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1.Інфармацыйны блок  

1.1. Тэма вопыту 

Узбагачэнне і актывізацыя лексічнага запасу вучняў 1-2 класаў праз 

актыўныя метады і прыѐмы навучання 

1.2. Актуальнасць  педагагічнага вопыта 

Мэта, якую ставіць перад сабой сѐнняшняя школа, - выхаванне 

інтэлектуальна развітой, духоўна багатай творчай асобы. Важным паказчыкам 

разумовага развіцця навучэнцаў служыць багацце слоўнікавага запасу. У 

працэсе слоўнікавай работы неабходна дабівацца не толькі разумення слоў, але 

і навучыць ужываць гэтыя словы. Шматгадовыя даследаванні вуснай мовы 

малодшых школьнікаў паказваюць, што ўзровень развіцця камунікатыўных 

навыкаў нізкі ў дзяцей, для якіх беларуская мова з'яўляецца роднай, і тым 

больш для тых, хто авалодвае гэтай мовай як другой у працэсе навучання.  

Дзеці мала ведаюць вершаў на памяць, маюць бедны слоўнікавы запас, 

дрэнную дыкцыю, складаюць сказы са шматлікімі памылкамі. Сярод асноўных 

прычын, якія тлумачаць няўменне дзяцей валодаць мовай як сродкам 

камунікацыі, можна вылучыць наступныя: адсутнасць маўленчага асяроддзя і 

сацыяльнай неабходнасці ў выкарыстанні мовы, скіраванасць зместу і методыкі 

навучання на фарміраванне ўменняў і навыкаў чытаць і пісаць. У сувязі з гэтым 

асаблівую актуальнасць набывае праблема ўзбагачэння і актывізацыі лексічнага 

запасу вучняў. 

Вопыт можна лічыць актуальным у сувязі з тым, што вучэбныя заняткі з 

прымяненнем актыўных метадаў  і прыѐмаў навучання садзейнічаюць 

выхаванню ўвагі да слова,  узбагачэнню і актывізацыі лексічнага запасу 

малодшых школьнікаў. 

 1.3.Мэта вопыта: стварыць умовы для ўзбагачэння і актывізацыі 

лексічнага запасу малодшых школьнікаў на ўроках беларускай мовы праз 

выкарыстанне актыўных метадаў навучання. 

1.4. Задачы вопыта: 

- вывучыць, прааналізаваць тэорыю аб лексічнай (слоўнікавай) рабоце на 
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ўроках беларускай мовы; 

- фарміраваць першапачатковыя ўяўленні пра слова як двухбаковую 

адзінку, якая валодае, з аднаго боку, формай (гукавой, літарнай), а з другога—

значэннем; 

-  развіваць уменні раскрываць лексічнае значэнне слоў, падбіраць да слоў 

сінонімы і антонімы і выкарыстоўваць іх у сваім маўленні; 

- узбагачаць мову вучняў выразнымі сродкамі мовы, якія служаць для 

трапнага, дакладнага адлюстравання рэчаіснасці; 

-фарміраваць уменні карыстацца слоўнікамі (арфаграфічным, 

тлумачальным, руска-беларускім, беларуска-рускім). 

 1.5. Адрасная накіраванасць  

Навізна дадзенага вопыту заключаецца ў стварэнні сістэмы лексічнай 

работы з выкарыстаннем актыўных метадаў навучання, гульняў і гульнѐвых 

прыѐмаў, практычных заданняў, прыѐмаў праблемнага навучання, асноў 

суразмоўніцтва, а таксама ў выкарыстанні наглядных дыдактычных 

дапаможнікаў, ЭСН, якія садзейнічаюць узбагачэнню і актывізацыі 

слоўнікавага запасу малодшых школьнікаў. 

Практычная значнасць работы вызначаецца шырокім прымяненнем 

настаўнікамі пачатковых класаў прапанаваных матэрыялаў. 

1.6. Працягласць работы над вопытам 

На працягу ўсѐй сваѐй педагагічнай дзейнасці аўтар працавала ў 

беларускамоўных класах. Каб лягчэй  і цікавей дзецям было вучыцца, 

пастаянна пры правядзенні вучэбных заняткаў выкарыстоўвала актыўныя 

метады навучання.  Вопыт работы над дадзенай тэмай быў прадастаўлены на 

разгляд школьнага і  раѐннага метадычнага аб’яднання настаўнікаў пачатковых 

класаў у выглядзе адкрытых вучэбных заняткаў па беларускай мове і 

літаратурным чытанні. 

2011 /2012 навучальны год—1 месца ў раѐннай навукова-практычнай 

канферэнцыі ―Дыферэнцыяцыя і індывідуалізацыя навучання малодшых 

школьнікаў‖ 
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2012\2013 навучальны год—выступленне на метадычным савеце школы па 

тэме ―Папярэджанне і карэкцыя тыповых памылак малодшых школьнікаў пры 

вывучэнні беларускай мовы і літаратурнага чытання‖. Стварэнне зборніка 

метадычных матэрыялаў па тэме. 

2. Апісанне вопыту работы 

2.1. Вядучая ідэя педагагічнага вопыту 

Самае небяспечнае ў школе—гэта фармальныя веды. Атрыманыя без 

цікавасці, без станоўчых адносін да вывучаемага матэрыялу, яны стануць 

непатрэбнымі, бо не будуць актыўна прымяняццца на практыцы, не будуць 

выклікаць жадання працаваць з захапленнем. Моўныя зносіны патрабуюць, каб 

дзіця ведала словы, іх спалучэнні, выразы і заўсѐды мела перад сабой прыклады 

ўзорнай мовы. Менавіта ў пачатковых класах павінны быць створаны ўмовы, 

каб дзіця хацела размаўляць на беларускай мове, умела любавацца 

мілагучнасцю беларускага слова, актыўна папаўняла свой лексічны запас. 

Назіранне над лепшымі ўзорамі мастацкай мовы, мадэляванне моўных 

сітуацый, практыкаванні ва ўжыванні слоў і выразаў ў пераносным значэнні, 

параўнанне аб’ектаў рэчаіснасці паводле іх формы, уласцівасцей, функцыі, 

падбор трапных слоў для выказвання думак і адносін будуць спрыяць развіццю 

вуснага маўлення  вучняў.  

З мэтай рашэння дадзенай праблемы вызначана вядучая ідэя  педагагічнай 

дзейнасці—правільная і эфектыўна  арганізаваная маўленчая дзейнасць на ўроках 

беларускай мовы стварае аптымальныя магчымасці для ўзбагачэння і актывізацыі 

лексічнага запасу малодшых школьнікаў. Для гэтага настаўнік павінен 

выкарыстоўваць разнастайныя метадычныя формы і прыѐмы, якія стымулююць 

творчую маўленчую дзейнасць. Актыўныя метады навучання – гэта метады, 

якія пабуджаюць вучня да актыўнай мысліцельнай і практычнай дзейнасці.  

Якуб Колас пісаў: ―Толькі тады веды робяцца нашым сталым набыткам, 

калі мы прыходзім да іх, здабывем іх самі.‖ Самыя каштоўныя і трывалыя веды 

не тыя, што засвоены шляхам вывучэння, а тыя, што здабыты самастойна, 

падчас творчых пошукаў. Галоўнае на ўроку—стварэнне ўмоў для актыўнай 
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работы кожнага вучня, спалучэнне індывідуальных, групавых, парных і 

калектыўных форм работы. 

2.2. Навукова-метадычнае абаснаванне 

Ведаць мову—значыць авалодаць яе лексікай і граматыкай, выразнымі 

магчымасцямі, умець не толькі выказваць сваю думку ў правільнай 

граматычнай форме, але і выбраць з багатага арсенала моўных сродкаў самыя 

дакладныя, пераканаўчыя, яркія, г. зн. авалодаць культураю слова.Сістэма 

практыкаванняў, накіраваных на развіццѐ мовы, знайшла сваѐ навуковае 

абгрунтаванне ў працах многіх метадыстаў і псіхолагаў.  ―Моўная культура 

чалавека,- пісаў В. А. Сухамлінскі,- гэта люстэрка яго духоўнай культуры. 

Найважнейшым сродкам уздзеяння на дзіця… з’яўляецца прыгажосць і веліч, 

сіла і выразнасць роднага слова. Ролю гэтага сродку ў пачатковай школе, дзе 

кожная сустрэча з новай з’явай навакольнага свету абуджае ў сэрцах дзяцей 

пачуццѐ здзіўлення, немагчыма пераацаніць‖ [10, с.207]. 

Распрацоўка методыкі пачатковага навучання роднай мове , у тым ліку і 

асноў методыкі развіцця мовы (―дара слова‖) школьнікаў, належыць выдатнаму 

педагогу, псіхолагу і метадысту К. Д. Ушынскаму. На яго думку, практыкаванні 

―дара слова‖ павінны развіваць у вучняў уменне ―выказваць вусна або пісьмова 

сваю самастойную думку; уяўляць сабою сістэму; развіваць ―лагічнасць 

мыслення‖ [14, с.334-342]. 

