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Прадмова

Прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне складзена ў адпаведнасці 
з дзеючымі вучэбнымі праграмамі для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі, 
зацверджанымі Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь. Для кожнага 
ўрока вылучаны неабходны аб’ём вучэбнага матэрыялу, вызначаны адука-
цыйныя мэты, прапісаны колькасць і віды кантрольных работ. Выкарыстанне 
каляндарна-тэматычнага планавання дапаможа паспяхова арганізаваць працэс 
навучання ў 4 класе ў адпаведнасці з мэтамі і задачамі вучэбных праграм.

Планаванне вучэбнага матэрыялу з’яўляецца прыкладным, што дае права 
настаўніку ў рамках часоў, адведзеных праграмай на вывучэнне прадмета, 
уносіць змяненні з улікам падрыхтаванасці вучняў і асаблівасцей тэхналогіі 
навучання, а таксама выкарыстоўваць пры навучанні дадатковы вучэбны ма-
тэрыял, рэкамендаваны Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.

Звяртаем увагу, што асноўны вучэбны матэрыял павінен быць засвоены 
вучнямі на ўроку.

Прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне падрыхтавалі:
Беларуская мова — В. І. Свірыдзенка;
Літаратурнае чытанне — М. В. Жуковіч; 
Русский язык — М. Б. Анціпава, А. В. Вернікоўская, А. С. Грабчыкава, 

А. А. Гу лецкая;
Литературное чтение — В. С. Варапаева, Т. С. Куцанава, І. М. Страмок;
Матэматыка — Г. Л. Мураўёва, М. А. Урбан, Т. М. Канашэвіч; Т. М. Ча ба-

та рэўская, В. У. Нікалаева;
Чалавек і свет (Мая Радзіма — Беларусь) — С. В. Паноў;
Працоўнае навучанне — Н. А. Юрчанка, А. Ф. Журба;
Асновы бяспекі жыццядзейнасці — Л. Ф. Кузняцова.
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Беларуская мова

	 Свірыдзенка,	В.	І.	Беларуская	мова	:	вучэб.	дапам.	для	4	кл.	устаноў	агул.	сярэд.	адукацыі	з	беларус.	і	рус.	мовамі	
навучання	:	у	2	ч.	/	В.	І.	Свірыдзенка.	—	Мінск	:	Нац.	ін-т	адукацыі,	2018.

	 Свірыдзенка,	В.	 І.	Беларуская	мова.	4	клас	:	рабочы	сшытак	:	дапам.	для	вучняў	устаноў	агул.	сярэд.	адукацыі	
з	беларус.	і	рус.	мовамі	навучання	/	В.	І.	Свірыдзенка.	—	Мінск	:	Аверсэв,	2018.

На	рэалізацыю	зместу	навучання	беларускай	мове	ў	4	класе	праграмай	і	вучэбным	планам	адводзіцца	87	гадзін.

Час	і	колькасць	правядзення	кантрольных	і	навучальных	работ	настаўнік	плануе	самастойна	з	улікам	асаб	лі	вас-
цей	арганізацыі	навучальнага	працэсу	і	наступных	патрабаванняў	праграмы:

кантрольны	дыктант	—	1	(I	паўгоддзе);
кантрольны	дыктант	з	граматычным	заданнем	—	1	(II	паўгоддзе);
кантрольная	работа	па	тэме	—	4	(2	—	I	паўгоддзе,	2	—	II	паўгоддзе);
кантрольны	слоўнікавы	дыктант	—	4	(2	—	I	паўгоддзе,	2	—	II	паўгоддзе);
навучальны	пераказ	—	2	(1	—	I	паўгоддзе,	1	—	II	паўгоддзе);
навучальнае	сачыненне	—	2	(1	—	I	паўгоддзе,	1	—	II	паўгоддзе).

№		
урока	
і	дата	

правя-
дзення

Тэма	ўрока
Коль-
касць	
гадзін

Мэты	вывучэння	тэмы Характарыстыка	асноўных	відаў		
і	спосабаў	дзейнасці

Дамашняе	
заданне

1 2 3 4 5 6

Паўтарэнне (4 г)

1 Паўтарэнне: 
склад слова; 
аднастайнае 
напісанне 
кораня 
ў аднакара-
нёвых словах

1 Актуалізаваць веды 
навучэнцаў пра склад 
слова, аднакаранёвыя 
словы, пра змены галос-
ных і зычных гукаў у ка-
ранях слоў, пра прамое 
і пераноснае значэнне 
слоў; адпрацоўваць 
уменне знаходзіць ад-
накаранёвыя словы 
ў кантэксце, выдзяляць 
у іх корань, падбіраць 
аднакаранёвыя словы 
да прапанаваных, пера-
даваць на пісьме змены 
гукаў у каранях слоў; 
развіваць ар фа гра фіч-
ную піль насць, узбага-
чаць слоў нікавы запас 
навучэнцаў прыказкамі 
пра навуку, вучэнне; вы-
хоўваць ці кавасць да ву-
чобы, жаданне вучыцца

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Знаёмства з вучэбным дапаможнікам: 
разглядванне вокладкі, знаёмства са зме-
стам (называнне раздзелаў, буйных тэм), 
умоўнымі абазначэннямі.
Вылучэнне гукавога, літарнага, складовага, 
марфемнага складу слова з апорай на схему 
(с. 3).
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Знахо-
джанне ў тэксце аднакаранёвых слоў, вы-
лучэнне ў іх кораня. Частковы фанетычны 
разбор слова дзень (практ. 1, с. 3).
Тлумачэнне сэнсу прыказкі. Пісьмо 
з каменціраваннем. Знаходжанне ў сказе 
аднакаранёвых слоў, выдзяленне ў іх ко-
раня, вылучэнне гістарычных змен зычных 
у корані аднакаранёвых слоў (практ. 2, с. 4).
Вылучэнне прамога і пераноснага значэння 
слова з апорай на схему (с. 4).
Чытанне верша. Гутарка па змесце. Зна-
ходжанне ў ім слоў, ужытых у перанос-
ным значэнні. Выбарачнае спісванне 
з каменціраваннем. Падбор аднакаранё-
вых слоў, выдзяленне ў іх кораня, вылу-
чэнне пазіцыйных змен зычных і галосных 
у корані аднакаранёвых слоў (практ. 3, 
с. 4—5).
Адпрацоўка хуткага і пра віль нага вы маў-
лення скорагаворкі. Пісьмо па памяці. 
Падбор аднакаранёвых слоў, вылучэнне 
ў іх кораня (практ. 4, с. 5)

Практ. 5

2 Паўтарэнне: 
правапіс 
прыставак, якія 
заканчваюцца 
на -б, -д,
-з, -с

1 Актуалізаваць веды 
на вучэнцаў пра пры-
стаўку як значымую 
частку слова, пра пра ва-
піс прыставак, якія за-
канчваюцца на -б, -д, -з, 
-с; адпрацоўваць умен-
не вылучаць пры стаўкі 
ў словах, пісаць нязменна 

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Прыгадванне правіла правапісу прыставак, 
якія пішуцца нязменна, з выкарыстаннем 
апорнай схемы (с. 6).
Чытанне верша. Гутарка па змесце. Вы-
лучэнне колькасці сказаў у вершы, вызна-
чэнне тыпаў сказаў па мэце выказвання. 
Спісванне з правільным афармленнем 
сказаў на пісьме. Знаходжанне ў вершы

Практ. 11
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прыстаўкі аб-, ад-, пад-, 
над-, прад-, перад-, 
ажыццяўляць вы бар па-
трэбнага зычнага ў пры- 
стаўках, якія заканч ва-
юцца на -з, -с; выпрацоў-
ваць вымаўленчыя на-
выкі, ар фа гра фічную 
піль насць, узбагачаць 
слоў нікавы запас на-
ву чэнцаў антонімамі; 
развіваць лагічнае мы-
сленне, кемлівасць; вы-
хоўваць цікавасць да 
чытання і разгадвання 
загадак на беларускай 
мове

слоў з прыстаўкамі. Выдзяленне прыставак 
(практ. 6, с. 6—7).
Падбор аднакаранёвых антонімаў да пра-
панаваных слоў. Выдзяленне антанімічных 
прыставак у словах (практ. 7, с. 7).
Прыгадванне правіла правапісу прыставак, 
якія заканчваюцца на -з, -с, з выкарыстан-
нем апорнай схемы (с. 7).
Падбор аднакаранёвых слоў з прыстаўкамі 
без-/бяз-, бес-/бяс- (практ. 8, с. 7).
Чытанне і разгадванне загадкі. Спісванне 
з устаўкай прапушчаных літар і камен-
ціраваннем. Абазначэнне прыставак у вы-
дзеленых словах, вылучэнне ўмоў выбару 
арфаграмы (практ. 9, с. 8).
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Вы-
барачнае спісванне з устаўкай патрэбных 
літар і каменціраваннем. Абазначэнне пры-
ставак у запісаных словах. Прыгадванне 
вучнямі беларускіх загадак, загадванне іх 
аднакласнікам (практ. 10, с. 8)

3 Паўтарэнне: 
правапіс 
падвоеных 
літар на стыку 
прыстаўкі  
і кораня, 
кораня  
і суфікса

1 Актуалізаваць веды 
навучэнцаў пра правапіс 
падвоеных літар на сты-
ку прыстаўкі і кора-
ня, кораня і суфікса; 
адпрацоўваць уменне 
вылучаць марфемы 
ў сло ве, выпрацоўваць 
вымаўленчыя навыкі, 
ар фа гра фічную піль-
насць, узбагачаць слоў - 
нікавы запас на ву чэн - 
цаў сінонімамі, разві-
ваць вуснае звязнае 
маў ленне; выхоўваць 
ар ганізаванасць, акурат-
насць

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Прыгадванне выпадкаў правапісу падвое-
ных літар у слове з выкарыстаннем апорнай 
схемы (с. 9).
Утварэнне аднакаранёвых слоў па ўзоры. 
Частковы марфемны разбор слоў (практ. 12, 
с. 9).
Тлумачэнне сэнсу прыказак. Разбор 
па саставе і тлумачэнне правапісу слоў 
з падвоенымі літарамі. Пісьмо па памяці. 
(практ. 13, с. 10).
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Вы-
лучэнне сказа, у якім заключаецца 
асноўная думка тэксту. Тлумачэнне сэн-
су слова-амоніма. Выбарачнае спісванне 
з каменціраваннем. Вылучэнне прыставак 
у запісаных словах. Знаходжанне ў тэксце 
слова з падоўжаным зычным гукам. Вус-
ныя выказванні вучняў пра свой рэжым дня 
(практ. 14, с. 10—11).
Выключэнне лішняга слова з групы сіно-
німаў. Пераклад на рускую мову між моў-
нага амоніма. Тлумачэнне правапісу вя-
домых вучням арфаграм, што сустрэліся 
ў словах. Дапаўненне сказаў словамі-
сінонімамі. Вусныя выказванні вучняў пра 
спосабы вызначэння часу (практ. 15, с. 11).
Спісванне з устаўкай патрэбных літар 
і каменціраваннем. Вылучэнне ў словах 
кораня і прыстаўкі (практ. 16, с. 11)

Практ. 17

4 Паўтарэнне: 
часціны мовы

1 Актуалізаваць веды на-
вучэнцаў пра падзел 
слоў на часціны мо-
вы, іх змяненне, ролю 
ў сказе; адпрацоўваць 
умен не  знаходзіць 
у тэкс тах назоўнікі, 
пры метнікі, дзеясловы, 
пры назоўнікі, вызна-
чаць род, лік назоўнікаў, 
пры мет ні каў, час і лік 

Вучэбны дапаможнік (частка 1).
Прыгадванне вучнямі з апорай на табліцу 
назваў вывучаных часцін мовы, іх грама-
тычных катэгорый, сінтаксічных функцый 
(с. 13).
Чытанне верша. Гутарка па змесце. Тлу-
мачэнне розных значэнняў мнагазначнага 
слова лістапад. Спісванне. Вызначэнне, 
якой часцінай мовы з’яўляецца кожнае сло-
ва ў вершы. Вызначэнне формы роду і ліку 
пры мет ні каў у вершы (практ. 19, с. 13).

Практ. 23
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дзеясловаў; узбагачаць 
слоўнікавы запас наву-
чэнцаў прыказкамі пра 
з’явы прыроды, раз-
віваць граматычны лад 
маўлення, назі раль-
насць; выхоўваць лю боў 
да прыроды

Вызначэнне меж сказаў у тэксце. Запіс 
тэксту з правільным афармленнем сказаў 
на пісьме і каменціраваннем. Падбор ад-
накаранёвых слоў да прапанаванага. Вы-
значэнне прыналежнасці аднакаранёвых 
слоў да пэўнай часціны мовы. Знаходжанне 
ў тэксце сказа, які адпавядае прапанаванай 
схеме (практ. 20, с. 14).
Выключэнне лішняга слова з кожнай групы 
слоў. Вылучэнне прыметы, па якой словы 
аб’яднаны ў групы. Складанне і запіс ска-
за з выкарыстаннем слоў кожнай групы. 
Знаходжанне ў запісаным сказе назоўнікаў, 
вызначэнне іх роду (практ. 21, с. 14).
Чытанне прыказкі з апорай на схе-
му. Тлумачэнне сэнсу прыказкі. Запіс 
з каменціраваннем. Вызначэнне прына-
леж насці кожнага слова ў сказе да пэўнай 
часціны мовы. Вызначэнне формы часу 
і ліку дзеяслова (практ. 22, с. 15)

Тэкст (7 г, з якіх 1 — на навучальны пераказ)

5 Сувязь сказаў 
у тэксце

1 Паўтарыць веды наву-
чэнцаў пра тэкст, яго 
тэму, асноўную думку, 
пазнаёміць са сродкамі 
сувязі сказаў у тэксце; 
узбагачаць слоўнікавы 
запас навучэнцаў пры-
казкамі пра працу, раз-
віваць звязнае пісь мовае 
маўленне; вы хоўваць 
працавітасць

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Прыгадванне вучнямі асноўных прымет 
тэксту з апорай на схему (с. 16).
Чытанне і аналіз тэксту. Суаднясенне 
загалоўка з тэмай тэксту. Знаходжанне 
ў тэксце лексічных паўтораў, займеннікаў, 
слоў з блізкім і супрацьлеглым значэннем. 
Вызначэнне часу дзеясловаў (практ. 24, 
с. 16—17).
Знаёмства са сродкамі сувязі сказаў у тэк-
сце ў працэсе азнаямлення з інфармацыяй 
рубрыкі «Завяжы вузялок!» (с. 17).
Чытанне тэксту, гутарка па змесце. Вы-
лучэнне сродкаў сувязі сказаў у тэксце. 
Падзел тэксту на часткі. Аднаўленне дэ-
фармаванага плана. Выбарачнае спісванне 
(практ. 25, с. 17—18).
Тлумачэнне сэнсу прыказак. Суадня-
сенне іх са зместам тэкстаў з папярэдніх 
практыкаванняў. Выбарачнае спісванне 
з каменціраваннем (практ. 26, с. 19).
Рэдагаванне тэксту (практ. 27, с. 19).
Знаёмства з правапісам слоўнікавага слова 
ахвотна, гука-літарны аналіз яго, складан-
не са словам сказа

Практ. 28

6 Тыпы тэкстаў 1 Пазнаёміць з тыпамі 
тэк стаў, іх асаб лі вас цямі; 
вучыць адрозніваць 
тэк сты-апавяданні, тэк-
с ты-апісанні, тэксты-
разважанні, вызначаць 
тып тэксту па прапана-
ваных загалоўках; узба-
гачаць слоўнікавы запас 
навучэнцаў прыказкамі 
пра сям’ю і сваякоў, раз-
віваць вуснае звязнае 
маў ленне; выхоўваць 
лю боў і паважлівыя ад-
но сіны да матулі

Вучэбны дапаможнік (частка 1).
Аналіз тэкстаў розных тыпаў на адну тэму. 
Знаходжанне іх падабенства і адрозненняў. 
Суаднясенне тэкстаў з ілюстрацыямі, вы-
лучэнне асаб лі вас цей тэкстаў кожнага тыпу 
(практ. 29, с. 20—21).
Аналіз фармулёўкі правіла (с. 22).
Вылучэнне асаб лі вас цей тэксту-апавядан-
ня, тэксту-апісання, тэксту-разважання 
ў працэсе аналізу схемы (практ. 30, с. 22).
Тлумачэнне сэнсу прыказак. Суадня-
сенне іх са зместам тэкстаў з папярэдніх 
практыкаванняў. Выбарачнае спісванне 
з каменціраваннем (практ. 31, с. 22—23).
Вызначэнне тыпу тэксту па прапанаваных 
загалоўках. Складанне вусных малюнкаў да

Практ. 33
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тэкстаў розных тыпаў. Вусныя выказванні 
вучняў пра захапленні і калекцыі сваякоў 
(практ. 32, с. 23)

7 Тэкст-
апавяданне

1 Пазнаёміць са схемай 
пабудовы і моўнымі 
сродкамі тэксту-апавя-
дання, вучыць скла-
даць тэкст-апавяданне, 
ад працоўваць уменне 
вылучаць сродкі су вязі 
сказаў у тэксце-апа вя-
данні; узбагачаць слоў-
нікавы запас вучняў тэ-
ма тычнай групай слоў 
«пошта», развіваць вус-
нае звязнае маўленне; 
выхоўваць ветлівасць, 
клапатлівыя адносіны 
да людзей

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Скла-
данне вусных малюнкаў да тэксту, вызна-
чэнне яго тыпу. Падзел тэксту на часткі, 
складанне плана (практ. 34, с. 24).
Усведамленне схемы пабудовы тэксту-апа-
вядання ў працэсе азнаямлення з інфар-
мацыяй рубрыкі «Завяжы вузялок!» (с. 17).
Выбарачнае чытанне. Вылучэнне сродкаў 
сувязі сказаў у першай частцы тэксту. 
Выбарачнае спісванне. Падрабязны пера-
каз тэксту па апорных словах (практ. 35, 
с. 24—25).
Вылучэнне моўных сродкаў тэксту-апа-
вядання ў працэсе азнаямлення з інфар-
мацыяй рубрыкі «Завяжы вузялок!» (с. 25).
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Вызна-
чэнне тыпу тэксту. Выбарачнае спісванне. 
Вылучэнне сродкаў сувязі сказаў у пер-
шай частцы тэксту. Вусныя выказванні 
навучэнцаў пра сучасныя сродкі сувязі і іх 
ролю ў жыцці людзей (практ. 36, с. 25).
Прыдумванне прапушчанай часткі тэксту-
апавядання па серыі малюнкаў і апорных 
словазлучэннях (практ. 37, с. 26).
Знаёмства з правапісам слоўнікавага слова 
паштальён, гука-літарны аналіз яго, скла-
данне са словам сказа

Практ. 38

8 Тэкст-апісанне 1 Пазнаёміць са схемай 
пабудовы і моўнымі 
сродкамі тэксту-апі-
сання, вучыць скла-
даць тэкст-апісанне, 
ад працоўваць уменне 
падбі раць загаловак 
да тэксту, складаць яго 
план; узбагачаць слоў-
нікавы запас вучняў 
прыметнікамі са зна-
чэннем колеру, якасцей 
асобы чалавека, разві-
ваць вуснае звязнае 
маўленне, назіральнасць 
навучэнцаў; выхоўваць 
эстэтычныя пачуцці

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Падбор 
загалоўка, складанне вуснага малюнка да 
тэксту, вызначэнне яго тыпу. Падзел тэксту 
на часткі, аднаўленне дэфармаванага плана 
(практ. 39, с. 27—28).
Усведамленне схемы пабудовы тэксту-
апісання ў працэсе азнаямлення з інфар-
мацыяй рубрыкі «Завяжы вузялок!» (с. 28).
Выбарачнае спісванне. Складанне вучнямі 
вуснага апісання свайго сябра з выкары-
станнем апорнага алгарытму (практ. 40, 
с. 28—29).
Вылучэнне моўных сродкаў тэксту-апі-
сання ў працэсе азнаямлення з ін фар-
мацыяй рубрыкі «Завяжы вузялок!» (с. 29).
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Пад-
бор загалоўка да тэксту, вызначэнне яго 
тыпу. Выбарачнае спісванне. Знаходжан-
не ў запісанай частцы тэксту пры мет ні каў. 
Складанне вучнямі вуснага апісання свайго 
любімага кубачка (практ. 41, с. 29—30).
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Падбор 
загалоўка да тэксту, вызначэнне яго тыпу. 
Аднаўленне дэфармаванага плана. Вус-
ны падрабязны пераказ тэксту па плане 
(практ. 42, с. 30—31)

Практ. 43

9 Тэкст-
разважанне

1 Пазнаёміць са схемай 
пабудовы тэксту-раз-
важання, вучыць скла-
даць тэкст-разважанне, 
адпрацоўваць уменне

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Падзел 
тэксту на часткі, высвятленне яго асноўнай 
думкі. Вызначэнне тыпу тэксту (практ. 44, 
с. 32).

