан-
няў 4—5 да с. 19 вучэбнага да па мож ніка. 
Замацаванне вывучанага вучэбнага матэ-
рыялу: гульня з мячом «Я буду — я не буду» 
або «Закончы фразу»: педагог кідае мяч ад-
наму з вуч няў; навучэнец, які злавіў мяч, 
завяршае фразу (напрыклад: «Каб мікробы 
не трапілі ўнутр арганізма, я буду … / мыць 
рукі перад ядой»)

8 Рэжым дня 
першаклас-
ніка

1 Мэта: актуалізаваць у на-
ву чэн цаў патрэбу ў за-
ха ван ні рэжыму дня на 
аснове ўсве дам лен ня яго 
значэння для захавання 
і ўма ца вання зда роўя. 
Задачы: пашырыць уяў-
лен не аб рэжыме дня, аб 
яго абавязковых склад-
ніках; забяспечыць разу-
менне вуч ня мі таго, што 
ў кожнага чалавека свой 
рэжым дня, гэта значыць 
тыя дзе ян ні, якія абавяз-
кова выконваць у адзін 
і той жа час; са дзей ні чаць 
раз віц цю пазнавальных 
пра цэ саў, фар мі ра ван ню 
ўмен няў пра дук тыўнай 
камуні кацыі

Актуа лі за цыя раней вывучанага вучэбнага 
матэрыялу, увядзенне ў тэму, мэтавызна-
чэнне на аснове праблемнай сі туа цыі (гуль-
нявога сюжэта), які патрабуе актуа лі за цыі 
асвоеных ве даў аб мерах па захаван ні і ўма-
ца ван ні зда роўя. 
Вывучэнне новага, актуа лі за цыя раней вы-
вучанага вучэбнага матэрыялу. Што такое 
рэжым дня? Значэнне рэжыму дня. Чытанне 
верша «Валя-непаспяваля» (А. Орач), яго 
ана ліз, фармулёўка вываду аб значэнні рэ-
жыму дня. Фар мі ра ван не ўяў лен ня аб рэ-
жыме дня (праца ў парах або мікрагрупах): 
гульня «Што раней, што потым») — выклад-
ванне картак з выявай ас ноў ных рэжымных 
момантаў раніцы, дня, вечара ў неабходнай 
па сля доў насці; самаправерка вынікаў на ас-
нове эталона адказу (на слайдзе муль ты ме-
дыя прэ зен тацыі). 
Асаблівасці рэжыму дня першакласніка: гу-
тарка на аснове ана лі зу зместу слайда з апі-
сан нем прыкладнага рэжыму дня перша-
клас ніка, уласнага вопыту вуч няў. 
Замацаванне вывучанага вучэбнага матэ-
рыялу з дапамогай за дан няў на прымяненне 
ве даў у змененай сі туа цыі: аналіз слай даў 
муль ты ме дыя прэ зен тацыі, гульня «Я буду — 
я не буду» (заданне 7 да с. 20—21)

Паназіраць 
за тым, як 
выконваец-
ца рэжым 
дня 

9 Дзікія 
і свой скія 
жывёлы. 
Мэтавая 
прагулка 
«Позняя 
в осень»

1 Мэта: стварыць умовы 
для фар мі ра ван ня ўмен-
ня аперыраваць уяў лен-
ня мі аб дзі кіх і свой скіх 
жывёлах у розных сі-
туа цыях, вучыць тлума-
чыць прычыны во сень-
скіх змен у жыц ці дзі кіх 
жывёл. 
Задачы: сфар мі ра ваць 
уяў лен ні аб дзі кіх і свой-
скіх жывёлах, аб пры-
чынах во сень скіх змен 
у жыц ці дзі кіх жывёл; са-
дзей ні чаць фар мі ра ван-
ню ла гіч нага мыслення 
(аперацый сінтэзу, ана-
лі зу, абагульнення, кла-
сі фі ка цыі і інш.), актуа-
лі за цыі ці ка вас ці да вы-
вучэння жывёл

Актуа лі за цыя раней вывучанага вучэбнага 
матэрыялу з дапамогай гутаркі, выканан-
ня за дан няў па аналізе дэманстраваных 
слайдаў: што такое рэжым дня, што важна 
рабіць раніцай, вечарам, днём і інш. 
Вывучэнне новага вучэбнага матэрыялу. Кан-
крэтныя ўяў лен ні аб некаторых дзі кіх і свой-
скіх жывёлах. Гульня «Загадаю — адгадай» на 
аснове ма люн каў жывёл на с. 23: па прапа-
наваным апі сан ні навучэнцы пазнаюць жы-
вёл. Гульня з мячом «Якая? Што робіць?», 
накі ра ваная на актуа лі за цыю канкрэтных 
уяў лен няў аб жывёле, напрыклад, пра ва-
вёрачку: навучэнец, які злавіў мяч, адказ-
вае на пытанне:«Вавёрачка якая?» (з гэтым 
пытаннем кідаецца мяч некалькім вучням; 
ана ла гіч на і з другім). Агульныя ўяў лен ні аб 
дзі кіх і свойскіх жывёлах. Засваенне сут нас-
ці паняццяў «свойскія» і «дзі кія» жывёлы: 
выкананне за дан няў 3—4 да с. 23, а таксама 
прапанаваных на слайдах (інды ві ду аль ная 
праца — за дан ні на ана ліз, кла сі фі ка цыю); 
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самаправерка вынікаў з дапамогай эталона 
адказу на слайдзе; гутарка, якая падводзіць 
вуч няў да высновы пра тое, хто такія свой-
скія і дзі кія жывёлы. 
Мэтавая прагулка ў школьны двор. Уста-
наў лен не, якія змены адбы ліся ў прыродзе 
позняй восенню: як змянілася тэмперату-
ра паветра, як выглядаюць дрэвы, кусты, 
травяністыя рас лі ны, ці можна ўбачыць на-
сякомых. 
Да якіх змен у жыц ці нежывой прыроды, 
жыцця рас лін прыстасоўваюцца жывёлы 
восенню? Гутарка, якая падводзіць вуч няў 
да высновы аб тым, што жывёлы восенню 
рыхтуюцца да пахаладання, памяншэння 
і знікнення корму

10 Змены 
ў жыц ці 
птушак, 
насякомых, 
звяроў 
і іншых 
жывёл

1 Мэта: стварыць умовы 
для фар мі ра ван ня ўмен-
ня аперыраваць уяў лен-
ня мі аб дзі кіх і свой скіх 
жывёлах у розных сі-
туа цыях, вучыць тлума-
чыць прычыны во сень-
скіх змен у жыц ці дзі кіх 
жывёл. 
Задачы: сфар мі ра ваць 
уяў лен ні аб некалькіх 
ві дах птушках, пералёт-
ных птушак, прычынах 
во сень скіх змен у жыц-
ці дзі кіх жывёл (нася-
комых, птушак, звя роў, 
ін шых жывёл); спрыяць 
выхаванню гуманнага 
стаў лен ня да жывёл

Актуа лі за цыя раней вывучанага вучэбнага 
матэрыялу (уяў лен няў «дзі кія» і «свой скія» 
жывёлы) з дапамогай гутаркі, выканання 
за дан няў на аналіз, кла сі фі ка цыю. 
Вывучэнне новага вучэбнага матэрыялу. 
Змены ў жыц ці дзі кіх жывёл восенню. Гульня 
«Пляскаем у далоні»: педагог называе дзі кіх 
жывёл (напрыклад, пчала, матылёк-кра піў-
ні ца, жаба, змяя, вавёрка, бусел, яшчарка, 
вожык, верабей, галка), а навучэнцы пля-
скаюць у далоні ў тым выпадку, калі назы-
ваецца жывёла, якую нельга ўбачыць позняй 
восенню; гутарка на высвятленне прычын 
знікнення некаторых жывёл позняй восен-
ню. Выкананне за дан няў 2—4 да с. 24 з мэтай 
замацавання ве даў, фар мі ра ван ня ўмен няў 
уста наў лі ваць пры чын на-вы ні ко выя су вя зі. 
Восеньскія змены ў жыц ці птушак. Вы-
кананне першай часткі задання 1 да с. 25; 
правядзенне гульні «Назаві мяне па іме ні» 
(адгадванне загадак пра птушак); выкананне 
за дан няў 2—4 да с. 25 вучэбнага да па мож-
ніка: фар мі руецца ўяў лен не аб пералётных 
птушках і птушках, якія зімуюць, канкрэт-
ныя ўяў лен ні аб некалькіх птушках бліз ка га 
наваколля. 
Замацаванне вучэбнага матэрыялу з дапамо-
гай гульні «Лаві памылку»: навучэнцы пля-
скаюць у далоні, калі педагог гаворыць (пра 
змены ў жыц ці дзі кіх жывёл восенню) з па-
мылкай, а таксама вы праў ляюць памылку

Паназіраць, 
якіх пту-
шак можна 
ўбачыць 
каля дома, 
па дарозе 
ў школу, на 
прагулцы 
ў парку або 
скверы 

11 Змены 
ў жыц ці 
свой скіх 
жывёл 
восенню. 
Уплыў 
змя нен няў 
у прыродзе 
на працу 
чалавека 

1 Мэта: стварыць умовы 
для ўсве дам лен ня вуч ня-
мі таго, як змены ў пры-
родзе восенню ўплы ва-
юць на жыццё свойскіх 
жывёл, працу лю дзей. 
Задачы: пашырыць уяў-
лен ні вуч няў пра свой-
скіх жывёл, іх вы ка рыс-
тан не чалавекам, працу 
лю дзей восенню; са дзей-
ні чаць раз віц цю мыслен-
ня, на зіральнасці, ці ка-
вас ці да вывучэння свету 

Вывучэнне новага вучэбнага матэрыялу, 
актуа лі за цыя раней вывучанага. Актуа лі-
за цыя ўяў лен няў «дзі кія» і «свойскія» жывё-
лы на аснове выканання за дан няў на ана ліз, 
абагульненне (заданні на слайдах). 
Фар мі ра ван не канкрэтных уяў лен няў аб 
некаторых свойскіх жывёлах, іх знешнім 
выглядзе, вы ка рыс тан ні чалавекам: гульня 
«З агадаю — адгадай» (адгадванне загадак), 
гульня «Хто схаваўся» (трэба пазнаць свой-
скую жывёлу на малюнку па яго частцы). 
Як змя ні лася жыццё дзі кіх і свойскіх жывёл 
восенню — гульня «Адгадай»: педагог на-
зывае змены, а навучэнцы вызначаюць, пра 

Паназіраць 
за свойскі-
мі вы-
хаван ца мі 
(калі ёсць), 
як яны пра-
яў ля юць 
сваё зада-
вальненне 
або неза-
давальнен-
не, што ім 
падабаецца 
і інш. 
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жывёл, выхаванню кла-
пат лі вых ад но сін да 
свой скіх жывёл, усве-
дам лен ня ад каз насці за 
іх жыццё

якіх жывёл ідзе гаворка (адлятаюць у вы-
рай…; запасяць корм… і інш.). 
Выкарыстанне чалавекам свойскіх жывёл або 
што даюць чалавеку каза, авечка, карова, 
свін ня, свойскія птушкі: выкананне задання 3 
да с. 26 вучэбнага да па мож ніка; вызначэнне 
вуч ня мі паходжання пра дук таў, прад стаў-
ле ных на выставе; расказ педагога пра гіс то-
рыю прыручэння свойскіх жывёл. 
Замацаванне і кантроль вывучанага на ўроку 
на аснове выкарыстання гульні «Ці даклад-
на, што …» ці «Лаві памылку»: прапануюцца 
сцвярджэнні пра змены ў жыц ці хат ніх жы-
вёл восенню; калі навучэнцы не згодны з імі, 
пляскаюць у далоні

Паназіраць, 
як выкон-
ваюцца 
абавязкі па 
догля дзе 
свойскіх 
жывёл

12 Восеньскія 
з’явы 
ў прыродзе 
(абагульня-
ючы ўрок)

1 Мэта: стварыць умовы 
для абагульнення і сіс-
тэ ма ты за цыі ўяў лен няў 
вуч няў пра змены ў пры-
родзе восенню і іх пры-
чыны. 
Задачы:  вучыць ба-
чыць і разумець па сля-
доў насць змен у жыц ці 
прыроды восенню, за-
лежнасць змен у жыц ці 
рас лін і жывёл ад змен 
у жыц ці нежывой прыро-
ды; працягнуць фар мі ра-
ваць умен ні тлумачыць 
пры чын на-вы ні ко выя 
су вя зі ў прыродзе, са-
дзей ні чаць раз віц цю ла-
гіч на га мыслення, выха-
ванню пачуцця прыроды, 
успры ман ня і ўсве дам-
лен ня яе пры га жосці, 
гуманнага стаў лен ня да 
ўся го жывога

