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Урок 1. Наша мова
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Як	Мікітка	сукенку	з’еў
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Урок 2. Настаўніца і вучні
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Азбука	агарода
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Урок 3. Вучэбныя рэчы




Спампавана з сайта www.aversev.by



9

Чаму	пачырванеў	Вадзік?
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Урок 4. Школьныя памяшканні
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Вясёлы	перапынак
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Урок 5. Вучэбныя заняткі

Якая	літара	лепшая?
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Расклад	урокаў

Серада Чацвер

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.
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Урок 6. Мае сваякі
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Дзед	Францішак	і	інтэрнэт
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Урок 7. Мая кватэра
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Лятаючае	крэсла

Спампавана з сайта www.aversev.by



18

Урок 8. Рэжым дня


Спампавана з сайта www.aversev.by



19
Спампавана з сайта www.aversev.by



20

Урок 9. Асабістая гігіена
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Лясная	аптэка
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Урок 10. Адзенне і абутак
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Вось	дык	прагулка!..
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Урок 11. Беларускія імёны
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Як	Васіль	змея	перамог
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Урок 12. Беларускія гульні

маска
кот

ку́ры
трава

куст
лапа
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Дзе	жыве	рэха?
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Урок 13. Занятак у вольны час

мама	—	сынок

сястра	—	...
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Сябры	ў	паходзе

Янка		 скатка	 клу́нак

сябры́	 палатка	 по́суд
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Урок 14. Дзень нараджэння
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Мядовы	пірог

	 свята	 стол	 дуб

	 браты́	 абру́с	 дупло

Якая	мука́?	 Якая	вада?	 А	мёд?
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Урок 15. У доме (хаце)

кло́пат	 турбо́ты	 абавя́зак
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Люстрык

	 тата	 сын	 стол	 по́суд
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Урок 16. На вуліцы (у двары)
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Цікаўная	котка

котка	 лапка	 абаранак
ко́лер	 дра́пае	 ко́лы
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Урок 17. У краме

боты	 штаны	 кашу́ля	 суке́нка

Тату	мы	купляем																.

Для	мамы	—																		.

А	сыну	—																			.
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Мышка	Пік-Пік	займаецца	бізнесам

	 двор	 мышка		 норка

	 слуп	 кошка	 канапа

добрыя	словы																верныя	сябры
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Урок 18. На пошце

пошта																паштовая	скрынка
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Настачка

дом	 сумка	 кветка	 усмешка

поле	 думка	 букет	 твар
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Урок 19. Надвор’е, з’явы прыроды

парасон														хмара													маланка
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Пухнацік

птушка	 рамонак	 кропля	 кло́пат

бусел	 сонейка	 туман	 дабрыня́
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Урок 20. Поры года і занятак людзей

корм	для	птушак												дамок	для	шпака
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Наташын	букецік

Самы	кароткі	месяц

лю́ты

май
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Урок 21. Я і жывёльны свет

бу́сел								буслы́									бусляня							буслянка

зубр
зубры́
зубрыны
зубраня
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Спрэчка	звяроў

вавёрка							барсук							каза							заяц							янот

дужы	зубр								кволая	мурашка

Хто	самы	моцны?
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Урок 22. Я і раслінны свет

лён	 бульба
льняны	абрус	 бульбяна́я	бабка

	 рамонак		 валошка	 бэз

жыта	 цу́кар

жытнёвы	хлеб	 цукро́вы	бурак
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Дзьмухавец-Пузанчык

сад								плот								кветка								пялёстак

—	разумная	кветка.

Хмары	на	небе	—	ён	закрывае																				.
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Урок 23. У родным горадзе (вёсцы)

аб’ява	 пад’езд	 вераб’і

бібліятэка	 вуліца		 помнік

вуліца	Міра
ішлі
Іра
Іван

‘ 
апостраф



Іі
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Сарока	з	праспекта

На	вуліцы	жыла	сарока.	Вераб’і	з	да́ху	
пад’езда	пазіра́лі	на	яе.	А	сарока	назіра́ла	
за	вуліцай.	Яна	замахала	кры́ламі	і	апыну-
лася	 каля	 бібліятэкі.	 Не́як	 ля	 кіёска	 яна	
знайшла													.	Што	там	напісана?	Можа,	
там	аб’явы?
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Урок 24. Наша наваколле

горад	 гулялі	 гульні	 гэта

ягады	 кругом	 пабег	 густы

Гг
га  го  гу  гы  гэ

гя  гё  гю  гі   ге
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Хо́раша	 летам.	 Кругом	 лес.	 Каля	 яго	
невялікая	 палянка.	 За	 дамамі	 раслі	 гу-
стыя	 кусты.	 А	 за	 горкай	 —	 сасновы	 бор.	
Там	паспелі	буйны́я	салодкія	ягады																.

 
                    збірае	іх	і	думае:	«Пайду	за	мамай.		
Вось	назбіраем	ягад!».	Ён	вясёлы	пабег	да-
хаты.