―Вывучэнне кожнага прадмета перадаецца дзіцяці, засвойваецца ім і 

выражаецца заўсѐды ў форме слова. Дзіця, якое не прывыкла ўнікаць у сэнс 

слова, цьмяна разумее або зусім не разумее яго сапраўднага значэння і не 

атрымала навыку распараджацца ім свабодна ў вуснай і пісьмовай мове, 

заўсѐды будзе пакутаваць ад гэтага карэннага недахопу пры вывучэнні ўсякага 

іншага прадмета‖ [13, с.104]. 

Вялікае значэнне на пачатковым этапе навучання  М. С. Раждзественскі 

надаваў лексічнай рабоце: ―Слоўнікавая работа заслугоўвае не меншай да сябе 

ўвагі, чым чыста граматычная: яна патрэбна для засваення навыкаў, і для 

разумовага развіцця, для разумення многіх граматычных з’яў‖ [4, с.26]. 
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На ўроках мовы ўсю работу над словам неабходна пабудаваць так, каб 

дзеці ―асэнсоўвалі кожную моўную адзінку ў ходзе маўленчай дзейнасці, 

арыентуючыся на асаблівасці яе ўжывання‖ [6, с.72] у выказваннях. Толькі пры 

такім падыходзе, як падкрэслівае В. У. Протчанка, ―можна забяспечыць цесную 

ўзаемасувязь і ўзаемаабумоўленасць усіх аспектаў і ўзроўняў моўнай сістэмы: 

лексікі, фанетыкі, марфалогіі, сінтаксісу‖ [6, с. 72]. 

2.3.Апісанне зместу вопыта 

Узбагачэнне слоўніка—аснова інтэлектуальнага развіцця дзяцей, бо яна 

звязана з узбагачэннем іх мыслення ўяўленнямі, паняццямі шляхам 

непасрэдных назіранняў за навакольнай рэчаіснасцю і за словам у тэксце. 

Слова—асноўная лексічная адзінка мовы. Кожнае слова нешта абазначае, 

называе прадмет, з’яву, прымету прадмета, дзеянне. У сувязі з гэтым лексічныя 

практыкаванні займаюць важнае месца ў сістэме ўсѐй работы па развіццю 

мовы. 

У змест слоўнікавай работы ўключаецца выхаванне ўвагі да слова, 

адрозненне адценняў значэнняў слова ў кантэксце і правільнае іх выкарыстанне 

ў мове, усведамленне прамога і пераноснага значэння слова, знаѐмства з 

мнагазначнасцю слова, сінанімікай. 

Папаўненне і ўзбагачэнне слоўніка вучня ідзе паступова, паэтапна. У самім 

працэсе засваення слова можна выдзеліць некалькі этапаў: 

1.Вучань разумее слова ў кантэксце, можа ўжываць яго ў пераказе, але не 

мае выразнага ўяўлення аб прадмеце, які ім абазначаецца, г. зн. слова не 

напоўнена канкрэтным зместам. 

2.Вучань ведае слова, правільна разумее яго, можа растлумачыць значэнне, 

аднак у сваѐй мове не ўжывае, г. зн. слова засвоена пасіўна. 

3.Вучань не толькі разумее слова, але і ўжывае яго ў сваѐй мове, 

звязваючы з іншымі словамі, уключаючы яго ў кантэкст, г. зн. слова засвоена 

актыўна. 

4.Вучань ведае, апрача асноўнага, некалькі дадатковых значэнняў слова, 

умее падбіраць або ўтвараць роднасныя словы, умее выбіраць найбольш 
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дакладныя словы (вышэйшая ступень у авалоданні лексікай). 

Каб слова ўвайшло ў лексічны запас вучня, значэнне яго павінна быць 

вядома. Змест і задачы лексічнай работы ў 1 класе накіравана на тое, каб 

школьнікі навучыліся правільна суадносіць выкарыстоўваемыя ў вуснай мове 

словы з рэальнымі з’явамі і прадметамі. Пачынаючы з першых урокаў, 

праводзіцца работа па выяўленню лексічнага значэння слоў. У асноўным яна 

рэалізуецца праз нагляднае тлумачэнне (паказ прадмета, малюнка, ілюстрацыі, 

карціны, выкарыстанне мультымедыйнай прэзентацыі).  

―У методыцы навучання распрацаваны яшчэ і наступныя прыѐмы 

семантызацыі (тлумачэння значэння) слоў: моўная здагадка (вызначэнне 

семантыкі слова з кантэксту); апісальнае тлумачэнне ( апісанне прадметаў і з’яў 

рэчаіснасці на аснове жыццѐвага вопыту дзяцей); падбор сінонімаў ( для 

тлумачэння прыметнікаў); шляхам паказу дзеяння (дзеясловы тлумачацца); 

складанне сказаў са словамі; тлумачэнне родавага паняцця праз відавое і 

відавога паняцця праз родавае   (садавіна – гэта яблыкі, ігрушы, слівы, вішні); 

марфемны і зрэдку этымалагічны аналіз; выкарыстанне тлумачальнага 

слоўніка; увядзенне  слова ў кантэкст― [16, с. 105].       

Гульня — выдатны сродак навучання, які стварае ўмовы для папаўнення 

слоўнікавага запасу вучняў. Без яе няма чаго заходзіць у пачатковыя класы. 

Лексічныя гульні пашыраюць і актывізуюць слоўнік вучня, развіваюць уменне 

падбіраць патрэбнае па сэнсу слова і вызначаць значэнне слоў. Слоўныя гульні 

пабудаваны на словах і дзеяннях гуляючых. У такіх гульнях дзеці вучацца 

апісваць прадметы, выдзяляюць характэрныя іх прыкметы, адгадваюць па 

апісанню, знаходзяць прыкметы падабенства і адрознення, вучацца разважаць. 

Слоўныя гульні развіваюць у малодшых дзяцей не толькі маўленне, уменне 

аналізаваць і апісваць, яны развіваюць іх кругагляд, разумовыя здольнасці. Гэта 

такія гульні ―Зычны – галосны‖, ―Скажы наадварот‖, ―Чые галасы?‖ (дадатак 1). 

Напрыклад, гульня  «Які? Якая? Якое?»  Задача: вучыць падбіраць азначэнні да 

прадметаў.( Вавѐрка– пушыстая, рыжая, шустрая, маленькая, прыгожая. Мячык 

– круглы, вялікі, сіні, валейбольны).  
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Для фарміравання выразнасці маўлення  выкарыстоўваю гульні-карагоды і 

гульні-драматызацыі. Малодшых школьнікаў вабіць іх песеннасць і 

драматызаванасць дзеяння. Удзел у гульнях (―Бярозка‖, ―Заінька‖) спрыяе 

ўзбагачэнню слоўніка дзяцей вобразнымі эпітэтамі, пяшчотнымі ласкавымі 

словамі. 

Садзейнічаюць азнаямленню дзяцей з тэрмінам ―слова‖ і загадкі, у якіх 

трэба дадаць апошнія словы. Аўтар выкарыстоўвае іх, напрыклад, у гульні ―Хто 

ведае, якіх слоў не хапае?‖. Загадкі-дабаўлянкі прывучаюць вучняў уважліва 

слухаць верш, падбіраць падобныя па гучанню і прыдатныя па сэнсу словы. 

Падабаецца вучням, працуючы ў групах, падбіраць ―найдаражэйшыя‖ словы, 

словы ветлівасці і г.д. 

Амаль у кожны ўрок навучання грамаце ўключае скарагаворкі і 

чыстагаворкі, якія садзейнічаюць замацаванню правільнага вымаўлення гукаў і 

фарміраванню выразнага вуснага маўлення. Пасля таго, як праведзена пэўная 

работа над скарагаворкай, арганізоўвае спаборніцтва, хто хутчэй і без памылак 

вымавіць скорагаворку. Тыя скорагаворкі, што пабудаваны на дыялогу, можна 

прагаворваць у парах (адзін пытае, другі адказвае) (дадатак 2). 

У 1 класе слоўнік дзяцей характарызуецца перважнай большасцю слоў, 

якія называюць прадметы. Таму для развіцця маўлення настаўнік не 

абмяжоўваецца толькі тлумачэннем значэння незразумелых слоў. Задача 

настаўніка — выпрацаваць навык у дзяцей свабодна карыстацца словамі ў 

вуснай мове. Ужо ў перыяд навучання грамаце вызначаюцца словы, якія 

дапамагаюць лепш уявіць з’яву, падзею, факт, героя пры дапамозе пытанняў: 

што гаворыцца, як гаворыцца пра гэта, што спадабалася, якія словы трэба 

запомніць.   

 Пад кіраўніцтвам настаўніка дзеці адказваюць на пытанні па малюнку  

адным словам ці сказам, складаюць словы з літар, словазлучэнні, сказы,  

пашыраюць дадзеныя сказы іншымі словамі, размяшчаць сказы ў пэўнай 

паслядоўнасці, каб атрымаўся тэкст, рэканструіруюць дэфармаваны тэкст у 

звязнае выказванне, пераказваюць апавяданне па пытаннях, расказваюць пра 
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ўчынкі герояў з прачытаных настаўнікам невялікіх літаратурных твораў,  

расказваюць казкі, вершы, тлумачаць сэнс прыказак, адгадваюць загадкі 

(дадатак 3). 