Паслядоўнасць змяненняў у прыродзе восен-
ню. Выконваюцца першыя два заданні да 
с. 28—29 вучэбнага да па мож ніка (с. 90), ад-
гадваюцца загадкі пра асеннія месяцы, карт-
кі з назвамі месяцаў размяшчаюцца на парце 
ці дошцы ў неабходным парадку. 
Змены ў жыц ці нежывой прыроды восенню. 
Навучэнцы называюць змены, тлумачаць 
су вя зі паміж вышынёй Сонца над зямлёй, 
тэмпературай паветра, ападкамі ў ходзе вы-
канання задання 3 да с. 28—29, выканання 
задання на картцы (навучэнцы малююць 
ста но ві шча Сонца ў ад но сі нах да бярозы по-
зняй восенню), працы па аналізе малюнка 
на с. 22. 
Змены ў жыц ці раслін і жывёл восенню. Праца 
па замацаванні ўмен ня ад роз ні ваць не каль кі 
дрэў па іх лісці і пладах (вы ка рыс тоў ваюцца 
натуральныя аб’екты). Мадэляванне сезон-
ных змен у прыродзе ў перыяд «залатой» 
восені, позняй восені, тлумачэнне прычын 
змяненняў, што адбываюцца. Замацаванне 
ўяў лен няў аб пералётных птушках і птуш-
ках, якія зімуюць, умен ня ад роз ні ваць 
некалькі пералётных птушак з дапамогай 
выканання задання на картцы (інды ві ду-
аль ная праца) — навучэнцы адзначаюць 
зялёным кружком малюнкі пералётных 
птушак. 
Распазнаванне птушак, якія зімуюць (фран-
тальная работа са слай дамі). Гульня «Што 
восенню бывае?»: навучэнцы ўстаюць, калі 
дэманструюцца на слайдах малюнкі, якія 
паказваюць не асен нія з’явы. 
Абагульненне і сіс тэ ма ты за цыя ве даў пра 
су вя зі ў прыродзе, раз віц цё ўмен ня ўста наў-
лі ваць пры чын на-вы ні ко выя су вя зі ў пры-
родзе — гульня «Таму, што …»: навучэнец, 
які злавіў мяч, завяршае фразу, распачатую 
педагогам, называе прычыну з’явы або вы нік 
і вяртае мяч (напрыклад: «стала халадней, 
таму што Сонца над зямлёй … / зна хо дзіц ца 
ніжэй». Або: «Сонца стала ніжэй над зямлёй, 
таму стала … / халадней» 

Падсы-
паць разам 
з бацькамі 
корм 
у кармушкі, 
асабліва 
ў даждж-
лі вае 
і халоднае 
над вор’е
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Зімовыя змены ў нежывой прыродзе, жыц ці раслін, жывёл і чалавека (5 г)

13 Змены ў не-
жывой пры-
родзе зі мой. 
Як зімуюць 
рас лі ны 
(экскурсія 
ў парк ці 
тэматычная 
прагулка 
ў школьны 
двор)

1 Мэта: стварыць умовы 
для атрымання вуч ня-
мі вопыту на зі ран няў за 
зі мо вымі зменамі ў не-
жывой і жывой прыро-
дзе, выканання элемен-
тарнай прыродаахоўнай 
дзей насці (падкормкі 
птушак). 
Задачы: са дзей ні чаць 
фар мі ра ван ню ўяў лен-
няў аб зі мо вых зменах 
у прыродзе, раз віц цю 
ўмен ня на зі раць, бачыць 
су вя зі ў прыродзе, ву-
чыць ад роз ні ваць вядо-
мыя дрэвы ў зі мо вы час; 
спрыяць фар мі ра ван ню 
па чуц цяў захаплення 
прыгажосцю зі мо вай 
прыроды; усве дам лен ня 
не аб ход нас ці аказання 
да па мо гі птушкам, якія 
зі му юць

Прыпынак 1. Арганізацыя работы па ўспры-
манні фарбаў, гукаў і пахаў зімы, актуа лі-
за цыя па чуц цяў захаплення прыгажосцю 
зі мо вай прыроды. 
Прыпынак 2 (там, дзе восенню назіралі за 
ста но ві шчам Сонца на небе): уста наў лі-
ваюцца змены ў нежывой прыродзе — вы-
шыня Сонца, тэмпература паветра, ападкі. 
Пры пын кі, на якіх навучэнцы вучацца ад-
роз ні ваць знаёмыя дрэвы зі мой (2—4) — па 
ствалах, галінках, пладах, што засталіся, 
лісці, шышках з дапамогай гуль ні «Сле-
дапыт» або «Пільнае вока»: па названых 
прыкметах навучэнцы знахо дзяць дрэвы, 
вызначаюць, па якіх прыкметах яны змогуць 
іх пазнаць у прыро дзе. 
Падчас экс кур сіі арганізуюцца на зі ран ні 
за птуш камі: знешнім выглядам, асаб лі вас-
цямі па во дзін (як перамяшчаюцца, шукаюць 
і ядуць корм); навучэнцы вучацца ад роз ні-
ваць птушак, якія зімуюць, па іх адметных 
прыкметах; ажыц цяў ля ецца падкормка пту-
шак. 
Гульня «На за ві мяне па імені» (па дарозе 
дадому) — на замацаванне ўмен ня ад роз ні-
ваць знаёмыя дрэвы, птуш кі

Паназіраць 
за сня жын-
ка мі ў час 
снегапа-
ду: якой 
формы 
сня жын кі, 
ці ёсць ад-
нолькавыя, 
коль кі пра-
мень чы каў 
у сняжы-
нак 

14 Змены 
ў жыц ці дзі-
кіх жывёл 
зі мой

1 Мэта: сфар мі ра ваць уяў-
лен не пра змены ў жыц-
ці дзі кіх жывёл зі мой як 
прыстасаванні да ўмоў 
жыцця — пахаладання, 
памяншэння або знік-
нен ня корму. 
Задачы: сфар мі ра ваць 
уяў лен не пра асаб лі-
вас ці па во дзін птушак, 
якія зі му юць, звяроў, іх 
прычыны; са дзей ні чаць 
актуа лі за цыі па чуц цяў 
спагады дзі кім жывёлам, 
жадання аказаць дапамо-
гу птушкам; замацаваць 
уяў лен ні аб птушках, 
якія зі му юць, і пералёт-
ных птушках, спрыяць 
раз віц цю ўмен ня пазна-
ваць птушак, уста наў-
лі ваць пры чын на-вы ні-
ко выя су вя зі, а таксама 
мыслення, па мя ці, увагі, 
маў лен ня

Кантроль (актуа лі за цыя) раней вывучанага 
ў працэсе франтальнай гутаркі; выкананне 
задання на картцы (інды ві ду аль на або ў па-
ры): навучэнцы адзначаюць кружком з’явы, 
якія назіраюцца зі мой у нежывой прыро дзе. 
Самаправерка вынікаў працы на аснове эта-
лона адказу на слайдзе. 
Вывучэнне новага вучэбнага матэрыялу. 
Птушкі, якія зі му юць: праца па замацаван ні 
ўмен ня ад роз ні ваць некалькі птушак, якія 
зімуюць, па малюнках і фота слайдаў, апі-
сан ні. 
Як дапамагчы птушкам, якія зімуюць? Хто 
мае патрэбу ў нашай дапамозе? Метад 
экала гіч най эмпа тыі: актуа лі за цыя па чуц цяў 
спагады птушкам на аснове аповеду педаго-
га, дэ ман ст ра цыі слай даў. 
Асаблівасці жыцця зі мой дзятла, крыжадзю-
ба, некаторых звяроў. Уста наў лен не, на які 
корм пераходзяць некаторыя птуш кі, якія 
зімуюць, і звяры і чаму, на аснове ана лі зу 
малюнка на с. 32 вучэбнага да па мож ніка, 
слайдаў; уста наў лен не прычын з’яў лен ня 
зі мой птушанят у крыжадзюба. Гульня «Да-
след чыкі»: вызначэнне па шышках, якія жы-
вёлы харчаваліся іх насеннем; па па кі нутых 
слядах — якія жывёлы прай шлі па лесе (на 
аснове ма люн каў слайдаў). 
Абагульненне вучэбнага матэрыялу: гуль-
ня «Завяршы фразу», напрыклад: «Дзятлы 
перай шлі на харчаванне насеннем шышак 
елкі і хвоі таму, што стала мала …»; «Вожык, 
мядзведзь спяць у сваіх хованках таму, што 
няма …»

Падсы-
паць разам 
з бацькамі 
корм 
у кармушкі, 
асабліва 
ў даждж-
лі вае 
і халоднае 
над вор’е
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15 Змены 
ў жыц ці 
свойскіх 
жывёл зі-
мой. Уплыў 
зі мо вых 
змя нен няў 
у прыродзе 
на працу 
чалавека

1 Мэта: са дзей ні чаць усве-
дам лен ню вуч ня мі таго, 
чым выкліканы змены 
ў працы лю дзей у розны 
час года. 
Задачы: канкрэтызаваць 
уяў лен ні першаклас ні-
каў пра жыццё свойскіх 
жывёл зі мой, пра змены 
ў працы лю дзей зі мой; 
пра доў жыць фар мі ра-
ван не ўмен ня ўста наў-
лі ваць пры чын на-вы ні-
ко выя су вя зі; стварыць 
умовы для раз віц ця маў-
лен ня, мыслення, па мя ці, 
ува гі, ці ка вас ці да выву-
чэння жывёл

Кантроль, актуа лі за цыя раней вывучанага. 
Выкананне задання на картцы: навучэнцы 
адзначаюць знакам «+» тыя змены, якія ад-
бываюцца ў жыц ці дзі кіх жывёл зі мой (інды-
ві ду аль ная работа). Выкананне за дан няў: 
на знаходжанне на малюнку памылак і іх 
тлумачэнне (франтальная работа); на пазна-
ванне птушак, якія зімуюць, па іх частках — 
гульня «Каго фатаграфаваў мастак?». 
Вывучэнне новага вучэбнага матэрыялу. 
Актуа лі за цыя ўяў лен няў пра свойскіх жы-
вёл, фар мі ра ван не ўмен ня апісваць свой скіх 
жывёл — гульня з мячом «Снежны камяк», 
гульня «Загадаю — адгадай». 
Як людзі даглядаюць свойскіх жывёл зі мой: 
складанне аповеду (прапановы) аб догля дзе 
свой скіх жывёл зі мой на аснове апорных слоў, 
чытанне тэксту на с. 37 вучэбнага да па мож-
ніка; выкананне за дан няў 2, 4, 5 да с. 36—37. 
Праца лю дзей зі мой у сельскай мясцовасці. 
Ана ліз ма люн каў на с. 38—39, выкананне 
першых двух за дан няў да с. 38—39. 
Праца лю дзей зі мой у горадзе. Выкананне 
за дан няў 3—5 да с. 38—39. 
Замацаванне, абагульненне навучальнага 
зместу з дапамогай за дан няў на слайдзе 
(вы значэнне ма люн каў з выявай заняткаў 
лю дзей зі мой; складанне прыказак аб працы)

Запомніць 
адну 
прыказку 
аб працы, 
якая больш 
за ўсё спа-
дабалася 
(прыказкі 
аб працы 
вывешва-
юцца на 
стэндзе 
ў класе) 

16 Клопат ча-
лавека пра 
сваё зда-
роўе зі мой

1 Мэта: сфар мі ра ваць уяў-
лен не аб тым, як кла па-
ціц ца пра сваё зда роўе 
зі мой. 
Задачы: фар мі ра ваць 
уяў лен не пра спосабы 
за гар тоўвання арганізма 
зі мой, стымуляваць імк-
нен не выконваць працэ-
дуры па загартоўванні 
арга ніз ма; вучыць пра-
віль на вы бі раць вопрат-
ку і абутак для прагулак 
у зі мо вы час, выконваць 
пра ві лы бяспекі пры ка-
тан ні на каньках, санках, 
лыжах; са дзей ні чаць раз-
віц цю пазнавальных пра-
цэ саў, маў лен ня

Кантроль, актуа лі за цыя раней вывучанага 
вучэбнага матэрыялу. Гульня «Назаві па-
трэбнае»: педагог кідае мяч вучню і называе 
адно з па няц цяў — «дзікая жывёла / свойская 
жывёла / пералётная птушка / птушка, якая 
зі муе»; навучэнец, які злавіў мяч, называе лю-
бы аб’ект, які адносіцца да названага паняцця, 
і вяртае мяч. Выкананне (інды ві ду аль на) за-
дання на картцы: «Адзнач чырвоным круж-
ком від працы, якой не займаюцца зі мой». 
Вывучэнне новага вучэбнага матэрыялу. Чым 
карысна займацца зі мой для ўмацавання зда-
роўя: адгадванне загадак аб відах занят каў 
зі мой. 
Як і для чаго трэба гартавацца: чытанне вер-
шаў, аналіз іх зместу, выкананне задання да 
с. 41 вучэбнага да па мож ніка. 
Замацаванне вывучанага на ўроку ў форме 
прымянення ве даў у змененых сі туа цыях: 
аналіз ма люн каў на слайдах — тлумачэнне, 
чым карысна займацца зі мой; як гартавацца 
зі мой; як пра віль на апранацца па надвор’і 
для розных ві даў заняткаў

Падсы-
паць разам 
з бацькамі 
корм 
у кармушкі, 
асабліва 
ў даждж-
лі вае 
і халоднае 
над вор’е