Практ. 49
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дзяліць тэкст на часткі; 
узбагачаць слоўнікавы 
запас вучняў прыказкамі 
пра сяброўства, вер-
насць, удзячнасць, раз-
віваць вуснае звязнае 
маў ленне,  лагічнае 
мы с ленне; выхоўваць 
ся броўскія адносіны 
паміж аднакласнікамі

Усведамленне схемы пабудовы тэксту-раз-
важання ў працэсе азнаямлення з інфар -
мацыяй рубрыкі «Завяжы вузялок!» (с. 32).
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Падзел 
тэксту на часткі. Знаходжанне ў тэксце ад-
накаранёвых слоў, вылучэнне ў іх кораня. 
Знаходжанне форм аднаго і таго ж слова, 
выдзяленне ў іх канчаткаў (практ. 45, с. 33).
Чытанне верша. Гутарка па змесце. Зна-
ходжанне ў вершы слоў з зададзенай ар-
фаграмай (парныя звонкія-глухія зычныя 
ў канцы слова і перад зычнымі), падбор да 
іх праверачных слоў. Падбор сінонімаў да 
слова дружбакі (практ. 46, с. 33).
Чытанне прыказак, суаднясенне іх са зме-
стам тэкстаў з папярэдніх практыкаванняў. 
Вызначэнне тыпаў сказаў па мэце выказ-
вання. Тлумачэнне правапісу выдзеленых 
літар. Пісьмо па памяці (практ. 47, с. 34).
Прыдумванне прапушчанай часткі тэксту-
разважання па апорных словазлучэннях 
(практ. 48, с. 34)

10 Вобразна-
выяўленчыя 
сродкі мовы 
ў тэксце

1 На практычным узроўні 
паказаць варыянты рас-
крыцця адной і той жа 
тэмы ў тэкстах розных 
стыляў і жанраў; ву-
чыць знаходзіць воб-
р а з н а - в ы я ў л е н ч ы я 
срод кі мовы ў мастацкім 
тэк с це, пашыраць гато-
вы тэкст вобразна-вы-
яўленчымі сродкамі; 
раз віваць уменне вы-
значаць тып тэксту; уз-
багачаць слоўнік вучняў 
сінонімамі, развіваць 
эрудыцыю, звязнае маў-
ленне навучэнцаў, вы-
хоўваць культуру маў-
лення

Вучэбны дапаможнік (частка 1).
Чытанне тэкстаў розных стыляў і жанраў. 
Вызначэнне тэмы, якой яны аб’яднаны, 
месца, дзе іх можна сустрэць (мастац-
кая кніга або энцыклапедыя). Назіранні 
за выкарыстаннем пры мет ні каў у тэкстах-
апісаннях розных жанраў. Знаходжан-
не ў мастацкіх тэкстах вобразных слоў 
і выразаў (практ. 50, с. 35—36).
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Тлума-
чэнне значэння вобразных слоў і выразаў, 
якія сустрэліся ў тэксце. Знаходжан-
не ў тэксце слоў, ужытых у пераносным 
зна чэнні. Спісванне з каменціраваннем 
(практ. 51, с. 36).
Дапаўненне тэксту вобразна-выяўленчымі 
сродкамі. Знаходжанне ў тэксце слоў, ужы-
тых у пераносным значэнні. Вызначэнне 
тыпу тэксту. Падзел тэксту на часткі, скла-
данне плана (практ. 52, с. 37).
Чытанне верша. Гутарка па змесце. Вы-
значэнне тыпу тэксту, падбор сінонімаў да 
слова зашмат. Вусныя выказванні дзяцей 
пра кругаварот вады ў прыродзе (практ. 53, 
с. 37—38). Адказы на абагульняючыя пы-
танні па тэме

Практ. 54

11 Навучальны 
падрабязны 
пераказ

1 Выпрацоўваць уменне 
вызначаць тып тэксту, 
падзяляць яго на часткі, 
аднаўляць дэфарма-
ваны план, падрабяз-
на пераказваць тэкст-
апавяданне па плане; уз-
багачаць слоўнік вучняў 
сінонімамі, развіваць 
звязнае пісьмовае маў-
ленне, кемлівасць; вы-
хоў ваць клапатлівыя 
ад носіны да жывёл

Вучэбны дапаможнік (частка 1).
Чытанне і адгадванне загадкі пра вавёрку 
(практ. 55, с. 38).
Адпрацоўка хуткага і пра віль нага вымаў-
лення скорагаворкі. Спісванне з камен-
ціраваннем. Знаходжанне ў скорагаворцы 
форм аднаго і таго ж слова, вылучэнне ў іх 
канчаткаў. Частковы марфалагічны разбор 
дзеясловаў, якія сустрэліся ў скорагаворцы 
(практ. 56, с. 39).
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Вызна-
чэнне тыпу тэксту, падзел яго на часткі, 
ад наўленне дэфармаванага плана. Слоў-
ні кава-арфаграфічная падрыхтоўка. Пісь-
мовы пераказ тэксту па плане (практ. 57, 
с. 39—40)

Практ. 58
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Сказ (10 г, з якіх 1 — на навучальнае сачыненне). Кантрольная работа па тэме — 1, слоўнікавы дыктант — 1

12 Тыпы і будова 
сказа

1 Узнавіць веды на ву чэн-
цаў пра тыпы сказаў па 
мэце выказвання і ін-
танацыі, пра знакі пры-
пынку ў канцы сказа, 
пра будову сказа; раз-
віваць інтанацыйныя 
на выкі, граматычны 
лад маўлення, лагічнае 
мысленне навучэнцаў; 
вы хоўваць культуру 
маў лення

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Аналіз творчых работ (падрабязных пе-
раказаў) навучэнцаў.
Прыгадванне тыпаў сказаў па мэце выказ-
вання і інтанацыі з выкарыстаннем апорнай 
схемы (с. 42).
Вызначэнне тыпаў сказаў па мэце выказ-
вання. Запіс і пастаноўка патрэбных знакаў 
прыпынку ў канцы сказаў розных тыпаў. 
Вылучэнне пытальных слоў у пытальных 
сказах (практ. 59, с. 42).
Прыгадванне алгарытму вызначэння сувязі 
слоў у сказе з выкарыстаннем апорнай схе-
мы (с. 43).
Адпрацоўка хуткага і пра віль нага чытання 
скорагаворкі. Тлумачэнне правапісу вы-
дзеленых літар у словах. Пісьмо па памяці. 
Знаходжанне і графічнае выдзяленне ў ска-
зе галоўных членаў (практ. 60, с. 43).
Складанне сказа з асобных слоў па схеме. 
Тлумачэнне зместу прыказкі (практ. 61, 
с. 43).
Чытанне і адгадванне загадкі. Спісванне 
з устаўкай прапушчаных літар у словы і ка-
менціраваннем. Вызначэнне сувязі слоў 
у сказе, пабудова схемы сказа (практ. 62, 
с. 43)

Практ. 63

13 Аднародныя 
члены сказа

1 Пазнаёміць з прыметамі 
аднародных членаў ска-
за, з інтанацыяй, якой 
звязваюцца аднарод-
ныя члены сказа; вучыць 
знаходзіць у сказах ад-
народныя дзейнікі, вы-
казнікі, даданыя чле ны, 
будаваць сказы з ад-
народнымі членамі, раз-
віваць інтанацыйныя 
на выкі, граматычны 
лад маўлення, каму ні-
ка тыўныя ўменні на ву-
чэн цаў; выхоўваць ці-
кавасць да вывучэння 
беларускай мовы

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Вызначэнне сувязі слоў у сказах. Перабу-
дова некалькіх простых няўскладненых 
сказаў у адзін сказ з аднароднымі членамі 
(практ. 64, с. 44—45).
Аналіз фармулёўкі правіла (с. 45).
Вызначэнне сувязі слоў у сказах з адна-
роднымі членамі. Суаднясенне сказаў са 
схемамі (практ. 65, с. 45).
Знаёмства з сінтаксічнай функцыяй ад-
народных членаў сказа ў працэсе аналізу 
інфармацыі рубрыкі «Завяжы вузялок!» 
(с. 46).
Адпрацоўка хуткага і пра віль нага чытан-
ня скорагаворкі. Вызначэнне сувязі слоў 
у сказе. Вызначэнне сінтаксічнай функцыі 
аднародных членаў сказа (практ. 66, с. 46).
Знаёмства з інтанацыяй, якой звязваюцца 
аднародныя члены сказа, у працэсе аналізу 
інфармацыі рубрыкі «Завяжы вузялок!» 
(с. 46).
Дапаўненне дыялогаў сказамі з адна род-
нымі членамі з апорай на малюнкі. Ра-
зыгрыванне дыялогаў у парах (практ. 67, 
с. 46—47).
Чытанне верша. Гутарка па змесце. Знахо-
джанне ў вершы слоў, ужытых у пера-
носным значэнні. Спісванне з устаўкай 
прапушчаных літар і каменціраваннем. 
Сінтаксічны разбор сказа з аднароднымі 
членамі (практ. 68, с. 47)

Практ. 69

14 Сказы з 
аднароднымі 
членамі

1 Адпрацоўваць уменне 
знаходзіць у сказах ад-
народныя члены, вы-
значаць іх сінтаксічную

Вучэбны дапаможнік (частка 1).
Вызначэнне сувязі слоў у сказах па пытан-
нях. Суаднясенне сказаў з аднароднымі 
членамі са схемамі. Аднаўленне дэфарма-

Практ. 74
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функцыю, будаваць ска - 
зы з аднароднымі чле-
намі, правільна інта-
на ваць іх; узбагачаць 
слоў нік навучэнцаў 
пры казкамі пра працу, 
развіваць вуснае звяз- 
 нае маўленне; вы пра-
цоўваць пунк туа цый-
ныя навыкі; выхоў ваць 
любоў да прыроды

ванага тэксту. Падбор загалоўка да тэксту 
(практ. 70, с. 48).
Чытанне верша. Гутарка па змесце. Зна-
ходжанне ў вершы слоў, ужытых у пе-
раносным значэнні. Сінтаксічны разбор 
сказа з аднароднымі членамі. Выбарачнае 
спісванне. Разбор слова грымоты па саста-
ве (практ. 71, с. 49).
Аднаўленне дэфармаваных прыказак. Запіс 
сказаў з каменціраваннем, іх сінтаксічны 
разбор (практ. 72, с. 49).
Складанне па схемах і малюнках сказаў 
з аднароднымі членамі (практ. 73, с. 50).
Знаёмства з правапісам слоўнікавага слова 
грымець, гука-літарны аналіз яго, падбор 
аднакаранёвых слоў

15 Сродкі сувязі 
аднародных 
членаў сказа

1 Пазнаёміць са сродкамі 
сувязі аднародных чле-
наў сказа (інтанацыя, 
злучнікі), адпрацоўваць 
уменні знаходзіць ска-
зы з аднароднымі чле-
намі ў кантэксце, вы-
значаць сродкі сувязі 
ад народных членаў 
у сказе, будаваць сказы 
з аднароднымі чле на-
мі; выпрацоўваць ін та-
нацыйныя навыкі, гра-
матычны лад маў лення, 
вуснае звязнае маўлен - 
не навучэнцаў; выхоў-
ваць клапатлівыя ад-
носіны да людзей

Вучэбны дапаможнік (частка 1).
Выразнае чытанне і параўнанне сказаў 
з аднароднымі членамі, звязанымі злуч-
нікавай і бяззлучнікавай сувяззю. Выба-
рачнае спісванне сказаў. Графічнае выдзя-
ленне ў іх злучнікаў (практ. 75, с. 50—51).
Аналіз фармулёўкі правіла (с. 51).
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Вы-
барачнае спісванне сказаў з аднароднымі 
членамі, звязанымі злучнікамі. Графічнае 
выдзяленне ў сказах галоўных членаў. Вы-
значэнне тыпу тэксту. Падзел яго на часткі. 
Выбарачны пераказ (практ. 76, с. 51—52).
Дапаўненне сказаў аднароднымі членамі. 
Выбарачнае спісванне сказаў з аднароднымі 
даданымі членамі. Графічнае выдзяленне 
ў іх злучнікаў (практ. 77, с. 52—53).
Чытанне скорагаворкі па схеме. Сін-
таксічны разбор сказа. Вылучэнне сродкаў 
сувязі аднародных членаў у сказе (практ. 78, 
с. 53)

Практ. 79

16 Знакі 
прыпынку 
ў сказах 
з аднароднымі 
членамі

1 Пазнаёміць з правіламі 
пастаноўкі коскі ў ска-
зах з аднароднымі чле- 
 намі, звязанымі толь кі 
інтанацыяй або ін та-
нацыяй і злучнікамі а, 
але; выпрацоўваць пун-
ктуацыйныя навыкі, 
адпрацоўваць уменне 
знаходзіць у сказах ад-
народныя члены, вы-
значаць іх сінтаксічную 
функцыю, будаваць 
сказы з аднароднымі 
чле намі, правільна ін-
танаваць іх; развіваць 
звязнае вуснае маўленне 
навучэнцаў; выхоўваць 
цікавасць да вучобы

Вучэбны дапаможнік (частка 1).
Сінтаксічны разбор сказаў з аднароднымі 
членамі. Вылучэнне сродкаў сувязі ад-
народных членаў у сказах. Вылучэн-
не выпадкаў пастаноўкі коскі паміж 
аднароднымі членамі (практ. 80, с. 54).
Аналіз фармулёўкі правіла (с. 54).
Перабудова некалькіх простых няўсклад-
неных сказаў у адзін сказ з аднароднымі 
членамі. Суаднясенне пабудаваных сказаў 
са схемамі. Запіс сказаў, правільнае афарм-
ленне іх на пісьме. Вусныя выказванні 
вучняў пра выкарыстанне чалавекам сілы 
ветру (практ. 81, с. 54—55). 
Тлумачэнне зместу прыказкі. Сінтаксічны 
разбор сказа з аднароднымі членамі. 
Спісванне сказа, пастаноўка ў ім патрэбных 
знакаў прыпынку (практ. 82, с. 55).
Адпрацоўка хуткага і пра віль нага чытан-
ня скорагаворкі. Вызначэнне сувязі слоў 
у сказе і сінтаксічнай функцыі аднародных 
членаў. Вылучэнне даданых членаў сказа, 
якія паясняюць аднародныя выказнікі. 
Запіс скорагаворкі па памяці, пастаноўка 
ў ёй патрэбных знакаў прыпынку (практ. 83, 
с. 56)

Практ. 84
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17 Знакі 
прыпынку 
ў сказах 
з аднароднымі 
членамі

1 Пазнаёміць з правіламі 
пастаноўкі коскі ў сказах 
з аднароднымі членамі, 
звязанымі злучнікам 
і; выпрацоўваць пунк-
туацыйныя навыкі, 
ад працоўваць умен-
не знаходзіць у сказах 
і правільна інтанаваць 
ад народныя члены, вы-
значаць іх сінтаксічную 
функцыю; узбагачаць 
слоўнік навучэнцаў 
пры казкамі пра працу; 
выхоўваць эстэтычныя 
пачуцці

Вучэбны дапаможнік (частка 1).
Сінтаксічны разбор сказаў з аднароднымі 
членамі, звязанымі адзіночным і паўторным 
злучнікам і, бяззлучнікавай сувяззю. Вылу-
чэнне сродкаў сувязі аднародных членаў 
у сказах, выпадкаў пастаноўкі і адсутнасці 
коскі паміж аднароднымі членамі 
(практ. 85, с. 56—57).
Аналіз фармулёўкі правіла (с. 57).
Чытанне прыказкі, тлумачэнне яе сэнсу. 
Сінтаксічны разбор сказа, вылучэнне ў ім 
аднародных членаў сказа і сродкаў сувязі 
паміж імі. Тлумачэнне выпадку адсутнасці 
коскі паміж аднароднымі членамі (практ. 86, 
с. 57).
Сінтаксічны разбор сказаў з аднароднымі 
членамі. Вылучэнне сродкаў сувязі адна-
родных членаў у сказах. Вылучэнне вы-
падкаў пастаноўкі і адсутнасці коскі па-
між аднароднымі членамі. Выбарачнае 
спісванне сказаў з аднароднымі членамі, 
звязанымі адзіночным злучнікам і (практ. 87, 
с. 57—58).
Сінтаксічны разбор сказа з аднароднымі 
членамі. Спісванне, пастаноўка патрэбных 
знакаў прыпынку ў сказе (практ. 88, с. 58)

Практ. 89

18 Знакі 
прыпынку 
ў сказах 
з аднароднымі 
членамі, 
якія маюць 
паясняльныя 
словы

1 Пазнаёміць з правілам 
пастаноўкі коскі ў ска-
зах з аднароднымі чле- 
 на мі, якія маюць па-
яс няльныя словы; вы - 
працоўваць пунк ту а - 
цыйныя навыкі, ад пра- 
 цоўваць уменне зна хо-
дзіць у сказах аднарод-
ныя члены, вызначаць 
іх сінтаксічную функ-
цыю, дапаўняць сказы 
аднароднымі чле намі, 
правільна ін танаваць 
іх; узбагачаць слоўнік 
навучэнцаў прыказкамі 
пра працу; выхоўваць 
эстэтычныя пачуцці

Вучэбны дапаможнік (частка 1).
Прыгадванне правілаў пастаноўкі знакаў 
прыпынку ў сказах з аднароднымі членамі 
з апорай на схему (практ. 90, с. 59).
Чытанне прыказкі, тлумачэнне яе сэнсу. 
Сінтаксічны і пунктуацыйны разбор сказа. 
Пісьмо па памяці (практ. 91, с. 59).
Вызначэнне сувязі слоў у сказах з ад-
народнымі членамі. Знаходжанне ў сказах 
слоў, якія паясняюць аднародныя члены. 
Спісванне сказаў, пастаноўка ў іх патрэб-
ных знакаў прыпынку (практ. 92, с. 59).
Знаёмства са словамі, якія паясняюць ад-
народныя члены сказа, у працэсе аналізу 
інфармацыі рубрыкі «Завяжы вузялок!» 
(с. 59).
Чытанне верша. Гутарка па змесце. 
Сінтаксічны разбор сказаў. Спісванне 
з пастаноўкай патрэбных знакаў прыпынку 
ў сказах (практ. 93, с. 60).
Дапаўненне сказаў тэксту аднароднымі 
членамі. Спісванне з пастаноўкай патрэб-
ных знакаў прыпынку ў сказах. Частковы 
марфемны разбор слоў абтрасае, зрэд-
ку. Тлумачэнне правапісу прыставак у іх 
(практ. 94, с. 60)

Практ. 95

19 Знакі 
прыпынку 
ў сказах 
з аднароднымі 
членамі, 
якія маюць 
паясняльныя 
словы

1 Адпрацоўваць уменне 
знаходзіць у сказах ад-
народныя члены, вы-
значаць іх сінтаксічную 
функцыю, правільна 
афармляць на пісьме 
сказы з аднароднымі 
чле намі, якія маюць па-
ясняльныя словы, скла-
даць сказы з аднародны-

Вучэбны дапаможнік (частка 1).
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Вызна-
чэнне тыпу тэксту. Складанне яго плана. 
Вылучэнне сродкаў сувязі сказаў у тэксце. 
Знаходжанне ў тэксце сказаў з аднароднымі 
членамі. Выбарачнае спісванне. Вусны па-
драбязны пераказ тэксту па плане і апор-
ных словах (практ. 96, с. 61—62).
Разгляд сюжэтных малюнкаў. Складанне 
сказаў па малюнках і апорных словазлу-

Практ. 100
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мі членамі, правільна 
інтанаваць іх; развіваць 
граматычны лад маў-
лення, вуснае звязнае 
маўленне навучэнцаў; 
выхоўваць клапатлівыя 
адносіны да птушак

чэннях. Запіс сказаў, правільнае афарм-
ленне іх на пісьме. Знаходжанне ў сказах 
аднародных членаў. Вылучэнне сродкаў 
сувязі аднародных членаў у сказе. Вусныя 
выказванні навучэнцаў пра дапамогу птуш-
кам зімой (практ. 97, с. 62—63).
Адпрацоўка хуткага і пра віль нага чытан-
ня скорагаворкі. Вызначэнне сувязі слоў 
у сказе і сінтаксічнай функцыі аднародных 
членаў. Вылучэнне даданых членаў сказа, 
якія паясняюць аднародныя выказнікі. 
Спісванне сказа, пастаноўка ў ім патрэбных 
знакаў прыпынку (практ. 98, с. 63).
Чытанне і разгадванне акразагадкі. Запіс 
слова-адгадкі. Знаходжанне ў загадцы сказа 
з аднароднымі членамі, яго пунктуацыйны 
разбор (практ. 99, с. 63)

20 Знакі 
прыпынку 
ў сказах 
з аднароднымі 
членамі

1 Адпрацоўваць уменне 
знаходзіць у сказах ад-
народныя члены, вы-
значаць іх сінтаксічную 
функцыю, дапаўняць 
сказы аднароднымі 
членамі; выпрацоўваць 
інтанацыйныя і пун-
ктуацыйныя навыкі, 
развіваць граматычны 
лад маўлення, лагічнае 
мысленне навучэнцаў; 
выхоўваць цікавасць да 
вывучэння беларускай 
мовы

Вучэбны дапаможнік (частка 1).
Вылучэнне лішняга сказа ў кожнай групе 
з улікам сродкаў сувязі аднародных членаў 
сказа (практ. 101, с. 64).
Перабудова простых няўскладненых сказаў 
у сказы з аднароднымі членамі (практ. 102, 
с. 64).
Чытанне і разгадванне загадкі. Сінтаксічны 
разбор сказа. Спісванне і правільнае афарм-
ленне яго на пісьме (практ. 103, с. 65).
Адпрацоўка хуткага і пра віль нага чытан-
ня скорагаворкі. Вызначэнне сувязі слоў 
у сказе і сінтаксічнай функцыі аднародных 
членаў. Вылучэнне даданых членаў сказа, 
якія паясняюць аднародныя выказнікі. 
Тлумачэнне правапісу выдзеленых літар 
у словах. Пунктуацыйны разбор. Пісьмо 
па памяці (практ. 104, с. 65).
Знаёмства з правапісам слоўнікавага слова 
ледзьве, гука-літарны аналіз яго, складан-
не з ім сказа. Адказы на абагульняючыя 
пытанні па тэме

Практ. 105

21 Навучальнае 
сачыненне

1 Выпрацоўваць умен-
не вызначаць тып тэк-
сту, складаць на аснове 
рэпрадукцыі карціны 
тэкст-апісанне па плане 
і апор ных словазлучэн-
нях; узбагачаць слоўнік 
вучняў вобразна-выяў-
лен чымі сродкамі мо-
вы, развіваць звязнае 
пісьмовае маўленне; 
выхоўваць эстэтычныя 
пачуцці

Вучэбны дапаможнік (частка 1).
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Вызна-
чэнне тыпу тэксту. Падбор загалоўка да яго 
(практ. 106, с. 66).
Сінтаксічны разбор сказа з аднароднымі 
членамі. Пунктуацыйны разбор. Тлума-
чэнне правапісу выдзеленых літар у словах. 
Пісьмо па памяці (практ. 107, с. 66).
Разгляд рэпрадукцыі карціны. Аналіз яе 
па пытаннях. Складанне і запіс тэксту па 
плане і апорных словазлучэннях. Зна-
ходжанне ў тэксце сказаў з аднароднымі 
членамі. Пунктуацыйны разбор (практ. 108, 
с. 66—67)

Практ. 109

Слова (60 г, з якіх 1 г — на навучальнае сачыненне, 1 г — на навучальны пераказ,  
2 г — на кантрольныя дыктанты). Кантрольныя работы па тэме — 3, слоўнікавыя дыктанты — 3

Склад слова (2 г)

22 Аснова слова 1 Пазнаёміць з асновай 
слова; адпрацоўваць 
уменне ўтвараць фор-
мы слоў, развіваць умен-
не знаходзіць канчатак 
і аснову ў слове; узбага-

Вучэбны дапаможнік (частка 1).
Аналіз творчых работ (сачыненняў) на ву-
чэнцаў.
Прыгадванне значымых частак слова, іх 
словаўтваральных і формаўтваральных 
функцый з апорай на схему (с. 69).