Узбагачэнне і актывізацыя слоўнікавага запасу вучняў адбываецца і праз 

пранікненне ў сэнсавыя таямніцы вядомага слова, авалоданне яго семантычным 

багаццем. На канкрэтных, даступных вучням прыкладах раскрывае багацце 

роднага слова. Гэтая работа пачынаецца з першага класа, паступова 

паглыбляючыся і пашыраючыся з пераходам навучэнцаў на новую прыступку 

навучання.  

 Тэрмін ―сінонімы‖ ў пачатковых класах не ўжываецца, а замест яго—

―словы, блізкія па значэнні‖. Элементарная работа з сінонімамі пачынаецца ў 

першым класе. Настаўнік  звяртае ўвагу вучняў на сінонімы ў тэкстах і іх 

градацыю (светлае, сонечнае неба), практыкуе  вучняў у падборы сінонімаў да 

слоў, якія абазначаюць дзеянні прадметаў:  Хлопчыкі  ўгледзелі  вожыка  

(убачылі, заўважылі). Мы  крочылі  вузкай сцежкай  (ішлі). Знаѐміць з 

мнагазначнасцю слоў (каса—дзявочая каса, каса—прылада працы).  

У другім   класе, калі лексічны запас вучняў значна ўзрастае, падбор 

сінонімаў можна практыкаваць і пры вывучэнні слоў-назваў прадметаў, слоў-

назваў прымет прадметаў і слоў-назваў дзеянняў прадметаў. Мэтазгодна 

ўводзіць групы з трох сінонімаў і больш. Напрыклад, можна даваць наступныя 

заданні: 1) даецца спіс слоў, якія адносяцца да адной часціны мовы. У спісе 

дзве сінанімічныя групы і адно-два «канфліктныя» словы. Заданне заключаецца 

ў тым, каб з гэтага спісу вылучыць (вусна ці пісьмова) гэтыя групы: бяжыць, 

глядзіць, спіць, імчыцца, нясецца, вачэй не зводзіць; 2) раскладанне сінонімаў 

па ўзрастаючай або ўбываючай ступені якой-небудзь прыметы (градацыя 

сінонімаў): агромністы, гіганцкі, вялікі. Затым з гэтымі словамі складаюцца 

сказы, якія дазваляюць удакладніць значэнне кожнага слова; 3) падбор 

сінонімаў да дадзенага слова. Затым з усімі словамі складзенага рада будуюцца 

сказы; 4) замена сіноніма ў сказе. Уключаюцца па чарзе розныя сінонімы і 

вызначаецца, у чым адрозненне значэнняў гэтых слоў; 5) выбар найбольш 
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пэўнага слова з двух-трох сінонімаў. 

Сістэма практыкаванняў, якія праводзяцца з мэтай азнаямлення вучняў з 

сінонімамі, уключае ў  сябе: 

1) вызначыць у тэксце блізкія па значэнні словы (школьнікі, вучні, дзеці, 

аднакласнік, калектыў; імчацца машыны, бягуць трамваі, коцяцца 

тралейбусы; 

2) падбор сінонімаў да выдзеленых у тэксце слоў: пілот-лѐтчык, холад-

сцюжа, смеласць-адвага, шэрань-іней;  

3) замена выдзеленага слова блізкім па значэнні: Чалавек ідзе. Тралейбус 

ідзе. Вясна ідзе. Дождж ідзе. Гадзіннік ідзе; 

4) выкарыстанне ў сказе найбольш трапнага слова: Наляцеў моцны вецер, 

але хутка ... (змоўк, сціх, суняўся, улѐгся).   

5) выпісванне са сказаў або з тэксту слоў з блізкім значэннем;  

6) скласці сказы з сінонімамі мяцеліца, завіруха, завея; 

Больш цяжкім відам  работы з’яўляецца самастойнае складанне вучнямі 

сінанімічных радоў: Стройныя сосны і кучаравыя елкі абдымаюць (акружаюць, 

акутваюць) поле. Для выпрацоўкі ўмення самастойна складаць сінанімічны рад 

вучням прапаноўваюцца сказы, у якіх замест кропак трэба было ўпісаць сінонім 

да выдзеленага слова, напрыклад: Звіняць, ... ручайкі ў вячэрняй цішыні. 

Халодны, … вецер лютуе ў полі. Светлая хмарка ціха і ... плыла ў небе.  

Такія практыкаванні вучаць дзяцей шукаць слова, узбагачаюць іх мову, 

пераконваюць у тым, што для дакладнага і правільнага выказвання заўсѐды 

трэба падбіраць найбольш трапныя словы. 

Для азнаямлення малодшых школьнікаў са словамі, якія маюць 

супрацьлеглы сэнс, зручней за ўсѐ выкарыстаць прыметнікі, паколькі яны, 

абазначаючы якасці прадметаў, найбольш паказваюць палярнасць пэўных 

прымет. Асэнсаванне гэтага пад сілу другакласнікам. Яны без асаблівых 

цяжкасцей падбіраюць словы, што адказваюць на пытанні які? якая? якое? 

якія?: Міша высокі, а Коля … (нізкі). У Мішы вялікі цяжкі рукзак, а ў Колі … 

(малы), … (лѐгкі).      
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Узбагачэнню лексічнага запасу школьнікаў спрыяюць наступныя віды 

заданняў: 

а) падбор адначасова сінонімаў і антонімаў: моцны, магутны – слабы. 

Такую работу добра праводзіць у парах. Адзін падбірае да дадзенага слова 

антонімы, а другі—сінонімы. Звяртаецца ўвага на тое, колькі можна падабраць 

да аднаго слова антонімаў і колькі сінонімаў.( Напрыклад, слова вялікі (малы; 

грамадны, гіганцкі, буйны). 

 б) падбор антонімаў да розных часцін мовы: холад – цяпло, цемра – святло 

(назоўнікі), цяжкі – лѐгкі, малы – вялікі (прыметнікі), чарнець – бялець, помніць 

– забыць, гаварыць – маўчаць (дзеясловы); 

в) падбор антонімаў да слоў, якія маюць некалькі значэнняў (словы даюцца 

ў словазлучэннях):старая хата—новая хата, свежы хлеб—чэрствы хлеб; 

г) падбор да словазлучэнняў антанімічных пар: слабы голас – моцны голас;  

       д) падбор слоў з супрацьлеглым значэннем і дапісванне імі сказаў: Раніца 

халодная, а дзень (я к і?) ... . Снег мяккі, а лѐд (я к і?) ... ; 

е) падкрэсліванне антонімаў у прыказках і прымаўках: Вучэнне – свет, а 

невучэнне – цемра. Менш гавары, а больш рабі; 

ж) складанне сказаў з указанай парай слоў: зіма – лета; 

з) падбор сінонімаў у прыказках: За вялікім пагонішся—і … згубіш. 

Аднаму шчасце ракою плыве, а другі ў ...  цэлы век жыве. Як аўкнецца, так і ... . 

[3, с. 3-8].  

Рыхтуючыся да ўрокаў беларускай мовы, сваю першасную задачу аўтар 

бачыць ў стварэнні станоўчай матывацыі для разгорнутых выказванняў вучняў. 

Асноўнымі відамі практыкаванняў, што выкарыстоўваюцца для фарміравання ў 

малодшых школьнікаў патрэбнасці ў моўных зносінах, з’яўляюцца: 1) 

стварэнне маўленчых сітуацый, выбар іх  са шматлікай колькасці вучэбных 

заданняў; 2) ролевыя гульні, экскурсіі і іншыя спосабы назапашвання 

матэрыялу; 3) любыя віды дзейнасці, якія могуць выклікаць жаданне 

выказацца; 4) маляванне, вядзенне запісаў і дзѐннікаў; 5) стварэнне сюжэтаў па 

ўяўленні, у тым ліку і казачных. 
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На арганізацыйным этапе ўрока неабходна псіхалагічна падрыхтаваць 

вучняў да зносін. Мэтазгодным і прадуктыўным будзе выкарыстанне на 

арганізацыйным этапе метадаў стварэння спрыяльнай атмасферы (дадатак 

4). У аснову іх пакладзена ―камунікатыўная атака‖. Метад “Памяняемся 

месцамі”. Пералік пытанняў можа быць разнастайным, часта іх прыдумваюць і 

падказваюць самі дзеці. Тыя вучні, якія адказваюць на пытанне станоўча, 

павінны хутка перайсці са свайго месца на іншае, што вызвалілася. Калі 

ўдзельнікі адказваюць на пытанне адмоўна, яны застаюцца на сваіх месцах. 

Гэты ж метад можа быць выкарыстаны і з мэтай рэфлексіі. У такім 

выпадку настаўнік прапануе памяняцца месцамі  тых, хто задаволены сваѐй 

работай на ўроку; хто нечаму навучыўся; хто высока ацэньвае змест урока; хто 

задаволены зносінамі з аднакласнікамі на ўроку; хто працаваў творча; хто 

стаміўся і г. д. Метад “Падары кветку” рэалізуецца на працягу 3 мінут, аднак 

спрыяе развіццю ў вучняў умення выкарыстоўваць беларускамоўную лексіку 

для кантакту з сябрамі, настаўнікам.  