17 Зімовыя 
з’явы 
ў прыродзе 
(абагульня-
ючы ўрок)

1 Мэта: стварыць умовы 
для абагульнення і сіс тэ-
ма ты за цыі ве даў вуч няў 
пра змены ў жыц ці нежы-
вой і жывой прыроды, іх 
уплыве на працу лю дзей. 
Задачы: са дзей ні чаць 
фар мі ра ван ню ўмен няў 
вуч няў тлумачыць і ўста-
наў лі ваць су вя зі па між

Зімовая казка. Чаму зімовую прыроду назы-
ваюць казачнай, чароўнай? Чытанне вер шаў, 
гутарка пра тое, чым падабаецца зіма. 
Зімовыя месяцы, зі мо выя з’явы ў нежывой 
прыродзе: адгадванне загадак аб зі мо вых ме-
сяцах, зі мо вых з’явах у нежывой прыродзе. 
Змены ў жыц ці жывой прыроды. Выканан-
не за дан няў да с. 42—43 (акрамя задання 2) 
вучэбнага да па мож ніка, за дан няў да слай-
даў, накіраваных на актуа лі за цыю ве даў пра 
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аб’ектамі і з’явамі нежы-
вой і жывой прыроды, 
пазнаваць рас лі ны і жы-
вёл; вучыць успры маць 
прыгажосць зі мо вай 
прыроды, са дзей ні чаць 
падтрыманню жадання 
кла па ціц ца пра птушак, 
якія зі муюць, працяг-
нуць раз віц цё ўмен няў 
па раў ноў ваць, ана лі за-
ваць, ра біць высновы

змены ў жыц ці раслін зі мой, раз віц цё ўмен-
няў тлумачыць і ўста наў лі ваць пры чын на-
вы ні ко выя су вя зі. 
Гульня з мячом «Таму, што …»: педагог пачы-
нае сказ, а заканчваюць яго тыя навучэнцы, 
якім кінуты мяч, напрыклад: «Узімку холад-
на, таму што Сонца над зямлёй знахо дзіц-
ца … / нізка». Выкананне за дан няў на пра-
верку ўмен ня ад роз ні ваць некалькі птушак, 
якія зімуюць. 
Змена ў жыц ці і працы чалавека: аналіз зме-
сту слайдаў — выкананне за дан няў на пры-
мяненне ве даў у новай сі туа цыі: вызначэнне 
заняткаў, якімі людзі займаюцца зі мой, ці 
пра віль на апранутыя дзеці, тлумачэнне па-
мылак у вопратцы. Рашэнне сі туа цый ных 
задач на актуа лі за цыю ве даў аб пра ві лах 
пра віль най падкормкі птушак зі мой, фар-
мі ра ван не ўмен ня ацэньваць учынкі лю дзей 
у ад но сі нах да птушак

Чалавек і грамадства (3 г)

18 Мой горад 
/ вёска 
(экскурсія 
па родным 
горадзе / 
мікрараёне 
/ вуліцы / 
вёсцы)

1 Мэта: стварыць умовы 
для фар мі ра ван ня канк-
рэтных уяў лен няў пра 
памятныя месцы, куль-
тур на-асветніцкія ўста-
но вы, галоўныя прад-
прыемствы свайго горада 
(мік ра раёна) / вёскі. 
Задачы: са дзей ні чаць 
фар мі ра ван ню ў вуч-
няў ці ка вас ці да гіс то-
рыі роднага населенага 
пункта, яго славутасцей, 
дасягненняў; стварыць 
умовы для фар мі ра ван ня 
практычнага вопыту вы-
канання пра ві лаў дарож-
нага руху, бяспечных па-
во дзін пешаходаў зі мой

Перад экскурсіяй актуа лі за цыя пра ві лаў да-
рожнага руху, дэманстрацыя фотаздымкаў 
аб’ек таў, за якімі будуць назіраць навучэнцы, 
паведамленне некаторых цікавых звестак 
з мэтай фар мі ра ван ня ці ка вас ці да экс кур сіі, 
вывучэння роднага краю. 
На экскур сіі: знаёмства з культурна-асвет-
ніцкімі ўста но ва мі населенага пункта / мік-
ра раёна, дзе заха ва ліся адметнасці (гіс то ры-
ка-культур нымі аб’ектамі — з 1—2), вызна-
чэнне, чым яны адметныя, якія гіста рыч ныя 
па дзеі ад люст роў ва юць, якую ролю адыгры-
ваюць у жыц ці населенага пункта — у працэ-
се на зі ран ня, аповеду нас таў ні ка, гутар кі пра 
тое, што ўжо ведаюць навучэнцы. Знаёмства 
з пра мыс ло вымі або сельска гас па дар чы мі 
прад прыем ствамі: што выпускаюць, як вы ка-
рыс тоў ваецца прадукцыя, дасяг нен ні прад-
пры ем стваў і інш. 
Выніковая рэфлексія: што новага і цікавага 
даведаліся, пра што хацелася б расказаць 
бацькам; як выконвалі пра ві лы: пра ві лы да-
рожнага руху, па во дзін у гра мад скіх месцах. 
Падрыхтоўка фота ма тэ ры я лаў, ма люн каў да 
выставы або фотарэпартаж

19 Я і мая 
сям’я

1 Мэта: забяспечыць усве-
дам лен не вуч ня мі зна-
чэння сям’і ў жыц ці ча-
лавека. 
Задачы: сфар мі ра ваць 
уяў лен не пра сям’ю як 
родных лю дзей, аб аба-
вязках і правах дзяцей 
у сям’і, а таксама ўсіх 
чле наў сям’і; са дзей ні-
чаць выхаванню паваж-
лі вых і кла пат лі вых ад-
но сін дзяцей да членаў 
іх сям’і

Што такое сям’я? Значэнне сям’і ў жыц ці 
чалавека. Гутарка, чытанне верша «Сям’я» 
(М. Шварц), у працэсе якіх фарміруецца 
паняцце пра сям’ю. Выкананне задання на 
картцы (інды ві ду аль на): «Пазнач знакам 
«+» тыя словы, якія ад люст роў ва юць зна-
чэнне сям’і ў нашым жыц ці …»; самаправерка 
вынікаў працы на аснове эталона адказу на 
слайдзе. 
Складанне вуч ня мі прыказак (у мікрагру пах 
або парах), чытанне вер шаў пра значэнне 
сям’і; гутарка (адказы на пы тан ні аб тым, 
што значыць дружная, добрая сям’я і інш.). 
Добразычлівыя ад но сіны ў сям’і. Правы і аба-
вязкі дзяцей і бацькоў у сям’і: выкананне

Прый шоў-
шы дадому, 
сказаць 
прыемныя 
словы 
маме, тату, 
ба булі, 
дзя дулю, 
выканаць 
асабліва 
старанна 
тыя хат нія 
абавязкі, 
якія вы-
значаны 
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за дан няў да с. 81 вучэбнага да па мож ніка, 
праслухоўванне верша «Мамчыны слёзы» 
(Т. Петуховой), яго ана ліз. 
Рашэнне сі туа цыйных задач на аснове дэ-
ман страцыі слайдаў з выявай розных сі туа-
цый у сям’і (навучэнцы расказваюць пра тое, 
што можна даведацца аб той ці іншай сям’і 
зыходзячы з намаляванага сюжэта)

вам у ва-
шай сям’і

20 Небяспеч-
ныя сі туа-
цыі ў доме

1 Мэта: стварыць умовы 
для ўсве дам лен ня вуч-
ня мі не аб ход нас ці выка-
нання пра ві лаў бяспеч-
ных па во дзін пры рабо-
це з прад ме та мі хатняга 
ўжытку, вучыць звяртац-
ца за экстранай дапамо-
гай у выпадку небяспеч-
ных сі туа цый у доме. 
Задачы: сфар мі ра ваць 
уяў лен не аб небяспеч-
ных сі туа цыях у доме, 
іх прычынах, сігналах 
тры во гі; са дзей ні чаць 
фар мі ра ван ню ўмен няў 
ана лі за ваць небяспечныя 
сі туа цыі ў доме, прагна-
заваць наступствы не-
бяспечнага абыходжан-
ня з прад ме та мі хатняга 
ўжыт ку, фармуляваць 
пра ві лы бяспечных па-
во дзін у побыце, пры-
маць пра віль нае рашэнне 
ў розных сі туа цыях

Вывучэнне новага вучэбнага матэрыялу. Не-
бяспечныя сі туа цыі ў доме і іх прычыны. Вы-
кананне вуч ня мі за дан няў (у мік ра гру пах) 
з мэтай вызначэння прад ме таў у доме, якія 
з’яўляюцца крыніцай пажару, ран, апёкаў, 
атручвання; самаправерка пра віль насці вы-
канання на аснове прапанаваных эталонаў 
адказу, у працэсе гутаркі (навучэнцы тлу-
мачаць, у якім выпадку тыя ці іншыя прад-
меты могуць стаць прычынай небяспечнай 
сі туа цыі). 
Гульня «Што будзе, калі…» (напрыклад: калі 
пакінуць прас уключаным … і да т. п.). 
Пра ві лы бяспечных па во дзін з прад ме та мі 
хатняга ўжытку. Рашэнне сі туа цыйных за-
дач (як адкрыць вечка з гарачай каструлі або 
па тэль ні? Як пра віль на выключаць тэле ві зар 
з ра зеткі?) з паказам выкананых дзе ян няў, 
практычнай работай вуч няў. 
Складанне вуч ня мі пра ві лаў бяспечных па-
во дзін з дапамогай картак з за пі санымі на 
іх сло ва мі; фармулёўка пра ві лаў на аснове 
чытання вер шаў (Г. Шалаева, А. Жураў лё-
ва). Сігналы трывогі. Выкананне задання да 
с. 83 вучэбнага да па мож ніка. Замацаванне 
ве даў аб сігналах трывогі з дапамогай схемы 
на слайдзе або на аснове гуль ні «Завяршы 
фразу» (напрыклад: «Калі пажар, трэба тэ-
лефанаваць па нумары…» і інш.). Чытанне 
вер шаў Г. Шалаева, А. Жураўлёва пра тое, 
што трэба рабіць у выпадку пажару, званка 
чужых лю дзей у кватэру або дом; іх аналіз

Паназіраць, 
як захоў-
ва юць 
пра ві лы 
бяспечных 
па во дзін 
дома 

Вясеннія змены ў нежывой прыродзе, у жыц ці раслін, 
жывёл і чалавека (6 г)

21 Ранняя 
вясна. 
Вясна — час 
абуджэння 
раслін / 
экскурсія 
або тэма-
тычная 
прагулка

1 Мэта: арганізаваць на-
зі ран ні за зменамі ў не-
жывой прыродзе, за абу-
джэннем раслін, зме на мі 
ў жыц ці жывёл (птушак, 
насякомых), стварыць 
умовы для набыцця во-
пыту прыродаахоў ных 
па во дзін. 
Задачы: стварыць умовы 
для фар мі ра ван ня ўмен-
няў ад роз ні ваць рас лі-
ны і жывёл бліз ка га на-
ваколля; са дзей ні чаць 
раз віц цю на зі раль насці, 
здоль нас ці за ўва жаць 
прыгажосць вясновай 
прыроды, ці ка вас ці да 
вывучэння прыроды; 

Перад экскурсіяй: актуа лі за цыя пра ві лаў бя-
спечных па во дзін, пра ві лаў па во дзін у пры-
родзе, знаёмства з даследчыцкімі задан ня мі: 
«Ці наступіла вясна ў прыродзе? Як гэта 
даведацца? Як змяніліся па во дзіны гракоў, 
галак, вераб’ёў, варон, сініц з прыходам вяс-
ны? Якія пералётныя птушкі ўжо прыляцелі 
з цёплых краёў? Якіх насякомых можна ўжо 
сустрэць у прыродзе?» 
На экскурсіі: вызначэнне змяненняў у не-
жывой прыродзе ў па раў нан ні з зі мой (як 
змя ні лася ста но ві шча Сонца на небе адносна 
вядомых аб’ектаў, колер неба, тэмпература 
паветра, ападкі, снегавое покрыва (калі за-
хавалася); на зі ран не за з’яўленнем праталін 
(высвятляецца, дзе яны з’яўляюцца і чаму), 
капяжом. На зі ран не змен у жыц ці раслін: 
пачатак руху соку ў бярозы, клёна (уста-
наў лі ваецца з дапамогай праколу вострым 

Падсы-
паць разам 
з бацькамі 
корм у кар-
мушкі, 
асабліва 
ў даждж-
лі вае 
і халоднае 
над вор’е
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вучыць выконваць пра-
ві лы прыро да ахоў ных 
па во дзін у прыродзе, 
арга ні заваць сі туа цыю, 
на кі ра ва ную на аказанне 
да па могі птушкам, фар-
мі ра ван не гуманных ад-
но сін да іх

прадметам галінкі дрэў), набраканне пупы-
шак на дрэвах і кустах, красаванне раслін, 
якія рана цві туць. Пазнаванне знаёмых 
раслін. 
На зі ран не за насякомымі, якія вылятаюць, — 
матылькамі (лімонніца, крапіўніца, дзённае 
паў лінавае вока і інш.), пчоламі, птушка мі; 
вы яўленне змен у па во дзінах птушак у па-
раў нан ні з зі мой; падкормка птушак; па зна-
ванне птушак па іх адметных прыкметах. 
Падвядзенне вынікаў у класе: абмеркаванне 
вы нікаў выканання даследчыцкіх за дан няў; 
правядзенне віктарыны з мэтай праверкі на-
зі раль насці вуч няў: «Мы, гуляючы, правяра-
ем, што мы ведаем, назіраем» (напрыклад: 
Якія рас лі ны зацвітаюць да распускання ліс-
ця? Якія матылі з’яўляюцца першы мі? і інш.)