Практ. 115
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чаць слоўнік навучэнцаў 
словамі-назвамі з’яў 
прыроды, развіваць ла-
гічнае мысленне, вус-
нае звязнае маўленне; 
выхоўваць жаданне 
да памагаць дарослым 
у хат ніх справах

Размежаванне аднакаранёвых слоў і форм 
аднаго слова. Вылучэнне кораня ў аднака-
ранёвых словах. Запіс форм слоў, абазна-
чэнне ў іх канчаткаў. Вылучэнне асновы 
слова (практ. 110, с. 69).
Аналіз фармулёўкі правіла (с. 69).
Выбарачнае спісванне слоў з нулявым кан-
чаткам. Графічнае абазначэнне ў іх канчат-
ка і асновы (практ. 111, с. 70).
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Пад-
бор загалоўка да тэксту. Выбарачнае 
спісванне сказаў з аднароднымі членамі. 
Знаходжанне ў тэксце форм аднаго і таго ж 
слова. Абазначэнне ў іх асновы і канчат-
ка. Вусныя выказванні навучэнцаў пра 
зімовыя нарыхтоўкі, якія робяць у іх сем’ях 
(практ. 112, с. 70).
Чытанне і адгадванне загадкі. Запіс слова-
адгадкі, вылучэнне ў ім асновы і канчатка. 
Спісванне з каменціраваннем. Разбор па 
саставе аднакаранёвых слоў (практ. 113, 
с. 71).
Утварэнне форм слоў па схемах і малюнках. 
Дапаўненне імі сказаў (практ. 114, с. 71)

23 Аснова слова 1 Выпрацоўваць умен-
не знаходзіць аснову 
ў слове, характарыза-
ваць апошні гук асновы, 
назіраць за залежнас-
цю канчатка ў слове ад 
апошняга гука асновы, 
адпрацоўваць уменне 
ўтвараць формы слоў, 
разбіраць словы па 
саставе; развіваць ла-
гічнае мысленне, звяз-
нае вуснае маўленне 
навучэнцаў; выхоўваць 
клапатлівыя адносіны 
да сваякоў

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Складанне па падказках алгарытму вызна-
чэння асновы ў слове (практ. 116, с. 72).
Падзел слоў на групы. Вылучэнне ў іх ас-
новы і канчатка. Характарыстыка апошняга 
гука асновы (практ. 117, с. 72—73).
Усведамленне залежнасці канчатка ў слове 
ад апошняга гука асновы ў працэсе азна-
ямлення з інфармацыяй рубрыкі «Завяжы 
вузялок!» (с. 73).
Утварэнне форм слоў па ўзоры. Спісванне, 
выдзяленне ў словах асновы і канчатка. 
Характарыстыка апошняга гука асновы 
(практ. 118, с. 73).
Чытанне верша. Гутарка па змесце. Выба-
рачнае спісванне з устаўкай прапушчаных 
літар і каменціраваннем. Выдзяленне ў сло-
вах асновы і канчатка. Характарыстыка 
апошняга гука асновы (практ. 119, с. 73).
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Вы-
значэнне тыпу тэксту. Складанне плана. 
Вылучэнне сродкаў сувязі сказаў у тэксце. 
Выпісванне з тэксту форм аднаго і таго ж 
слова групамі. Выдзяленне ў словах асновы 
і канчатка. Характарыстыка апошняга гу-
ка асновы. Вусны пераказ тэксту па плане 
(практ. 120, с. 74—75).
Суаднясенне слоў са схемамі і групоўка. 
Выдзяленне ў словах асновы і канчатка. 
Характарыстыка апошняга гука асновы. 
(практ. 121, с. 75).
Знаёмства з правапісам слоўнікавага слова 
берэт, гука-літарны аналіз яго, складанне 
з ім сказа

Практ. 122

Назоўнік (23 г, з іх 1 г — на кантрольны дыктант). Кантрольная работа па тэме — 1, слоўнікавы дыктант — 1

24 Назоўнік. Змя- 
ненне назоўні-
каў па склонах

1 Пазнаёміць са скланен-
нем назоўнікаў, з на-
звамі склонаў і склона-

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Прыгадванне вучнямі з апорай на схему 
граматычных прымет назоўніка (с. 77).

Практ. 128
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вымі пытаннямі; ву-
чыць вызначаць склон 
на зоўнікаў у кантэксце 
па пытаннях і дапамож-
ных словах; узбагачаць 
слоўнік вучняў грама-
тычнай тэрміналогіяй, 
развіваць граматыч-
ны лад маўлення; вы-
хоўваць патрыятычныя 
пачуцці

Чытанне размовы дзяўчынак па ролях. 
Знаходжанне ў сказах форм аднаго і та-
го ж назоўніка. Пастаноўка пытанняў ад 
выдзеленых слоў да розных форм назоўніка 
вучань (практ. 123, с. 77—78).
Знаёмства са скланеннем назоўнікаў у пра-
цэсе аналізу інфармацыі рубрыкі «Завяжы 
вузялок!» (с. 78).
Аналіз табліцы скланення назоўнікаў. Утва-
рэнне ўсіх склонавых форм назоўніка сшы-
так з выкарыстаннем фразавага скланення 
(практ. 124, с. 78—79).
Пастаноўка пытанняў да розных форм 
назоўнікаў сонейка, дрэва, вызначэнне 
склону гэтых назоўнікаў у словазлучэннях 
(практ. 125, с. 79).
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Вызна-
чэнне тыпу тэксту. Пастаноўка пытанняў да 
розных форм назоўнікаў мама, пісьмо, Ры-
горка. Выпісванне з тэксту словазлучэнняў 
з гэтымі словамі. Вызначэнне склону на-
зоў нікаў у словазлучэннях. Вусныя вы-
каз ванні вучняў пра сваякоў, якія служылі 
ў арміі (практ. 126, с. 79—80).
Адпрацоўка хуткага і пра віль нага чы-
тання скорагаворкі. Вызначэнне склону 
назоўнікаў у сказе (практ. 127, с. 80)

25 Змяненне 
назоўнікаў па 
склонах

1 Адпрацоўваць уменне 
вызначаць склон на-
зоўнікаў у кантэксце па 
пытаннях і дапамож ных 
словах, утвараць склона-
выя формы на зоўнікаў; 
развіваць ла гічнае мыс-
ленне, граматычны лад 
маўлення навучэнцаў; 
выхоўваць клапатлівыя 
адносіны да сваякоў

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Дапаўненне словазлучэнняў склонавымі 
формамі слова паштальён (практ. 129, 
с. 81).
Выпісванне з тэксту словазлучэнняў 
з рознымі формамі назоўніка тэлеграма. 
Вызначэнне склону назоўніка ў словазлу-
чэннях, абазначэнне яго канчаткаў. Выба-
рачнае спісванне сказа з назоўнікам тэле-
грама ў назоўным склоне (практ. 130, с. 81).
Знаёмства з сінтаксічнай функцыяй назоў-
нікаў у назоўным склоне ў працэсе аналізу 
інфармацыі рубрыкі «Завяжы вузялок!» 
(с. 82).
Складанне па падказках алгарытму вызна-
чэння склону назоўнікаў у сказе (практ. 131, 
с. 82).
Чытанне вершаваных радкоў. Вызначэн-
не склону назоўнікаў у сказе. Частковы 
сінтаксічны разбор сказа. Тлумачэнне 
правапісу выдзеленых літар (практ. 132, 
с. 83).
Складанне сказаў з асобных слоў. Частко-
вы сінтаксічны разбор сказаў. Вызначэнне 
склону назоўнікаў у сказах (практ. 133, 
с. 83).
Знаёмства з правапісам слоўнікавага слова 
тэлеграма, гука-літарны аналіз яго

Практ. 134

26 Тры скланенні 
назоўнікаў

1 Пазнаёміць з назоў ні-
камі 1, 2, 3-га скланен-
няў, з высновамі, па якіх 
ад бываецца размерка-
ванне назоўнікаў па гэ-
тых тыпах скланення, 
вучыць вызначаць тып 
скланення назоўнікаў; 

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Аналіз табліцы тыпаў скланення назоў-
нікаў. Вызначэнне тыпу скланення на-
зоўнікаў зерне, ноч, карта. Скланенне гэтых 
назоўнікаў з апорай на табліцу (практ. 135, 
с. 84).
Знаёмства са спосабам вызначэння тыпу 
скланення назоўнікаў у працэсе аналізу

Практ. 140
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узбагачаць слоўнік вуч-
няў граматычнай тэрмі-
налогіяй, раз ві ваць гра-
матычны лад маўлення, 
лагічнае мысленне; вы-
хоўваць уважлівае стаў-
ленне да слова

інфармацыі рубрыкі «Завяжы вузялок!» 
(с. 84). 
Аналіз фармулёўкі правіла (с. 85).
Размеркаванне назоўнікаў па групах 
з улікам тыпу скланення. Дапаўненне тэк-
сту назоўнікамі 2-га скланення ў патрэбнай 
форме (практ. 136, с. 85).
Складанне па падказках алгарытму вы-
значэння тыпу скланення назоўніка 
(практ. 137, с. 86).
Чытанне прыказак, тлумачэнне іх сэн-
су. Тлумачэнне правапісу выдзеленых 
літар. Пісьмо па памяці. Вызначэнне ты-
пу скланення назоўнікаў, якія сустрэліся 
ў запісанай прыказцы (практ. 138, с. 86).
Састаўленне слоў. Вызначэнне тыпу скла-
нення назоўнікаў (практ. 139, с. 86)

27 Назоўнікі 1-га 
скланення, іх 
канчаткі

1 Пазнаёміць з асаб лі-
вас цямі скланення на-
зоўнікаў жаночага роду 
з канчаткамі -а, -я; па-
назіраць за залежнасцю 
канчатка ад націску і ад 
тыпу асновы; вучыць 
утвараць склонавыя 
формы назоўнікаў 1-га 
скланення з апорай 
на табліцу, вызначаць 
склон назоўнікаў па 
пы таннях і канчатках; 
развіваць граматыч ны 
лад маўлення на вучэн-
цаў; выхоўваць патрыя-
тычныя пачуцці

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Вызначэнне тыпу скланення і тыпу асно-
вы назоўнікаў. Групоўка назоўнікаў 1-га 
скланення ў залежнасці ад тыпу асновы 
(практ. 141, с. 87).
Аналіз табліцы скланення назоўнікаў жа-
ночага роду з канчаткамі -а, -я. Вызначэнне 
тыпу асновы назоўнікаў каса, песня, нара, 
мука.
Скланенне гэтых назоўнікаў з апорай на 
табліцу (практ. 142, с. 88).
Знаёмства з залежнасцю канчатка назоў-
нікаў ад націску і ад тыпу асновы ў працэсе 
аналізу інфармацыі рубрыкі «Завяжы ву-
зялок!» (с. 88).
Чытанне прыказак, тлумачэнне іх сэн-
су. Спісванне. Знаходжанне ў сказах 
назоўнікаў 1-га скланення, вызначэнне іх 
склону, абазначэнне канчаткаў (практ. 143, 
с. 89).
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Выба-
рачнае спісванне. Знаходжанне ў сказах 
назоўнікаў 1-га скланення, вызначэнне іх 
склону, абазначэнне канчаткаў. Вусныя 
выказванні вучняў пра выпадкі выратаван-
ня людзей жывёламі (практ. 144, с. 89—90).
Складанне словазлучэнняў з рознымі 
формамі назоўніка школа. Вызначэнне 
склону назоўніка ў словазлучэннях, аба-
значэнне яго канчаткаў (практ. 145, с. 90)

Практ. 146

28 Назоўны, 
родны 
і вінавальны 
склоны

1 Пазнаёміць з канчаткамі 
назоўнікаў 1-га скланен-
ня ў формах назоўнага, 
роднага і вінавальнага 
склонаў; вучыць утва-
раць формы роднага 
і вінавальнага склонаў 
назоўнікаў 1-га скла-
нення; развіваць ар фа-
гра фічную піль насць, 
вус нае звязнае маўленне 
навучэнцаў; выхоўваць 
эстэтычныя пачуцці

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Вызначэнне склону і канчаткаў назоўнікаў 
у прапанаваных словазлучэннях і сказах 
(практ. 147, с. 91).
Знаёмства з канчаткамі назоўнікаў 1-га 
скланення ў формах назоўнага, роднага 
і вінавальнага склонаў у працэсе аналізу 
інфармацыі рубрыкі «Завяжы вузялок!» 
(с. 91).
Чытанне і адгадванне загадкі. Запіс загадкі, 
вызначэнне склону і дапісванне патрэбных 
канчаткаў назоўнікаў 1-га скланення. Запіс 
назоўніка-адгадкі. Утварэнне форм родна-
га і вінавальнага склонаў гэтага назоўніка 
(практ. 148, с. 91—92).
Складанне словазлучэнняў па схемах. 

Практ. 151
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Складанне сказа з адным спалучэннем  
слоў на выбар (практ. 149, с. 92).
Чытанне тэксту. Дапаўненне яго патрэбнымі 
формамі назоўнікаў 1-га скланення. Гутар-
ка па змесце тэксту. Выбарачнае спісванне. 
Вызначэнне склону назоўнікаў 1-га скла-
нення. Складанне вуснага апісання сня-
жынак з выкарыстаннем апорных слоў 
(практ. 150, с. 92—93)

29 Давальны 
і месны склоны

1 Пазнаёміць з супадзен-
нем форм назоўнікаў 
1-га скланення ў да-
вальным і месным скло-
нах, з канчаткамі на зоў-
нікаў 1-га скланення 
ў формах давальнага 
і меснага склонаў; ву-
чыць утвараць формы 
давальнага і меснага 
скло наў назоўнікаў 1-га 
скла нення; развіваць 
ар фа гра фічную піль-
насць,  граматычны 
лад маўлення, вуснае 
звяз нае маўленне на-
ву чэнцаў; выхоўваць 
добразычлівыя адносіны 
да людзей

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Вызначэнне склону і канчаткаў назоўнікаў 
у прапанаваных словазлучэннях. Назіранні 
за супадзеннем форм назоўнікаў 1-га 
скланення ў давальным і месным склонах 
(практ. 152, с. 94).
Вызначэнне тыпу асновы назоўнікаў 1-га 
скланення. Утварэнне формы даваль-
нага склону гэтых назоўнікаў на ўзор 
(практ. 153, с. 94).
Знаёмства з канчаткамі назоўнікаў 1-га 
скланення ў формах давальнага і месна-
га склонаў у працэсе аналізу інфармацыі 
рубрыкі «Завяжы вузялок!» (с. 95).
Чытанне верша. Гутарка па змесце. 
На зіранні за роляй слоў з суфіксамі 
суб’ектыўнай ацэнкі ў тэксце. Знаходжан - 
не і выпісванне словазлучэнняў з назоўні-
камі 1-га скланення, вызначэнне скло-
ну назоў нікаў, абазначэнне іх канчаткаў 
(практ. 154, с. 95—96).
Чытанне тэксту. Дапаўненне яго патрэбны-
мі формамі назоўнікаў 1-га скланення. 
Гутарка па змесце тэксту. Выбарачнае 
спісванне. Знаходжанне ў сказах назоўнікаў 
1-га скланення, вызначэнне іх склону, аба-
значэнне канчаткаў. Вусныя выказванні 
вучняў пра добрасуседскія адносіны паміж 
людзьмі (практ. 155, с. 96)

Практ. 156

30 Творны склон 1 Пазнаёміць з варыян-
тамі канчаткаў назоў-
нікаў 1-га скланення 
ў форме творнага скло-
ну; вучыць утвараць 
форму творнага склону 
назоўнікаў 1-га скланен-
ня; развіваць ар фа гра-
фічную піль насць, гра-
матычны лад маўлення, 
вуснае звязнае маўленне 
наву чэнцаў; выхоўваць 
пра ца вітасць

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Вызначэнне склону і канчаткаў назоўнікаў 
у прапанаваных словазлучэннях. Назіранні 
за варыянтамі канчаткаў назоўнікаў 1-га 
скланення ў форме творнага склону 
(практ. 157, с. 97).
Вызначэнне тыпу асновы назоўнікаў 
1-га скланення. Утварэнне формы твор-
нага склону гэтых назоўнікаў на ўзор 
(практ. 158, с. 98).
Знаёмства з варыянтамі канчаткаў назоў-
нікаў 1-га скланення ў форме творна-
га склону ў працэсе аналізу інфармацыі 
рубрыкі «Завяжы вузялок!» (с. 98).
Чытанне верша. Дапаўненне яго патрэб-
най формай слоўнікавага слова. Гутарка па 
змесце. Знаходжанне ў тэксце назоўнікаў 
1-га скланення. Утварэнне формы творна-
га склону гэтых назоўнікаў. Выбарачнае 
спісванне. Знаходжанне ў сказе назоўніка 
1-га скланення, вызначэнне яго склону, 
абазначэнне канчатка. Вусныя выказванні 
вучняў пра будучыя прафесіі (практ. 159, 
с. 99).

Практ. 161

© НМУ «Нацыянальны інстытут адукацыі», 2018 
© ТДА «Аверсэв», 2018

      www.adu.by 
www.aversev.by



17

Працяг

1 2 3 4 5 6

Чытанне тэксту. Дапаўненне яго патрэб-
нымі формамі назоўнікаў 1-га скланення. 
Спісванне з правільным афармленнем 
на пісьме сказаў з аднароднымі членамі. 
Абазначэнне канчаткаў назоўнікаў 1-га 
скланення ў форме творнага склону 
(практ. 160, с. 99).
Знаёмства з правапісам слоўнікавага слова 
балерына, гука-літарны аналіз яго

31 Назоўнікі 2-га 
скланення, іх 
канчаткі

1 Пазнаёміць з асаб лі-
вас цямі скланення на-
зоў нікаў мужчынс кага 
роду з нулявым канчат-
кам; паназіраць за за-
лежнасцю канчатка ад 
тыпу асновы і ад лек-
сі ка-граматычнага раз-
раду (адушаўлёны/не-
адушаўлёны); вучыць 
утвараць склонавыя 
формы назоўнікаў 2-га 
скланення з апорай 
на табліцу, вызначаць 
склон назоўнікаў па 
пытаннях, канчат ках 
і сінтаксічнай функ цыі; 
развіваць ар фа гра фіч-
ную піль насць, грама-
тычны лад маўлення 
навучэнцаў; выхоўваць 
эстэтычныя пачуцці

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Вызначэнне тыпу скланення і тыпу асновы 
назоўнікаў. Групоўка назоўнікаў 2-га скла-
нення мужчынскага роду ў залежнасці ад 
тыпу асновы (практ. 162, с. 100).
Аналіз табліцы скланення назоўнікаў 
мужчынскага роду з нулявым канчаткам. 
Скланенне назоўнікаў нос, госць, чай, ман-
таж, ельнік з апорай на табліцу (практ. 163, 
с. 101).
Знаёмства з выпадкамі супадзення форм 
назоўнікаў 2-га скланення мужчынска-
га роду ў назоўным/вінавальным або 
родным/вінавальным склонах у працэсе 
аналізу інфармацыі рубрыкі «Завяжы ву-
зялок!» (с. 101).
Чытанне сказаў. Вызначэнне сінтаксічных 
функцый назоўнікаў 2-га скланен-
ня. Знаёмства са спосабам адрознення 
форм назоўнага і вінавальнага склонаў 
назоўнікаў па іх сінтаксічных функцыях 
(практ. 164, с. 102).
Чытанне верша. Назіранні за выкарыстан-
нем у ім дзеясловаў у пераносным значэнні. 
Спісванне з устаўкай прапушчаных літар 
і каменціраваннем. Вызначэнне склону на-
зоў нікаў 2-га скланення (практ. 165, с. 102).
Размежаванне форм роднага і вінавальнага 
склонаў адушаўлёных назоўнікаў 2-га 
скланення ў словазлучэннях шляхам 
падстаноўкі назоўніка 1-га скланення. 
Спісванне з каменціраваннем (практ. 166, 
с. 102—103).
Знаёмства з правапісам слоўнікавага слова 
плывец, гука-літарны аналіз яго, складанне 
з ім словазлучэння, сказа

Практ. 167

32 Назоўнікі 2-га 
скланення, іх 
канчаткі

1 Пазнаёміць з асаб лі-
вас цямі скланення на-
зоўнікаў ніякага роду; 
паназіраць за залеж-
насцю канчатка ад тыпу 
асновы; вучыць утва-
раць склонавыя формы 
назоўнікаў 2-га скланен-
ня з апорай на табліцу, 
вызначаць склон назоў-
нікаў па пытаннях, кан-
чатках і сінтаксічнай 
функцыі;  развіваць 
ар фа гра фічную піль-
насць, граматычны лад 
маўлення навучэнцаў, 
цікавасць да народных 
традыцый

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Вызначэнне тыпу скланення і тыпу асновы 
назоўнікаў. Групоўка назоўнікаў 2-га скла-
нення ніякага роду ў залежнасці ад тыпу 
асновы (практ. 168, с. 103—104).
Аналіз табліцы скланення назоўнікаў 
ніякага роду. Скланенне назоўнікаў вяс-
ло, варэнне, падарожжа, воблака з апорай 
на табліцу (практ. 169, с. 104).
Знаёмства з супадзеннем форм назоўнага 
і вінавальнага склонаў назоўнікаў 2-га 
скланення ніякага роду ў працэсе аналізу 
інфармацыі рубрыкі «Завяжы вузялок!» 
(с. 105).
Чытанне прыказак, тлумачэнне іх сэнсу. 
Тлумачэнне правапісу выдзеленых літар 
у словах. Вызначэнне склону назоўнікаў 
2-га скланення па пытаннях і сінтаксічных

Практ. 173
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функцыях. Пісьмо па памяці (практ. 170, 
с. 105).
Адпрацоўка хуткага і пра віль нага чытан-
ня скорагаворкі. Спісванне з устаўкай па-
трэбных літар і каменціраваннем. Вызна-
чэнне склону назоўнікаў 2-га скланення. 
Марфемны разбор слова серабрыстым 
(практ. 171, с. 105).
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Падзел 
тэксту на часткі. Выбарачнае спісванне. 
Вызначэнне склону назоўнікаў 2-га скла-
нення. Вусныя выказванні вучняў пра 
традыцыі святкавання Каляд (практ. 172, 
с. 105—107).
Знаёмства з правапісам слоўнікавага слова 
сёння, гука-літарны аналіз яго, складанне 
з ім словазлучэння, сказа

33 Родны склон 1 Пазнаёміць з канчаткамі 
назоўнікаў 2-га скланен-
ня мужчынскага роду 
ў форме роднага скло-
ну; паназіраць за залеж-
насцю канчатка ад тыпу 
асновы і ад лексічнага 
значэння слова; вучыць 
утвараць форму роднага 
склону назоўнікаў 2-га 
скланення мужчынскага 
роду; развіваць ар фа гра-
фічную піль насць, гра-
матычны лад маўлення 
навучэнцаў, узбагачаць 
іх слоўнік прыказкамі 
пра сяброўства, пра пра-
цу; выхоўваць сяброў-
скія адносіны паміж ад-
на класнікамі

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Вызначэнне склону і канчаткаў назоўнікаў 
у прапанаваных словазлучэннях (практ. 174, 
с. 107).
Знаёмства з канчаткамі назоўнікаў 2-га 
скланення мужчынскага роду ў форме род-
нага склону ў працэсе аналізу інфармацыі 
рубрыкі «Завяжы вузялок!» (с. 108).
Утварэнне формы роднага склону назоў-
нікаў 2-га скланення мужчынскага роду 
на ўзор (практ. 175, с. 108). 
Чытанне прыказак, тлумачэнне іх сэнсу. 
Дапаўненне іх патрэбнымі формамі на-
зоўнікаў 2-га скланення. Спісванне. Вы-
лучэнне канчаткаў назоўнікаў 2-га скла-
нення ў форме роднага склону. Тлумачэнне 
іх правапісу (практ. 176, с. 109).
Чытанне і разгадванне загадкі. Дапаўненне 
яе назоўнікамі 2-га скланення ў форме 
роднага склону. Спісванне. Вылучэнне 
канчаткаў назоўнікаў 2-га скланення ў фор-
ме роднага склону. Падбор сінонімаў да сло-
ва-адгадкі

Практ. 178

34 Родны склон 1 Пазнаёміць з канчаткамі 
назоўнікаў 2-га скланен-
ня ніякага роду ў форме 
роднага склону; вучыць 
утвараць форму роднага 
склону назоўнікаў 2-га 
скланення ніякага ро-
ду; развіваць ар фа гра-
фічную піль насць, гра-
матычны лад маўлення 
навучэнцаў, узбагачаць 
іх слоўнік прыказкамі 
пра працу; выхоўваць 
любоў да працы