 Метад “Алфавіт”. Перад урокам настаўнік рыхтуе  тэхналагічную карту – 

ліст ватмана, на якім зверху ўніз з левага боку запісаны маркерам алфавіт (за 

выключэннем літар, з якіх не можа пачынацца слова). Запаўненне 

тэхналагічнай карты пачынаецца ў пары і заканчваецца тады, калі ля дошкі 

пабывалі ўсе вучні хаця б па адным разе, або тады, калі на кожную літару 

алфавіта на тэхналагічнай карце запісана хаця б адно слова-паняцце (дадатак 5). 

Калі ў вучняў назіраюцца цяжкасці ў падборы слоў, можна прапанаваць 

пакарыстацца слоўнікам; калі ў слове—аднолькавыя літары, можна правесці 

гульню ―Хто больш‖ (каманда хлопчыкаў і каманда дзяўчынак). Галоўнае, каб 

навучэнцы разумелі значэнні слоў. Аўтар бачыць, калі прыдуманае слова не 

вельмі зразумела ўсім дзецям, то прапаноўвае заданне: уяві, што табе трэба 

растлумачыць значэнне слова чалавеку, які не ведае яго. Як ты гэта будзеш 

рабіць?  

Неабходна ўжо ў пачатковых класах выхоўваць у дзяцей патрэбнасць 

звяртацца да даведачнай літаратуры. Пачынаючы з 2 класа, вучыць карыстацца 
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тлумачальным слоўнікам, руска-беларускім, беларуска-рускім (дадатак 6). 

Эфектыўна пачынаць урок  з моўных размінак, якія садзейнічаюць 

фарміраванню маўленчых навыкаў школьнікаў ( уменне будаваць дыялог, 

разважанне, апісанне, апавяданне). У залежнасці ад мэты практыкаванняў, 

выдзяляю тры тыпы моўных размінак: 1) пытанне-адказ, 2) гульнявы дыялог, 3) 

уяўляемая сітуацыя. Гульнявое практыкаванне “Пытанне-адказ” мае на мэце 

не задаваць пытанні, адказамі якіх будуць словы ―так‖, ―не‖.( Чаму ты сѐння 

такі радасны? Што цябе парадавала? Што ты пажадаў бы сумнаму чалавеку? 

Злому? Баязліваму? і г.д.). “Уяўляемая сітуацыя”—пераходнае 

практыкаванне ад дыялога да маналога. Вывешваецца на дошцы схема-апора 

(профіль галавы чалавека) і малюецца ў ѐй, напрыклад, сонца, клубніцы. 

-Адгадайце, аб чым я мару? ( Аб леце, цѐплым надвор’і, як буду рваць 

клубніцы.) 

-Намалюйце, аб чым думаеце вы. Раскажыце. 

Стварэнне моўных сітуацый выклікае ў дзяцей неабходнасць падзяліцца 

сваімі думкамі, свае хваляванні яны ахвотна перадаюць праз мову. У малодшых 

школьнікаў з’яўляецца цікавасць да такой працы, а галоўнае, гэта стымул да 

выказвання. 

“Падарыце сюжэт”--  так называецца від занятку, дзе трэба расказаць аб 

убачаным, пачутым, аб тым, што ўсхвалявала вучня. Тут асновай вобразнага 

мышлення служаць назіранні за навакольным светам. Дзеці вельмі тонка 

адчуваюць і разумеюць мову прыроды. Толькі трэба гэтаму іх вучыць. Назіраць 

глыбока, фіксіраваць свае назіранні дапамагаюць творчыя карты, якія 

запаўняюцца ў працэсе назіранняў. 

Дождж  

 Асацыяцыі (лужы, восень, гразь, хлюпота, парасон, лета, вясѐлка, ручаі) 

 Рыфмоўкі (дождж—хвошч,плашч) 

 Колер (сіні, блакітны, срэбны) 

 Гукі ( шум, стук, трэск, журчанне) 

 Пах (свежасць, сырасць) 
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 Форма (лініі, палоскі, капелькі) 

 Характар (добры, надаедлівы, вясѐлы, сумны, гарэзлівы). 

У якасці моўнай размінкі можна выкарыстаць працу са словамі–сябрамі. 

Напрыклад, перад выкананнем практ.12 (Беларуская мова, ч.2), можна 

прапанаваць дзецям падабраць словы-сябры да слова лес. Можна падбіраць 

словы-сябры і да слоў, сэнс якіх быў на ўроку толькі што высветлены. Так 

гэтыя словы лягчэй запамінаюцца і выкарыстоўваюцца дзецьмі ў маўленні. 

Можна выкарыстоўваць яшчэ адзін варыянт заданняў. Напрыклад, на дошцы 

напісана слова майстар, побач шэраг слоў: добры, вясѐлы, злая, на ўсе рукі, 

шые, рамантуе, піша і г.д. З іх трэба выбраць (падкрэсліць) словы, якія 

сябруюць са словам майстар. 

Для актыўнага засваення ў пачатковых класах прадугледжаны пэўны 

слоўнікавы мінімум. Колькасць слоў, якія патрабуюць запамінання і 

правільнага карыстання ў вуснай і пісьмовай мовах, з кожным годам 

павялічваецца. З мэтай развіцця ўмення тлумачыць значэнне вывучаных 

слоўнікавых слоў, аднаўляць іх у памяці, выкарыстоўваю наступныя заданні: 

- раскажы дома аб тым, што ты даведаўся аб значэнні слова; 

- уяві сабе, што ты мастак. Табе трэба намаляваць прадмет, які абазначае 

слоўнікавае слова. Раскажы, як ты будзеш яго маляваць. Паразважай аб гэтым 

прадмеце; 

- табе даручылі напісаць апавяданне пра… (мядзведзя). Складзі апавяданне 

так, каб мы змаглі здагадацца, пра каго ці што ты напісаў. 

Адной з умоў, якая садзейнічае паспяховаму запамінанню слоўнікавых 

слоў, з’яўляецца зацікаўленасць (што цікава, тое лягчэй запамінаецца). 

Пагэтаму аўтар падбірае разнастайны моўны матэрыял: прыказкі, прымаўкі, 

загадкі, вершы, урыўкі з мастацкіх твораў і г. д. (дадатак 7). 

Дзецям вельмі падабаецца працаваць са ―слоўнічкамі пор года‖. На 

працягу трох месяцаў кожнай пары года вучні ―збіраюць словы‖ у слоўнічкі 

(Слоўнічак Гаспадыні Зімы, Слоўнічак  Вясны-красны, Слоўнічак Багацейкі 

Восені). Афармляюць па сваім жаданні (кніжка, сняжынка, лісток кляновы, 
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вясѐлка і г. д.). Працуюць спачатку індывідуальна, затым у парах (або групах). 

На апошнім уроку восені (або зімы і г.д.) праводзім прэзентацыю Слоўнічкаў. 

Такая работа служыць прыступкай для напісання сачыненняў у 3 класе (дадатак 

8). 

Школьнікам прапаноўваюцца заданні праблемнага характару, шляхі 

выканання якіх ім невядомы. Вучань павінен знайсці спосаб вырашэння 

задання, абапіраючыся на веды і ўменні, якімі ѐн ужо валодае. Так узнікае 

супярэчнасць паміж веданнем і няведаннем, што падштурхоўвае дзіця да 

актыўнай мысліцельнай дзейнасці з мэтай пошуку адказу. Выкарыстанне такіх 

заданняў прадугледжвае індывідуальную працу на картках, работу ў групах  

( дадатак 9). 

Для фарміравання вымаўленчых навыкаў, узбагачэння і актывізацыі 

слоўніка вучняў пры правядзенні ўрокаў беларускай мовы аўтар выкарыстоўвае 

праграмна-метадычны комплекс ―Беларуская лексіка‖. Урокі змяшчаюць 

прэзентацыі слова ў выглядзе міні-мультфільма з жыцця дзяцей, які пабудаваны 

на дыялогах персанажаў (так пры вывучэнні тэмы ―Ужыванне слоў і зваротаў 

ветлівасці‖ выкарысталі ўрокі з ПМК па тэмах ―Словы ветлівасці‖, ―Пачатак 

размовы‖, ―Віншаванні і пажаданні‖); сюжэтнага малюнка, на якім 

прадстаўлены прадметы, аб’екты, што называюцца гэтым словам; тлумачэнне 

значэння слова праз кантэкст, разгорнутае апісанне і пераклад. Сістэма 

практыкаванняў ( ―подпіс малюнкаў‖, аднаўленне разбуранага слова, злучэнне 

частак аднаго выразу, устаўка прапушчаных слоў і іх класіфікацыя) 

стымулююць самастойны пошук вучняў, фарміруе ўменні карыстацца 

слоўнікамі: руска-беларускім, беларуска-рускім і тлумачальным, садзейнічае 

замацаванню вобраза слова, што безумоўна палегчыць яго ўжыванне ў вусным і 

пісьмовым маўленні. 