22 Вясна і зда-
роўе чала-
века

1 Мэта: са дзей ні чаць усве-
дам лен ню карысці прагу-
лак, рухомых гульняў на 
свежым паветры, вучыць 
ажыц цяўляць пра віль-
ны выбар месцаў для іх 
ажыц цяў лен ня. 
Задачы: сфар мі ра ваць 
уяў лен не аб жыватвор-
ных сілах прыроды вяс-
ной, аб небяспечных і бя-
спечных месцах для гуль-
няў і прагулак; вучыць 
апранацца ў ад па вед-
нас ці з умовамі надвор’я 
і магчымай інтэн сіў-
нас цю дзей насці (хада, 
рухомыя гульні і інш.); 
стымуляваць у вуч няў 
патрэбу ўжы ваць у ежу 
веснавую багатую ві та мі-
намі зеля ніну; стварыць 
умовы для фар мі ра ван-
ня ўмен ня прымаць пра-
віль нае рашэнне ў сі туа-
цыі выбару, прагназаваць 
раз віц цё небяспечнай сі-
туа цыі

Вывучэнне новага матэрыялу. Што такое 
жыватворныя сілы прыроды: слоў ні ка вая 
праца, канструяванне вуч ня мі ўласнага сэн-
су паняцця «жыватворныя» сілы прыроды; 
гутарка пра тое, чаму святло і цяпло з’яў ля-
юцца вясновымі жыватворнымі сіламі, а так-
сама водар квітнеючых раслін, прыгажосць 
вясновай прыроды, якая абуджаецца. 
Карысныя заняткі вясной. Як апранацца вяс-
ной адпаведна надвор’ю? Гульня «Пляскаем 
у далоні»: калі педагог называе заняткі, які мі 
карысна займацца вясной на свежым паве-
тры, навучэнцы пляскаюць у да ло ні (катанне 
на ролі ка вых каньках, язда на вела сі пе дзе, 
прагулкі ў парку, гульня ў хакей, у футбол, 
катанне на каньках, на санках, катанне на 
самакаце); тлумачэнне вуч ня мі, чаму нельга 
вясной катацца на каньках, гуляць у хакей 
на вадаёмах. Гульня «Жывая карціна — вяс-
новыя клопаты»: навучэнцы паказваюць 
з дапамогай пантамімы той занятак, які яны 
маглі б выканаць вясной на леці шчы, у сваім 
двары. Аналіз ма люн каў на с. 48 вучэбнага 
да па мож ніка: на якім малюнку намалявана 
ранняя вясна, позняя, што дазваляе зрабіць 
такую   выснову і інш. 
Чаму вясной трэба ўжываць у ежу больш 
зе ля ніны? Чытанне апошняга абзаца тэксту 
на с. 48, адказы на пы тан ні: «Аб чым ідзе 
гаворка ў гэтай частцы тэксту?», «Чаму трэ-
ба ўжы ваць больш зеляніны?». Выкананне 
(інды ві ду аль на або ў парах) задання на карт-
цы: «адзначай знакам«+» тыя рас лі ны, якія 
згадваліся ў прачытаным тэксце. А дзнач зя-
лёным кружком тыя рас лі ны, якія ты часцей 
за ўсё ўжываеш у ежу». 
Бяспечныя і небяспечныя месцы для гуль-
няў і прагулак. Выкананне задання да с. 49 
вучэбнага да па мож ніка, заданні на картцы, 
на якой адзначаюцца зялёным колерам ма-
люн кі месцаў, дзе можна гуляць, а чырво-
ным — дзе нельга (або правядзенне гуль ні 
«Можна — нельга»: педагог называе месца 
і пытаецца, ці можна тут гуляць, а навучэнцы 
адказваюць «Так-так-так!» або «Не-не-не!»). 
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Гульнявое прак ты ка ван не на прагназаванне 
«Што можа быць, калі …»: «калі гуляць на 
бу доў лі, дзе працуе кран …; дзе могуць тыр-
чаць цвікі, кавалкі шкла» і інш.

23 Змены 
ў жыц ці дзі-
кіх жывёл 
вясной. 
Змены 
ў жыц ці 
птушак 
вясной

1 Мэта: стварыць умовы 
для пашырэння і паглы-
блення ве даў вуч няў пра 
птушак, пра змены ў іх 
жыц ці вясной. 
Задачы: пашырыць уяў-
лен не пра пералётных 
птушак, забяспечыць 
вучням вопыт удзелу ва 
ўста наў лен ні залежнасці 
тэр мі наў прылёту пту-
шак ад з’яў лен ня корму 
для іх; вучыць ад роз ні-
ваць не каль кі ві даў пера-
лётных птушак; са дзей ні-
чаць усведамленню таго, 
што вясна — адказны 
перыяд у жыц ці птушак, 
стымуляваць выкананне 
пра ві лаў пры рода ахоў-
ных па во дзін вясной 
у ад но сі нах да птушак; 
спрыяць раз віц цю ўмен-
няў уста наў лі ваць пры-
чын на-вы ні ко выя су вя зі, 
фармуляваць пы тан ні

Вывучэнне новага вучэбнага матэрыялу. Ак-
туа лі за цыя раней засвоеных ве даў пра пту-
шак, замацаванне ўмен няў распазнаваць 
птушак. Гульня «Загадаю — адгадай» — ад-
гадванне загадак з дапамогай ма люн каў на 
слай дзе або на с. 50—51 вучэбнага да па мож-
ні ка. 
Чаму птушкі прылятаюць у розны час: адны 
раней, іншыя пазней? Гульня «Хто раней, хто 
потым» (хто раней прылятае — лас таў ка, 
шпак, жаваранак, пліскі); выказванне вуч-
ня мі сваіх здагадак, ана ліз ма люн каў на с. 50 
вучэбнага да па мож ніка, па раў нан не сваіх 
ад казаў з тэкстам на с. 50.
Пра слу хоў ван не аповеду (можна вы ка рыс-
тоў ваць метад драматызацыі апі са най сі туа-
цыі) пра шпака, які вяртаецца на ра дзі му 
і запрашае з сабой ластаўку; тлумачэнне вуч-
ня мі, чаму ластаўка не можа ляцець са шпа-
ком. «Займальная старонка» (або рубрыка 
«Чытаючы кнігу прыроды») «А ці ведаеце 
вы…» (Чаму пліска атрымала такую назву? 
і да т. п.). 
Чаму вясна — адказны перыяд у жыц ці пту-
шак? Выкананне задання 1 да с. 51; пра слу-
хоўванне аповеду нас таў ні ка пра цуды вы на-
ходлівасці птушак пры бу даў ніцтве гнёз даў 
(суправаджаецца дэманстрацыяй слай даў). 
Праца са схемай, якая ад люст роўвае, чым за-
няты птушкі з прыходам вясны, тлумачэнне 
вуч няў з яе дапамогай, чаму вясна — самы 
адказны час у жыц ці птушак. 
Пра ві лы прыродаахоўных па во дзін у ад но сі-
нах да птушак. Выкананне задання на карт-
цы (праца ў парах): «Адзначце чырвоным 
кружком тое, што нельга вясной рабіць у ад-
но сі нах да птушак, а зялёным — што можна». 
Тлумачэнне вуч ня мі не аб ход нас ці выканан-
ня тых ці іншых правілаў па во дзін пасля 
са ма праверкі вынікаў працы (на аснове эта-
лона адказу на слайдзе)

Падсы-
паць разам 
з бацькамі 
корм 
у кармушкі, 
асабліва 
ў даждж-
лі вае 
і халоднае 
над вор’е

24 Змены 
ў жыц ці 
насякомых 
і іншых жы-
вёл вясной

1 Мэта:  сфар мі ра ваць 
у вуч няў уяў лен не пра 
змены ў жыц ці насяко-
мых і іншых жывёл вяс-
ной і іх прычынах. 
Задачы: пашырыць веды 
аб вядомых вучням на-
сякомых, звярах, іншых 
жывёлах, вучыць бачыць 
і тлумачыць узаема су вя-
зі, якія існу юць паміж 
рас лі на мі і жы вё ламі, 
роз ны мі гру па мі жывёл; 
стварыць умовы для 
ўсве дам лен ня значэння 
насякомых у прыродзе

Вывучэнне новага вучэбнага матэрыялу. Хто 
ў лесе прачнуўся ад зі мо вага сну? Выканан-
не вуч ня мі задання на картках (праца ў па-
ры або мікрагрупе): «Разгледзьце ма люн кі 
жывёл. Адзначце зялёным кружком жы-
вёл, якія прачынаюцца вясной ад «зі мо вага 
сну»». Аналіз ма люн каў на с. 52, 53, адказы 
на пы тан ні: «Чаму барсук, вожык, жаба, бо-
жыя кароўкі, чмялі зі мой “спяць”?», «Чаму 
вясной вылятаюць са сваіх схові шчаў, “до-
мі каў” пчолы, чмялі, божыя ка роў кі, жабы, 
во жыкі?». 
Такія цікавыя і такія важныя. У працэсе 
гуль ні «Загадаю — адгадай» адгадванне за-
гадак на с. 52 з дапамогай ма люн каў вучэб-
нага да па мож ніка; вызначэнне вуч ня мі, чым 
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як аба рон цаў і апы ляль-
ні каў рас лін; са дзей ні-
чаць фар мі ра ван ню ста-
ноў чых ад но сін да такіх 
жывёл, як жабы

падобны і чым ад роз ні ва юц ца пчала і чмель, 
тлумачэнне значэння яркай афар боў кі на-
сякомых. Выкананне гульнявога задання 
«Хто хутчэй?» (у мікра гру пах): складанне 
прымавак з асобных слоў, напі са ных на карт-
ках. Тлумачальнае чытанне тэксту на с. 52, 
чытанне тэксту пра жабу і яго ана ліз. 
Змены ў жыц ці дзі кіх звяроў вясной: адгад-
ванне загадак пра вожыка, барсука, чытанне 
тэкс таў і іх аналіз, гульня з мячом «Хто? 
Які? Што робіць?». 
Абагульненне, замацаванне вучэбнага матэ-
рыялу. У пера лі ку (на слайдзе) змен у жыц-
ці жывёл вясной навучэнцы знаходзяць па-
мылку і тлумачаць свой выбар

25 Змены 
ў жыц ці 
свой скіх 
жывёл 
вясной. 
Уплыў вяс-
новых змен 
у прыродзе 
на працу 
чалавека

1 Мэта: сфар мі ра ваць уяў-
лен не пра змены ў жыц ці 
свойскіх жывёл вясной, 
у працы лю дзей. 
Задачы: пашырыць уяў-
лен ні пра свойскіх жы-
вёл, вучыць пазнаваць 
іх па апі сан ні, пра віль на 
называць дзіцянят; арга-
ні заваць сі туа цыю, на кі-
ра ва ную на выхаванне 
гуманнага стаў лен ня да 
жывёл, павагі да лю дзей, 
якія займаюцца сель-
скагаспадарчай працай; 
ак туа лі за ваць жаданне 
ў ака зан ні дапамогі баць-
кам у пасадцы і доглядзе 
рас лін; стварыць умовы 
для раз віц ця ўмен ня 
працаваць разам, прадук-
тыў на размаўляць адзін 
з адным, ацэньваць працу 
сваёй групы

Вывучэнне новага вучэбнага матэрыялу. 
Свой скія жывёлы і іх дзіцяняты. Гульня «Хто 
хутчэй?» для актуа лі за цыі ве даў вуч няў аб 
свойскіх жывёлах, замацавання ўмен ня па-
зна ваць іх па апі сан ні ў загадцы. Аналіз сі-
туа цыі, вызначэнне вуч ня мі жывёл, апі са-
ных у ёй (праца ў мікрагрупах). Выкананне 
задання на картцы «Чыё дзіцяня?»: «Злучы 
лі ніяй малюнак дзіцяняці з малюнкам яго 
мамы». Праверка пра віль насці выканання 
задання спосабам самаправеркі на аснове 
эталона пра віль нага адказу. Прак ты ка ван не 
па назве дзіцянят свойскіх жывёл: навучэн-
цы пазнаюць жывёл на слайдзе і з дапамо-
гай вучэбнага да па мож ніка вызначаюць, як 
называецца яго дзіцяня. Гульня «Завяршы 
фразу» для замацавання ўмен ня пра віль на 
называць дзіцянят свойскіх жывёл: педагог 
пачынае фразу, у якой называецца свойская 
жывёла, а заканчвае яе той навучэнец, якому 
кі ну ты мяч. Напрыклад, у каня нараджаец-
ца …; у каровы — …; у авечкі — … і інш. 
Гульня «Пазлы»: кожная мікрагрупа з паз-
лаў складае адну са свойскіх жывёл. 
Змены ў жыц ці свойскіх жывёл вясной. Ана ліз 
ма люн каў на с. 55 вучэбнага да па мож ні ка, 
уста наў лен не змен у жыц ці свойскіх жывёл 
вясной, іх прычын. 
Праца лю дзей вясной. Выконваюцца задан ні 
да с. 56—57 вучэбнага да па мож ніка, а затым 
заданне «Узна ві прыказку» (кожная з мік-
ра груп аднаў ляе з дапамогай слоў-пад ка зак 
па 2 прыказкі)