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Вызначэнне склону і канчаткаў назоўнікаў 
у прапанаваных словазлучэннях (практ. 179, 
с. 110).
Знаёмства з канчаткамі назоўнікаў 2-га 
скланення ніякага роду ў форме роднага 
склону ў працэсе аналізу інфармацыі руб-
рыкі «Завяжы вузялок!» (с. 110).
Дапаўненне прыказак назоўнікамі 2-га 
скланення ніякага роду ў форме роднага 
склону. Вылучэнне канчаткаў гэтых на-
зоўнікаў (практ. 180, с. 110).
Чытанне тэксту. Дапаўненне яго назоў-
нікамі 2-га скланення ніякага роду ў форме 
роднага склону. Гутарка па змесце. Выба-
рачнае спісванне. Абазначэнне канчаткаў 
назоўнікаў 2-га скланення ў форме родна-
га склону. Суаднясенне прыказкі з папя-
рэдняга практыкавання са зместам тэксту 
(практ. 181, с. 110—111).
Дапаўненне словазлучэнняў назоўнікамі 
2-га скланення ў форме роднага склону. Вы-

Практ. 183
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лучэнне канчаткаў назоўнікаў 2-га скла-
нення ў форме роднага склону. Тлумачэн-
не правапісу выдзеленых літар (практ. 182, 
с. 111)

35 Давальны 
склон

1 Пазнаёміць з канчаткамі 
назоўнікаў 2-га скла-
нення ў форме даваль-
нага склону; паназіраць 
за залежнасцю канчат-
ка ад тыпу асновы; ву-
чыць утвараць форму 
давальнага склону на-
зоўнікаў 2-га скланен-
ня; развіваць ар фа гра-
фічную піль насць, гра-
матычны лад маўлення 
навучэнцаў, узбагачаць 
іх слоўнік прыказкамі; 
выхоўваць міра люб-
насць

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Вызначэнне склону і канчаткаў назоўнікаў 
у  прапанаваных словазлучэннях 
(практ. 184, с. 112).
Знаёмства з канчаткамі назоўнікаў 2-га 
скланення ў форме давальнага склону 
ў працэсе аналізу інфармацыі рубрыкі «За-
вяжы вузялок!» (с. 113).
Чытанне верша. Гутарка па змес-
це. Спісванне. Знаходжанне ў вершы 
назоўнікаў у форме давальнага склону. 
Абазначэнне іх канчаткаў (практ. 185, 
с. 113).
Дапаўненне прыказак назоўнікамі 2-га 
скланення ў форме давальнага склону. 
Вылучэнне канчаткаў гэтых назоўнікаў 
(практ. 186, с. 113).
Размежаванне ў сказах форм роднага і да-
вальнага склонаў назоўнікаў 2-га скланення 
мужчынскага роду. Выбарачнае спісванне. 
Графічнае абазначэнне галоўных членаў 
у запісаных сказах (практ. 187, с. 113—114)

Практ. 188

36 Творны склон 1 Пазнаёміць з канчаткамі 
назоўнікаў 2-га скла-
нення ў форме творна-
га склону; паназіраць 
за залежнасцю канчат-
ка ад тыпу асновы і ад 
націску; вучыць утва-
раць форму творнага 
склону назоўнікаў 2-га 
скланення; развіваць 
ар фа гра фічную піль-
насць, граматычны лад 
маўлення навучэнцаў, 
назіральнасць; выхоў-
ваць эстэтычныя па-
чуц ці

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Вызначэнне склону і канчаткаў назоўнікаў 
у прапанаваных словазлучэннях (практ. 189, 
с. 114).
Знаёмства з канчаткамі назоўнікаў 2-га 
скланення ў форме творнага склону ў пра-
цэсе аналізу інфармацыі рубрыкі «Завяжы 
вузялок!» (с. 115).
Дапаўненне словазлучэнняў назоўнікамі 
ў форме творнага склону на ўзор (практ. 190, 
с. 115).
Чытанне тэксту. Дапаўненне яго назоўнікамі 
2-га скланення ў форме творнага склону. 
Гутарка па змесце. Выбарачнае спісванне. 
Абазначэнне канчаткаў назоўнікаў у фор-
ме творнага склону. Вусныя выказванні 
вучняў пра свае назіранні за раслінамі, 
жывёламі (практ. 191, с. 115—116).
Чытанне верша. Дапаўненне яго назоў-
нікамі 2-га скланення ў патрэбнай фор-
ме. Пісьмо па памяці. Вызначэнне склону 
назоўнікаў 2-га скланення, вылучэнне іх 
канчаткаў. Вусныя выказванні навучэнцаў 
пра тое, калі можна назіраць вясёлку на не-
бе (практ. 192, с. 116).
Знаёмства з правапісам слоўнікавага сло-
ва улетку, гука-літарны аналіз яго, падбор 
аднакаранёвых слоў

Практ. 193

37 Месны склон 1 Пазнаёміць з канчаткамі 
назоўнікаў 2-га скланен-
ня ў форме меснага скло-
ну; паназіраць за залеж-
насцю канчатка ад тыпу 
асновы і ад лексічнага 
значэння слова; вучыць 
утвараць форму меснага

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Вызначэнне склону і канчаткаў назоўнікаў 
у прапанаваных словазлучэннях (практ. 194, 
с. 117).
Знаёмства з канчаткамі назоўнікаў 2-га 
скланення ў форме меснага склону ў пра-
цэсе аналізу табліцы з рубрыкі «Завяжы 
вузялок!» (с. 118).

Практ. 198
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склону назоўнікаў 2-га 
скланення; развіваць 
ар фа гра фічную піль-
насць, граматычны лад 
маўлення навучэнцаў, 
узбагачаць іх слоўнік 
прыказкамі; выхоўваць 
добразычлівыя адносіны 
паміж аднакласнікамі

Утварэнне формы меснага склону назоў-
нікаў 2-га скланення на ўзор (практ. 195, 
с. 118).
Чытанне тэксту. Дапаўненне яго назоўнікамі 
2-га скланення ў форме меснага склону. 
Гутарка па змесце. Выбарачнае спісванне. 
Абазначэнне канчаткаў назоўнікаў у форме 
меснага склону (практ. 196, с. 118—119).
Дапаўненне прыказак назоўнікамі 2-га 
скланення ў форме меснага склону. Тлума-
чэнне зместу прыказак (практ. 197, с. 119)

38 Назоўнікі 3-га 
скланення, іх 
канчаткі

1 Пазнаёміць з асаб лі-
вас цямі скланення на-
зоўнікаў жаночага роду 
з нулявым канчаткам; 
паназіраць за залежнас-
цю канчатка ад тыпу ас-
новы; вучыць утвараць 
склонавыя формы на-
зоўнікаў 3-га скланен-
ня з апорай на табліцу, 
вызна чаць склон назоў-
нікаў па пытаннях 
і кан чатках; узбагачаць 
слоўнік навучэнцаў 
пры казкамі, развіваць 
граматычны лад маў-
лення, вуснае звязнае 
маўленне, цікавасць да 
гісторыі роднай краіны; 
выхоўваць пачуццё го-
нару за родны край

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Вызначэнне тыпу скланення і тыпу асно-
вы назоўнікаў. Групоўка назоўнікаў 3-га 
скланення ў залежнасці ад тыпу асновы 
(практ. 199, с. 120).
Аналіз табліцы скланення назоўнікаў жа-
ночага роду з нулявым канчаткам. Вызна-
чэнне тыпу асновы назоўнікаў глыб, ве-
сялосць, печ. Скланенне гэтых назоўнікаў 
з апорай на табліцу (практ. 200, с. 120—121).
Чытанне прыказкі, тлумачэнне яе сэнсу. 
Тлумачэнне правапісу выдзеленых літар. 
Пунктуацыйны разбор сказа. Пісьмо па 
памяці. Знаходжанне ў сказе назоўнікаў 
3-га скланення, вызначэнне іх склону, аба-
значэнне канчаткаў (практ. 201, с. 121).
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Выба-
рачнае спісванне. Знаходжанне ў сказах 
назоўнікаў 3-га скланення, вызначэнне іх 
склону, абазначэнне канчаткаў. Вусныя 
выказванні вучняў пра славутыя замкі 
Беларусі (практ. 202, с. 121—122)

Практ. 203

39 Назоўны 
і вінавальны 
склоны

1 Пазнаёміць з супадзен-
нем форм назоўнікаў 3-га 
скланення ў назоўным 
і вінавальным склонах; 
вучыць вызначаць склон 
назоўнікаў па пытаннях, 
канчатках і сінтаксічнай 
функцыі;  развіваць 
ар фа гра фічную піль-
насць, граматычны лад 
маўлення, узбагачаць 
слоўнік навучэнцаў 
назоўнікамі-сінонімамі; 
выхоўваць уважлівае 
стаўленне да слова

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Чытанне сказаў. Вызначэнне сінтаксічных 
функцый назоўнікаў 3-га скланення. За-
мацаванне ўмення адрозніваць формы 
назоўнага і вінавальнага склонаў на зоў ні каў 
па іх сінтаксічных функцыях (практ. 204, 
с. 123).
Знаёмства з супадзеннем форм назоўнага 
і вінавальнага склонаў назоўнікаў 3-га 
скланення ў працэсе аналізу інфармацыі 
рубрыкі «Завяжы вузялок!» (с. 123).
Параўнанне правапісу назоўнікаў, якія за-
канчваюцца на шыпячы зычны, у рускай 
і беларускай мовах. Дапаўненне сказаў 
словазлучэннямі з назоўнікамі 3-га скла-
нення. Запіс з каменціраваннем. Вызна-
чэнне склону назоўнікаў 3-га скланення 
ў сказах (практ. 205, с. 123).
Знаходжанне сярод прапанаваных слоў 
сінонімаў. Запіс пар сінонімаў. Дапаўненне 
прыказак назоўнікамі 3-га скланення. Су-
аднясенне прыказак са схемай (практ. 206, 
с. 124).
Дапаўненне сказаў назоўнікамі 3-га скла-
нення. Запіс з каменціраваннем. Графічнае 
абазначэнне ў сказах галоўных членаў. Вы-
значэнне склону назоўнікаў 3-га скланення 
(практ. 207, с. 124)

Практ. 208
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40 Родны, 
давальны 
і месны склоны

1 Пазнаёміць з супадзен-
нем форм назоўнікаў 
3-га скланення ў род-
ным, давальным і мес-
ным склонах, з іх кан-
чаткамі; вучыць утва-
раць формы роднага, 
да вальнага і меснага 
скло наў назоўнікаў 3-га 
скланення; узбагачаць 
слоўнік навучэнцаў 
назоўнікамі-антонімамі, 
развіваць ар фа гра фіч-
ную піль насць, грама-
тычны лад маўлення, 
вуснае звязнае маўлен-
не вуч няў; выхоўваць 
бе раж лівыя адносіны 
да прыроды

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Вызначэнне склону і канчаткаў назоўнікаў 
у прапанаваных словазлучэннях. Назіранні 
за супадзеннем форм назоўнікаў 3-га скла-
нення ў родным, давальным і месным скло-
нах (практ. 209, с. 125).
Вызначэнне тыпу асновы назоўнікаў 3-га 
скланення. Утварэнне формы роднага скло-
ну гэтых назоўнікаў на ўзор (практ. 210, 
с. 125—126).
Знаёмства з канчаткамі назоўнікаў 3-га 
скланення ў формах роднага, давальна-
га і меснага склонаў у працэсе аналізу 
інфармацыі рубрыкі «Завяжы вузялок!» 
(с. 126).
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Выба-
рачнае спісванне. Знаходжанне ў сказах 
назоўнікаў 3-га скланення, вызначэнне іх 
склону, абазначэнне канчаткаў. Вусныя 
выказванні вучняў пра чубатага жаваранка 
(практ. 211, с. 126—127).
Падбор антонімаў да прапанаваных слоў. 
Запіс пар антонімаў. Дапаўненне сказаў 
назоўнікамі 3-га скланення. Вызначэнне 
склону гэтых назоўнікаў, абазначэнне іх 
канчаткаў (практ. 212, с. 127)

Практ. 213

41 Творны склон 1 Пазнаёміць з канчаткамі 
назоўнікаў 3-га скла-
нення ў форме твор-
нага склону, з умовай 
падаўжэння апошняга 
зычнага асновы; па на-
зіраць за залежнасцю 
кан чатка ад тыпу ас-
новы; вучыць утвараць 
форму творнага склону 
назоўнікаў 3-га скланен-
ня; узбагачаць слоўнік 
навучэнцаў назоўнікамі-
сінонімамі, развіваць 
ар фа гра фічную піль-
насць, граматычны лад 
маўлення вучняў; вы-
хоўваць эстэтычныя па-
чуцці

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Вызначэнне склону і канчаткаў назоўнікаў 
у  прапанаваных словазлучэннях 
(практ. 214, с. 128).
Знаёмства з канчаткамі назоўнікаў 3-га 
скланення ў форме творнага склону і з умо-
вай падаўжэння апошняга зычнага асновы 
ў працэсе аналізу інфармацыі рубрыкі «За-
вяжы вузялок!» (с. 128).
Утварэнне формы творнага склону назоў-
нікаў 3-га скланення на ўзор (практ. 215, 
с. 128).
Дапаўненне сказаў тэксту патрэбнымі сло-
вамі. Запіс тэксту. Знаходжанне ў тэксце 
назоўнікаў 3-га скланення, вызначэнне іх 
склону, абазначэнне канчаткаў (практ. 216, 
с. 129).
Знаходжанне сярод прапанаваных назоў-
нікаў сінонімаў. Вызначэнне тыпу скла-
нення назоўнікаў. Дапаўненне сказаў 
назоў нікамі 3-га скланення, вызначэнне іх 
склону, абазначэнне канчаткаў (практ. 217, 
с. 129).
Складанне сказаў з асобных слоў. Вызна-
чэнне склону назоўнікаў 3-га скланен-
ня, абазначэнне іх канчаткаў (практ. 218, 
с. 130)

Практ. 219

42 Скланенне 
назоўнікаў 
у множным 
ліку 

1 Пазнаёміць з асаб лі вас-
цямі скланення на зоў-
нікаў у форме множна-
га ліку; паназіраць за 
залежнасцю канчатка ад 
тыпу скланення назоў-
ніка ў адзіночным ліку; 
пазнаёміць з залежнас-
цю канчаткаў у форме

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Вызначэнне тыпу скланення і ўтварэнне 
формы множнага ліку назоўнікаў. Выдзя-
ленне іх канчаткаў (практ. 220, с. 130).
Аналіз табліцы скланення назоўнікаў множ-
нага ліку. Скланенне назоўнікаў множнага 
ліку з апорай на табліцу (практ. 221, с. 131).
Знаёмства з выпадкамі супадзення форм 
назоўнікаў множнага ліку ў назоўным/

Практ. 225
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вінавальнага склону 
ад лексіка-гра ма тыч-
нага разраду на зоў ні ка 
(адушаўлёны/не аду-
шаўлёны); вучыць вы - 
значаць склон на зоў ні-
каў па пытаннях, кан-
чат ках і сін так січ най 
функцыі;  раз ві  ваць 
ар фа гра фічную піль-
насць, граматычны лад 
маўлення, вуснае звяз-
нае маўленне на ву чэн-
цаў; выхоўваць лю боў 
да роднага краю

вінавальным або родным/вінавальным 
склонах у працэсе аналізу інфармацыі 
рубрыкі «Завяжы вузялок!» (с. 131).
Чытанне сказаў. Вызначэнне сінтаксічных 
функцый назоўнікаў множнага ліку. За-
мацаванне ўмення адрозніваць формы 
назоўнага і вінавальнага склонаў назоўнікаў 
па іх сінтаксічных функцыях (практ. 222,  
с. 132).
Утварэнне формы множнага ліку назоўні-
каў на ўзор. Дапаўненне гэтымі назоўнікамі 
сказаў. Запіс сказаў, графічнае выдзяленне 
ў іх галоўных членаў. Вызначэнне склону 
назоўнікаў множнага ліку, выдзяленне іх 
канчаткаў (практ. 223, с. 132).
Знаёмства з канчаткамі назоўнікаў у форме 
множнага ліку назоўнага склону ў працэсе 
аналізу інфармацыі рубрыкі «Завяжы ву-
зялок!» (с. 132).
Чытанне верша. Гутарка па змесце. Вы-
барачнае спісванне. Вызначэнне склону 
назоўнікаў у форме множнага ліку. Вусныя 
выказванні вучняў пра сваю малую радзіму 
(практ. 224, с. 133).
Знаёмства з правапісам слоўнікавага слова 
гараджане, гука-літарны аналіз яго

43 Родны склон 1 Пазнаёміць з канчаткамі 
назоўнікаў у форме 
множнага ліку родна-
га склону, паназіраць 
за залежнасцю канчат-
ка ад тыпу скланен-
ня назоўніка ў форме 
адзі ночнага ліку, ву-
чыць утвараць форму 
мно жнага ліку родна-
га склону назоўнікаў, 
размяжоўваць формы 
множнага ліку роднага 
і вінавальнага скло наў 
адушаўлёных на зоў ні-
каў; развіваць ар фа гра-
фічную піль насць, гра-
матычны лад маў лення 
навучэнцаў; вы хоў ваць 
культуру маў лення

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Вызначэнне тыпу скланення назоўнікаў. 
Утварэнне формы множнага ліку гэ-
тых назоўнікаў. Групоўка назоўнікаў 
(практ. 226, с. 134).
Вызначэнне склону і канчаткаў назоўнікаў 
у прапанаваных словазлучэннях (практ. 227, 
с. 134).
Знаёмства з канчаткамі назоўнікаў у форме 
множнага ліку роднага склону ў працэсе 
аналізу інфармацыі рубрыкі «Завяжы ву-
зялок!» (с. 134—135).
Утварэнне формы роднага склону множ-
нага ліку назоўнікаў на ўзор (практ. 228, 
с. 135).
Размежаванне форм множнага ліку род-
нага і вінавальнага склонаў адушаўлёных 
назоўнікаў у словазлучэннях шляхам пад-
станоўкі назоўніка 1-га скланення ў форме 
адзіночнага ліку (практ. 229, с. 136).
Знаёмства з правапісам слоўнікавага слова 
секунда, гука-літарны аналіз яго, складан-
не з ім сказа

Практ. 230

44 Давальны 
і творны 
склоны

1 Пазнаёміць з канчаткамі 
назоўнікаў у формах 
множнага ліку даваль-
нага і творнага склонаў, 
вучыць утвараць формы 
множнага ліку даваль-
нага і творнага склонаў 
назоўнікаў; развіваць 
ар фа гра фічную піль-
насць, граматычны лад 
маўлення навучэнцаў; 
выхоўваць культуру 
маў лення, эстэтычныя 
пачуцці

Вучэбны дапаможнік (частка 1).
Вызначэнне склону і канчаткаў назоўнікаў 
у прапанаваных словазлучэннях (практ. 231, 
с. 137).
Знаёмства з канчаткамі назоўнікаў у фор-
ме множнага ліку давальнага і творнага 
склонаў у працэсе аналізу інфармацыі руб-
рыкі «Завяжы вузялок!» (с. 137).
Утварэнне словазлучэнняў па схемах 
(практ. 232, с. 137).
Размежаванне па пытаннях форм множ-
нага ліку давальнага склону і адзіночнага 
ліку творнага склону назоўнікаў у сказах 
(практ. 233, с. 137—138).

Практ. 235
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Чытанне верша. Гутарка па змесце. Выба-
рачнае спісванне. Вызначэнне склону і ліку 
назоўнікаў у сказах (практ. 234, с. 138)

45 Месны склон 1 Пазнаёміць з канчаткамі 
назоўнікаў у форме 
множ нага ліку меснага 
склону, вучыць утва-
раць форму множнага 
ліку меснага склону 
на зоўнікаў; развіваць 
ар фа гра фічную піль-
насць,  граматычны 
лад маўлення, вуснае 
звязнае маўленне на-
вучэнцаў; выхоўваць 
культуру маўлення, лю-
боў да прыроды роднага 
краю

Вучэбны дапаможнік (частка 1).
Вызначэнне склону і канчаткаў назоўнікаў 
у прапанаваных словазлучэннях (практ. 236, 
с. 139).
Знаёмства з канчаткамі назоўнікаў у форме 
множнага ліку меснага склону ў працэсе 
аналізу інфармацыі рубрыкі «Завяжы ву-
зялок!» (с. 140).
Утварэнне словазлучэнняў па схемах. Скла-
данне сказа з адным са словазлучэнняў 
(практ. 237, с. 140).
Вызначэнне формы склону назоўнікаў 
у сказах. Вусныя выказванні вучняў пра 
славутыя азёры Беларусі (практ. 238, 
с. 140).
Чы танне прыказак. Дапаўненне іх на-
зоўнікамі ў форме множнага ліку месна-
га склону. Тлумачэнне сэнсу прыказак. 
Пісьмо па памяці. Вылучэнне канчаткаў 
назоўнікаў множнага ліку меснага склону 
(практ. 239, с. 141). Адказы на абагульня-
ючыя пытанні па тэме

Практ. 240

Прыметнік (12 г, з іх 1 г — на навучальнае сачыненне). Кантрольная работа па тэме — 1, слоўнікавы дыктант — 1

46 Прыметнік. 
Змяненне пры-
мет ні каў па 
родах, ліках 
і склонах

1 Узнавіць веды вучняў 
пра сувязь прыметніка 
з назоўнікам у сказе, 
пра змяненне пры мет ні-
каў па родах і ліках, па-
знаё міць са скланеннем 
пры мет ні каў; за ма цоў-
ваць уменне вы значаць 
род і лік пры мет ні-
каў, ву чыць вызначаць 
склон пры мет ні каў па 
на зоўніках, з якімі яны 
звя заны ў сказе; узба-
гачаць слоўнік вучняў 
назоўнікамі-сінонімамі, 
развіваць граматычны 
лад маўлення; выхоў ваць 
эстэтычныя пачуц ці

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Прыгадванне вучнямі з апорай на схему 
граматычных прымет прыметніка (практ. 1, 
с. 3).
Складанне словазлучэнняў па схеме «пры-
метнік + назоўнік», вызначэнне роду і ліку 
пры мет ні каў у словазлучэннях. Дапаўненне 
сказаў тэксту ўтворанымі сло ва злучэннямі 
(практ. 2, с. 4).
Дапаўненне сказаў прыметнікам зімовы 
ў патрэбнай склонавай форме. Выпісванне 
са сказаў словазлучэнняў з прыметнікам 
зімовы. Вызначэнне склону прыметніка 
ў словазлучэннях па форме склону назоў-
ніка (практ. 3, с. 4).
Аналіз фармулёўкі правіла (с. 5).
Аналіз табліцы скланення прыметніка 
мужчынскага роду адзіночнага ліку. На-
зі ранні за адпаведнасцю канчаткаў пры-
метніка ў розных склонах канчаткам пы-
танняў (практ. 4, с. 5).
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Выба-
рачнае спісванне. Пастаноўка пытанняў ад 
назоўнікаў да залежных пры мет ні каў. Вы-
значэнне роду, ліку і склону пры мет ні каў 
у словазлучэннях (практ. 5, с. 6). 
Адпрацоўка хуткага і пра віль нага чытання 
скорагаворкі. Пісьмо па памяці. Вызначэн-
не роду, ліку і склону прыметніка ў скорага-
ворцы (практ. 6, с. 7).
Дапаўненне сказаў прыметнікамі, якія па-
дыходзяць па сэнсе. Вызначэнне ліку, ро-
ду і склону прыметнікаў у сказах (практ. 7, 
с. 7)

Практ. 8
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47 Скланенне 
пры мет ні-
каў у формах 
мужчынскага 
і ніякага роду. 
Канчаткі 
прыметнікаў  
у назоўным 
і вінавальным 
склонах