2.4.Рэзультатыўнасць і эфектыўнасць вопыту 

Атмасфера супрацоўніцтва, метад стварэння спрыяльнай атмасферы, 

выкарыстанне актыўных метадаў і прыѐмаў работы на ўроку, мэтанакіраваная 

ўвага да слова далі свае вынікі. Значна ўзбагацілася мова вучняў новымі 
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словамі, пашырыўся лексічны запас. У многіх вучняў праявілася цікавасць да 

пазнання слова праз слоўнік. Многія дзеці гавораць звязнымі сказамі, могуць 

поўна ахарактыразаваць прадмет або сітуацыю.(Дадатак 12, 13) 

3.Заключная частка 

Такім чынам, сістэма слоўнікавай работы заключаецца ў тым, каб слова 

было навучэнцамі правільна успрынята, было зразумела ва ўсіх яго адценнях і 

афарбоўках, засвоена, г.зн. увайшло ў яго слоўнік і выкарыстоўвалася ў моўных 

сітуацыях, каб яно прайшло праз спецыяльна арганізаваныя практыкаванні, 

моўную дзейнасць, праз атмасферу супрацоўніцтва, у якіх паглыбляецца 

разуменне слова, засвойваецца яго спалучальнасць, падрыхтоўваецца яго 

разуменне, і, наканец, каб яно было ужыта вучнямі самастойна ў асабістых 

выказваннях. Выкарыстоўваючы актыўныя метады навучання педагог можа 

выклікаць і падтрымліваць у навучэнцаў непасрэдную цікавасць да роднай 

мовы, у пэўнай меры пераадольваць іх эмацыянальную няўстойлівасць, 

засяроджваць увагу дзяцей на моўных з’явах, з якімі іх знаѐміць. 

Выкарыстаныя метады і прыѐмы садзейнічаюць не толькі фарміраванню 

умення выражаць свае пачуцці ў час маўлення, але і выклікаюць моўную 

актыўнасць у вучняў. 
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Дадатак 1 

Што змянілася? 

На дошцы слова "шына" - па камандзе настаўніка вучні заплюшчваюць 

вочы, настаўнік дапаўняе склад "ма". Дзеці расплюшчваюць вочы, чытаюць 

слова і адказваюць, што змянілася ( шына  -   машына). Такім жа чынам можна 

мяняць літары ў слове (наша - каша- ноша). 

Адгадай словы 

Адгадай пачатак двухскладовага слова: ...ка, ...ка, ...ка, ...ка, ...ка (лаўка, 

траўка, норка, майка, будка, мышка). 

Хто ці што? 

Настаўнік чытае словы: раман, танк, праваднік, рак, тыгр, бой, кошка і 

г.д. Вучні запісваюць іх у два слупкі па прыкмеце адушаўлѐнасці або 

неадушаўлѐнасці. Пераможца той, хто не зробіць памылак. Гэту гульню можна 

праводзіць і вусна. Вучні падымаюць правую руку, калі назоўнік адушаўлѐны, 

левую - калі неадушаўлѐны. Можна паказваць картку ўмоўнага колеру. 

Словы-блізняты 

Дапісаць словы, якія пішуцца па-рознаму, але аднолькава гучаць у 

вымаўленні. 

Я разабраць ніяк не... (мог),  

Якога колеру тут... (мох).  

Стаялі ружжы рад... (за радам),  

I кожнае ружжо з... (зарадам).  

Пераможца той, хто хутчэй дапіша словы. 

Вагончыкі 

Словы дзеляцца на склады, як цягнік на вагончыкі на дзіцячай чыгунцы: 

стаяць адзін за адным і злучаны рыскай. Складзіце такі "цягнік" з двух, трох, 

чатырох, пяці ―вагончыкаў‖. У каго атрымаецца самы доўгі цягнік, той 

з’яўляецца пераможцам. 

Рассыпаныя літары 

З  літар скласці слова: і, м, з, а;  с, в, о, а, л;  н, і, к, г, а;  с,о,м,к,а,с;  
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о,л,к,ш,а;  а, с, а, р, т (зіма, слова, кніга,космас, школа, астра). 

Хто уважлівы? 

Дзеці, праслухаўшы кароткі расказ настаўніка (скорагаворку, верш), 

падлічваюць і называюць словы, якія пачынаюцца з пэўнага гука. Пераможа 

той, хто назаве больш слоў.  

У каго самая вялікая сям'я? 

Да слова дом (любыя словы з чыстай асновай) падсяліць сям’ю сваякоў 

(роднасных або аднакарэнных слоў). Чыя сям’я будзе болышай, той пераможца. 

У час праверкі трэба сачыць, каб у сям'ю не папалі "чужыя" словы. 

Хто больш? 

Настаўнік называе любы прадмет (назоўнік). Вучні падбіраюць да яго 

прыметы. Хто больш напіша прымет, той і будзе пераможцам. 

Хто хутчэй.  

Прадстаўнікі каманд падыходзяць да стала, на якім знаходзяцца карткі з 

тэкстамі загадак і карткі з выявамі птушак. Кожны павінен выцягнуць картку з 

загадкай і за 2 хвіліны падабраць да яе картку з адгадкай. 

Друкарня.  

У гульні прымаюць удзел дзве каманды, кожная з якіх атрымлівае набор 

картак. На картках напісана адна з наступных літар: А, В, Г, Е,  І, К, Л, Н, О, П, 

Р, С, Ц, Ч, Я. Члены каманд (іх лік адпавядае колькасці літар) прымацоўваюць 

карткі на грудзях. Вядучы чытае загадку, удзельнікі каманд павінны як мага 

хутчэй стаць у рад так, каб можна было прачытаць слова-адгадку. 

Дадатак 2 

Скорагаворкі 

-Ці маліну мылі вы? 

-Мылі, ды не мылілі. 

-Ці лілі алей у рэдзьку, 

Ці не лілі? 

-Ты не цілілікай, Федзька, 

Сам налі. 
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Дадатак 3 

Гульня "Літары". Вучням першага класа, якія вывучаюць гукі і літары, 

трэба шмат практыкавацца. З мэтай замацавання набытых дзецьмі ведаў 

праводзіцца наступная гульня. На аркуш кардону памерам з вучнѐўскі сшытак 

наклейваю блок літар, закрываю іх празрыстай плѐнкай, каб можна было 

асобныя з літар закрэсліваць, выконваючы заданні: знайсці галосныя, звонкія 

зычныя, глухія зычныя, скласці словы і да т. п. Пагуляўшы, дзеці сціраюць 

зробленыя рыскі, і карткі прапануюцца іншым вучням. 

1 

Ю С Б В Л О 

 Д У П Н Ы З 

Г Ы Э У Т К 

Ч Р М Ш А Е 

В А Ф З Ц І 

Й А Е О Ж Х 

 2 

М А С Р Я А К 

К Л О Ш О К А 

П І Р В О Г А 

П Е С Р А В Ц 

Н А Р Е М І Я 

Э К Р Я А Н Т 

3 

Т А Н К У К 

В І  Б П Л 

Я А Т Р А Ы 

Р Н К О Л Ш 

Б І А Ў А К 

А Л А К С А 

 

Па картцы 1 вучні, злучаючы літары, складаюць словы (вафлі, гук, дупло і 

інш.). У кожным радку карткі 2 трэба закрэсліць лішнія літары, каб утварылася 

слова (марак, кошка, пірог, перац, армія, экран). У картцы 3 можна прачытаць 

прозвішчы беларускіх пісьменнікаў (Купала, Колас, Вітка). 

У далейшым, складаючы з літар словы (назоўнікі), дзеці будуць вызначаць 

іх род, лік, скланенне, складаць з імі сказы і да т. п. Калі мець дзесятак такіх 
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картак, можна гуляць (працаваць) з імі з першага да чацвѐртага класа. 

Гульня "Прыказкі і прымаўкі". На палосках шчыльнай паперы 

надрукаваны прыказкі і прымаўкі. Палоскі рэжуцца на часткі, і з гэтых частак 

школьнікі складаюць тую альбо іншую прыказку ці прымаўку, тлумачаць яе 

сэнс. 

Каб вады /напіцца, трэба /нахіліцца. 

Свая зямелька / і ў жмені любая. 

Няма смачнейшай / вадзіцы, як з /роднай крыніцы. 

Хто працуе, / той і мае. 

Варыянт. Дзеці атрымліваюць палоскі паперы са словамі і малюнкі. Каб 

прачытаць выраз, трэба да слоў падабраць адпаведны малюнак. 

Адгадаць па прыметах, пра каго складзены загадкі 

У лазню ідзе чорным, выходзіць чырвоным. (Рак) 

Нос вусаты, лоб паласаты, хвосцік пушысты, сам кіпцюрысты. (Кот) 

Круглы, як мяч, салодкі, як мѐд, зверху зялѐны, а ўнутры чырвоны. (Кавун) 

На лузе браточкі з адной сямейкі: залатыя вочкі, беленькія вейкі. 