26 Вясно-
выя з’явы 
ў прыродзе 
(абагульня-
ючы ўрок)

1 Мэта: стварыць умовы 
для абагульнення і сіс-
тэ ма ты за цыі ве даў вуч-
няў аб вясновых зменах 
у нежывой і жывой пры-
родзе. 
Задачы: са дзей ні чаць па-
шырэнню і паглыбленню 
ве даў вуч няў пра вясно-
выя змены ў жыц ці не-
жывой прыроды, жыцця 
раслін і жывёл, вучыць 
тлумачыць і ўста наў лі-
ваць су вя зі, якія існуюць

Актуа лі за цыя вучэбнага матэрыялу. Меся-
цы вясны. Увядзенне гульнявога сюжэта пра 
зачараваную фею Вяснянку; адгадванне за-
гадак пра вясновыя месяцы, аналіз іх зместу. 
Сакавік. Складанне «партрэта» сакавіка на 
аснове ана лі зу слайдаў, уласных на зі ран няў 
вуч няў, фіксацыя ас ноў ных прыкмет на схе-
ме, складанне аповеду пра месяц на аснове 
схемы. Выкананне гульнявога прак ты ка ван-
ня (праца ў мікрагрупах) «Лаві памылку»: 
чытаецца аповед, у якім трэба выпра віць 
памылку. 
Красавік. Па раў нан не ма люн каў на с. 60 ву-
чэбнага да па мож ніка ў працэсе гуль ні «Хто
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паміж з’явамі прыроды; 
стварыць умовы для раз-
віц ця ўмен ня пазнаваць 
вядомыя рас лі ны і жы-
вёлы, уста наў лі ваць па-
сля доў насць вясновых 
з’яў у прыродзе; спрыяць 
раз віц цю ла гіч нага мыс-
лення, па мя ці, уяў лен ня, 
здоль нас ці да прадук-
тыў най камуні кацыі

знойдзе хутчэй 5 ад роз нен няў» (праца 
ў мікрагрупах), тлумачэнне, якія змены ад-
бываюцца ў красавіку ў па раў нан ні з са ка-
віком. Складанне і чытанне схемы ««Пар-
трэт «красавіка». 
Май. Уста наў лен не ад роз нен няў малюнка 
прыроды ў маі ад малюнка прыроды ў кра-
са віку, адгадванне загадак пра май, «дама-
лёў ка» малюнка з паказам прыроды ў маі 
з дапамогай пытанняў: «Якая з’ява назіра-
ец ца ў маі? (Навальніца). Якія яшчэ рас лі-
ны можна дамаляваць на малюнак прыроды 
ў маі? Складанне схемы «“Партрэт” мая». 
Абагульненне засвоенага вучэбнага матэ-
рыялу. Гульня «Што раней, што потым»: 
навучэнцы (праца ў мікрагрупах) выклад-
ваюць малюнкі вясновых з’яў у неабходнай 
па сля доў насці. Аднаўленне прыказак пра 
вясновыя месяцы, гульня «Ці верыце вы, 
што …»: педагог зачытвае выказванні, а наву-
чэнцы, калі згодны з імі, пляскаюць у да ло-
ні, калі не — стукаюць пальчыкамі па парце 
(або махаюць рукамі, устаюць), напрыклад: 
«У красавіку на рацэ заўсёды бывае кры-
гаход»

Змены ў нежывой прыродзе, у жыц ці раслін, жывёл і чалавека летам (4 г)

27 Змены 
ў нежывой 
прыродзе 
і жыц-
ці раслін 
летам

1 Мэта: сфар мі ра ваць уяў-
лен ні пра змены ў нежы-
вой прыродзе і жыц ці 
раслін летам і іх су вя зі. 
Задачы: сфар мі ра ваць 
уяў лен не пра лета як 
самай цёплай пары года, 
за леж насці тэмпературы 
і працягласці дня ад вы-
шы ні Сонца над зямлёй; 
фар мі ра ваць уяў лен не 
аб атрутных раслі нах, 
пра ві лах па во дзін пры 
сустрэчы з імі, уменне 
распазнаваць 1—2 ат-
рут ныя рас лі ны па іх ха-
рактэрных прыкметах; 
працягнуць вучыць вуч-
няў тлумачыць су вя зі па-
між зме на мі ў нежывой 
прыродзе і жыц ці рас лін, 
распазнаваць вядомыя 
рас лі ны па іх малюнках; 
арга ні заваць сі туа цыі, 
якія забяспечваюць раз-
віц цё на зі раль насці, ува-
гі, мыслення, уяў лен ня

Вывучэнне новага вучэбнага матэрыялу. Ме-
сяцы лета. Адгадванне загадак пра лета, лет-
нія месяцы. Выяўленне галоўных прыкмет 
лета на аснове ана лі зу малюнка на с. 63, гуль-
ні «Супрацьлегласці». Напрыклад: «Узім ку 
холадна, а ўлетку … (цёпла ці горача)», «Уво-
сень дождж халодны, а ўлетку … (цёплы)», 
«Зі ма — самы халодны час года, а лета — 
самае … (цёплае)». Адгадванне загадак на 
с. 63 і 64, выкананне за дан няў 4, 5 да с. 63 
для знаёмства вуч няў са з’явай на валь ні цы, 
вясёлкі. 
Гульня «Лаві памылку»: пры чытанні тэксту 
на с. 64 дапускаюцца 1—2 памылкі, якія па-
він ны заўважыць навучэнцы і выправіць іх. 
Замацаванне ве даў пра змены ў нежывой 
прыродзе летам з дапамогай схемы (на до-
шцы, на слайдзе) «Прыкметы лета ў нежы-
вой прыродзе». Ч аму лета — самая цёплая 
пара года? Пошук адказу на пытанне ў пра-
цэсе гу таркі, ана лі зу малюнка з відарысам 
вы шы ні Сонца над зямлёй зі мой і летам. 
Гульня «Закончы сказ», напрыклад: «Улет-
ку — самы цёплы час года таму, што … (Сонца 
высока над зямлёй, грэе мацней)», «Сонца 
летам падымаецца вышэй над зямлёй, таму 
становіцца … (цяплей)». 
Змены ў жыц ці раслін летам. Дэманстрацыя 
слайдаў, аналіз ма люн каў на с. 65; высвят-
ленне, чым багата лета (кветкамі, яга да мі), 
чаму лета самы спрыяльны час для росту 
і раз віц ця раслін і інш. Па раў нан не вуч ня мі 
сваіх адказаў з тэкстам на с. 65 вучэбнага 
да па мож ніка. 
Атрутныя рас лі ны: складанне пра ві лаў бя-
спечных па во дзін пры сустрэчы з атрут ны мі 
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рас лі на мі (са слоў на картках); выкананне 
задання да с. 66. 
Замацаванне вывучанага на аснове адгад-
вання загадак пра поры года, летнія з’явы 
ў прыродзе

28 Жыццё дзі-
кіх і свой-
скіх жывёл 
летам

1 Мэта: стварыць умовы 
для пашырэння ўяў лен-
няў вуч няў пра жыццё 
дзі кіх і свойскіх жывёл 
летам. 
Задачы: са дзей ні чаць па-
шырэнню ўяў лен няў вуч-
няў аб дзі кіх і свой скіх 
жывёлах, аргані за ваць сі-
туа цыю, накіра ва ную на 
фар мі ра ван не па чуц цяў 
здзіў лення, захаплення 
жы вё ламі, іх асаб лі вас ця-
мі жыцця; фар мі ра ваць 
веды аб пра ві лах па во-
дзін у прыро дзе, вучыць 
вуч няў даваць ацэнку 
ўчын каў чалавека ў ад-
но сі нах да прыроды

Актуа лі за цыя раней засвоеных ве даў. Меся-
цы лета. Гульня «Пазнай месяц па апі сан ні». 
Свойскія жывёлы летам. Гульня «Загадаю — 
адгадай» на актуа лі за цыю канкрэтных уяў-
лен няў аб свойскіх жывёлах (навучэнцы 
па знаюць жывёл па іх апі сан ні і малюнках 
на с. 67). 
Дзі кія жывёлы летам. На аснове ма люн каў 
на с. 68—69 вучэбнага да па мож ніка гульня 
«Піль нае вока»: педагог называе некалькі 
прыкмет, па якіх трэба вызначыць, які ма-
люнак ён апісвае, якія жывёлы на іх намаля-
ваны, напрыклад: «Клапатлівая мама, ёлка, 
мышаня, трое яго ловяць …» і інш. Раз ва гі 
вуч няў аб тым, чаму лісу, мядзве дзі цу, ба-
брыху, ястраба і многіх іншых жывёл можна 
назваць клапатлівымі бацькамі. 
Пра ві лы па во дзін у ад но сі нах да жывёл. Ана-
ліз ма люн каў на с. 58—59, чытанне тэксту 
пад ма люн ка мі, па раў нан не адказаў вуч няў 
з яго зместам. 
Гульня з мячом «Я не буду…»: педагог па-
чынае фразу, а заканчвае яе той навучэнец, 
якому кінуты мяч, напрыклад: «Каб не на-
шко дзіць прыродзе, я не буду…»; «Каб не 
крыў дзіць насякомых, я не буду…»

29 Лета і зда-
роўе чала-
века

1 Мэта: забяспечыць за-
сваенне вуч ня мі пра ві лаў 
па во дзін летам у лесе, на 
вадаёмах для папярэд-
жання няшчасных вы-
пад каў.
Задачы: актуалізаваць 
канкрэтныя ўяў лен ні 
аб атрутных раслінах; 
пра доў жыць вучыць па-
зна ваць рас лі ны па іх 
малюнку, апі сан ні; сфар-
мі ра ваць уяў лен не пра 
жывёл, якія могуць быць 
не бяс печ нымі; са дзей-
ні чаць усве дам лен ню 
значэння летняга загар-
тоў ван ня, вучыць мерам 
пра фі лак тыкі цеплавых 
і сонечных удараў, аказ-
ваць першую дапамогу 
пры цеплавых ударах, 
пра віль на апранацца 
ў гарачы летні дзень, 
а таксама для прагулкі 
ў лес

Актуа лі за цыя раней засвоенага вучэбнага 
матэрыялу з дапамогай гульні «Завяршы 
фразу», напрыклад: «Лета самае …», «Улетку 
шмат …». 
Вывучэнне новага вучэбнага матэрыялу. Не-
бяспечныя або атрутныя рас лі ны. Небяспеч-
ныя жывёлы. Правілы па во дзін у ад но сі нах 
да небяспечных раслін, жывёл. Выкананне 
першага задання да с. 70—71 вучэбнага да-
па мож ніка, заданні на картцы: «Разгледзь 
ма люн кі раслін. З дапамогай ма люн каў ву-
чэбнага да па мож ніка наза ві рас лі ны. Адзнач 
чырвоным кружком ма люн кі раслін, якія 
з’яў ля юцца атрут ны мі, зялёным — рас лі ны, 
ягады якіх карысныя для зда роўя чалавека». 
Чытанне тэксту на с. 71, выкананне за дан-
няў 5—7 да с. 71. 
Летняе загартоўванне арганізма. Правілы 
па во дзін каля вадаёмаў і ў вадзе. Гутарка 
па пытаннях: «Дзе прыемна праводзіць час 
у гарачы летні дзень? Чаму? Якія «лепшыя 
сябры» зда роўя чалавека летам?», Чытанне 
прыказак і аналіз малюнка на с. 72 вучэбна-
га да па мож ніка. Выкананне задання (праца 
ў парах або мікрагрупах «Можна — нельга»: 
у першую групу змяшчаюцца карткі, на якіх 
за пі сана тое, што можна рабіць на вадаёмах 
і ў вадаёмах, у другую — што нельга; тлума-
чэнне не аб ход нас ці захавання тых ці іншых 
пра ві лаў. Рашэнне сі туа цыйных задач на



133
© НМУ «Нацыянальны інстытут адукацыі», 2015
© ТДА «Аверсэв», 2015

Заканчэнне

1 2 3 4 5 6

вызначэнне пра ві лаў бяспечных па во дзін 
на вадаёмах. Знаёмства вуч няў з парадамі 
доктара Айбаліта, тлумачэнне, чаму іх трэба 
прытрымлівацца. 
Гульня «Пляскаем у далоні» для правер кі та-
го, наколькі навучэнцы свядома засвоі лі пра-
ві лы па во дзін каля вадаёмаў і на вадаёмах: 
навучэнцы пляскаюць у далоні, калі яны не 
згодны з выказаным сцвярджэннем