1 Пазнаёміць з асаб лі-
вас  цямі  скланення 
пры мет ні каў у формах 
мужчынскага і ніякага 
роду; паназіраць за за-
лежнасцю канчатка ад 
тыпу асновы, націску 
і ад таго, назоўнік якога 
лексіка-граматычнага 
раз раду (адушаўлёны/ 
неадушаўлёны) паясня-
ецца прыметнікам; ву-
чыць утвараць формы 
назоўнага і вінавальнага 
склонаў мужчынскага 
і ніякага роду пры мет-
ні каў, вызначаць склон 
пры мет ні каў па пы тан-
нях, канчатках і сін-
таксічнай функцыі; раз-
віваць ар фа гра фіч ную 
піль насць, граматычны 
лад маўлення на ву чэн-
цаў; выхоўваць жа данне 
захоўваць народныя 
тра дыцыі

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Аналіз табліцы скланення пры мет ні каў 
у формах мужчынскага і ніякага роду (с. 8).
Спісванне і сінтаксічны разбор сказаў. Вы-
значэнне склону і характарыстыка апош-
няга гука асновы пры мет ні каў. Вызначэн-
не націску ў прыметніках, абазначэнне іх 
канчаткаў (практ. 10, с. 9).
Знаёмства з выпадкамі супадзення форм 
назоўнага і вінавальнага склонаў мужчын-
скага і ніякага роду пры мет ні каў у працэсе 
аналізу інфармацыі рубрыкі «Завяжы ву-
зялок!» (с. 9).
Чытанне народнай песні. Гутарка па змес-
це. Спісванне. Дапісванне канчаткаў пры-
мет ні каў, ужытых у форме вінавальнага 
склону. Вызначэнне формы роду пры мет-
ні каў у песні. Спяванне народнай песні 
(практ. 11, с. 10).
Чытанне і разгадванне загадкі. Спісванне. 
Дапісванне канчаткаў пры мет ні каў. Вызна-
чэнне форм роду, ліку і склону пры мет ні каў 
у загадцы. Вусныя выказванні вучняў пра 
вырабы з лёну, вытворчасць якіх наладжана 
ў Беларусі (практ. 12, с. 10).
Складанне па падказках алгарытму вы-
значэння канчаткаў пры мет ні каў у сказе 
(практ. 13, с. 11)

Практ. 14

48 Канчаткі 
прыметнікаў 
у родным 
склоне

1 Пазнаёміць з канчаткамі 
пры мет ні каў у форме 
роднага склону муж-
чынскага і ніякага роду, 
паназіраць за залеж на-
сцю канчатка ад на ціс-
ку і тыпу асновы, па-
знаё міць з выпадкамі 
су падзення форм род-
нага і вінавальнага 
скло наў мужчынскага 
роду пры мет ні каў; ву-
чыць утвараць форму 
роднага скло ну пры-
мет ні каў у формах муж-
чынскага і ніякага ро ду, 
вызначаць склон пры-
мет ні каў па пытаннях, 
канчатках і склоне на-
зоўніка, які паясняец ца 
прыметнікам; узбага-
чаць слоўнік наву чэн-
цаў прыказкамі, пры-
метнікамі-антоні ма мі, 
раз віваць ар фа гра фіч-
ную піль насць, грама-
тычны лад маўлення 
навучэнцаў; выхоўваць 
культуру маўлення

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Чытанне прыказак, тлумачэнне іх сэнсу. 
Спісванне. Вызначэнне склону і характа-
рыстыка апошняга гука асновы пры мет-
ні каў. Вызначэнне націску ў прыметніках, 
абазначэнне іх канчаткаў (практ. 15, с. 12).
Знаёмства з канчаткамі пры мет ні каў у фор-
ме роднага склону мужчынскага і ніякага 
роду ў працэсе аналізу інфармацыі рубрыкі 
«Завяжы вузялок!» (с. 12).
Падбор назоўнікаў, вымаўленне якіх ад-
розніваецца адным гукам. Спалучэнне на-
зоўнікаў з прапанаванымі прыметнікамі. 
Дапаўненне сказаў утворанымі спалу чэн-
нямі слоў. Вызначэнне форм роду і склону 
пры мет ні каў у сказах (практ. 16, с. 12).
Знаёмства з выпадкамі супадзення форм 
роднага і вінавальнага склонаў мужчын-
скага роду пры мет ні каў у працэсе аналізу 
інфармацыі рубрыкі «Завяжы вузялок!» 
(с. 13).
Замена пры мет ні каў у словазлучэннях на 
су працьлеглыя па значэнні. Дапаўненне 
сказаў словазлучэннямі, якія падыходзяць 
па сэнсе. Вызначэнне форм роду і склону 
пры мет ні каў у сказах (практ. 17, с. 13).
Складанне і запіс словазлучэнняў. Вы-
значэнне форм роду і склону пры мет ні каў 
у словазлучэннях. Абазначэнне канчаткаў 
пры мет ні каў (практ. 18, с. 13).
Знаёмства з правапісам слоўнікавага слова 
памочнік, гука-літарны аналіз яго, скла-
данне з ім словазлучэння, сказа

Практ. 19
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49 Канчаткі 
прыметнікаў 
у давальным 
склоне

1 Пазнаёміць з канчаткамі 
пры мет ні каў у форме 
давальнага склону муж-
чынскага і ніякага роду, 
паназіраць за залеж-
насцю канчатка ад на-
ціску і тыпу асновы, 
ву чыць утвараць фор-
му давальнага склону 
мужчынскага і ніякага 
роду пры мет ні каў, вы-
значаць склон пры-
мет ні каў па пытаннях, 
кан чатках і склоне на-
зоў ніка, які паясняец ца 
прыметнікам; узбага-
чаць слоўнік наву чэн цаў 
прыказкамі, пры мет-
нікамі-антоні ма мі, раз-
віваць ар фа гра фіч ную 
піль насць, граматыч ны 
лад маўлення, вуснае 
звяз нае маўленне на-
вучэнцаў; выхоўваць до-
б ра зычлівыя адносіны 
паміж аднакласнікамі

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Чытанне прыказак, тлумачэнне іх сэнсу. 
Спісванне. Вызначэнне склону і характа-
рыстыка апошняга гука асновы пры мет-
ні каў. Вызначэнне націску ў прыметніках, 
абазначэнне іх канчаткаў (практ. 20, с. 14).
Знаёмства з канчаткамі пры мет ні каў 
у форме давальнага склону мужчынскага 
і ніякага роду ў працэсе аналізу інфармацыі 
рубрыкі «Завяжы вузялок!» (с. 14).
Чытанне скорагаворкі. Адпрацоўка пра-
віль нага і хуткага вымаўлення яе. Знахо-
джанне ў скорагаворцы прыметніка ў фор-
ме давальнага склону, выпісванне яго разам 
з назоўнікам, які паясняецца прыметнікам. 
Выдзяленне канчатка прыметніка. Падбор 
прыметнікаў, пры дапамозе якіх можна 
апісаць вецер (практ. 21, с. 15).
Вызначэнне форм роду і склону пры мет-
ні каў у словазлучэннях (практ. 22, с. 15). 
Замена пры мет ні каў у словазлучэннях 
на супрацьлег лыя па значэнні. Дапаўненне 
сказаў сло вазлучэннямі, якія падыходзяць 
па сэнсе. Выдзяленне канчаткаў пры мет ні-
каў у форме давальнага склону (практ. 23, 
с. 16).
Складанне вуснага разважання пра пра-
вапіс канчаткаў пры мет ні каў у форме да-
вальнага склону мужчынскага і ніякага 
роду (практ. 24, с. 16)

Практ. 25

50 Канчаткі 
прыметнікаў 
у творным 
і месным 
склонах

1 Пазнаёміць з супадзен-
нем форм творнага 
і мес нага склонаў муж-
чынскага і ніякага роду 
пры мет ні каў; паназіраць 
за залежнасцю канчат-
ка ад тыпу асновы, ву-
чыць утвараць фор-
мы творнага і меснага 
скло наў мужчынскага 
і ніякага роду пры мет-
ні каў, вызначаць склон 
пры мет ні каў па пытан-
нях, канчатках і склоне 
на зоўніка, які паясня-
ецца прыметнікам; уз-
багачаць слоўнік наву-
чэнцаў прыказкамі, пры-
метнікамі-ан то німамі, 
раз віваць ар фа гра фіч-
ную піль насць, грама-
тычны лад маўлення 
на вучэнцаў; выхоўваць 
культуру маўлення

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Адпрацоўка хуткага і пра віль нага чытан-
ня скорагаворак. Спісванне, знаходжанне 
ў сказах пры мет ні каў у форме творнага 
склону. Характарыстыка апошняга гука 
асновы пры мет ні каў, абазначэнне іх кан-
чаткаў (практ. 26, с. 17).
Чытанне прыказак, тлумачэнне іх сэнсу. 
Вызначэнне склону выдзеленых пры мет-
ні каў. Вылучэнне іх канчаткаў (практ. 27, 
с. 17).
Знаёмства з супадзеннем форм пры мет ні-
каў мужчынскага і ніякага роду творнага 
і меснага склону, з іх канчаткамі ў працэсе 
аналізу інфармацыі рубрыкі «Завяжы ву-
зялок!» (с. 17).
Размежаванне форм творнага і меснага 
склонаў пры мет ні каў у словазлучэннях. 
Выдзяленне канчаткаў пры мет ні каў. Скла-
данне сказа з адным са словазлучэнняў 
(практ. 28, с. 18).
Замена пры мет ні каў у словазлучэннях 
на супрацьлеглыя па значэнні. Дапаўненне 
сказаў утворанымі словазлучэннямі. Вы-
значэнне форм роду і склону пры мет ні каў 
у сказах (практ. 29, с. 18).
Складанне вуснага разважання пра пра-
вапіс канчаткаў пры мет ні каў у формах 
творнага і меснага склонаў мужчынскага 
роду (практ. 30, с. 18)

Практ. 31
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51 Скланенне 
пры мет ні-
каў жаночага 
роду. Канчаткі 
прыметнікаў 
у назоўным 
склоне

1 Пазнаёміць з асаб лі вас -
цямі скланення пры мет-
ні каў у форме жаночага 
роду; паназіраць за за-
лежнасцю канчатка ад 
тыпу асновы і ад націску; 
вучыць адрозніваць 
фор мы назоўнага скло-
ну жаночага і ніякага 
роду пры мет ні каў па 
пытаннях і канчатках, 
вызначаць склон пры-
мет ні каў па пытаннях 
і канчатках; развіваць 
ар фа гра фічную піль-
насць, граматычны лад 
маў лення, кемлівасць 
навучэнцаў; выхоўваць 
любоў да прыроды

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Аналіз табліцы скланення пры мет ні каў 
у форме жаночага роду (практ. 32, с. 19).
Знаходжанне ў тэксце пры мет ні каў у фор-
ме жаночага роду, вызначэнне іх склону. Вы-
барачнае спісванне сказаў з прыметнікамі 
ў форме жаночага роду назоўнага склону 
(практ. 33, с. 20).
Знаёмства з канчаткамі пры мет ні каў у фор-
ме жаночага роду назоўнага склону ў пра-
цэсе аналізу інфармацыі рубрыкі «Завяжы 
вузялок!» (с. 20).
Чытанне і разгадванне загадкі. Спісванне. 
Дапісванне канчаткаў пры мет ні каў. Вызна-
чэнне форм роду, ліку і склону пры мет ні каў 
у загадцы. Тлумачэнне вучнямі значэння 
слоў-амонімаў (практ. 34, с. 20).
Чытанне і разгадванне загадак. Знахо джанне 
ў іх пры мет ні каў. Вызначэнне роду пры мет-
ні каў. Выбарачнае спісванне. Аба значэнне 
канчаткаў прыметнікаў у форме жаночага 
роду назоўнага склону (практ. 35, с. 21).
Вызначэнне роду пры мет ні каў у словазлу-
чэннях. Размежаванне форм ніякага і жа-
ночага роду назоўнага склону пры мет ні-
каў. Групоўка словазлучэнняў. Дапісванне 
канчаткаў пры мет ні каў у формах жаночага 
і ніякага роду назоўнага склону (практ. 36, 
с. 22).
Знаёмства з правапісам слоўнікавага слова 
ззяць, гука-літарны аналіз яго, складанне 
з ім словазлучэння, сказа

Практ. 37

52 Канчаткі 
прыметнікаў 
у родным, 
давальным, 
творным 
і месным 
склонах

1 Пазнаёміць з супадзен-
нем форм роднага, да-
вальнага, творнага і мес-
нага склонаў жаночага 
роду пры мет ні каў; па-
назіраць за залежнасцю 
канчатка ад тыпу асновы 
і ад націску, вучыць ут-
вараць формы роднага, 
давальнага, творнага 
і меснага склонаў жа-
ночага роду пры мет ні-
каў, вызначаць склон 
пры мет ні каў па пытан-
нях, канчатках і склоне 
назоўніка, які паяс-
няецца прыметнікам; 
развіваць ар фа гра фіч-
ную піль насць, грама-
тычны лад маўлення 
на ву чэнцаў; выхоўваць 
любоў да прыроды

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Дапаўненне сказаў словазлучэннем цёплая 
сухая ранняя вясна ў родным, давальным, 
творным і месным склонах. 
Характарыстыка апошняга гука асновы 
пры мет ні каў, вызначэнне ў іх націску, аба-
значэнне канчаткаў (практ. 38, с. 23).
Знаёмства з супадзеннем форм пры мет-
ні каў жаночага роду роднага, давальнага, 
творнага і меснага склонаў, з іх канчаткамі 
ў працэсе аналізу інфармацыі рубрыкі «За-
вяжы вузялок!» (с. 23).
Чытанне і разгадванне загадак. Выбарачнае 
спісванне словазлучэнняў «прыметнік + 
назоўнік». Вызначэнне роду і склону пры-
мет ні каў у словазлучэннях (практ. 39, с. 24).
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Вызна-
чэнне тыпу тэксту. Выбарачнае спісванне 
словазлучэнняў «прыметнік + назоўнік». 
Дапісванне канчаткаў пры мет ні каў. Вы-
значэнне роду і склону пры мет ні каў у сло-
вазлучэннях. Знаходжанне ў тэксце сказа 
з аднароднымі членамі. Вызначэнне су вязі 
слоў у ім па пытаннях (практ. 40, с. 24—25).  
Чытанне верша. Гутарка па змесце. Дапісван-
не патрэбных прыметнікаў у словазлучэн-
ні. Вызначэнне роду і склону прыметнікаў  
у словазлучэннях (практ. 41, с. 25).
Знаёмства з канчаткамі прыметнікаў у фор-
ме жаночага роду творнага склону ў працэ-

Практ. 43
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се аналізу інфармацыі рубрыкі «Завяжы 
вузялок!» (с. 25).
Дапаўненне словазлучэнняў назоўнікамі 
і прыметнікамі ў патрэбных склонах. Вы-
значэнне склону пры мет ні каў, выдзяленне 
іх канчаткаў. Складанне сказа з адным сло-
вазлучэннем (практ. 42, с. 26)

53 Канчаткі 
прыметнікаў 
у вінавальным 
склоне

1 Пазнаёміць з канчаткамі 
пры мет ні каў у форме 
вінавальнага склону жа-
ночага роду, паназіраць 
за залежнасцю канчатка 
ад тыпу асновы, вучыць 
утвараць форму ві на-
вальнага склону жа но-
чага роду пры мет ні каў, 
размяжоўваць фор мы 
вінавальнага і твор на га 
склонаў жано чага ро-
ду; узбагачаць слоў нік 
навучэнцаў пры мет-
нікамі-сіно ні ма мі, раз-
віваць ар фа гра фіч ную 
піль насць, граматыч-
ны лад маўлення, вус-
нае звязнае маўленне 
навучэнцаў; выхоўваць 
эстэтычныя пачуцці

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Вызначэнне роду і склону, абазначэнне 
канчаткаў пры мет ні каў у словазлучэннях 
(практ. 44, с. 27).
Знаёмства з канчаткамі пры мет ні каў 
у фор ме жаночага роду вінавальнага скло-
ну ў працэсе аналізу інфармацыі рубрыкі 
«Завяжы вузялок!» (с. 26).
Падбор назоўнікаў, вымаўленне якіх ад-
роз ніваецца адным гукам. Спалучэнне 
назоўнікаў з прапанаванымі прыметнікамі. 
Дапаўненне сказаў утворанымі спа лу-
чэннямі слоў. Запіс сказаў. Вызначэнне 
склону пры мет ні каў у форме жаночага 
роду, абазначэнне іх канчаткаў (практ. 45, 
с. 27—28).
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Падбор 
загалоўка да тэксту. Выбарачнае спісванне 
назоўнікаў жаночага роду з залежнымі 
прыметнікамі. Пастаноўка пытанняў ад 
назоўнікаў да пры мет ні каў. Дапісванне 
канчаткаў пры мет ні каў. Вызначэнне скло-
ну пры мет ні каў у словазлучэннях. Вылу-
чэнне ў тэксце пры мет ні каў і дзеясловаў, 
якія дапамагаюць апісаць ноч. Стварэнне 
вучнямі ўласнага апісання летняй ночы 
з апорай на прачытаны тэкст і ілюстрацыю 
(практ. 46, с. 28—29).
Дапаўненне прыказак прыметнікамі 
ў патрэбнай форме. Вызначэнне склону 
прыметнікаў, абазначэнне іх канчаткаў 
(практ. 47, с. 29)

Практ. 48

54 Скланенне 
прыметнікаў 
множнага 
ліку. Канчаткі 
прыметнікаў 
у назоўным 
і вінавальным 
склонах

1 Пазнаёміць з асаб лі вас -
цямі скланення пры мет-
ні каў у форме множнага 
ліку; паназіраць за за-
лежнасцю канчатка ад 
тыпу асновы, націску 
і ад таго, назоўнік якога 
лексіка-граматычнага 
разраду (адушаўлёны/ 
неадушаўлёны) паясня-
ецца прыметнікам; ву-
чыць утвараць формы 
назоўнага і вінавальнага 
склонаў пры мет ні каў 
у форме множнага ліку, 
вызначаць склон пры-
мет ні каў па пытаннях, 
канчатках і сінтаксічнай 
функцыі; развіваць ар - 
фа гра фіч ную піль насць, 
граматычны лад маў лен - 
ня навучэнцаў; вы хоў-
ваць любоў да пры роды 

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Аналіз табліцы скланення пры мет ні каў 
у форме множнага ліку (практ. 49, с. 30).
Спісванне і сінтаксічны разбор сказаў. Вы-
значэнне склону пры мет ні каў, абазначэнне 
іх канчаткаў (практ. 50, с. 30—31).
Знаёмства з выпадкамі супадзення форм 
назоўнага і вінавальнага склонаў пры мет-
ні каў у форме множнага ліку ў працэсе 
аналізу інфармацыі рубрыкі «Завяжы ву-
зялок!» (с. 31).
Чытанне верша. Гутарка па змесце. Выба-
рачнае спісванне. Вызначэнне склону пры-
мет ні каў у форме множнага ліку (практ. 51, 
с. 31).
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Выба-
рачнае спісванне. Вызначэнне ліку і склону 
пры мет ні каў, дапісванне іх канчаткаў.
Вусныя выказванні вучняў пра правілы 
збору грыбоў (практ. 52, с. 32)

Практ. 53
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55 Канчаткі 
прыметнікаў 
у родным 
і месным 
склонах

1 Пазнаёміць з канчаткамі 
пры мет ні каў у формах 
множнага ліку родна-
га і меснага склонаў, 
паназіраць за залежна-
сцю канчатка ад тыпу 
ас новы, пазнаёміць з вы-
падкамі супадзення фор-
мы вінавальнага склону 
множнага ліку пры мет-
ні каў з формамі род-
нага і меснага скло наў; 
вучыць утвараць формы 
множнага лі ку роднага, 
меснага і ві навальнага 
склонаў пры мет ні каў, 
вызначаць склон пры-
мет ні каў па пытаннях, 
кан чатках і склоне на-
зоў ні ка, які паясняецца 
пры метнікам; развіваць 
ар фа гра фічную піль-
насць, граматычны лад 
маўлення навучэнцаў; 
выхоўваць жаданне за-
хоў ваць народныя тра-
дыцыі

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Вызначэнне склону, абазначэнне канчаткаў 
пры мет ні каў у сказах. Вылучэнне выпадкаў 
супадзення формы вінавальнага склону 
множнага ліку пры мет ні каў з формамі 
роднага і меснага склонаў (практ. 54, с. 33).
Знаёмства з канчаткамі пры мет ні каў у фор-
ме множнага ліку роднага і меснага склонаў 
у працэсе аналізу інфармацыі рубрыкі «За-
вяжы вузялок!» (с. 33).
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Вы-
барачнае спісванне. Пастаноўка ў сказах 
патрэбных знакаў прыпынку. Вызначэнне 
склону пры мет ні каў у форме множнага 
ліку, графічнае абазначэнне іх канчаткаў. 
Вусныя выказванні вучняў пра казачных 
істот, якіх шанавалі нашы продкі (практ. 55, 
с. 34).
Дапаўненне словазлучэнняў назоўнікамі 
і прыметнікамі ў патрэбным склоне. Вызна-
чэнне склону пры мет ні каў у форме множ-
нага ліку (практ. 56, с. 35).
Знаёмства з правапісам слоўнікавага сло-
ва вуліца, гука-літарны аналіз яго, падбор 
аднакаранёвых слоў

Практ. 59

56 Навучальнае 
сачыненне

1 Адпрацоўваць уменне 
вызначаць тып тэксту, 
падбіраць загаловак да 
тэксту, складаць тэкст-
апавяданне па серыі 
сю жэтных малюнкаў 
і апор ных словазлучэн-
нях; уз багачаць слоўнік 
вуч няў вобразна-вы-
яўленчымі сродкамі мо-
вы, развіваць звязнае 
пісь мовае маўленне; 
вы хоў ваць клапатлівыя 
ад но сіны да сваякоў 
і сяброў

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Разгляд малюнкаў, вызначэнне тэмы буду-
чага сачынення. 
Вызначэнне тыпу тэксту, які будзе стварац-
ца на ўроку. Падбор загалоўка да яго.
Чытанне апорных словазлучэнняў. Вызна-
чэнне ліку і склону пры мет ні каў у слова-
злучэннях.
Вызначэнне зместу той часткі тэксту, якая 
будзе адпавядаць першаму (другому, трэ-
цяму, чацвёртаму) малюнку. Суаднясенне 
апорных словазлучэнняў з часткамі тэксту.
Складанне пісьмовага сачынення па серыі 
ма люнкаў і апорных словазлучэннях 
(практ. 57, с. 35)

57 Канчаткі 
прыметнікаў 
у давальным 
і творным 
склонах

1 Пазнаёміць з канчаткамі 
пры мет ні каў у форме 
множнага ліку даваль-
нага і творнага склонаў, 
паназіраць за залежнас-
цю канчатка ад тыпу ас-
новы; вучыць утвараць 
формы множнага ліку 
давальнага і творнага 
склонаў пры мет ні каў, 
вызначаць склон пры-
мет ні каў па пытаннях, 
канчатках і склоне на-
зоў ніка, які паясняец ца 
прыметнікам; узба га-
чаць слоўнік наву чэн цаў 
прыказкамі, развіваць 
ар фа гра фічную піль-
насць, граматычны лад 
маўлення, кемлівасць 
вучняў; выхоўваць міра- 