(Рамонак) 

Доўгія шыі, чырвоныя ногі, белы ды шэры ідуць ля дарогі. (Гусі) 

Чорная карова ўсіх папарола, белая прыйшла - усіх  падняла. (Дзень і ноч) 

Дадатак 4 

Метад “Памяняемся месцамі”.  Дзеці становяцца ў круг. Настаўнік 

прапануе памяняцца месцамі тых: 

-хто хоча працаваць;  

-хто піў на сняданак чай або каву;  

-дабіраўся да школы пешшу, на аўтобусе альбо на аўтамабілі;  

-у каго добры настрой;  

-у каго ѐсць што-небудзь белае  (шэрае ...) у адзенні;  

-у каго чорны (карычневы…) абутак;  

-хто хоча даведацца што-небудзь новае і г.д.  

Метад “Падары кветку” рэалізуецца на працягу 3 мінут. Настаўнік 
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уручае любому вучню кветку з тлумачэннем, чаму гэта зроблена; у сваю чаргу 

гэты вучань дарыць кветку каму-небудзь з аднакласнікаў, пры гэтым 

тлумачачы, чаму ѐн гэта робіць, і г. д. Кветку могуць дарыць адным і тым жа 

вучням некалькі разоў. Рэалізацыя метаду завяршаецца тады, калі кветка 

пабудзе ў многіх удзельнікаў і, магчыма, вернецца да настаўніка. 

Дадатак 5 

 Па тэме ―Тэкст‖ заданне можа гучаць так: ―Назавіце як мага больш слоў, 

якія б пачыналіся на літары, што ўваходзяць у склад гэтага слова‖.  

―Алфавіт‖ можа выглядаць наступным чынам: 

-Т- талерка, танец, твар, торт; 

-Э- экскурсія, эгаіст, экалогія; 

-К- казка, камень, карагод, клас, камбайн, кот; 

-С- свята, спектакль, снег, сонца; 

-Т- ток, том, торф, твор. 

Дадатак 6 

Успомніце, калі ў беларускай мове пішацца о, э, калі — а. Запішыце словы, 

пастаўце націск: рэмень, нажніцы, ласі, галава, стары, кроіць, светач, 

нічога. Запішыце рускія адпаведнікі. Якую асаблівасць вы заўважылі пры 

перакладзе слоў? 

Дадатак 7 

Работа над словам яблык. 

Тлумачэнне сэнсу слова. Яблык — сакавіты плод яблыні. Звычайна мае 

акруглую форму. 

Падбор роднасных слоў: яблыкі, яблычак, яблычны. 

Увядзенне слова ў словазлучэнні і сказы. 

Яблык (які?) смачны, чырвоны, сакавіты, восеньскі, прыгожы, зялѐны, ... . 

Набралі бабуля з Верай у садзе повен кошык смачных .... 

Пад яблынямі дзе-нідзе ляжалі ў густой траве ... . 

Загадка: 

Румяны Піліп да палкі прыліп. (Яблык.) 
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Калі так кажуць? 

Гладзенькі, як яблычак. Збіты на горкі яблык. Яблыку недзе ўпасці. Конь у 

яблыкі. 

Лічылкі: 

Нехта 

Недзе 

Яблыкі дзяліў: 

-— Табе, Федзя, —наліў, 

Табе, Сцяпан, — шафран, 

Табе, Сымон,— антон, 

Табе, Пѐтр, — апорт, 

Табе, сястрынка, — дзічка. 

А табе, Даніла, 

Нехапіла! 

М. Маляўка. 

3 народнага. Прыказкі: 

На сухой яблыні салодкага яблыка не знойдзеш. Па кветках яблыкі не 

лічы. Не адкоціцца далѐка яблык ад яблыні. 

Вершы Н. Галіноўскай ―Яблыкі‖, А. Пысіна ―Яблык‖ і інш. 

Дадатак 8 

Слоўнічак Гаспадыні Зімы 

Зіма—Зима                                    Зімачка, Зімка—Зимушка      

Узімку—Зимой                              Зімовы—Зимний                  

Сняжынкі—Снежинки                   Снегавы—Снеговой  

Снягурка—Снегурочка                Іней, шэрань—Иней 

Ільдзінка—Льдинка                      Лядзяш—Сосулька 

Гурба—Сугроб                             Завіруха, завея—Метель 

Мяцеліца—Метель                        Веяць, месці—Веять 

Карчанець—Окоченеть                 Растаяць—Растаять 

Снежань—Декабрь                        Студзень—Январь 
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Люты—Февраль                            Футра—Шуба 

Шалік—Шарф                               Рукавічкі—Варежки  

1. Складаюць слоўнічак 

2. Звесткі ―Якая зіма на Беларусі‖ 

3. Народныя прыкметы зімы 

4. Загадкі пра зіму, вершы пра зіму 

5. Прыдумванне сваіх загадак 

6. Апісанне сняжынак 

Дадатак 9 

1.«Назіранні за словамі-прыметамі» 

Прачытай тэксты. Які тэкст табе больш спадабаўся? Чаму? 

1.   Да чаго ж прыгожая веснавая раніца! На лістах вішняку вісяць буйныя 

кроплі начных туманоў. За сялом густа зеляніцца жытняе поле. 

2.   Да чаго ж прыгожая раніца! На лістах вішняку вісяць кроплі туманоў. 

За сялом густа зеляніцца поле. 

Тэкст 1 адрозніваецца ад тэксту 2 словамі ____________________________ 

Колькасць гэтых слоў_____________ 

Гэтыя словы робяць тэкст _________ 

Яны адказваюць на пытанні ______ 

і звязаны са словамі ______________ 

Яны азначаюць (дзеянні або прыметы) _______________________________ 

 

2.  Якімі гукамі адрозніваюцца словы пар, жар, шар? Як звязаны паміж сабой 

гукавы склад і лексічнае значэнне слоў? 

 

3.  Прачытайце словы мука — мука, казак — казак, туга — туга. 3 кожным 

словам складзіце сказы. Чым адрозніваюцца словы ў парах? 
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Дадатак 10 

План-канспект урока беларускай мовы (2 клас) 

Тэма: Зычны  ў. Правапіс слоў з ў. 

Мэта: стварыць умовы для развіцця ўмення адрозніваць і правільна   

             ўжываць гукі [у], [ў] і літары у, ў; дзяліць словы на склады і для  

             пераносу; пашырыць слоўнікавы запас; развіваць арфаграфічную  

             пільнасць; садзейнічаць развіццю творчага мыслення вучняў, увагі і     

             ўяўлення; выхоўваць любоў і павагу да роднай мовы. 

Абсталяванне: карта падарожжа; карткі з заданнямі; рознакаляровыя   

                             шары. 

Форма правядзення: урок-казка 

                                              Ход урока 

1.Арганізацыйны момант 

   Мне думаецца, што няма на зямлі такога хлопчыка ці дзяўчынкі, якія не 

любілі слухаць ці чытаць казкі. А вы, дзеці, напэўна, таксама любіце казкі? 

2.Актывізацыя ўвагі 

   Вось паслухайце тады маю казку: 

   Жыла-была дзяўчынка Паўлінка. Яна вучылася ў другім класе. Настаўніца 

задала на дом вывучыць правіла аб правапісе слоў з ў. Дзяўчынка забылася 

вывучыць правіла. Як наступіла ноч, ѐй прысніўся такі сон. Ў гналася за ѐй, 

кружылася каля яе і крычала: ―Чаму ты не вывучыла правіла пра мяне?! Зараз 

ты не зможаш правільна напісаць сваѐ імя‖ …І на самай справе дзяўчынка 

развучылася пісаць сваѐ імя… 

   - Дзеці, як вы лічыце чаму? (бо ў імені Паўлінка ѐсць літара ў) 

   - Як можна дапамагчы дзяўчынцы? (трэба, каб яна вывучыла правіла, а мы з 

вамі ѐй у гэтым дапаможам) Як? (успомнім калі пішацца ў) 

3.Пастаноўка вучэбных задач. Вызначэнне тэмы ўрока 

   Так, вучыцца ніколі не позна. Сѐння мы з вамі замацуем веды аб правапісе 

слоў з ў, будзем развіваць арфаграфічную зоркасць і пазнаѐмімся з новым 

правілам, але гэта пакуль сакрэт. 
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   Але Паўлінка спіць, а ў дыктуе ѐй умову: зможаш тады напісаць сваѐ імя, калі 

выканаеш усе мае заданні і прыйдзеш у мой замак. (Вось гэты замак.) Але 

дарога да яго ляжыць далѐкая. Ну што. Дапаможам Паўлінцы? Тады: У добры 

шлях! 

4.Чыстапісанне. 

   Ішла Паўлінка, загледзелася і спатыкнулася аб камень, а пад ім вось такі 

прыгожы ўзор. 

   - Пафантазіруйце, на што падобны гэты ўзор? 

   - Напішам радок гэтага ўзору.( сачыць за пасадкай) 

   - А вось яшчэ і сказ, але сказ напісаны з ―пасткамі‖. 

           У добрага чалавека заусѐды многа сяброу. 

   - Як разумееце? 