30 Змены 
ў прыродзе 
і працы лю-
дзей у роз-
ныя поры 
года (аба-
гульняючы 
ўрок)

1 Мэта: абагуліць, сіс тэ-
ма ты заваць і замацаваць 
асвоеныя веды пра сезон-
ныя змены ў прыродзе, 
стварыць умовы для раз-
віц ця ўмен ня уста наў лі-
ваць пры чын на-вы ні ко-
выя су вя зі ў прыродзе. 
Задачы: актуалізаваць 
веды вуч няў пра змены 
ў нежывой і жывой пры-
родзе ў розны час года, 
стварыць сі туа цыі для 
замацавання ўмен ня рас-
пазнаваць поры года па 
апі сан ні, малюнку; сты-
муляваць патрэбу ў ас-
цярожных і клапат лі вых 
ад но сі нах да прыроды 
роднага краю, выкананні 
пра ві лаў прырода ахоў-
ных па во дзін

Абагульненне і сіс тэ ма ты за цыя асвоеных 
ве даў. Першая старонка «Круглае і яркае». 
Адгадванне загадкі пра Сонца, выбар на 
слай дзе малюнка Сонца, характэрнага для 
кожнай пары года. 
Другая старонка «Месяцы пор года». Адгад-
ванне загадак, тлумачэнне адгадак. 
Старонка «Паэтычная». Чытанне вуч ня мі 
вер шаў пра поры года, тлумачэнне вуч ня мі, 
па якіх прыкметах яны пазналі пару года. 
Старонка «Партрэт пары года». Выканан-
не задання на картцы: каманды адзначаюць 
тыя малюнкі, на якіх намаляваны сезонныя 
з’явы, характэрныя для прад стаў ле н ня імі 
пары года. Гульня «Пазнай па адной прык-
меце»: педагог называе тыя ці іншыя сезон-
ныя з’явы; навучэнцы каманд пляскаюць 
у далоні, калі называецца прыкмета іх пары 
года. Гульня «Што раней, што потым». 
Старонка «Народная мудрасць пра поры го-
да». Выбар членамі каманд сярод пералі ку 
прыказак тых, якія прысвечаны іх пары года 
(прапануецца па 3—4 прыказкі). 
Старонка «За што я люблю зіму / вясну / 
лета / восень». Члены кожнай каманды за-
вяршаюць сказ «Больш за ўсё я люблю зі му / 
вясну / лета / восень за тое, што …». 
Вы ні ко вая рэфлексія «Востраў эмоцый»
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Агульная колькасць гадзін — 30 

1. Журба, А. Ф. Працоўнае навучанне : падруч. для 1 кл. агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання / 
А. Ф. Журба, Н. А. Юрчанка. — Мiнск : Адукацыя і выхаванне, 2010. 

2. Журба, А. Ф. Цуда-майстэрня : альбом па працоўным навучанні : 1 клас / А. Ф. Журба, Н. А. Юрчанка. — Мінск : 
Новое знание, 2014. 

3. Журба, А. Ф. Працоўнае навучанне ў 1 класе : вучэб.-метад. да па мож нік для нас таў ні каў агульнаадукац. устаноў 
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4. Журба, А. Ф. Працоўнае навучанне : 1 клас : сшытак самаацэнкі : да па мож нік для нас таў ні каў агульнаадукац. 
устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання / А. Ф. Журба. — Мінск : НІА, 2014. 

Умоў ныя абазначэнні:
 — падручнік
 — альбом па працоўным навучанні
 — матэрыялы
 — інст ру мен ты і прыстасаванні 
 — вучэбна-метадычны да па мож нік для нас таў ні ка 
۞ — сшытак самаацэнкі

№ 
урока, 
дата

Тэма ўро ка Мэта ўро ка Характарыстыка ас ноў ных ві даў і спосабаў 
дзейнасці вуч няў 

УМК, матэрыялы, 
інст ру мен ты 

і прыстасаванні 

1 2 3 4 5

Тэхналогія і грамадства

1 Свет 
тэхналогій

Даць уяў лен не пра свет тэх-
на логій і свет прафесій, аб 
прыгажосці і карысці на-
вакольных рэчаў, пра змест 
навучання ў першым класе, 
аба гуль ніць вопыт па зна-
валь на-пра цоў най дзей-
нас ці

Расказваюць аб прафесіях сваіх бацькоў, 
родных, знаёмых; тлумачаць, чаму сучас-
ны свет называюць светам тэхналогій, 
чаму трэба асвойваць азбуку ручной пра-
цы; расказваюць пра тое, як дапамагаюць 
бацькам. Расказваюць аб сваім вопыце 
ў вырабе карысных і прыгожых вырабаў 

 — с. 4—5
 — с. 20—26
۞ — с. 7

2 Арганізацыя 
пра цоў нага 
месца 

Пазнаёміць з ма тэ рыя ла мі 
і інст ру мен та мі, неаб ход-
нымі для працы, пра ві ла мі 
бяс пекі працы; стварыць 
умовы для фар мі ра ван ня 
на вы каў арганізацыі пра-
цоў нага месца

Тлумачаць, што значыць беражліва ста-
віц ца да прыроды і навакольных рэчаў. 
Знаёмяцца з ма тэ рыя ла мі і інст ру мен та мі, 
якія яны будуць вы ка рыс тоў ваць на ўро-
ках; размяшчаюць на працоўным месцы 
прылады і матэрыялы, неабходныя для 
працы з паперай; расказваюць пра ві лы 
бяспекі працы, тлумачаць, чаму іх неаб-
ходна выконваць; расказваюць і паказ-
ваюць, што ўмеюць рабіць сваімі рукамі. 
Вырабляюць падстаўку пад пэндз лік для 
клею

 — с. 6—7, 
форзацы 1, 2
 — папера
 — наж ні цы, 
гладзілка, пад-
кладная дошка
 — с. 26—29, 
122—123
۞ — с. 7

Тэхналогія народных рамёстваў

Фларыстыка

3 Узор з засу-
шанага лісця 
ў паласе

Пазнаёміць з відамі прырод-
нага матэрыялу, іх улас ці-
вас цямі; з пры ё ма мі на рых-
тоўкі, апрацоўкі і за хоў ван-
ня лісця; кам па зі цый ны мі 
за ка на мер нас ця мі пабудовы 
арнаменту ў паласе; вучыць 
выконваць аплі ка цыю з за-
сушанага лісця

Расказваюць, якое лісце сабралі, як за суш-
валі; параўноўваюць улас ці вас ці свежага 
і засушанага лісця. Ана лі зу юць гатовыя 
работы, якія дэманструюцца. Арга ні зоў-
ва юць пра цоў нае месца. Вырэзваюць па 
нанесенай разметцы аснову для кам па-
зі цыі (з альбома), падбіраюць невя лі кае 
па памеры лісце, складаюць арнамент 
у паласе, наклейваюць лісце на аснову. 
Выконваюць пра ві лы працы з клеем

 — с. 46—47, 
форзацы 1, 2
 — ліст 2а
 — засушанае 
лісце, клей
 — падклад-
ная дошка, наж-
ні цы, пэндз лік 
для клею 
 — с. 83—89
۞ — с. 30—31



135

Працяг

© НМУ «Нацыянальны інстытут адукацыі», 2015
© ТДА «Аверсэв», 2015

1 2 3 4 5

4 Узор з засу-
шанага лісця 
ў квадраце

Пазнаёміць з кам па зі цый-
нымі за ка на мер нас ця мі 
пабудовы ўзору, арнамен-
ту ў квадраце; прадоўжыць 
фар мі ра ван не на вы каў вы-
канання аплі ка цыі з засу-
шанага лісця

Параўноўваюць улас ці вас ці засушанага 
лісця і паперы. Ана лі зу юць гатовыя рабо-
ты, якія дэманструюцца. Арга ні зу юць пра-
цоў нае месца. Вырэзваюць па нанесенай 
разметцы аснову для кам па зі цыі (з альбо-
ма), пад біраюць невялікае па памеры ліс-
це, складаюць узор у квадраце, наклейва-
юць лісце на аснову. Выконваюць пра ві лы 
працы з клеем. Падчас працы пад трым лі-
ва юць парадак на працоўным месцы 

 — с. 48—49
 — ліст 1а
 — засушанае 
лісце, клей
 — падклад-
ная дошка, наж-
ні цы, пэндз лік 
для клею
с. 89—91
۞ — с. 30—31

5 Сюжэтная 
кам па зі цыя 
з засушанага 
лісця

Працягнуць фар мі ра ван не 
на вы каў выканання аплі-
ка цыі з засушаных рас лін; 
спрыяць фар мі ра ван ню 
творчых ад но сін да працы

Арга ні зу юць пра цоў нае месца. Прыдум-
лі ваюць сюжэт кам па зі цыі, складаюць 
па сля доў насць вырабу кам па зі цыі, пад-
бі раюць ліст тоўстай каляровай паперы 
для асновы (з альбома) і неабходнае за-
сушанае лісце, складаюць кам па зі цыю, 
прыклейваюць лісце на аснову, ана лі зу-
юць ход працы 

 — с. 50—51
 — ліст 
тоўстай каляро-
вай паперы
 — засушанае 
лісце, клей
 — падкладная 
дошка, пэндз лік 
для клею
 — с. 91—93
۞ — с. 30—31

Тэхналогія апрацоўкі матэрыялаў 

Выкананне вырабаў з прыродных ма тэ ры я лаў

6 Мадэляванне 
з гатовых 
фор маў 
прыроднага 
матэрыялу

Пашырыць уяў лен ні аб 
раз на стайнасці прыродных 
ма тэ ры я лаў; фар мі ра ваць 
на вы кі ана лі зу гатовых 
вы ра баў з прыроднага ма-
тэрыялу, выраб фі гурак; 
са дзей ні чаць фар мі ра ван-
ню бе раж лі вых ад но сін да 
прыроды

Удзельнічаюць у гутарцы, расказваюць, 
як трэба паводзіць сябе ў лесе, полі. На-
зываюць знаёмыя прыродныя матэрыялы 
(шыш кі, каштаны, жалуды і інш.), расказ-
ваюць, на якіх дрэвах яны растуць. Ана-
лі зу юць гатовы выраб з пазіцыі выбару 
адпаведных ма тэ ры я лаў. Прыводзяць пры-
клады замены выкарыстаных у вырабе ма-
тэ ры я лаў на іншыя. Арга ні зу юць пра цоў-
нае месца. Выбіраюць вобраз фі гур кі, пад бі-
ра юць з дапамогай нас таў ні ка неабходныя 
матэрыялы для яе вырабу, вырабляюць 
фі гур ку, злучаюць дэталі плас тылінам 

 — с. 34—35, 
форзац 2
 — прырод-
ныя матэрыялы 
(шышкі, каш-
таны, жалуды, 
па лач кі і інш.), 
пластылін
 —падкладная 
дошка, стэкі
 — с. 66—71
۞ — с. 22—23 

7 Мадэляванне 
з гатовых 
фор маў 
прыроднага 
матэрыялу

Фарміраваць на вы кі ана лі-
зу гатовых вырабаў з пры-
роднага матэрыялу, мадэ-
лявання і вырабу фі гурак

Называюць ас ноў ныя прыродныя матэ-
рыялы, якія вы ка рыс тоў ваюцца, расказ-
ваюць, якімі ўлас ці вас цямі яны валода-
юць (форма, колер). Ана лі зу юць гатовы 
выраб з пазіцыі выбару адпаведных ма-
тэ ры я лаў і спосабаў мацавання. Арга ні зу-
юць пра цоў нае месца. Выбіраюць вобраз 
фі гуркі, падбіраюць з дапамогай нас таў-
ні ка неабходныя матэрыялы для яе выра-
бу, вырабляюць фі гурку, злучаюць дэ та лі 
пластылінам. Расказваюць і выконваюць 
пра ві лы працы з пласты лі нам

 — с. 36—37
 — прырод-
ныя матэрыялы 
(шышкі, каш-
таны, жалуды, 
па лач кі і інш.), 
пластылін
 — падклад-
ная дошка, стэкі
 — с. 71
۞ — с. 22—23

8 Мадэляванне 
з прыроднага 
матэрыялу па 
задуме вуч-
няў

Пашырыць уяў лен ні аб 
узае ма су вя зі, прапар цыя-
наль насці і сураз мернасці 
частак вырабу, прадоўжыць 
фар мі ра ван не на вы каў ана-
лі зу вырабаў, мадэлявання 
і вырабу фі гурак з прырод-
нага матэрыялу

Арга ні зу юць пра цоў нае месца. Ана лі зу-
юць існуючы прыродны матэрыял, выбі-
раюць неабходны для стварэння вырабу. 
Вырабляюць інды ві ду аль ныя фі гуркі і су-
месныя (групай вуч няў) шмат фі гурныя 
кам па зі цыі. Падчас працы пад трым лі ва-
юць парадак на працоўным месцы. Рас-
казваюць пра ўласную задуму, пра тое, 
чым задаволеныя і што не атрымалася 