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Аналіз творчых работ (сачыненняў) наву-
чэнцаў.
Спісванне. Вызначэнне склону, абазначэнне 
канчаткаў пры мет ні каў у сказах (практ. 60, 
с. 36—37).
Знаёмства з канчаткамі пры мет ні каў у фор-
ме множнага ліку давальнага склону ў пра-
цэсе аналізу інфармацыі рубрыкі «Завяжы 
вузялок!» (с. 37).
Чытанне верша. Гутарка па змесце. Выба-
рачнае спісванне назоўнікаў з залежнымі 
прыметнікамі (практ. 61, с. 37).
Размежаванне па пытаннях форм множ-
нага ліку давальнага склону і адзіночнага 
ліку творнага склону пры мет ні каў у сказах. 
Групоўка словазлучэнняў. Вызначэнне ліку 
і склону, дапісванне канчаткаў пры мет ні каў 
(практ. 63, с. 38).
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Выба-
рачнае спісванне. Вызначэнне склону пры-

Практ. 71
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любнасць, лю боў да пры-
роды

мет ні каў у форме множнага ліку ў ска-
зах, абазначэнне іх канчаткаў (практ. 65, 
с. 38—39).
Знаёмства з канчаткамі пры мет ні каў у фор-
ме множнага ліку творнага склону ў працэ-
се аналізу інфармацыі рубрыкі «Завяжы 
вузялок!» (с. 39). 
Чытанне і разгадванне загадкі. Запіс 
сказа, дапісванне канчатка прыметніка 
ў форме множнага ліку. Вызначэнне скло-
ну прыметніка, выдзяленне яго канчатка 
(практ. 66, с. 39).
Групоўка словазлучэнняў. Дапісванне 
канчаткаў пры мет ні каў у словазлучэннях. 
Вызначэнне форм склону і ліку пры мет-
ні каў. Размежаванне форм адзіночнага 
і множнага ліку творнага склону пры мет-
ні каў (практ. 67, с. 40).
Чытанне тэксту. Дапаўненне сказаў пры-
метнікамі ў патрэбным склоне. Выпісванне 
з тэксту пры мет ні каў у форме множнага 
ліку разам з назоўнікамі, якія паясняюцца 
прыметнікамі. Выдзяленне канчаткаў пры-
мет ні каў, вызначэнне іх склону (практ. 69, 
с. 40—41). 
Адказы на абагульняючыя пытанні па тэме 
(с. 42—43).
Знаёмства з правапісам слоўнікавага слова 
цвісці, гука-літарны аналіз яго, падбор ад-
накаранёвых слоў

Займеннік (5 г)

58 Займеннік як 
часціна мовы

1 Даць агульнае ўяўленне 
пра займеннік як часціну 
мовы, яго ролю ў тэкс-
це, вучыць знаходзіць 
займеннікі ў сказах, рэ-
дагаваць тэксты з выка-
рыстаннем займеннікаў; 
узбагачаць слоўнік на-
вучэнцаў граматычнай 
тэрміналогіяй, развіваць 
лагічнае мысленне, вус-
нае звязнае маўленне 
навучэнцаў; выхоўваць 
культуру маўлення, кла-
патлівыя адносіны да 
прыроды

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Чытанне сказаў. Назіранні за значэннем 
займеннікаў у сказах з апорай на сюжэтныя 
малюнкі. Вусныя выказванні навучэнцаў 
пра традыцыі сваёй школы (практ. 72, 
с. 44—45).
Аналіз фармулёўкі правіла (с. 45).
Знаёмства з сінтаксічнай роляй займенніка 
ў працэсе аналізу інфармацыі рубрыкі «За-
вяжы вузялок!» (с. 45).
Чытанне верша. Гутарка па змесце. Выба-
рачнае спісванне. Знаходжанне і графічнае 
выдзяленне ў сказе займеннікаў (практ. 74, 
с. 46).
Рэдагаванне тэксту з выкарыстаннем зай-
меннікаў. Падзел тэксту на часткі. Выба-
рачнае спісванне часткі тэксту. Знаходжан-
не і графічнае выдзяленне ў сказах зай-
меннікаў. Знаходжанне ў запісанай част-
цы тэксту сказа з аднароднымі членамі. 
Графічнае выдзяленне ў ім галоўных членаў 
(практ. 75, с. 46—47).
Замена займеннікаў у прыказках патрэб-
нымі назоўнікамі. Тлумачэнне сэнсу 
прыказак. Запіс адной прыказкі на выбар 
(практ. 76, с. 47).
Знаёмства з правапісам слоўнікавага слова 
дэлегацыя, гука-літарны аналіз яго, скла-
данне з ім сказа 

Практ. 77
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59 Займеннікі 1,  
2, 3-й асобы 
адзіночнага 
і множнага ліку

1 Пазнаёміць з асабовымі 
займеннікамі 1, 2, 3-й асо-
бы адзі ноч на га і множ-
нага лі ку, з фор мамі роду 
зай мен нікаў 3-й асобы 
адзіночнага ліку; вучыць 
вызначаць асобу, лік, род 
аса бо вых займеннікаў; 
уз ба гачаць слоўнік вуч-
няў антонімамі, раз ві ваць 
граматычны лад маў лен-
ня, лагічнае мыс ленне 
навучэнцаў; вы хоў ваць 
культуру маў лення

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Чытанне тэксту. Назіранні за роляй і зна-
чэннем асабовых займеннікаў у тэксце 
(практ. 78, с. 48—49).
Знаёмства з асабовымі займеннікамі 1, 2,  
3-й асобы ў працэсе аналізу інфармацыі 
рубрыкі «Завяжы вузялок!» (с. 49).
Дапаўненне сказаў асабовымі займенніка мі 
(практ. 79, с. 49—50).
Знаёмства з асабовымі займеннікамі адзі-
ночнага і множнага ліку ў працэсе аналізу 
інфармацыі рубрыкі «Завяжы вузялок!» 
(с. 50).
Дапаўненне сказаў асабовымі займеннікамі 
3-й асобы адзіночнага ліку (практ. 80, с. 50).
Знаёмства з формамі роду асабовых зай-
меннікаў 3-й асобы адзіночнага ліку ў пра-
цэсе аналізу інфармацыі рубрыкі «Завяжы 
вузялок!» (с. 50).
Чытанне і разгадванне загадак. Запіс ад-
гадак-антонімаў. Выбарачнае спісванне 
займеннікаў 3-й асобы. Вызначэнне іх ліку 
і роду (практ. 81, с. 51).
Дапаўненне жарту асабовымі займеннікамі, 
вызначэнне іх асобы і ліку (практ. 82, с. 51).
Знаёмства з правапісам слоўнікавага слова 
чацвёрты, гука-літарны аналіз яго, скла-
данне з ім сказа

Практ. 83

60 Скланенне 
займеннікаў 
1-й асобы

1 Пазнаёміць са скланен-
нем займеннікаў 1-й 
асо бы, іх склонавымі 
фор мамі, з правапісам 
прыназоўнікаў з зай мен-
нікамі; вучыць вызна-
чаць склон займеннікаў, 
утвараць склонавыя 
фор мы займеннікаў 
1-й асобы, ужываць іх 
у сказах, правільна пі-
саць прыназоўнікі з аса-
бовымі займенні камі; 
раз віваць ар фа гра фіч-
ную піль насць, грама-
тычны лад маўлення, 
вуснае звязнае маўленне 
на вучэнцаў; выхоўваць 
здаровы лад жыцця

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Чытанне сказаў. Дапаўненне іх рознымі 
формамі асабовага займенніка я (практ. 84, 
с. 52).
Аналіз табліцы скланення займеннікаў 
1-й асобы (практ. 85, с. 52).
Знаёмства са скланеннем асабовых займен-
нікаў у працэсе аналізу інфармацыі рубрыкі 
«Завяжы вузялок!» (с. 52).
Аналіз фармулёўкі правіла (с. 53).
Вызначэнне склону займенніка я ў сказах. 
Вызначэнне роду, ліку і склону пры мет- 
 нікаў у сказах. Вусныя выказванні наву-
чэн цаў пра вядомых беларускіх плыўцоў 
(практ. 86, с. 53).
Дапаўненне словазлучэнняў патрэбнай 
склонавай формай займенніка мы. Вызна-
чэнне склону займенніка ў словазлучэннях. 
Складанне сказа з адным словазлучэннем 
на выбар (практ. 87, с. 53).
Размежаванне форм роднага і вінавальнага 
склонаў займеннікаў я, мы ў сказах шля-
хам падстаноўкі назоўніка 1-га скланення 
ў форме адзіночнага ліку (практ. 88, с. 54).
Знаёмства з правапісам слоўнікавага сло-
ва услых, гука-літарны аналіз яго, падбор 
аднакаранёвых слоў, складанне з імі сказаў

Практ. 89

61 Скланенне 
займеннікаў 
2-й асобы

1 Пазнаёміць са скланен-
нем займеннікаў 2-й 
асо бы, іх склонавымі 
фор мамі, з сінтаксічнай 
функцыяй займеннікаў 
у сказах; вучыць вызна-

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Чытанне сказаў. Дапаўненне іх рознымі 
формамі асабовага займенніка ты (практ. 90, 
с. 55).
Аналіз табліцы скланення займеннікаў 
2-й асобы (практ. 91, с. 55).

Практ. 96

© НМУ «Нацыянальны інстытут адукацыі», 2018 
© ТДА «Аверсэв», 2018

      www.adu.by 
www.aversev.by



31

Працяг

1 2 3 4 5 6

чаць склон займеннікаў, 
утвараць склонавыя 
фор мы займеннікаў 2-й 
асобы, ужываць іх у ска-
зах; ужываць займеннік 
Вы і яго формы пры 
вет лівым вусным і пісь-
мо вым звароце да не-
знаё мых або старэйшых 
лю дзей; развіваць ар фа-
гра фічную піль насць, 
гра матычны лад маў-
лен ня, пісьмовае звяз нае 
маў  ленне наву чэнцаў; 
вы хоўваць культуру 
маў лення

Знаёмства з сінтаксічнай функцыяй асабо-
вых займеннікаў у працэсе аналізу інфар-
мацыі рубрыкі «Завяжы вузялок!» (с. 55).
Аналіз фармулёўкі правіла.
Чытанне верша. Гутарка па змесце. Вызна-
чэнне склону займенніка ты ў сказах. Вус-
ныя звязныя выказванні вучняў пра свой 
родны горад (пасёлак, вёску) (практ. 92, 
с. 56).
Вы значэнне склону займенніка вы ў пы-
тальных сказах. Вусныя адказы на пытанні. 
Запіс трох сказаў на выбар (практ. 93, с. 56).
Знаёмства з правілам ужывання займенніка 
Вы і яго форм пры ветлівым вусным і пісь-
мовым звароце да незнаёмых або старэй-
шых людзей у працэсе аналізу інфар ма цыі 
рубрыкі «Завяжы вузялок!» (с. 57).
Складанне пісьмовага запрашэння для 
настаўніка на выпускны ранішнік (практ. 94, 
с. 57).
Дапаўненне словазлучэнняў патрэбнай 
склонавай формай займенніка ты. Вызна-
чэнне склону займенніка ў словазлучэннях. 
Складанне сказа з адным словазлучэннем 
на выбар (практ. 95, с. 57)

62 Скланенне 
займеннікаў 
3-й асобы

1 Пазнаёміць са скланен-
нем займеннікаў 3-й асо-
бы, іх склонавымі фор-
мамі; вучыць вызначаць 
склон займеннікаў, ут-
вараць склонавыя фор-
мы займеннікаў 3-й асо-
бы, ужываць іх у сказах, 
адпрацоўваць умен не 
правільна пі саць пры-
назоўнікі з аса бо вымі 
займенні ка мі; раз віваць 
ар фа гра фіч ную піль-
насць, лагіч нае мыслен-
не, грама тыч ны лад 
маў лення на вучэнцаў; 
вы хоўваць шчы расць 
і праў дзівасць

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Аналіз табліцы скланення займеннікаў 3-й 
асобы (практ. 97, с. 58—59).
Дапаўненне загадкі патрэбнымі формамі 
займенніка яна. Складанне з асобных 
літар слова-адгадкі. Вызначэнне склону 
займенніка яна ў сказах (практ. 98, с. 59).
Дапаўненне словазлучэнняў патрэбнымі 
склонавымі формамі займеннікаў 3-й асо-
бы. Вызначэнне роду, ліку і склону зай мен-
нікаў у словазлучэннях (практ. 99, с. 59).
Знаходжанне лішняга слова ў кожнай гру-
пе склонавых форм займеннікаў 3-й асобы 
(практ. 100, с. 60).
Дапаўненне сказаў патрэбнымі склонавымі 
формамі займеннікаў 3-й асобы. Тлумачэн-
не правапісу выдзеленых літар. Выбарачнае 
спісванне. Вызначэнне роду, ліку і склону 
займеннікаў у запісаных сказах (практ. 101, 
с. 60).
Прыгадванне склонавых форм асабовых 
займеннікаў. Складанне «лесвіц» займен-
нікаў (практ. 102, с. 60). 
Дапаўненне тэксту асабовымі займеннікамі 
(практ. 103, с. 61).
Адказы на абагульняючыя пытанні па тэме 
(с. 62—63)

Практ. 104

Дзеяслоў (18 г, з іх 1 г — на навучальны пераказ). Кантрольная работа па тэме — 1, кантрольны слоўнікавы дыктант — 1

63 Змяненне 
дзеясловаў па 
часах і ліках

1 Узнавіць веды вучняў 
пра змяненне дзея сло-
ваў па часах і ліках; зама-
цоўваць уменне вызна-
чаць час і лік дзеясловаў; 
узбагачаць слоўнік фра-
зеалагізмамі, разві ваць

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Прыгадванне вучнямі з апорай на схему 
граматычных прымет дзеяслова (с. 64).
Чытанне тэксту. Знаходжанне ў ім дзея-
словаў, вызначэнне іх часу і ліку. Замена 
форм цяперашняга часу дзеясловаў на фор-
мы прошлага або будучага часу. Запіс зме-

Практ. 109
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граматычны лад маў лен-
ня вучняў; вы хоў ваць 
культуру маў лення

ненага тэксту. Сінтаксічны разбор сказа 
з аднароднымі членамі (практ. 105, с. 64—
65).
Замена форм множнага ліку дзеясловаў на  
формы адзіночнага ліку. Дапаўненне верша 
дзея сло вамі ў патрэбнай форме. Спісванне 
з камен ціраваннем (практ. 106, с. 65).
Дапаўненне сказаў дзеясловамі, якія пады-
ходзяць па сэнсе. Вызначэнне часу і ліку 
дзеясловаў (практ. 107, с. 66). 
Суаднясенне ўстойлівага выразу з яго зна-
чэннем. Замена выдзеленага словазлучэння 
ў сказе фразеалагізмам. Вызначэнне часу 
і ліку дзеясловаў у сказе (практ. 108, с. 66)

64 Змяненне 
дзеясловаў 
прошлага 
часу па родах. 
Суфіксы 
дзеясловаў 
прошлага часу

1 Узнавіць веды вучняў 
пра змяненне дзеясловаў 
прошлага часу па родах; 
замацоўваць уменне вы-
значаць род дзеясловаў 
у форме прошлага часу, 
утвараць формы роду 
дзеясловаў прош ла га 
часу пры да памо зе су-
фіксаў -ў-, -л-; разві-
ваць граматыч ны лад 
маў лення наву чэнцаў; 
вы хоўваць уваж лівае 
стаўленне да слова

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Прыгадванне вучнямі з апорай на схему 
асаб лі вас цей змянення дзеясловаў у фор-
ме прошлага часу (с. 67).
Утварэнне розных форм роду і ліку дзея-
словаў у форме прошлага часу. Дапаўненне 
імі сказаў. Абазначэнне суфіксаў і канчат-
каў дзеясловаў у форме прошлага часу. 
Назіранні за залежнасцю канчатка дзеясло-
ва ў форме прошлага часу адзіночнага ліку 
ніякага роду ад націску (практ. 110, с. 68).
Складанне схемы правапісу канчаткаў 
дзеясловаў у форме прошлага часу 
(практ. 111, с. 68).
Адпрацоўка хуткага і пра віль нага чытання 
скорагаворак. Знаходжанне ў іх дзеясловаў, 
вызначэнне іх часу, ліку і роду. Вызначэнне 
суфіксаў і канчаткаў дзеясловаў у форме 
прошлага часу (практ. 112, с. 68—69).
Дапаўненне сказаў патрэбнымі дзеясловамі 
ў форме прошлага часу. Вызначэнне ліку 
і роду дзеясловаў. Запіс трох сказаў на вы-
бар. Абазначэнне суфіксаў дзеясловаў про-
шлага часу (практ. 113, с. 69).
Замена словазлучэнняў блізкімі па зна-
чэнні дзеясловамі. Вызначэнне ліку і роду 
дзеясловаў у форме прошлага часу. Вы-
лу чэнне суфіксаў і канчаткаў гэтых дзея-
словаў. Складанне сказаў з дзеясловам ра-
шыць у форме прошлага часу адзіночнага 
лі ку жаночага і ніякага роду (практ. 114, 
с. 69)

Практ. 115

65 Неазначальная 
форма 
дзеяслова

1 Пазнаёміць з неазна-
чальнай формай дзея-
слова; вучыць вызначаць 
і ўтвараць яе па пытан-
нях; узбагачаць слоўнік 
навучэнцаў прыказкамі, 
развіваць граматыч-
ны лад маўлення, вус-
нае звязнае маўленне 
вучняў; выхоўваць па-
трыятычныя пачуцці

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Параўнанне пар сказаў. Знаходжанне ў іх 
дзеясловаў у форме цяперашняга часу 
адзіночнага ліку. Параўнанне асабовых 
форм дзеясловаў з неазначальнай формай 
(практ. 116, с. 70—71).
Аналіз фармулёўкі правіла (с. 71).
Знаёмства з асаб лі вас цямі неазначаль-
най формы дзеясловаў у працэсе аналізу 
інфармацыі рубрыкі «Завяжы вузялок!» 
(с. 71).

Практ. 121
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Чытанне верша. Гутарка па змесце. Спіс-
ванне і графічнае выдзяленне дзея сло ваў 
у неазначальнай форме. Частковы мар-
фемны разбор дзеяслова паляцець. Вус-
ныя выказванні навучэнцаў пра Дзень 
касманаўтыкі і касманаўтаў, якія нара дзі-
ліся ў Беларусі (практ. 117, с. 71).
Чытанне прыказкі, тлумачэнне яе сэнсу. 
Адрозненне па пытанні і вымаўленні не-
азначальнай і асабовай форм дзеяслова 
вучыць (практ. 118, с. 72).
Утварэнне на ўзор асабовых форм прапа-
наваных інфінітываў. Назіранні за адроз-
неннямі ў вымаўленні асабовых форм і не-
азначальнай формы дзеясловаў. Складанне 
сказа з дзеясловам у неазначальнай форме 
(практ. 119, с. 72).
Вызначэнне часу і ліку прапанаваных аса-
бовых дзеясловаў. Назіранні за заменай 
форм дзеясловаў пры змене месца націску 
ў іх. Дапаўненне сказаў дзеясловамі ў неаз-
начальнай форме. Запіс двух сказаў на вы-
бар (практ. 120, с. 72—73)

66 Правапіс 
дзеясловаў 
на -ся, -цца

1 Пазнаёміць з правапісам 
дзеясловаў на -ся, -цца; 
паназіраць за падабенс-
твам у вымаўленні і ад-
роз неннем права пі су 
су гуч ных зварот ных 
дзея сло ваў у рус кай 
і бе ларускай мо вах; раз-
ві ваць вы маў лен чыя 
навыкі, ар фа гра фіч ную 
піль насць, граматыч-
ны лад маў лен ня наву-
чэнцаў, узба га чаць слоў-
нік вучняў пры казкамі, 
фра зеа ла гіз мамі; вы хоў-
ваць уваж лі вае стаў лен-
не да слова

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Утварэнне зваротных дзеясловаў у неазна-
чальнай форме ад незваротных дзеясловаў 
пры дапамозе постфікса -ся(-цца) на ўзор. 
Запіс пар дзеясловаў. Дапаўненне сказаў 
патрэбнымі дзеясловамі (практ. 122, с. 73).
Суаднясенне ўстойлівых выразаў з іх зна-
чэннем. Запіс фразеалагізмаў, знаходжан-
не ў іх дзеясловаў у неазначальнай форме 
(практ. 123, с. 74).
Знаёмства з правапісам дзеясловаў на -ся, 
-цца ў працэсе аналізу інфармацыі рубрыкі 
«Завяжы вузялок!» (с. 74).
Назіранні за падабенствам у вымаўленні 
і адрозненнем правапісу сугучных зварот-
ных дзеясловаў у рускай і беларускай мо-
вах у працэсе аналізу інфармацыі рубрыкі 
«Будзьце ўважлівыя!» (с. 74).
Дапаўненне сказаў дзеясловам засмяяцца 
ў форме прошлага часу. Назіранні за зме-
най постфікса ў формах прошлага часу. 
Вызначэнне ліку і роду дзеяслова ў сказах 
(практ. 124, с. 74—75).
Чытанне прыказак, тлумачэнне іх сэнсу. 
Знаходжанне ў прыказках дзеясловаў-
антонімаў. Пастаноўка пытанняў да іх. 
Тлумачэнне правапісу дзеясловаў у сказах. 
Пісьмо па памяці (практ. 125, с. 75).
Чытанне і разгадванне загадкі. Выбарач-
нае спісванне дзеясловаў у неазначальнай 
форме. Вызначэнне ў іх націскнога складу. 
Назіранні за зменай форм гэтых дзеясловаў 
у залежнасці ад змены націску ў іх. Вызна-
чэнне часу, ліку і роду астатніх дзеясловаў 
у загадцы (практ. 126, с. 75)

Практ. 127
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67 Змяненне 
дзеясловаў 
цяперашняга 
і будучага 
часу па 
асобах і ліках 
(спражэнне)

1 Пазнаёміць са спражэн-
нем дзеясловаў цяпе-
рашняга і будучага часу, 
вучыць утвараць асабо-
выя формы дзеясловаў, 
вызначаць асобу і лік 
дзеясловаў па пытанні 
і асабовым займенніку, 
з якім спалучаецца дзея-
слоў; развіваць грама-
тычны лад маўлення, 
кем лівасць навучэнцаў; 
вы хоўваць культуру 
маў лення

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Чытанне сказаў. Выпісванне з іх граматыч-
най асновы. Знаходжанне ў сказах розных 
форм дзеяслова маляваць. Абазначэнне 
канчаткаў дзеяслова (практ. 128, с. 76).
Знаёмства са змяненнем дзеясловаў цяпе-
рашняга і будучага часу па асобах і ліках 
у працэсе аналізу інфармацыі рубрыкі «За-
вяжы вузялок!» (с. 76).
Аналіз табліцы спражэння дзеясловаў. 
Вылучэнне пытанняў, на якія адказваюць 
дзеясловы 1-й, 2-й, 3-й асобы адзіночнага 
і множнага ліку і асабовых займеннікаў, 
з якімі спалучаюцца дзеясловы ў розных 
асабовых формах (практ. 129, с. 77).
Утварэнне асабовых форм дзеясловаў 
спяваць, палячыць з апорай на табліцу 
(практ. 130, с. 77—78).
Знаходжанне ў сказах дзеясловаў і асабо-
вых займеннікаў, з якімі звязаны дзеясловы. 
Вызначэнне часу, асобы і ліку дзеясловаў 
(практ. 131, с. 78).
Знаёмства з правапісам слоўнікавага слова 
апетыт, гука-літарны аналіз яго, падбор 
аднакаранёвых слоў, складанне з імі сказаў