   - Запісваем прыгожа ў сшыткі. 

5. Замацаванне правапісу слоў з ў. 

   -Малайцы! Добра папрацавалі! 

    Наступны прыпынак “Словазнай-ка” 

   -Запішыце адным словам і падзяліце словы для пераносу.(калектыўна, у 

дошкі) 

   1. Хатка, у якой жывуць шпакі. (Шпакоўня—шпа-коў-ня) 

   2. Вадкасць чырвонага колеру, якая маецца ў арганізме чалавека. (кроў) 

   3. Цацка, якая круціцца на адной ножцы. (ваў-чок) 

   4. Драпежныя звяры шэрага колеру, што жывуць у нашых лясах. (ваў-кі) 

   5. Чалавек, які вучыць дзяцей у школе. (нас-таў-нік) 

   -Малайцы! А якое слова можна выключыць з усіх слоў? Чаму? ( Кроў—адзін 

склад, не дзеліцца для пераносу) 

   - А як можна аб’яднаць гэтыя словы ў адну групу? ( словы з ў) 

   - Як пераносяцца словы з ў? ( ў нельга аддзяляць ад папярэдняй літары) 

   - Ці ўтварае склад ў? Чаму? ( ў—зычны гук) 

6.Работа ў парах ( на картачках ) 

    А зараз папрацуем у парах. Згодны? У дужках абазначце колькасць складоў. 
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          Саджала (3)—саджаў ( 2) 

          Збірала ( 3)—збіраў ( 2) 

          Палівала ( 4)—паліваў ( 3) 

          Замятала ( 4)—замятаў ( 3) 

   - Абмяняліся карткамі з суседняй партай і правяраем. 

   - Называем 3-складовыя словы; 2-скл.; 4-скл. 

   Наступны прыпынак ―Устаўляй-ка. Перойдзем балота, калі правільна 

ўставім у або ў. 

     Жо..ты ліст, ша..ковая  х..стка, моцнае здаро..е, добры ..раджай, 

ц..до..ны чалавек. 

   - Даказваем чаму так уставілі. 

   - Падкрэсліце словы, у якіх гукаў больш, чым літар. 

   - У якім слове літар больш, чым гукаў? (ураджай) Чаму? 

     Складзѐм сказ з адным са словазлучэнняў (вусна). 

    Малайцы! Добра справіліся! 

   -Так калі пішацца ў? 

1.Літара ў пішацца пасля галосных літар у сярэдзіне і ў канцы слова.( 

напрыклад: леў, салаўі, заўтра) 

2.Літара ў пішацца ў пачатку слова, калі папярэдняе слова заканчваецца на 

галосную. ( на ўроку, добры ўражай) 

7.Фізхвілінка. Добра папрацавалі, а цяпер адпачнѐм. 

8. Работа з падручнікам (практ. 134) 

9. ”Думай-ка” 

   -Хутчэй, хутчэй, адпраўляемся далей. Прачытаем сказы і паспрабуем 

растлумачыць правапіс выдзеленых літар. 

   У каго праўда, у таго і сіла. 

   Няўдзячнаму чалавеку, што ні зрабі— усѐ кепска. 

   Для Ульяны купілі ляльку. 

    Вывад: ў не бывае пасля знакаў прыпынку, на пачатку сказа, вялікай літарай. 

   -Запішыце сказ, які найбольш спадабаўся. 
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10. “Выпраўляй-ка” 

   Павук, плѐў павуціну са слоў і дапусціў памылкі. Дапамагаем Паўлінцы 

выправіць памылкі.  

Прыгожая і утульная наша Беларусь. Ў кожным яе куточку ѐсць адметныя 

мясціны. Аб добрым чалавеку добра і вспамінаць. 

11. “Правярай-ка”  

   І вось Паўлінцы засталося дайсці да замка зусім мала. Але яшчэ адно заданне 

засталося. Тэст. 

   Самаправерка. Ключ праверкі на дошцы. 

   Устаньце, калі ласка, хто выканаў без памылак. 

   Малайцы! Вось і Паўлінка ў замку. Як вы лічыце ўжо зможа дзяўчынка 

напісаць сваѐ імя? 

   Хто прыгожа яго напіша? 

   Складзѐм сказ- пажаданне Паўлінцы. 

12. Падвядзенне вынікаў. Рэфлексія 

   Сѐння на ўроку я паўтарыў…. 

                  даведаўся… 

   Які прыпынак быў самым лѐгкім? Выклікаў цяжкасці? 

13. Дамашняе заданне 

   Дзякуй за працу! Вы вельмі дапамаглі Паўлінцы і ў знак удзячнасці яна 

дарыць вам рознакаляровыя шары, але незвычайныя, а з заданнем.  

 ( Тры віды картак. Кожны выбірае тое заданне, якое хоча выконваць.) 

Дадатак 11 

Фрагмент урока ў 2 класе  

па тэме “Роля слоў—назваў прымет прадметаў у мове” 

Мэта: паказаць, якую ролю адыгрываюць словы—назвы прымет прадметаў у 

мове; працаваць над узбагачэннем слоўнікавага запасу вучняў шляхам падбору 

слоў з блізкім і супрацьлеглым значэннем; адпрацоўваць уменні устанаўліваць 

сувязь паміж словамі па пытаннях, правільна дапасоўваць прыметнікі да 

назоўнікаў. 
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Вывучэнне новага матэрыялу 

Паслухайце тэксты.( Настаўнік чытае тэкст два разы): 

А) Наступіла вясна. Растае снег. Журчаць ручаі. Свеціць сонца. Ляцяць птушкі. 

Б) Наступіла ранняя вясна. Растае апошні снег. Журчаць звонкія ручаі. Свеціць 

ласкавае сонца. Ляцяць галасістыя птушкі. 

-Аб чым быў першы тэкст? (аб вясне) 

-Аб чым быў другі тэкст? (таксама аб вясне) 

-Ці можна лічыць гэтыя тэксты аднолькавымі? ( і так, і не) Дакажыце. 

-Чым адрозніваюцца тэксты? (наяўнасцю слоў, якія абазначаюць прыметы 

прадметаў) 

-Для чаго патрэбны словы? (для прыгажосці апісання) 

У другім тэксце ўжываецца слова апошні для апісання снега. Але гэта слова не 

такое ўжо і прыгожае. Напрыклад, можна было ўзяць слова пушысты або 

серабрысты. (Не, бо слова апошні найбольш дакладна апісвае снег.) 

Вывад: словы, якія абазначаюць прыметы прадметаў патрэбны для дакладнасці 

апісання. 

Давайце паспрабуем найбольш дакладна апішам зімовы і вясновы снег.(Работа 

ў групах) 

Снег 

Зімовы, вясновы,  апошні, іскрысты, мокры, калючы, брудны, пушысты, 

серабрысты, мяккі, рыхлы, белы, чорна-белы, шэры. 

-Аказваецца, калі дакладна апісаць прадмет з дапамогай слоў-назваў прымет 

прадметаў, то можна пазнаць яго, нават небачачы. 

Гульня “Адгадайце па апісанню”  

Буры, лахматы, касалапы… (мядзведзь). 

Зялѐны, салодкі, цукровы… (арбуз). 

Спелы, круглы, сакавіты … (яблык). 

(настаўнік паказвае малюнкі) 

-А цяпер паспрабуйце апісаць сябе з дапамогай слоў-назваў прымет. Пачынайце 

са слова ―Я‖. ( Я—смелы, дужы і г.д. 
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Дадатак 12 

Дыягнастычная работа па вызначэнню ўзроўня маўлення праводзілася на 

канец 1 паўгоддзя 2 класа (снежань) у кантрольным (2 “Б”) і рабочым (2 “В”) 

класах. Для гэтага  былі падрыхтаваны і праведзены наступныя заданні: 

1.”Вызначэнне слова па яго лексічным значэнні” 

     1) кніга, па якой вывучаюць які-небудзь прадмет (падручнік); 

     2) сѐмы месяц каляндарнага года (ліпень); 

     3) лясная птушка з доўгай моцнай дзюбай, якая здабывае ежу ў кары дрэў,  

        лічыцца лясным доктарам (дзяцел); 

     4) маладая трава, якая вырастае на месцы скошанай у той жа год (атава); 

     5) вечназялѐнае дрэва, на якім растуць доўгія шышкі (елка).  

За правільна дадзены адказ на вучань атрымлівае 1 бал. За памылковы 

адказ ці адсутнасць адказу - 0 балаў. 

Крытэрыі ацэнкі: 

5 балаў - высокі ўзровень 

4-3 балы - сярэдні ўзровень 

2-1 балаў - нізкі ўзровень. 

2.“Хто падбярэ найбольш слоў” 

Дзецям прапанавалася называць найбольш дзеянняў, якія можа 

выконваць канкрэтны прадмет: мячык што робіць?, сонейка што робіць?, 

зайчык што робіць?, дожджык што робіць?, снег што робіць?. Дзецям 

прапаноўваецца назваць 2 прыкметы - за правільны адказ даецца 1 бал, усяго 

можа быць 10 балаў. 