 — с. 36—37
 — прырод-
ныя матэрыялы 
(шышкі, каш-
таны, жалуды, 
па лач кі і інш.), 
пластылін
 — падклад-
ная дошка, стэкі
 — с. 72—74
۞ — с. 22—23
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Выкананне вырабаў з паперы і кардону

9 Абрыўная 
аплі ка цыя

Пазнаёміць з відамі паперы, 
іх улас ці вас цямі; з кам па зі-
цый нымі за ка на мер нас ця мі 
раз мя шчэн ня ліста паперы 
(асновы); навучыць выкон-
ваць абрыўную аплі ка цыю

Арга ні зу юць пра цоў нае месца. Право-
дзяць доследы з узорамі паперы: разгля-
даюць, абмацваюць, робяць высновы — 
расказваюць пра назіраныя ўлас ці вас ці 
розных ві даў паперы. Расказваюць пра рэ-
чы, зробленыя з паперы. Тлумачаць, чаму 
трэба беражліва ставіцца да падручні каў, 
кніг, часопісаў і інш. Расказваюць па сля-
доў насць выканання абрыўной аплі ка цыі 
і выконваюць яе. З лістоў альбома вы-
рабляюць дэталі аплі ка цыі і кампануюць 
іх. Вызначаюць пра віль нае ста но ві шча 
асновы. Наклейваюць дэталі аплі ка цыі 
на аснову. Выконваюць пра ві лы працы 
з клеем

 — с. 8—9, 
форзацы 1, 2
 — ліст 3, 4, 
ліст тоўстай ка-
ляровай паперы
 — клей
 — падклад-
ная дошка, 
пэндз лік для 
клею
 — с. 29—33, 
36—40
۞— с. 8—9

10 Мадэляванне 
з палосак 
паперы

Сфар мі ра ваць паняцце аб 
здоль нас ці паперы да скруч-
вання; са дзей ні чаць фар мі-
ра ван ню ўмен няў ана лі зу 
канструкцыі выра баў з па-
лосак паперы, замацаваць 
уменне разрэзаць паперу 
па прамой лі ніі, навучыць 
выконваць выраб з палосак 
паперы склейваннем

Арга ні зу юць пра цоў нае месца. Ана лі зу-
юць вырабы з палосак паперы. Расказ-
ваюць пра ві лы разрэзвання паперы па 
прамых лі ніях і бяспекі працы пры ка-
рыс танні нажніцамі; пра ві лы склейвання 
паласы ў аб’ёмную дэталь і дэталей па-
між сабой. На лісце альбома выконваюць 
прак ты ка ван ні па разрэзванні паперы па 
прамых лі ніях з захаваннем пра ві лаў бяс-
пе кі працы. Мадэлююць і выконваюць 
вырабы з выразаных палосак паперы. 
З двухколерных палосак пад кіраўніцтвам 
нас таў ні ка вырабляюць петлі Мёбіуса 

 — с. 10—11, 
форзацы 1, 2, 3
 — ліст 5 (без 
нумара)
 —клей
 — падклад-
ная дошка, наж-
ні цы, пэндз лік 
для клею
 — с. 40—42
۞ — с. 8, 10

Тэхналогія народных рамёстваў

Выцінанка

11 Мастацтва 
выцінанкі. 
Выразанне 
сіметрычнай 
і рапортнай 
выцінанкі

Пазнаёміць з беларускім 
мастацтвам выцінанкі, ма-
тэ рыя ла мі і тэхналогіяй 
вырабу, сфар мі ра ваць пер-
шапачатковае ўяў лен не аб 
сі мет рыі, прадоўжыць фар-
мі ра ван не на вы каў склад-
вання паперы, навучыць 
вырэзваць сіметрычныя 
і рапортныя ўзо ры

Арга ні зу юць пра цоў нае месца. Прыво-
дзяць прыклады сіметрычных і рапорт-
ных узораў (карагодаў). З выкарыстан-
нем загатовак з альбома выконваюць 
прак ты ка ван ні па складванні загатоў кі 
і вы рэзванні сіметрычных і рапортных 
узо раў па гатовай разметцы. Вырабля-
юць сіметрычныя і рапортныя выцінан кі 
разам з нас таў ні кам, па ўласнай задуме. 
Падчас працы пад трым лі ва юць парадак 
на пра цоўным месцы і выконваюць пра-
ві лы бяспекі працы пры карыстанні наж-
ні цамі

 — с. 42—43, 
форзацы 1, 3
 — ліст 7
 — падклад-
ная дошка, наж-
ні цы
 — с. 77—81
۞ — с. 27, 28

12 Вырэзванне 
разеткавай 
выцінанкі

Развіваць уменне ана лі за-
ваць узаемасувязь формы 
выразаных частак і формы, 
атрыманай на вырабе, пра-
доўжыць фар мі ра ван не на-
вы каў складвання паперы, 
навучыць вырэзваць про-
стыя разеткавыя ўзо ры

Арга ні зу юць пра цоў нае месца. З выкары-
станнем загатовак з альбома (маленькіх 
квадратаў) выконваюць прак ты ка ван ні 
па вырэзванні геаметрычных эле мен таў 
простых выцінанак, ана лі зу юць розныя 
варыянты выразак на паперы, складзенай 
у два, чатыры пласты. Вырэзваюць ра зет-
ка вую выцінанку па гатовай разметцы. 
Выконваюць разеткавыя выцінанкі па 
ўлас най задуме, ствараюць калектыўную 
кам па зі цыю «Сняжынкі-цуд»

 — с. 44—45, 
форзац 3
 — ліст 8
 — падклад-
ная дошка, наж-
ні цы
 — с. 81—83
۞ — с. 27, 29
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Тэхналогія апрацоўкі матэрыялаў 

Выкананне вырабаў з паперы і кардону 

13 Арнамент 
з геаметрыч-
ных фі гур 
у паласе

Замацаваць паняцце аб ге-
аметрычных фі гурах, пра-
цягнуць знаёмства з кам па-
зі цый нымі за ка на мер нас-
ця мі складання арнаменту 
ў паласе (рытм фор маў, па-
ме раў, колеру), замацаваць 
уменне вырэзваць акру-
глыя формы, наклейваць 
папяровыя дэталі на аснову

Арга ні зу юць пра цоў нае месца. Называюць 
геаметрычныя фі гуры і іх характэрныя 
прыкметы. Вырэзваюць з альбома аснову 
для кам па зі цыі. Ліст альбома з раз ме ча-
нымі геаметрычнымі фі гурамі разрэзваюць 
на палосы, а затым палосы на асобныя фі-
гуры. Складаюць і выконваюць арнаменты 
з геаметрычных фі гур у паласе. Выконва-
юць пра ві лы працы наж ні ца мі, з клеем. 
Тлумачаць і паказваюць на сваіх працах, 
што такое рытм фор маў, па ме раў і колеру 
эле мен таў. Падчас працы пад трым лі ва юць 
парадак на пра цоў ным месцы 

 — с. 12—14
 — ліст 1б, 6
 — клей
 — падклад-
ная дошка, наж-
ні цы, пэндз лік 
для клею
 — с. 33—34, 
42—44
۞ — с. 8, 11

14 Мадэляванне 
з геаметрыч-
ных фі гур

Навучыць складаць з геа-
метрычных фі гур больш 
складаныя формы; замаца-
ваць уменне пазначаць дэ-
та лі пры дапамозе трафарэ-
та, шаблону; вырэзваць па 
прамой, па крузе, наклей-
ваць папяровыя дэталі на 
аснову

Арга ні зу юць пра цоў нае месца. Пазнача-
юць геаметрычныя фі гуры па трафарэце 
і шаблоне на адваротным баку каляровай 
паперы. Вырэзваюць дэталі па гатовай 
і выкананай разметцы. Складаюць з геа-
метрычных фі гур кам па зі цыю, наклейва-
юць дэталі на аснову. Выконваюць пра ві-
лы працы нажніцамі, з клеем. Тлумачаць 
і паказваюць на сваіх працах, як пра віль на 
выбраць ста но ві шча асновы

 — с. 12, 13, 15
 — ліст 6, 
лісты каляровай 
паперы 
 — клей
 — падклад-
ная дошка, наж-
ні цы, пэндз лік 
для клею 
 — с. 44—45
۞ — с. 8, 12

15 Мадэляванне 
з геаметрыч-
ных фі гур. 
Танграм

Навучыць ана лі за ваць фор-
му і канструкцыю аб’ек та, 
складаць форму з геаме-
трычных фі гур; удаска-
нальваць уменне вырэзваць 
дэ та лі па гатовай разметцы

Арга ні зу юць пра цоў нае месца. З альбома 
вырэзваюць танграм (або іншую галава-
ломку) і разрэзваюць яго на часткі. Ма-
дэлююць фі гуркі з эле мен таў танграма па 
схеме, сілуэтным малюнку, уласнай заду-
ме, ана лі зу юць іх форму, прыдумліва юць 
назвы. З альбома вырэзваюць канверт для 
захоўвання дэталей танграма, складаюць 
яго па размечаных лі ніях згіну і склей-
ваюць

 — с. 16—17
 — ліст 9, 10, 
11
 — клей
 — падклад-
ная дошка, наж-
ні цы, пэндз лік 
для клею
 — с. 34, 45—46
۞ — с. 8, 12

16 Сюжэтная 
аплі ка цыя

Пазнаёміць з сюжэтнай 
аплі ка цыяй, кам па зі цый-
най пабудовай сюжэтнай 
аплі ка цыі, навучыць вы-
конваць сюжэтную аплі ка-
цыю з каляровай паперы, 
пра доў жыць фар мі ра ван-
не паняцця аб прыгажосці 
і ка рыс ці рэчаў

Расказваюць пра сюжэтную аплі ка цыю 
і яе месца ў інтэр’еры пакоя або класа. 
Арга ні зу юць пра цоў нае месца. Вырэз-
ваюць дэталі аплі ка цыі з ліста альбома. 
Пры дум ліваюць сюжэт, складаюць кам па-
зі цыю на аснове (з альбома), выконваюць 
аплі ка цыю і ана лі зу юць ход працы. Пад-
час працы выконваюць пра ві лы бяспе кі 
і пад трым лі ва юць парадак на працоў ным 
месцы

 — с. 18—19
 — ліст 12, 13 
(без нумара), 
лісты каляровай 
паперы
 — клей 
 — падклад-
ная дошка, наж-
ні цы, пэндз лік 
для клею 
 — с. 30—33, 
47—48
۞ — с. 8, 13

17 Мадэляванне 
ў тэхніцы 
арыгамі (ба-
завая форма 
«трохву голь-
нік»)

Замацаваць веды аб улас-
ці вас ці паперы (згінанне), 
пазнаёміць з інст ру мен та-
мі (гладзілкай); замацаваць 
уменні згінаць паперу наў-
скос, апрацоўваць згін гла-
дзіл кай, вырабляць фі гур-
кі спосабам шматразовага 
згі нання

Арга ні зу юць пра цоў нае месца. Вырэзва-
юць квадраты для вырабу фі гурак з аль-
бома. Выконваюць прак ты ка ван ні па згі-
нан ні паперы, называюць ас ноў ныя пра-
ві лы згінання. Ана лі зу юць якасць згі ну 
да і пасля выкарыстання гладзілкі. Вы-
раб ляюць фі гуркі разам з нас таў ні кам і па 
схеме афармляюць фі гуркі пры дапамозе 
каляровай паперы, каляровых алоў каў, 
фла ма стараў

 — с. 20—23, 
форзац 4
 — ліст 16, 17, 
18 (брашура для 
арыгамі)
 — клей
 — падклад-
ная дошка, наж-
ні цы, пэндз лік 
для клею
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 — с. 34—36, 
48—53
۞ — с. 8, 14

18 Мадэляванне 
ў тэхніцы 
арыгамі (ба-
завая форма 
«дзверы»)

Навучыць пазначаць ква-
драт згінаннем, замацаваць 
уменні згінаць паперу на-
палову, да лі ніі папярэдня-
га згіну, працягнуць вучыць 
вырабляць фі гуркі споса-
бам шматразовага згінання

Арга ні зу юць пра цоў нае месца. На лісце 
альбома пазначаюць квадрат згінаннем 
на вугал. Адрэзваюць размечаную дэталь. 
Выконваюць прак ты ка ван ні па згінан ні 
паперы напалову, да лі ніі папярэдняга згі-
ну, згінаюць з квадрата базавую форму 
«дзверы» і на яе аснове разам з нас таў ні-
кам складаюць скрыначку. Затым афарм-
ляюць яе. Вучні, якія раней за іншых 
спра віліся з заданнем, могуць самастойна 
склас ці фі гуркі «свінка» або «мышка»

 — с. 24—25, 
форзац 4
 — ліст 21, 22 
(брашура для 
арыгамі)
 — падклад-
ная дошка, наж-
ні цы, гладзілка
 — с. 54—57
۞ — с. 8, 16

