
    Тэма: Зычныя гукі [т],[ ц'] 

Мэта: 

Плануецца, што ў канцы ўрока вучні будуць 

-ведаць фанематычныя асаблівасці гукаў[ т], [ц’]; літары, якія 

пішуцца пасля літар т,ц. 

-умець правільна вымаўляць гукі [т],[ц’], пісаць словы з літарамі, 

якія абазначаюць гэтыя гукі; 

Задачы: 

-садзейнічаць развіццю арфаграфічнай пільнасці, узбагачэнню і 

развіццю вуснага маўлення 

-садзейнічаць выхаванню павагі да роднай мовы;неабходнасці яе 

вывучэння, чуллівых адносін да птушак, жаданне дапамагчы ім. 

 

Ход урока: 
1. Арганізацыйны момант. Рэлаксацыя. 

 

Празвінеў  ужо званок ,  

Мы хутчэй пачнем урок. 

Будзем мы чытаць, пісаць, 

Усе разам сябраваць. 

 

       Я жадаю вам трывалых ведаў, добрага настрою, сумеснай 

радаснай працы.  Я буду шчаслівая, калі ўрок пашырыць вашы 

веды, калі вы будзеце дапамагаць мне на ўроку. 

 

2. Паведамленне тэмы ўрока. 

 

   -Сѐння на ўроку мы будзем замацоўваць веды па тэме “Гукі 

[т],[ц’]”. Якія свае веды вы хацелі б замацаваць? 

3. Арфаграфічная размінка. 

 

Дзяц..л- 

Лесу дабра..ей-                                                                    слайд 1 

Корміць д..р..гіх гас..ей: 

Сн..гіро.., 

Сінічак шустрых,  

Ежа ім  

Усім  

Па густу. 

- Якія словы незразумелыя? 

- Чым мы можам дапамагчы птушкам у зімовую пару? 



- Хто з вас зрабіў кармушкі? 

- А ці дастаткова толькі зрабіць кармушку? Што яшчэ трэба не 

забываць рабіць? 

- Прачытайце яшчэ раз. Якія літары трэба ўставіць? 

Растлумачце іх правапіс. 

- Якія літары пішуцца пасля ДЗ, Ц ?                         слайд 2                                             

- Назавіце словы, якія нельга падзяліць для пераносу. 

- Назавіце словы, у якіх не супадае колькасць літар і гукаў. 

 

4. Чыстапісанне 

Работа па картках. Гульня “Знайдзі сябра”. (злучыць літары т і ц 

з літарамі, якія пасля іх пішуцца) 

Т                  Ц 

 

а о е ь ѐ і ы ю я ы э у 

Т т Тт та то ту ты тэ 

Ц ц Цц це цѐ ці ць цю ця  

(Самаацэнка. Акуратнасць) 

 

 

5. Слоўнікавая работа. Работа ў парах. 

Літары разбегліся, пераблыталі свае месцы. Растаўце іх так, каб 

атрымаліся слоўнікавыя словы. 

д,е,с,у,с            д,з, ў, ы,ч,к,я,н,а         ю,с,ц,а,ж                       слайд 3,4 

  

р,а,г,у,з,б          с,ь,ц,ѐ 

 

 

-Якое слова новае? 

-Што яно абазначае? 

-Звярніце ўагу на напісанне гэтага слова. Дзе можна зрабіць 

памылку? Падкрэсліце гэтае месца. 

- Складзіце сказ з гэтым словам. 

- Гэта слова часта сустракаецца і ў прыказках. Прачытайце 

некаторыя з іх. Як разумееце сэнс?            Слайд 5 

Фізкультхвілінка. 

Мы  на двор гуляць пайшлі,  

Куранятак там знайшлі. 

Куркі зерняткі дзяўбуць, 

 а затым вадзічку п’юць. 

   



 

Па дарожцы, па дарожцы 

Скачам мы на правай ножцы. 

А па гэтай па дарожцы 

Скачам мы на левай ножцы. 

Па сцяжынцы пабяжым,  

да палянкі дабяжым, 

на палянцы, на палянцы 

 мы паскачам, быццам зайцы. 

Стоп! Мы крыху адпачлі 

І дамоў пяшком пайшлі. 

  

 

6. Работа  па развіццю мовы. 

     Мы гаварылі, што птушкам у зімовую пару мы можам 

дапамагчы. А як прыстасаваліся да зімовага холаду лясныя 

звяры? 

                                                                                 Слайд6,7 

Мядзведзь спіць. 

 

-Ці можна назваць гэта сказам? Дакажыце. 

Што можна зрабіць, каб гэты сказ стаў прыгожым і зразумелым? 

- Якімі словамі мы можам апісаць мядзведзя? (вялікі, буры, 

касалапы) 

- А дзе спіць мядзведзь? 

- Якая можа быць бярлога?(цѐплая, мяккая, утульная) 

- Якімі словамі можна паясніць слова спіць? (спакойна, 

салодка) 

- Давайце паспрабуем скласці сказ. Што ў нас арымалася? 

Касалапы мядзведзь спакойна спіць у цёплай бярлозе. 

Пісьмо пад дыктоўку. Падкрэсліць арфаграмы.Паясніць іх 

напісанне. 

Назавіце словы, якія адпавядаюць нашай тэме. 

7. Работа па падручніку 

Запісаць словы, змяняючы т на ц . Практ. 40 

                                                                                                  Слайд 8 

    ( узаемаправерка) 

 

8. Работа ў групах.  

 

Выправіць памылкі: 



У тішыні чуваць было, як стукае у лесе дяцел. 

На кусте каліны сядяць прыгожыя снягіры. 

Моцны ветер разагнау тѐмныя хмары. 

Тѐма прынѐс маті велікі букецік кветак. 

. 

9. Дам.зад. практ. 43. 

 

10. Падвядзенне выніку. Рэфлексія. 
Прадоўжыце сказ. 

 Я ўспомніў...... 

Мне спадабалася...... 

 

А напрыканцы ўрока адгадайце сказ які я зашыфравала. Кожны лік 

адпавядае парадкаваму нумару літары ў алфавіце. 

5,9,32,12,21,11   9,1     17,18,1, 25,21 

Дзякуй               за         працу!                                            Слайд 9 