Крытэрыі ацэнкі: 

8-10 балаў - высокі ўзровень 

5-7 балаў - сярэдні ўзровень 

1-4 балаў - нізкі ўзровень. 

3.”Хто здагадаўся?” 

Дзецям прапаноўваліся для разгляду пары малюнкаў, напрыклад: снег-

вугаль, зіма-лета, яблык-лімон, падбярозавік-мухамор, дрэва-куст. Задача 
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дзяцей выбраць пару і скласці з выбранымі словамі сказ са значэннем 

супрацьпастаўлення. Напрыклад: Снег белы, а вугаль чорны. За цалкам 

складзены сказ дзіця атрымлівае 2 балы. Калі сказ толькі пра адно з паняццяў- 1 

бал. За памылковы адказ ці адсутнасць адказу - 0 балаў. 

Крытэрыі ацэнкі: 

8-10 балаў - высокі ўзровень 

5-7 балаў - сярэдні ўзровень 

1-4 балаў - нізкі ўзровень 

4.”Назаві прыметы прадмета” 

Падабраць і запісаць як можна больш прымет прадмета. 

Сонейка—цѐплае, добрае, яснае, залатое, жоўтае і г.д. За кожную 

прыкмету—1 бал.  

5-6 балаў - высокі ўзровень 

3-4 балы - сярэдні ўзровень 

1-2 балаў - нізкі ўзровень 

 

Узровень развіцця маўлення вучняў 2 класа за першае паўгоддзе 

(снежань, 2013 г.) 

Табліца 1 

2 “В” клас (рабочы клас) 

 Вызначэнне слова 

па яго лексічным 

значэнні 

Хто падбярэ 

найбольш слоў? 

Хто здагадаўся? Назаві прыметы 

прадмета 

 балы узроўні балы узроўні балы узроўні балы узроўні 

1.Дарафей А. 2 Н 9 В 7 С 4 С 

2.Дзятлава А. 2 Н 10 В 7 С 3 С 

3.Панасік У. 4 С 6 С 8 В 4 С 

4.Сеўко М. 4 С 10 В 10 В 3 С 

5.Слабко Дз. 1 Н 6 С 5 С 3 С 

6.Скуба А. 3 С 9 В 8 В 3 С 

7.Цішко А. 4 С 7 С 10 В 4 С 

8.Шыла Г. 4 С 6 С 9 В 5 В 

В ы н і к  в-0 н-3 

с-5 

 в-4 н-0 

с-4 

 в-5 н-0 

с-3 

 в-1 н-0 

с-7 
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Табліца 2 

2 “Б” (кантрольны клас) 

 Вызначэнне слова 

па яго лексічным 

значэнні 

Хто падбярэ 

найбольш слоў? 

Хто здагадаўся? Назаві прыметы 

прадмета 

 балы узроўні балы узроўні балы узроўні балы узроўні 

1.Арочка К. 2 Н 6 С 7 С 1 Н 

2.Дубовы Г. 3 С 6 С 6 С 1 Н 

3.Кабылка К. 4 С 7 С 9 В 4 С 

4.Калбаска С. 3 С 5 С 7 С 4 С 

5.Лазко Д. 2 Н 6 С 9 В 3 С 

6.Пасюк Н. 3 С 5 С 5 С 2 Н 

7.Савосік А. 3 С 9 В 8 В 3 С 

8.Світа В. 2 Н 6 С 6 С 2 Н 

Вын ік  в-0 н-3 

с-5 

 в-1 н-0 

с-7 

 в-3 н-0 

с-5 

 в-0 н-4 

с-4 

 

На аснове атрыманых дадзеных можна зрабіць вывад, што навучэнцы 

рабочага класа выканалі заданне значна лепш, чым вучні кантрольнага класа. 

Такая сітуацыя ўзнікла з-за таго, што ў рабочым класе мэтанакіравана вялася 

праца па ўзбагачэнню і актывізацыі лексічнага запасу вучняў. Працэнтныя 

вынікі можна прадставіць наступным чынам: 

 

Узроўні Рабочы клас Кантрольны клас 

Высокі    Нізкі   Сярэдні 31,3 %    9,4 %    59,4 % 12,5 %       21,9 %      65,6 % 
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Дадатак 13 

У рабочым класе (2 ―В‖) на канец 1 класе, на пачатак 2 класа і на канец 1 

паўгоддзя 2 класа вывучаўся ўзровень развіцця звязнай мовы.  

 

Ба-

лы 

 

Пераказ, 

творчае апавяданне 

 

Апавяданне па серыі 

сюжэтных малюнкаў 

 

Апісанне 

прадмета 

 

 

Апавяданне па 

сюжэтнаму 

малюнку 

1 2 3 4 5 

3 Складзены самастойна; поў-

насцю перадаецца змест; за-

хоўваецца звязнасць і пасля-

доўнасць зместу, граматыч-

ныя нормы; ужываюцца раз-

настайныя моўныя сродкі. 

Складзена самастойна; 

поўна і адэкватна адлюст-

раваны сюжэт; захоў-

ваюцца граматычныя 

нормы мовы. 

 

Апісаны 

самастойна, 

паслядоўна; 

поўнасцю і 

дакладна. 

Складзена 

самастойна, поўна, 

дакладна, звязна і 

паслядоўна, з 

захаваннем моўных 

норм.  

2 Складзены з некаторай 

дапамогай (наводзячыя 

пытанні); поўнасцю пера-

даецца змест; назіраюцца 

асобныя парушэнні звяз-

насці, адсутнічаюць 

мастацка-стылістычныя 

элементы; адзінкавыя 

памылкі ў структуры сказаў.  

Складзена з дапамогай; 

дастаткова поўнасцю ад-

люстраваны змест; магчы-

мы пропускі асобных дэта-

лей, у цэлым не парушаец-

ца адпаведнасць сюжэта; 

неяўна выражаныя пару-

шэнні звязнасці; адзінка-

выя памылкі ў пабудове 

фраз.  

Апісаны 

самастойна або з 

невялікай 

дапамогай; у 

цэлым правільна, 

але не поўна; 

марфалагічна-

сінтаксічныя 

парушэнні.  

Складзена з 

нязначнай 

дапамогай; 

парушана 

звязнасць; пропускі 

эпізодаў і асобныя 

марфалагічна-

сінтаксічныя 

парушэнні.  

1 Выкарыстоўваюцца паўтор-

ныя накіроўваючыя пытан-

ні; пропускі асобных эпізо-

даў або цэлага фраг-мента; 

неаднаразовыя па-рушэнні 

звязнасці; адзінкавыя 

сэнсавыя неадпаведнасці 

Складзена з дапамогай 

накіроўваючых пытанняў і 

указанняў; парушана 

звязнасць; пропускі 

некалькіх эпізодаў; 

асобныя сэнсавыя 

неадпаведнасці 

Апісаны па накі-

роўваючым пы-

танням, няпоўна,  

не дакладна; 

лексічныя і 

граматычныя 

цяжкасці.  

Складзена з дапа-

могай накіроўва-

ючых пытанняў, 

парушана звяз-

насць; пропускі, 

сэнсавыя 

неадпаведнасці  

    0 Складзены па 

накіроўваючым пытанням; 

звязнасць значна парушана; 

пропускі частак тэксту, 

сэнсавыя памылкі; 

парушаецца паслядоўнасць; 

беднасць і аднабаковасць 

моўных сродкаў.  

Складзена з дапамогай 

накіроўваючых пытанняў; 

звязнасць вельмі паруша-

на; пропуск значных 

эпізодаў і цэлых фрагмен-

таў, што скажае сюжэт; 

сэнсавыя памылкі; апавя-

данне падмяняецца 

пералічэннем падзей.   

Апісаны з 

дапамогай, па 

накіроўваючым 

пытанням; 

вельмі бедны 

слоўнік; няма 

паслядоўнасці. 

Заданне не выка-

нана нават з дапа-

могай пытанняў; 

большая частка 

расказа—простае 

пералічэнне 

прадметаў і 

дзеянняў; беднасць 

зместу.  
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Дадатак 

Вынікі 

1 – канец 1 класа 

2 – пачатак 2 класа (верасень) 

3 – канец першага паўгоддзя 2 класа (снежань) 
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перак. сер.мал. апіс.прад. сюж.мал.

канец 1 кл.

пачатак 2 кл. (верасень)

канец 1 паўг. 2 кл. (снежань)
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канец 1 кл.

пачатак 2 кл.

канец 1 пащг.

 

Прозвішча, імя 

вучня 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Усяго 

балаў 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1.  Дарафей 

Арсеній 

0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 3 

2. Дзятлава 

Алена 

0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 2 4 

3.Панасік 

Уладзіслаў 

2 2 3 2 3 3 1 2 3 1 2 3 6 9 12 

4. Сеўко Мікалай 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 4 5 8 

5. Слабко 

Дзмітрый  

0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 

6.Скуба Арцѐм 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 4 6 8 

7.Цішко 

Анастасія 

1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 3 5 6 9 

8.Шыла Ганна 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 8 9 11 

 7 9 14 10 11 15 6 7 14 6 10 15 29 37 58 