19 Сюжэтная 
кам па зі цыя 
(спалучэн-
не розных 
тэхнік)

Працягнуць фар мі ра ван не 
на вы каў пабудовы кам па-
зі цыі з выкарыстаннем вя-
домых пра ві лаў, фар мі ра-
ваць паняцце аб спа лу чэн ні 
розных тэхнік у вырабе, на-
вучыць выконваць кам бі-
на ва ныя вырабы, фар мі ра-
ваць на вы кі ка лек тыў най 
работы

Арга ні зу юць пра цоў нае месца. Расказ-
ваюць аб кам па зі цый ных пра ві лах (вы-
ка рыс тоў ва ючы прыклады), аб пра ві лах 
бяспекі працы, пра ві лах выканання аплі-
ка цыі і складання фі гурак арыгамі. З ліс-
тоў альбома вырабляюць фі гуркі і сумес-
на з аднакласнікамі складаюць сюжэтную 
кам па зі цыю. Падчас працы захоў ваюць 
пра ві лы бяспекі і пад трым лі ва юць пара-
дак на працоўным месцы 

 — с. 26—27
 — ліст 23 
(брашура для 
арыгамі), лісты 
каляровай па-
перы
 — клей, ліст 
паперы вя лі ка га 
фармату
 — падклад-
ная дошка, наж-
ні цы, гладзілка, 
аловак, пэндз лік 
для клею
 — с. 57—60
۞ — с. 8, 17

Выкананне вырабаў з тэкстыльных ма тэ ры я лаў

20 Асновы 
тэхналогіі 
апрацоўкі 
тка ні ны

Пазнаёміць з баваўнянымі 
тканінамі, іх атрыманнем, 
улас ці вас цямі, ужываннем; 
па знаёміць з ас ноў ны мі 
інст ру мен та мі і пры ста са-
ван нямі для працы з тка ні-
най; навучыць пазначаць, 
выкройваць дэталі з тка ні-
ны, наклейваць іх на паперу

Размяшчаюць на працоўным месцы матэ-
рыялы і інст ру мен ты. Распавядаюць пра-
ві лы бяспекі працы. Разглядаюць паркаль 
і фланель, параўноўваюць іх улас ці вас ці: 
мяккасць, таўшчыня, трываласць. Ана лі-
зу юць асаб лі вас ці разрэзвання паркалю 
і фланелі. З альбома вырэзваюць аснову 
і лякала фланелевай устаўкі ігольні ка. 
Пазначаюць і выкройваюць дэталь іголь-
ні ка з фланелі. Вырабляюць іголь нік 
і афармляюць яго па ўласнай задуме 

 — с. 28—29, 
форзацы 1, 2
 — ліст 2б, 2в, 
лісты каляровай 
паперы
 — фланель, 
клей
 — падклад-
ная дошка, ша-
вецкая крэйда, 
наж ні цы, пэндз-
лік для клею
 — с. 60—62
۞ — с. 18, 19

21 Раскрой дэта-
лей з тка ні ны

Пашырыць уяў лен не пра 
ролю тка ні ны ў нашым 
жыц ці, прадоўжыць фар-
мі ра ван не на вы каў па раз-
метцы і раскрою дэталей 
з тка ні ны

Арга ні зу юць пра цоў нае месца. Прыво-
дзяць прыклады выкарыстання тканін 
у жыц ці, варыянты вырабаў з тка ні ны. 
Успа мі наюць пра ві лы разметкі і выкрой-
ванне дэталей з тка ні ны. Пазначаюць з да-
памогай лякала і выкройваюць сурвэтку 
квадратнай формы (з улі кам напрамку 
ні так тка ні ны). Падчас працы пад трым лі-
ва юць парадак на працоўным месцы і вы-
конваюць пра ві лы бяспекі працы

 — с. 30—31
 — баваўняная 
тканіна
 — падклад-
ная дошка, наж-
ні цы, шавецкая 
крэйда, лякала 
квадратнай 
формы 
 — с. 62—63
۞ — с. 18, 19
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22 Апрацоўка 
краю тка ні ны 
махрамі

Сфар мі ра ваць уяў лен не аб 
прафесіі ткача; навучыць 
апрацоўваць край вырабу 
махрамі

Арга ні зу юць пра цоў нае месца. Выконва-
юць прак ты ка ван ні па выцягванні нітак 
з краю на абрэзках тка ні ны. Выцягваюць 
ніт кі з чатырох бакоў сурвэткі, выкрае-
най на папярэднім уроку, да атрымання 
мах роў неабходнага памеру. Пры жадан ні 
могуць выцягнуць ніткі па полі сурвэткі 

 — с. 31
 — баваўняная 
тканіна, сурвэт-
ка, выкраеная 
на папярэднім 
уроку 
 — падклад-
ная дошка
 — с. 63—64
۞ — с. 18, 20

Выкананне вырабаў з нетра ды цый ны х ма тэ рыя ла ў

23 Плоскаснае 
мадэляванне

Пазнаёміць з нетра ды цый-
ны мі ма тэ рыя ла мі, маг чы-
ма сцямі іх выкарыстання; 
пашырыць уяў лен не аб ма-
дэ ляванні; навучыць ана лі-
за ваць узор вырабу і працэс 
яго выканання, выконваць 
злучэнне лі ней ных ма тэ-
ры я лаў і тоўстай паперы 
з дапамогай клею

Арга ні зу юць пра цоў нае месца. Параў-
ноў ва юць улас ці вас ці лінейных ма тэ ры-
я лаў, знаходзяць ад роз нен ні, падабенства. 
Прыводзяць прыклады традыцыйнага вы-
карыстання лінейных ма тэ ры я лаў. Вы-
конваюць прак ты ка ван ні па скручванні 
шпагату ў кружочкі. З ліста альбома вы-
рэзваюць шаблоны і выконваюць вырабы 
па ўзо ры. Афармляюць гатовыя працы. 
Магчыма выкананне вырабаў па ўласнай 
задуме і складанне ка лек тыў най кам па зі-
цыі. Падчас працы выконваюць пра ві лы 
бяспекі працы і пад трым лі ва юць парадак 
на працоўным месцы

 — с. 38—39, 
форзацы 1, 2
 — ліст 14
 — шнур, клей
 — падклад-
ная дошка, наж-
ні цы, пэндз лік 
для клею
 — с. 74—76
۞ — с. 24, 25

24 Мадэляванне 
з трубачак

Садзейнічаць фар мі ра ван-
ню бе раж лі вых ад но сін да 
рэчаў, пазнаёміць з магчы-
масцю нетрадыцыйнага 
выкарыстання ма тэ ры я лаў, 
вучыць мадэляваць вырабы 
з дэталей трубчастай фор-
мы

Арга ні зу юць пра цоў нае месца, расказва-
юць пра ві лы бяспекі працы, прыво дзяць 
прыклады нетрадыцыйнага і / або дру-
гаснага выкарыстання ма тэ ры я лаў. Ма-
дэлююць з трубачак услед за нас таў ні кам, 
па схеме, па ўласнай задуме. На ніз ва юць 
тру бач кі і вырабляюць простыя канст рук-
цыі. Падчас працы выконваюць пра ві лы 
бяспекі працы і пад трым лі ва юць парадак 
на працоўным месцы 

 — с. 40—41
 — пластма-
савыя трубачкі, 
ніткі
 — падклад-
ная дошка, наж-
ні цы, тоўстая 
іголка
 — с. 76—77
۞ — с. 24, 26

Выкананне вырабаў з тэкстыльным матэрыялам

25 Мадэляванне 
з нітак

Пашырыць уяў лен не аб вы-
ка рыс тан ні тэкстыльных 
ма тэ ры я лаў, навучыць вы-
рабляць пэндз лікі з нітак

Прыводзяць прыклады выкарыстання ні-
так. Арга ні зу юць пра цоў нае месца. Рас-
казваюць пра ві лы бяспекі працы інст ру-
мен та мі. Вырабляюць пэндз лік з нітак 
аднаго або некалькіх колераў, вы ка рыс-
тоў ва ючы кардонны шаблон, пакіну ты 
пасля выкройвання дэталі з тка ні ны. 
Прыводзяць прыклады выкарыстання 
пэндз ліка

 — с. 32—33
 — ліст 2в
 — ніткі 
 — падклад-
ная дошка, наж-
ні цы, 
 — с. 65—66
۞ — с. 18, 21

Тэхналогія гаспадарання

Забеспячэнне побыту сям’і

26 Забеспячэнне 
побыту сям’і

Спрыяць выхаванню ўзае-
ма дапамогі, адказнасці, па-
ва гі да працы іншых, бе раж-
лі вых ад но сін да наваколь-
ных прад ме таў; пазнаёміць 
з электрычнымі прыборамі 
ў побыце

Расказваюць, як дапамагаюць бацькам, 
што робяць дома. Разгадваюць загадкі 
пра розныя электрычныя «памагатыя», 
расказваюць пра ві лы абыходжання з імі. 
Тлумачаць неабходнасць бе раж лі вых ад-
но сін да навакольных прад ме таў. Прыво-
дзяць прыклады эканомнага карыстання 
электраэнергіяй і вадой

 — с. 52—53
 — с. 93—99
۞ — с. 32, 33



140
© НМУ «Нацыянальны інстытут адукацыі», 2015
© ТДА «Аверсэв», 2015

Заканчэнне
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Тэхналогія раслінаводства

Догляд пакаёвых раслін

27 Догляд 
пакаёвых 
раслін

Пашырыць уяў лен ні аб ро-
лі пакаёвых раслін у нашым 
жыц ці, пазнаёміць з ас ноў-
нымі пра ві ламі догляду па-
ка ёвых раслін, навучыць 
даглядаць рас лі ны

Прымаюць удзел у гутарцы «Прыгажосць 
і карысць пакаёвых раслін». Апісваюць 
пакаёвыя рас лі ны, што растуць у клас-
ным кабінеце, дома. Даглядаюць рас лі-
ны: паліваюць, апырскваюць, праціраюць 
лісце, рыхляць глебу

 — с. 58—59
 — лейка, 
палачка для 
рыхлення глебы, 
пульверызатар, 
анучка
 — с. 109—115
۞ — с. 36, 37

Тэхналогія гаспадарання 

28 Афармленне 
інтэр’еру 
і падарункаў

Пашырыць уяў лен не аб ды-
зайне, пазнаёміць з ва ры ян-
тамі афармлення класнага 
кабінета да свята, навучыць 
афармляць падарункі

Прапаноўваюць варыянты афармлення 
класнага кабінета да свята (Дзень імя нін-
ні ка), пакуюць падарункі ў гафрыраваную 
паперу, афармляюць пры дапамозе атлас-
най стужкі. З альбома вырэзваюць карт кі 
і выконваюць надпісы. Прымацоў ва юць 
карткі да падарункаў 

 — с. 54—55
 — ліст 15
 — гафрыра-
ваная папера, 
лента
 — наж ні цы, 
дзір какол
 — с. 105—106
۞ — с. 32, 34

29 Сервіроўка 
стала да чаю

Садзейнічаць выхаванню 
культуры па во дзін у гас-
цях, за сталом; пазнаёміць 
з асаб лі вас цямі сервіроўкі 
святочнага стала да чаю

Расказваюць пра ві лы па во дзін у гасцях, за 
сталом. Ана лі зу юць прадметныя сі туа цыі. 
Адгадваюць загадкі пра посуд. Выбі ра юць 
посуд, неабходны для сервіроўкі стала да 
чаю, складаюць сурвэткі, сервіруюць стол

 — с. 56—57
 — посуд, 
папяровыя сур-
вэткі
 — с. 99—104, 
106—109
۞ — с. 32, 35

Я і свет тэхналогіі 

30 Я і свет 
тэхналогіі 
(Выніковыя 
заняткі)

Садзейнічаць усве дам лен-
ню вопыту пра цоў най дзей-
насці, фар мі ра ван ні эма-
цыя нальна-каштоў нас ных 
ад но сін да працэсу і вы-
ні каў працы, па знаё міць 
з ма тэ рыя ла мі, не аб ход ны-
мі для навучання ў дру гім 
класе, спо са ба мі на рых тоў-
кі прыродных ма тэ ры я лаў

Расказваюць, чаму навучыліся за год, што 
спадабалася рабіць, што атрым лі валася, 
якія цяжкасці адчувалі ў творчай дзей-
нас ці. Прыдумліваюць уласны варыянт 
вырабу матыля з вывучаных ма тэ ры я лаў, 
пад кіраўніцтвам нас таў ні ка складаюць 
па сля доў насць выканання вырабу. Пад-
бі раюць матэрыялы, інст ру мен ты, пазна-
чаюць і вырэзваюць дэталі, выраб ляюць 
матылька. З інды ві ду аль ных вы ра баў 
складаюць калектыўную кам па зі цыю 

 — с. 60—63
 — лісты ка-
ляровай паперы
 — матэрыялы, 
з якімі пра ца ва-
лі ў навучаль-
ным годзе
 — інст ру мен-
ты, якімі ка рыс-
таліся ў наву-
чальным годзе 
 — с. 115—117
۞ — с. 38, 39
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