Практ. 132

68 Навучальны 
падрабязны 
пераказ 

1 Выпрацоўваць уменне 
вызначаць тып тэксту, 
падзяляць яго на часткі, 
складаць план, падра-
бязна пераказваць тэкст-
апавяданне па плане; уз-
багачаць слоўнік вучняў 
прыказкамі пра радзіму, 
развіваць звязнае пісь-
мовае маўленне; выхоў-
ваць патрыятычныя па-
чуцці, павагу да герояў 
Вялікай Айчыннай вайны

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Чытанне прыказак, тлумачэнне іх сэнсу. 
Вызначэнне часу, асобы і ліку дзеясловаў 
у прыказках (практ. 133, с. 79).
Знаёмства з асаб лі вас цямі неазначаль-
най формы дзеясловаў у працэсе аналізу 
інфармацыі рубрыкі «Завяжы вузялок!» 
(с. 79).
Чытанне верша. Гутарка па змесце. Выба-
рачнае спісванне дзеясловаў, вызначэнне іх 
часу, асобы і ліку. Вусныя выказванні вуч-
няў пра ганаровую варту на плошчы Пе-
рамогі (практ. 134, с. 80).
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Вызна-
чэнне тыпу тэксту, падзел яго на часткі, 
складанне плана. Знаходжанне ў тэксце 
дзеясловаў у форме цяперашняга і будучага 
часу, вызначэнне іх асобы і ліку. Знаходжан-
не ў тэксце дзеясловаў у форме прошлага 
часу, вылучэнне іх суфіксаў. Арфаграфічная 
і пунктуацыйная падрыхтоўка да напісання 
пераказу. Пісьмовы пераказ тэксту па плане 
(практ. 135, с. 81)

69 Першае 
і другое 
спражэнне 
дзеясловаў. 
Канчаткі 
дзеясловаў 
1-й асобы 
адзіночнага 
ліку

1 Пазнаёміць з тыпамі 
спражэння дзеясловаў, 
з высновамі, па якіх ад-
бываецца падзел дзея-
словаў па гэтых тыпах, 
вучыць утвараць форму 
1-й асобы адзіночнага 
ліку дзеясловаў I і ІІ спра- 
 жэння; развіваць гра-
матычны лад маў лен-
ня, кемлівасць, вуснае 
звязнае маўленне наву- 

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Аналіз творчых работ (падрабязных пера-
казаў) навучэнцаў.
Утварэнне асабовых форм дзеясловаў тан-
цаваць, зляпіць, параўнанне іх канчаткаў 
(практ. 137, с. 83).
Знаёмства з падзелам дзеясловаў на два ты-
пы спражэння ў працэсе аналізу інфармацыі 
рубрыкі «Завяжы вузялок!» (с. 83).
Аналіз табліц змянення дзеясловаў I і II спра-
жэння (практ. 138, с. 83—84). 
Знаёмства з выпадкам супадзення канчат -

Практ. 142
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чэнцаў; выхоўваць кла-
патлівыя адносіны да 
свая коў

каў дзеясловаў I і ІІ спражэння ў працэсе 
аналізу інфармацыі рубрыкі «Завяжы ву-
зялок!» (с. 84).
Чытанне верша. Гутарка па змесце. Спіс ван-
не з устаўкай прапушчаных літар і ка мен-
ціраваннем. Знаходжанне ў вершы дзея-
словаў, выдзяленне іх канчаткаў. Вызначэн-
не асобы і ліку дзеясловаў. Знаходжанне 
ў вершы асабовых займеннікаў, вызначэнне 
іх асобы, ліку і склону. Вусныя выказванні 
вучняў пра клапатлівыя адносіны да сваіх 
братоў і сясцёр (практ. 139, с. 84).
Дапаўненне сказаў дзеясловамі ў форме 
цяперашняга часу 1-й асобы адзіночнага 
ліку (практ. 140, с. 85).
Чытанне акразагадкі. Дапаўненне яе дзея-
словамі ў форме будучага часу 1-й асобы 
адзіночнага ліку. Разгадванне акразагадкі. 
Выбарачнае спісванне. Графічнае выдзя-
ленне канчаткаў дзеясловаў. Дапаўненне 
сказаў патрэбнымі формамі назоўніка 
маліна (практ. 141, с. 85—86)

70 Канчаткі 
дзеясловаў 
3-й асобы 
множнага ліку 
I і ІІ спражэння

1 Вучыць утвараць форму 
3-й асобы множнага ліку 
дзеясловаў I і ІІ спра-
жэння, вызначаць тып 
спражэння дзеясловаў 
па форме 3-й асобы 
множнага ліку; узбага-
чаць слоўнік навучэнцаў 
фразеалагізмамі, раз-
ві ваць арфаграфічную 
пільнасць, граматычны 
лад маўлення, звязнае 
вуснае маўленне вучняў; 
выхоўваць любоў да 
пры роды

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Чытанне верша. Гутарка па змесце. Выпіс-
ванне з верша дзеясловаў, выдзяленне іх 
канчаткаў. Вызначэнне асобы і ліку дзея-
словаў. Вызначэнне тыпу спражэння 
дзеясловаў у форме 3-й асобы множнага 
ліку з выкарыстаннем табліцы спражэння 
(практ. 143, с. 86—87). 
Складанне схемы правапісу канчаткаў 
дзеясловаў у форме 3-й асобы множнага 
ліку (практ. 144, с. 87).
Знаёмства са спосабам вызначэння тыпу 
спражэння дзеясловаў у працэсе аналізу 
інфармацыі рубрыкі «Завяжы вузялок!» 
(с. 87).
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Выба-
рачнае спісванне. Вызначэнне часу, асобы 
і ліку дзеясловаў. Утварэнне формы 3-й асо-
бы множнага ліку гэтых дзеясловаў, вызна-
чэнне іх тыпу спражэння (практ. 145, с. 88).
Чытанне прыказкі, тлумачэнне яе сэнсу. 
Знаходжанне ў сказе дзеясловаў. Утварэн-
не формы 3-й асобы множнага ліку гэтых 
дзеясловаў, вызначэнне іх тыпу спражэння 
(практ. 145, с. 88).
Чытанне верша. Гутарка па змесце. Тлу-
мачэнне значэння фразеалагізма, які су-
стрэўся ў вершы. Пісьмо па памяці. Зна-
ходжанне ў запісаным сказе дзеясловаў, 
вылучэнне іх канчаткаў, вызначэнне часу, 
асобы, ліку, спражэння дзеясловаў. Вусныя 
выказванні вучняў пра прыметы добрага 
надвор’я (практ. 146, с. 89).
Знаёмства з правапісам слоўнікавага слова 
унізе, падбор аднакаранёвых слоў, складан-
не з імі словазлучэнняў, сказаў

Практ. 148
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71 Канчаткі 
дзеясловаў 
1-й асобы 
множнага ліку 
I і ІІ спражэння

1 Вучыць утвараць форму 
1-й асобы множнага ліку 
дзеясловаў і I і ІІ спра-
жэння, вызначаць тып 
спражэння дзеясловаў 
па форме 3-й асобы 
множ нага ліку; узбага-
чаць слоўнік навучэнцаў 
словамі ветлівасці, пры-
казкамі, развіваць ар-
фаграфічную пільнасць, 
граматычны лад маў-
лен ня, звязнае вуснае 
маўленне вучняў; вы-
хоў ваць гасціннасць

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Утварэнне формы 3-й асобы множнага ліку 
дзеясловаў, размежаванне іх па тыпах спра-
жэння. Аналіз схемы, вылучэнне канчаткаў 
дзеясловаў I і ІІ спражэння ў форме 1-й асо-
бы множнага ліку (практ. 149, с. 90).
Утварэнне формы 1-й асобы множнага ліку 
дзеясловаў І спражэння на ўзор (практ. 150, 
с. 90—91).
Складанне схемы правапісу канчаткаў 
дзеясловаў І спражэння ў форме 1-й асобы 
множнага ліку (практ. 151, с. 91).
Дапаўненне скорагаворкі дзеясловамі 
ў форме 1-й асобы множнага ліку. Ад-
пра цоўка хуткага і правільнага чытання 
скорагаворкі. Спісванне, графічнае аба-
значэнне канчаткаў дзеясловаў, вызначэн-
не іх тыпу спражэння. Вусныя выказванні 
навучэнцаў пра тое, як прынята сустракаць 
гасцей (практ. 152, с. 91).
Утварэнне формы 1-й асобы множна-
га ліку дзеясловаў ІІ спражэння на ўзор 
(практ. 153, с. 91).
Складанне схемы правапісу канчаткаў 
дзеясловаў ІІ спражэння ў форме 1-й асобы 
множнага ліку (практ. 154, с. 92).
Дапаўненне прыказкі дзеясловам у фор-
ме 1-й асобы множнага ліку. Пісьмо па 
памяці. Знаходжанне ў сказе слоў, у якіх 
літар больш, чым гукаў (практ. 155, с. 92).
Знаёмства з правапісам слоўнікавага слова 
да пабачэння. Складанне з ім сказа

Практ. 156

72 Канчаткі 
дзеясловаў 
1-й асобы 
множнага ліку 
I і ІІ спражэння

1 Замацоўваць уменне 
ўтвараць форму 1-й асо-
бы множнага ліку дзея-
сло ваў I і ІІ спражэн ня, 
пра вільна пісаць кан-
чат кі дзеясловаў з апо-
рай на табліцы і схе-
мы; узбагачаць слоў нік 
на вучэнцаў дзея сло - 
ва мі-сі нонімамі, пры каз-
камі, развіваць ар фа гра-
фічную піль насць, гра-
матычны лад маўлення, 
лагічнае мыс ленне вуч-
няў; вы хоў ваць кла пат-
лівыя ад носіны да жывёл

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Чытанне верша. Гутарка па змесце. Вызна-
чэнне часу выдзеленых дзеясловаў. Выба-
рачнае спісванне і групоўка дзеясловаў. Вы-
значэнне асобы і ліку дзеясловаў у форме 
будучага часу (практ. 157, с. 93). 
Суаднясенне прыказак са зместам верша. 
Тлумачэнне правапісу выдзеленых літар. 
Выбарачнае спісванне (практ. 158, с. 93).
Падбор сінонімаў да прапанаваных дзея-
словаў. Утварэнне формы 1-й асобы множ-
нага ліку дзеясловаў. Выдзяленне канчаткаў 
дзеясловаў, вызначэнне іх тыпу спражэння.
Складанне па падказках алгарытму вы-
бару напісання канчаткаў дзеясловаў 
(практ. 159, с. 94).
Чытанне і вызначэнне тыпу тэксту. Знахо-
джанне ў тэксце дзеясловаў, вызначэнне іх 
часу, асобы і ліку. Вылучэнне дзеясловаў 
у неазначальнай форме. Замена формы ліку 
асабовых дзеясловаў у тэксце. Запіс часткі 
змененага тэксту. Вылучэнне канчаткаў 
дзеясловаў, вызначэнне іх тыпу спражэння 
(практ. 160, с. 95)

Практ. 161

73 Канчаткі 
дзеясловаў 2-й 
асобы адзіноч-
нага ліку 
I і ІІ спражэння

1 Вучыць утвараць форму 
2-й асобы адзіночнага 
ліку дзеясловаў I і ІІ 
спра жэння, вызначаць 
тып спражэння дзея -

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Утварэнне формы 3-й асобы множнага ліку 
дзеясловаў, размежаванне іх па тыпах спра-
жэння. Аналіз схемы, вылучэнне канчаткаў 
дзеясловаў I і ІІ спражэння ў форме 2-й асо-

Практ. 171
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словаў па форме 3-й 
асобы множнага ліку; 
узбагачаць слоў нік на-
вучэнцаў сло вамі вет-
лівасці, пры казкамі, раз-
віваць арфа графічную 
пільнасць, граматычны 
лад маўлення, звязнае 
вуснае маўленне вучняў; 
выхоўваць працавітасць

бы адзіночнага ліку (практ. 162, с. 96).
Утварэнне формы 2-й асобы адзіночнага 
ліку дзеясловаў І спражэння на ўзор 
(практ. 163, с. 96).
Складанне схемы правапісу канчаткаў 
дзеясловаў І спражэння ў форме 2-й асобы 
адзіночнага ліку (практ. 164, с. 97).
Дапаўненне сказаў патрэбнымі формамі 
дзеясловаў (практ. 165, с. 97).
Чытанне жарту. Гутарка па змесце. Знахо-
джанне ў тэксце дзеясловаў у форме 
2-й асобы адзіночнага ліку. Тлумачэнне 
правапісу іх канчаткаў (практ. 166, с. 97).
Дапаўненне загадак дзеясловамі І спра-
жэння ў форме 2-й асобы адзіночнага 
ліку. Адгадванне загадак. Выбарачнае 
спісванне, графічнае выдзяленне канчаткаў 
дзеясловаў (практ. 167, с. 98).
Утварэнне формы 2-й асобы адзіночнага 
ліку дзеясловаў ІІ спражэння на ўзор 
(практ. 168, с. 98).
Складанне схемы правапісу канчаткаў 
дзеясловаў ІІ спражэння ў форме 2-й асобы 
адзіночнага ліку (практ. 169, с. 98).
Дапаўненне прыказкі дзеясловам у форме 
2-й асобы адзіночнага ліку. Спісванне. Вы-
дзяленне канчаткаў дзеясловаў, вызначэнне 
іх тыпу спражэння. Прыгадванне вучнямі 
жыццёвых сітуацый, у якіх можна выкары-
стаць запісаныя прыказкі (практ. 170, с. 99).
Знаёмства з правапісам слоўнікавага слова 
подпіс. Падбор аднакаранёвых слоў, вылу-
чэнне ў іх кораня

74 Канчаткі 
дзеясловаў 
2-й асобы 
адзіночнага 
ліку 
I і ІІ спражэння

1 Замацоўваць уменне 
ўт вараць форму 2-й 
асобы адзіночнага ліку 
дзея словаў I і ІІ спра-
жэння, правільна пісаць 
канчаткі дзеясловаў 
з апорай на табліцы і схе-
мы; узбагачаць слоўнік 
навучэнцаў дзеясловамі-
антонімамі, развіваць 
арфаграфічную піль-
насць, граматычны лад 
маўлення, вуснае звяз-
нае маўленне вучняў; 
выхоўваць эстэтычныя 
пачуцці

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Дапаўненне прыказак дзеясловамі ў фор-
ме 2-й асобы адзіночнага ліку. Спісванне 
з каменціраваннем. Вызначэнне тыпу спра-
жэння дзеясловаў, выдзяленне іх канчаткаў 
(практ. 172, с. 100).
Чытанне верша. Дапаўненне сказаў дзея-
словамі ў форме 2-й асобы адзіночнага 
ліку. Гутарка па змесце. Выбарачнае спіс-
ванне, вызначэнне тыпу спражэння дзея-
словаў, выдзяленне іх канчаткаў. Вусныя 
выказванні вучняў пра наведаныя імі 
тэатры, пра правілы паводзін у тэатры 
(практ. 173, с. 100).
Замена прапанаваных словазлучэнняў 
супрацьлеглымі па сэнсе. Вызначэнне ты-
пу спражэння дзеясловаў, выдзяленне іх 
канчаткаў. Выдзяленне ў словах прыста-
вак, знаходжанне ў словазлучэннях пры-
назоўнікаў (практ. 174, с. 100).
Чытанне і разгадванне шарады. Вызна-
чэнне тыпу спражэння дзеяслова, форму 
якога змянілі, вылучэнне яго канчатка 
(практ. 175, с. 101)

Практ. 176

75 Канчаткі 
дзеясловаў 
2-й асобы

1 Вучыць утвараць форму 
2-й асобы множнага ліку 
дзеясловаў I і ІІ спражэн-

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Утварэнне формы 3-й асобы множнага ліку 
дзеясловаў, размежаванне іх па тыпах спра-

Практ. 185
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множнага ліку 
I і ІІ спражэння

ня, вызначаць тып спра-
жэння дзеясловаў па 
форме 3-й асобы множ-
нага ліку; узбагачаць 
слоўнік навучэнцаў 
прыказкамі, развіваць 
арфаграфічную піль-
насць, граматычны лад 
маўлення, звязнае вус-
нае маўленне вучняў; 
выхоўваць культуру 
маўлення

жэння. Аналіз схемы, вылучэнне канчаткаў 
дзеясловаў I і ІІ спражэння ў форме 2-й асо-
бы множнага ліку (практ. 177, с. 102).
Утварэнне формы 2-й асобы множнага ліку 
дзеясловаў І спражэння на ўзор (практ. 178, 
с. 103).
Складанне схемы правапісу канчаткаў 
дзеясловаў І спражэння ў форме 2-й асобы 
множнага ліку (практ. 179, с. 103).
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Выба-
рачнае спісванне дзеясловаў у форме 2-й 
асобы множнага ліку, вызначэнне іх тыпу 
спражэння, дапісванне канчаткаў. Вусныя 
выказванні вучняў пра любімыя стравы. 
Складанне рэцэптаў любімых страў з вы-
карыстаннем дзеясловаў у форме 2-й асобы 
множнага ліку (практ. 180, с. 103—104).
Утварэнне формы 2-й асобы множна-
га ліку дзеясловаў ІІ спражэння на ўзор 
(практ. 181, с. 104).
Дапаўненне сказаў патрэбнымі формамі 
дзеясловаў (практ. 182, с. 104).
Размежаванне дзеясловаў абвеснага ла-
ду ў форме цяперашняга і будучага часу 
2-й асобы множнага ліку і дзеясловаў за-
гаднага ладу ў працэсе аналізу матэрыялу 
рубрыкі «Будзьце ўважлівыя!» (с. 105). 
Складанне схемы правапісу канчаткаў 
дзеясловаў ІІ спражэння ў форме 2-й асобы 
множнага ліку (практ. 183, с. 105).
Размежаванне тыпаў сказаў па мэце выказ-
вання. Выбарачнае спісванне апавядальных 
і пытальных сказаў. Знаходжанне ў сказах 
дзеясловаў, вызначэнне іх часу, асобы, ліку 
і спражэння (практ. 184, с. 105).
Знаёмства з правапісам слоўнікавага сло-
ва меншы. Складанне з ім словазлучэння, 
сказа

76 Канчаткі 
дзеясловаў 
2-й асобы 
множнага ліку 
I і ІІ спражэння

1 Замацоўваць уменне  
ўт вараць форму 2-й асо-
бы множнага ліку дзея-
сло ваў I і ІІ спражэн ня, 
правільна пісаць кан-
чаткі дзеясловаў з апо-
рай на табліцы і схе-
мы; узбагачаць слоўнік 
навучэнцаў дзеясловамі-
сінонімамі, развіваць 
ар фаграфічную піль-
насць, граматычны лад 
маўлення вучняў; вы-
хоўваць культуру маў-
лення

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Вылучэнне прыметы, якая аб’ядноўвае 
дзея словы кожнай групы. Дапаўненне 
груп дзеясловаў уласнымі прыкладамі 
(практ. 186, с. 106).
Падбор пар дзеясловаў-антонімаў. Замена 
дзеясловаў у сказах на блізкія па значэнні. 
Вызначэнне асобы, ліку і спражэння дзея-
словаў у сказах (практ. 187, с. 106—107).
Чытанне і разгадванне загадкі. Запіс сло-
ва-адгадкі. Вызначэнне асобы і ліку дзея-
словаў у загадцы. Замена формы 1-й асо-
бы множнага ліку дзеясловаў на форму 
2-й асобы множнага ліку. Вызначэнне ты-
пу спражэння дзеясловаў, вылучэнне іх 
канчаткаў (практ. 188, с. 107).
Чытанне загадкі. Дапаўненне яе дзеясловам 
у форме 2-й асобы множнага ліку. Вызна-
чэнне тыпу спражэння дзеясловаў. Запіс 
слова-адгадкі (практ. 189, с. 107)

Практ. 190
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77 Канчаткі 
дзеясловаў 
3-й асобы 
адзіночнага 
ліку 
I і ІІ спражэння

1 Вучыць утвараць форму 
3-й асобы адзіночнага 
ліку дзеясловаў I і ІІ 
спра жэння, вызначаць 
тып спражэння дзея-
сло ваў па форме 3-й 
асобы множнага лі ку; 
развіваць арфа графіч-
ную пільнасць, грама-
тычны лад маў лення 
вучняў; выхоў ваць куль-
туру маўлення

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Утварэнне формы 3-й асобы множнага ліку 
дзеясловаў, размежаванне іх па тыпах спра-
жэння. Аналіз схемы, вылучэнне канчаткаў 
дзеясловаў I і ІІ спражэння ў форме 3-й 
асобы адзіночнага ліку (практ. 191, с. 108).
Утварэнне формы 3-й асобы адзіночнага 
ліку дзеясловаў І спражэння на ўзор. 
Дапаўненне сказаў патрэбнымі формамі 
дзеясловаў. Графічнае выдзяленне ў сказах 
галоўных членаў (практ. 192, с. 108—109).
Складанне схемы правапісу канчаткаў 
дзеясловаў І спражэння ў форме 3-й асобы 
адзіночнага ліку (практ. 193, с. 109).
Дапаўненне скорагаворкі патрэбнай фор-
май дзеяслова ткаць. Адпрацоўка хут-
кага і правільнага чытання скорагаворкі. 
Спісванне, вызначэнне часу, асобы і ліку 
дзеяслова, выдзяленне яго канчатка 
(практ. 194, с. 109).
Утварэнне формы 3-й асобы адзіночнага 
ліку дзеясловаў ІІ спражэння на ўзор 
(практ. 195, с. 110).
Складанне схемы правапісу канчаткаў 
дзеясловаў ІІ спражэння ў форме 3-й асобы 
адзіночнага ліку (практ. 196, с. 110).
Дапаўненне загадкі дзеясловамі ў форме 
цяперашняга часу 3-й асобы адзіночнага 
ліку і разгадванне яе. Спісванне. Вызначэн-
не тыпу спражэння дзеясловаў, выдзяленне 
іх канчаткаў (практ. 197, с. 110).
Знаёмства з правапісам слоўнікавага слова 
аб’язджаць, гука-літарны аналіз яго, вы-
лучэнне ў ім кораня і прыстаўкі

Практ. 198

78 Канчаткі 
дзеясловаў 
3-й асобы 
адзіночнага 
ліку 
I і ІІ спражэння

1 Замацоўваць уменне  
ўт вараць форму 3-й асо-
бы адзіночнага ліку дзея-
сло ваў I і ІІ спражэн ня, 
правільна пісаць кан-
чаткі дзеясловаў з апо-
рай на таб лі цы і схе мы; 
вучыць адроз ні ваць па 
пытаннях дзеясловы 
ІІ спражэння ў форме 
3-й асобы адзіночнага 
ліку ад дзеясло ваў у не- 
 азначаль най форме; уз- 
багачаць слоў нік на ву-
чэнцаў анто ні мамі, раз-
віваць арфа гра фіч ную 
пільнасць, граматычны 
лад маўлення вуч няў; 
выхоўваць уваж лівае 
стаўлененне да слова