Летам
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Урок 25. Славутыя землякі

шчыт	 хлопчык	 шчы́ры

меч	 чалавек	 шчаслівы

Чч
ча  чу  чы  чэ  чо

Францыск	СкарынаЕфрасіння	Полацкая

Марат	Казей Уладзімір	Карват
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Дзедаў	медаль

бой								танк	 сон				страх

мужны	баец		 злы	сабака	

Кожны	чалавек	хоча,	каб	краіна	жыла́	
шчаслі́ва.	 За	 свабоду	 Айчыны	 змагаліся	
нашы	салдаты.	Яны	героі.	

У	 мірны	 час	 побач	 з	 намі	 славутыя	
землякі.	 Яны	 вядомыя	 сваёй	 добрай	 пра-
цай.	Сярод	іх	рабочыя,	урачы,	вучоныя.
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Урок 26. Памятныя мясціны

Плошча	Перамогі

Мірскі	замак

Белая	вежа

Хатынь

Спампавана з сайта www.aversev.by



55

Ма́шына	Радзіма

тлумачыў	 разгарнуў	 сяброўка

галоўны	 зацікавіў	 даўным-даўно	

Маша	 склала	 азбуку	 гарадоў.	 Яна	 па-
да	бра́ла	назвы	гарадоў	на	кожную	літару.	
Мінск	—	галоўны	горад	Беларусі.	Ёй	спа-
дабаліся	назвы	Магілёў,	Ваўкавыск.	Чаму	
ў	гарадоў	такія	назвы?	Хочаш	даведацца?

ў аў    яў    оў    ёў    ыў    іў    эў    еў    уў      

пад’ехалі	 кватэра	 Мар’іна	Горка

гаспадыня	 горад	 Гомель
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Урок 27. Сімвалы Беларусі

Гэта	герб	Беларусі.	

На	 ім	 каласы,	 канюшына	 і	 лён.	 Яны	
перавіты	стужкай.



Гэта	...	Беларусі.	

Ён	чырвонага	і	зялёнага	колераў.	На	ім	
цудоўны	арнамент.
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сце́жка	 цёплы	 ляцяць	 пяюць

госці	 ціка́вы	 звіняць	 нясуць

Што	такое	Бацькаўшчына?

Што	такое	Бацькаўшчына?	Знаеш?
Гэта	ніва,	сцежачка	лясная.
Гэта	ў	лузе	залатая	пчолка,
а	ў	вачах	тваіх	—	вясёлка.
Гэта	дом	твой,
школа.
Гэта	песні,
што	звіняць	наўкола.
Гэта	сам	ты,
гэта	тата	твой	і	мама,
і	сябры	твае	таксама.
                                А. Касцецкі

Цц
ці  це  цё  ця  цю  ць

сцяг																
Бацькаўшчына
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Урок 28. Гонар Беларусі




Верныя	памочнікі
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рукі	 прыйшлі	 дружныя	 трэба

работа	 робяць	 добрыя	 дрэвы

Рр
ра   ро   рэ   ру   ры

Верныя	памочнікі	ёсць	у	чалавека.	Яны	
добрыя	работнікі.	Трэба	было	—	дом	збу-
давалі.	 Захацеў	 агарод	 ускапаць	 —	 калі	
ласка!

—	 А	 ці	 дружна	 твае	 памочнікі	 жы-
вуць?	—	запыталіся	ў	чалавека.	Дружней	
за	 іх	у	свеце	няма.	Кожную	работу	разам	
робяць.

А	 ў	 цябе	 ёсць	 такія	 памочнікі?	 Як	 іх		
завуць?
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Урок 29. Свя́ты на Беларусі

Дзень	 Незале́жнасці	 —	 галоўнае	 свята	
нашай	 краіны.	 Наша	 Радзіма	 стала	 сва-
боднай.	Мы	ўдзячныя	ветэранам.

Купалле	 	 —	 	 народнае	 	 свята.	 	 У	 	 гэты					
дзень	паляць	во́гнішча.	Дзяўчаты	плятуць	
вянкі	і	кі́даюць	іх	у	раку.	Вянкі	плывуць	
па	вадзе.

Дз дз
Радзіма
дзяржава
падзея
падзяка
дзеці
дзень
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ураджай

дождж

Дажы́нкі	 —	 свята	 ўраджаю.	 Ураджай	
збіраюць	 	 восенню.	 	 Тады	 	 і	 	 адзначаюць	
свя	та.	На́ват	дождж не	перашкаджа́е	святу.

Дж дж
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Урок 30. Я і мая мова

Я	 жыву	 ў	 Беларусі.	 Беларусь	 —	 мая	
краіна.	По́бач	мае́	землякі,	сваякі,	сябры,	
суседзі.	 Беларусы	 —	 працавіты	 і	 мірны		
народ.

Вы	ганарыцеся,	беларусы,	—
наша	мова	такая	прыгожая!
                                        М. Дукса
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