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Размежаванне па кантэксце і пытаннях 
дзеясловаў IІ спражэння ў форме 3-й 
асобы адзіночнага ліку і дзеясловаў у не-
азначальнай форме. Разгадванне загадкі. 
Дапаўненне сказаў дзеясловамі ў неазна-
чальнай форме (практ. 199, с. 111—112).
Знаёмства з суфіксамі дзеясловаў у не-
азначальнай форме ў працэсе аналізу 
інфармацыі рубрыкі «Завяжы вузялок!» 
(с. 112).
Размежаванне па кантэксце і пытаннях 
дзеясловаў ІІ спражэння ў форме 3-й асо-
бы адзіночнага ліку і дзеясловаў у неаз-
начальнай форме. Графічнае выдзяленне 
канчаткаў дзеясловаў у форме 3-й асобы 
адзіночнага ліку і суфіксаў дзеясловаў у не-
азначальнай форме (практ. 200, с. 112).
Дапаўненне скорагаворкі дзеясловам 
у форме 3-й асобы адзіночнага ліку. Ад-
працоўка хуткага і правільнага чытання 
скорагаворкі. Спісванне, вызначэнне тыпу 
спражэння дзеяслова, выдзяленне яго кан-
чатка (практ. 201, с. 113).
Расстаноўка націскаў у дзеясловах 
зачыніць, паліць, лічыць, пусціць так, каб 
утварылася форма 3-й асобы адзіночнага 

Практ. 203
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ліку. Дапаўненне сказаў гэтымі дзеясловамі. 
(практ. 202, с. 113).
Знаёмства з правапісам слоўнікавага слова 
уверсе, падбор да яго антоніма. Складанне 
словазлучэнняў з антонімамі

79 Абагульненне 
па тэме 
«Дзеяслоў»

1 Абагульніць веды вуч-
няў пра змяненне дзея-
словаў у форме прош-
лага часу па родах і лі - 
ках, пра спражэнне дзея-
сло ваў у формах ця пе-
рашняга і будучага ча-
су; адпрацоўваць умен-
ні вызначаць асобу і лік 
дзеясловаў, утвараць 
асабовыя формы дзея-
словаў і правільна пі-
саць іх канчаткі з апорай 
на табліцы; развіваць 
ар фа гра фічную піль-
насць, граматычны лад 
маўлення, вуснае звяз-
нае маўленне вучняў; 
выхоўваць любоў да 
пры роды 

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Суадня-
сенне загалоўка з тэмай тэксту. Выпісванне 
з тэксту дзеясловаў і групоўка іх. Вы-
дзяленне канчаткаў дзеясловаў у форме 
цяперашняга часу, вызначэнне іх асобы, 
ліку, тыпу спражэння. Вызначэнне ліку 
і роду дзеясловаў у форме прошлага часу 
(практ. 204, с. 114—115).
Вызначэнне спражэння дзеяслова мець. 
Дапаўненне сказаў асабовымі формамі 
гэтага дзеяслова. Графічнае выдзяленне 
канчаткаў у розных формах дзеяслова мець 
(практ. 205, с. 115). 
Чытанне і разгадванне загадкі-метаграмы. 
Запіс слоў-адгадак. Выпісванне з загадкі 
дзеясловаў, графічнае выдзяленне ў іх кан-
чаткаў. Вызначэнне ліку, асобы і тыпу спра-
жэння дзеясловаў (практ. 206, с. 115).
Групоўка дзеясловаў па тыпах спражэння 
(практ. 207, с. 116).
Складанне вуснага разважання пра права-
піс канчаткаў дзеясловаў у форме 3-й асобы 
множнага ліку (практ. 208, с. 116).
Прыгадванне слоўнікавых слоў-дзеясловаў. 
Складанне сказаў з гэтымі дзеясловамі 
ў форме 3-й асобы адзіночнага ліку 
(практ. 209, с. 116).
Складанне вуснага разважання пра змя-
ненне дзеясловаў у форме прошлага часу 
(практ. 210, с. 116).
Чытанне верша. Гутарка па змесце. Тлума-
чэнне значэння ўстойлівага выразу на носе. 
Выпісванне з верша дзеясловаў, вызначэн-
не іх часу, асобы і ліку (практ. 211, с. 117).
Адказы на абагульняючыя пытанні па тэме 
(с. 118)

Практ. 212

Паўтарэнне (3 г)

80 Паўтарэнне: 
тэкст, сказ, 
часціны мовы

1 Паўтарыць веды пра 
тэкст, сродкі сувязі ска-
заў у тэксце, пра сказы 
з аднароднымі чле на мі, 
іх афармленне на пісь-
ме; адпрацоўваць умен-
не вызначаць род, лік, 
склон назоўнікаў, пры-
мет ні каў, асабовых зай-
меннікаў; развіваць гра-
матычны лад маўлення 
навучэнцаў; выхоўваць 
клапатлівыя адносіны 
да сваякоў

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Чытанне тэксту, гутарка па змесце. Падзел 
тэксту на часткі. Суаднясенне часткі тэксту 
і ілюстрацыі. Вылучэнне сродкаў сувязі 
сказаў у тэксце. Выбарачнае спісванне адна-
каранёвых слоў, вылучэнне ў іх кораня. Вы-
значэнне прыналежнасці запісаных слоў да 
пэўнай часціны мовы. Выбарачнае спісван-
не сказаў з аднароднымі членамі, правіль-
нае афармленне іх на пісьме (практ. 213,  
с. 119).
Чытанне верша, гутарка па змесце. Вы-
пісванне з тэксту форм аднаго і таго ж на-
зоўніка, выдзяленне ў іх канчатка і асновы, 
вызначэнне склону. Знаходжанне ў вершы 
асабовых займеннікаў. Вызначэнне іх асобы 
і ліку. Вызначэнне часу, асобы і ліку дзея-
сло ваў вучыцца. 

Практ. 217
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Складанне сказа з гэтым дзеясловам у не-
азначальнай форме (практ. 214, с. 120).
Дапаўненне сказаў аднароднымі членамі. 
Тлумачэнне пастаноўкі знакаў прыпынку 
ў іх. Запіс сказаў. Графічнае выдзяленне ў іх 
дзейніка і выказніка. Знаходжанне ў сказах 
назоўнікаў, вызначэнне іх роду, ліку і скло-
ну (практ. 215, с. 120).
Чытанне верша, гутарка па змесце. Выбарач-
нае спісванне прыметнікаў разам з назоў-
нікамі, да якіх яны адносяцца. Вызначэнне 
роду, ліку і склону назоўнікаў і прыметнікаў. 
Знаходжанне ў вершы асабовага займен-
ніка. Вызначэнне яго асобы, ліку, склону. 
Тлумачэнне правапісу выдзеленых літар 
у словах (практ. 216, с. 121)

81 Паўтарэнне: 
часціны мовы

1 Паўтарыць веды на ву-
чэнцаў пра скланенне 
на зоўнікаў, пры мет ні-
каў, асабовых зай мен ні - 
каў, пра спра жэнне дзея- 
словаў, ад пра цоў ваць 
уменне пі саць з апо рай 
на табліцы скло навыя 
канчаткі на зоў нікаў 
і пры мет ні каў, асабо-
выя канчаткі дзея сло-
ваў; развіваць грама-
тычны лад маў лення 
навучэнцаў, узба гачаць 
іх слоўнік назвамі ягад; 
выхоўваць любоў да 
прыроды, эстэтычныя 
пачуцці

Вучэбны дапаможнік (частка 2). 
Чытанне верша, гутарка па змесце. Вы-
барачнае спісванне пры мет ні каў разам 
з назоўнікамі, да якіх яны адносяцца. Вы-
значэнне роду, ліку і склону пры мет ні каў. 
Дапісванне іх канчаткаў (практ. 218, с. 122).
Чытанне тэксту, гутарка па змесце. Падзел 
тэксту на часткі, складанне яго плана. Вы-
барачнае спісванне і групоўка дзеясловаў. 
Вызначэнне ліку і роду дзеясловаў у фор-
ме прошлага часу. Вызначэнне асобы і ліку 
дзеясловаў у форме цяперашняга часу 
(практ. 219, с. 122—123).
Чытанне і разгадванне загадкі. Знаходжан-
не ў ёй дзеясловаў, графічнае выдзяленне 
іх канчаткаў, вызначэнне часу, асобы і ліку 
дзеясловаў. Знаходжанне ў загадцы асабо-
вых займеннікаў. Вызначэнне іх асобы, ліку 
і склону (практ. 220, с. 123).
Адпрацоўка хуткага і пра віль нага вы маў-
лення скорагаворкі. Знаходжанне ў ёй 
пабуджальнага сказа. Вызначэнне тыпу 
спражэння дзеяслова заплачу. Называн-
не дзеяслова-амографа. Вызначэнне тыпу 
спражэння дзеяслова заплачу (практ. 221, 
с. 124)

Практ. 222

82 Паўтарэнне: 
часціны мовы

1 Паўтарыць веды наву-
чэнцаў пра граматыч-
ныя катэгорыі і змянен-
не назоўнікаў, пры-
мет ні каў, дзеясловаў, 
аса бовых займеннікаў, 
ад працоўваць уменне 
ра біць частковы мар фа-
лагічны разбор названых 
часцін мовы, правільна 
пісаць слоў нікавыя 
сло вы; развіваць грама-
тыч ны лад маў лен ня 
навучэнцаў, ар фа гра фіч-
ную піль насць; вы хоў-
ваць любоў да прыроды, 
эс тэтычныя па чуцці 

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Чытанне тэксту, гутарка па змесце. Падзел 
тэксту на часткі, аднаўленне дэфармаванага 
плана. Выбарачнае спісванне. Знаходжан-
не ў запісаных сказах пры мет ні каў, вызна-
чэнне іх ліку, роду, склону. Знаходжанне 
ў запісаных сказах дзеясловаў, вызначэнне 
іх часу, асобы і ліку (практ. 223, с. 125—126).
Чытанне і разгадванне загадкі. Вызначэнне 
прыналежнасці выдзеленых слоў да пэўнай 
часціны мовы. Тлумачэнне правапісу кан-
чаткаў пры мет ні каў і дзеясловаў (практ. 224, 
с. 126).
Чытанне верша, гутарка па змесце. Спіс-
ванне з каменціраваннем. Вызначэнне роду, 
ліку і склону назоўнікаў, якія сустрэліся 
ў вершы. Знаходжанне ў вершы дзеясловаў 
у форме 1-й асобы адзіночнага ліку. Вы-
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Заканчэнне
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значэнне іх тыпу спражэння (практ. 225, 
с. 126—127).
Замена займеннікаў у прыказках патрэб-
ным назоўнікам. Тлумачэнне сэнсу пры-
казак. Запіс адной прыказкі на выбар 
(практ. 226, с. 127).
Адпрацоўка хуткага і пра віль нага вы маў-
лен ня скорагаворкі. Вызначэнне пры на-
леж насці кожнага слова ў скорагаворцы 
да пэў най часціны мовы. Вызначэнне часу 
і лі ку дзеясловаў. Вызначэнне асобы і спра-
жэння ў дзеяслова ў форме цяперашняга 
часу (практ. 227, с. 127).
Чытанне верша. Гутарка па змесце. Вы-
барачнае спісванне сказа з аднароднымі 
членамі, пастаноўка ў ім патрэбных знакаў 
прыпынку. Вызначэнне прыналежнасці 
кожнага слова ў запісаным сказе да пэўнай 
часціны мовы. Тлумачэнне правапісу вы-
дзеленых літар у словах (практ. 228, с. 128).
Чытанне скорагаворкі з апорай на схему 
(практ. 229, с. 128).
Вызначэнне прыналежнасці слоўнікавых 
слоў да пэўнай часціны мовы. Называнне 
літар, якія пішуцца ў слоўнікавых словах на 
месцы пропускаў (практ. 230, с. 129)
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Літаратурнае чытанне

Агульная	колькасць	гадзін	—	70;	з	іх	58	г	—	на	чытанне	раздзелаў	вучэбнага	да	па	мож	ні	ка	і	абагульненне	ведаў		
па	раздзелах	чытання,	9	г	—	на	пазакласнае	чытанне,	2	г	—	абавязковы	кантроль	навыку	чытання,		

1	г	—	праверка	сфарміраванасці	чытацкіх	уменняў

	 Жуковіч,	М.	В.	Літаратурнае	чытанне	:	вучэб.	дапам.	для	4	кл.	устаноў	агул.	сярэд.	адукацыі	з	беларус.	і	рус.	мовамі	
навучання	:	у	2	ч.	/	М.	В.	Жуковіч.	—	Мінск	:	Нац.	ін-т	адукацыі,	2018.

№
урока		
і	дата

правя-
дзення

Тэма	ўрока Мэта	ўрока Асноўныя	віды	і	спосабы	дзейнасці Дамашняе	
заданне

1 2 3 4 5

I чвэрць (16 г)

Тэма 1. Чалавек і прырода
(9 г, з іх 1 г — на пазакласнае чытанне)

1 Народныя 
загадкі 
пра з’явы 
прыроды 

1. Пазнаёміць вучняў са зме-
стам першай часткі вучэбна-
га да па мож ні ка; са зместам 
і за дачамі раздзела «Чалавек 
і пры рода»: на што будуць 
звяр таць увагу і якія ўменні 
раз ві ваць.
2. Узнавіць набытыя ў 2—3 кла-
сах веды вучняў аб мастацкіх 
творах на тэму прыроды. 
3. Пашыраць уяўленні пра за-
гадку як жанр вуснай народнай 
творчасці.
4. Выхоўваць цікавасць да 
фаль клору

Знаёмства з вокладкай вучэбнага да па-
мож ні  ка, умоўнымі абазначэннямі, са 
зместам і тэматыкай раздзелаў першай 
часткі. Разгляд асобных ілюстрацый да-
па мож ні  ка.
Аналіз 3—4 старонак-навігатараў да 
тэматычнага раздзела «Чалавек і пры-
рода»: разгляд малюнка-застаўкі, асэн-
саванне выказвання Якуба Коласа пра 
прыроду, чытанне задач раздзела.
Матывацыйная гутарка на аснове вусна-
га апісання карціны беларускага мастака 
Юрыя Корнікава «Залатая восень», ад-
казы на пытанні і заданні рубрыкі «Уз-
гадайце», змешчаныя на с. 5. 
Чытанне і адгадванне народных загадак 
аб з’явах прыроды.
Знаёмства з табліцай структуры народ-
ных загадак. 
Самастойнае выкананне вучнямі задан-
ня рубрыкі «Хвілінкі творчасці»: скла-
данне ўласных загадак аб любой з’яве 
пры роды

Скласці свае 
2—3 загадкі 
аб з’явах 
прыроды. 
Канкрэтыза-
цыя заданняў 
да ўрока 
пазакласнага 
чытання на 
тэму «Слова 
аб роднай 
прыродзе»

2 Якуб Колас. 
«Усход 
сонца»; 
Віктар 
Гардзей. 
«Жнівень»

1. Удасканальваць навык пра-
віль нага вымаўлення гукаў і за-
хавання акцэнталагічных норм 
пры чытанні.
2. Працягнуць фарміраванне 
вобразнага ўяўлення вучняў аб 
прыродных з’явах у паэтычных 
творах летняй тэматыкі. 
3. Удасканальваць навык чы-
тання: правільнасць, асэнсава-
насць, бегласць і выразнасць; 
чытацкія ўменні называць во-
бразныя словы і выразы ў вер-
шах. 
4. Фарміраваць уменне вызна-
чаць эмацыянальны настрой 
твораў і задачу выразнага чы-
тання.
5. Вучыць параўноўваць тво-
ры мастацтва: што аб’яд ноў вае 
вершы Якуба Коласа і Віктара 
Гардзея. 
6. Адзначыць аўтарскую назі-
ральнасць і талент па перадачы 
ў вершах прыродных летніх 

Маўленчая размінка на матэрыяле вер-
ша Міхася Сазончыка «Сонца мыецца» 
(с. 25).
Вызначэнне лексічнага значэння слова 
зычлівы, складанне з ім сваіх сказаў.
Выразнае чытанне верша Якуба Коласа 
«Усход сонца» настаўнікам. 
Аналітычная гутарка па яго змесце: вус-
нае маляванне карцін, якія ўявілі вучні 
ў час чытання; вызначэнне настрою, во-
бразных слоў і выразаў, аўтарскіх і ўлас-
ных адносін да апісанага персанажа.
Чытанне вучнямі ланцужком, выразнае 
чытанне. Знаходжанне рыфмаваных 
рад коў. Работа па вывучэнні верша на 
памяць.
Разгляд рэпрадукцыі карціны Архіпа 
Куінджы «Дняпро раніцай» і яе абмерка-
ванне з дапамогай пытанняў і заданняў 
вучэбнага да па мож ні  ка (с. 27).
Выразнае чытанне настаўнікам і вучнямі 
верша Віктара Гардзея «Жнівень» 
(с. 6—7). 
Вызначэнне першаснага ўспрымання, 
настрою, вобразных слоў і выразаў, вус-

Вывучыць на 
памяць верш 
«Усход сонца»
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Працяг
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з’яў, захапленне і любоў паэтаў 
да гэтай пары года

нае маляванне карцін прыроды, якія 
ўяві лі вучні падчас чытання; тэмпу, аў-
тарскіх і ўласных адносін да пер са на жаў 
твора.
Высвятленне галоўнай думкі верша. 
Адпрацоўка выразнага і асэнсаванага 
чытання твора. Расстаноўка паўз і ла-
гічных націскаў

3 Рыгор 
Ігнаценка. 
«Бабіна 
лета»

1. Працягнуць фарміраванне 
вобразнага ўяўлення вучняў аб 
прыродных з’явах у празаічным 
творы восеньскай тэматыкі. 
2. Узбагачаць слоўнікавы запас 
лексікай апавядання.
3. Фарміраваць правільнае, 
асэн саванае чытанне ўголас 
цэлымі словамі, чытацкія ўмен-
ні называць дзейных перса на-
жаў, групуючы іх на класы: на-
сякомыя, звяры, птушкі.
4. Вучыць вызначаць аўтарскія 
і ўлас ныя адносіны да апісанага 
малюнка прыроды бабінага  
лета.
5. Адзначыць аўтарскае заха-
пленне карцінай восеньскай 
з’явы бабінага лета

Матывацыйная гутарка па ўзнаўленні 
ведаў вучняў аб мастацкіх творах, пры-
свечаных восеньскай тэматыцы (рубры-
ка «Узгадайце» на с. 9).
Прагназаванне зместу твора Рыго-
ра Ігнаценкі на падставе загалоўка 
і карціны Васіля Пешкуна «Бабіна лета» 
(рубрыка «Пафантазіруйце», с. 9 і 11).
Слоўнікавая работа з незразумелымі 
словамі да твора «Бабіна лета».
Выразнае чытанне апавядання настаў-
нікам.
Самастойнае чытанне твора вучнямі 
з мэтай вызначэння аўтарскага настрою 
і адносін да апісанага.
Выбарачнае чытанне твора на падставе 
пытанняў і заданняў, змешчаных у ву-
чэбным да па мож ні ку на с. 11.
Высвятленне вучнёўскіх адносін да пра-
чытанага і вызначэнне галоўнай думкі 
апавядання. 
Падзел твора на сэнсавыя часткі (ру-
брыка «Папрацуйце ў пары, у групе» на 
с. 11). 
Выпрацоўка выразнага чытання ўголас 
па сэнсавых частках: акцэнтацыя на іх 
розны настрой і інтанацыю.
Выкананне задання рубрыкі «Хвілінкі 
творчасці» (с. 11)

Падрыхтавац-
ца да 
выразнага 
чытання 
апавядання 
з адпаведнымі 
настроем 
і інтанацыяй 

4 Іван 
Грамовіч. 
«Выпаў 
снег»

1. Пашыраць літаратурныя 
ўяўленні вучняў аб асаб лі-
вас   цях апавяданняў зімовай 
тэматыкі, аб мастацкіх срод-
ках выразнасці ў празаічных 
творах.
2. Развіваць чытацкія ўменні 
знаходзіць з дапамогай вы-
барачнага чытання апісанні 
карцін зімовай прыроды, вы-
значаць у іх вобразныя словы 
і выразы; уяўляць сабе карціны, 
апісаныя мастаком слова. 
3. Удасканальваць уменне на-
зываць дзейную асобу ў апа-
вяданні, даваць характарысты-
ку на аснове яе думак і ўчын каў. 
4. Вучыць выказваць свае ад-
носіны да прачытанага твора.
5. Працягнуць развіваць умен-
не авалодваць сродкамі выраз-
нага чытання.
6. Давесці вучням аўтарскае  
захапленне з’явай першага сне-
гу, пачаткам зімы, успрыманне 
галоўным персанажам зімы як 
жывой істоты

Фанетычная (маўленчая) размінка на 
аснове верша Аляксея Бібіцкага «За-
віруха» (с. 12).
Матывацыйная гутарка па ўзнаўленні 
ведаў вучняў аб мастацкіх творах, пры-
свечаных зімовай тэматыцы (рубрыка 
«Узгадайце» на с. 12).
Слоўнікавая работа з незразумелым сло-
вам аблавушка да твора «Выпаў снег».
Чытанне апавядання настаўнікам і вуч-
нямі.
Выбарачнае чытанне: вызначэнне ў тво-
ры персанажа-расказчыка, яго харак-
тарыстыка, знаходжанне апісання кар-
цін зімовай прыроды, вобразных слоў 
і выразаў у прозе. Высвятленне аў тар-
скіх адносін да з’явы першага снегу, вы-
значэнне галоўнай думкі апавядання.
Вучнёўскае чытанне твора па абзацах 
з за хаваннем інтанацыі здзіўлення і ра-
дасці.
Рубрыка «У свеце прыгожага»: разгляд 
і абмеркаванне рэпрадукцыі карціны 
Сяр гея Тутунава «Зіма прыйшла. 
Дзяцін ства» з дапамогай пытанняў 
і задан няў, змешчаных на с. 16 вучэбна-
га да па мож ні ка

Выразнае 
чытанне 
апавядання 
з адпаведнай 
інтанацыяй

© НМУ «Нацыянальны інстытут адукацыі», 2018 
© ТДА «Аверсэв», 2018

      www.adu.by 
www.aversev.by



45

Працяг

1 2 3 4 5

5 Уладзімір 
Ягоўдзік. 
«Жаўрук»

1. Пашыраць літаратурнае ўяў-
ленне вучняў аб апавяданнях на 
тэму жывой прыроды з ужыван-
нем у змесце жанраў вуснай на-
роднай творчасці: падання, пры-
казкі і ўрыўка з песні-вяс нянкі.
2. Узбагачаць слоўнікавы запас 
вучняў лексікай твора. 
3. Удасканальваць уменне вы-
барачнага чытання з мэтай зна-
ходжання адказаў на пытанні. 
4. Вучыць самастойна падра-
бязна пераказваць частку апа-
вядальнага тэксту.
5. Адзначыць арыгінальнасць 
сюжэта апавядання вясновай 
тэматыкі: сувязь з фальклорам, 
навукова-пазнавальны харак-
тар яго зместу

Маўленчая размінка на матэрыяле 
загадкі Міхася Пазнякова (с. 17).
Рубрыка «Слоўнік»: тлумачэнне лексіч-
нага значэння цяжкіх для разумення 
слоў з твора «Жаўрук». Складанне 
вучнямі сказаў з ужываннем гэтых слоў.
Чытанне апавядання настаўнікам.
Выбарачнае чытанне і ацэнка твора па 
пытаннях і заданнях, змешчаных пасля 
яго.
Складанне плана для падрабязнага пера-
казу падання аб паходжанні жаваранка 
(заданне 8, с. 20).
Знаёмства і асэнсаванне прыказак і на-
родных прымет на вясновую тэматыку

Падрабязны 
пераказ 
падання аб 
паходжанні 
жаваранка

6 Ганна 
Скаржын-
ская-
Савіцкая. 
«Чаму 
пралескі 
сінія»

1. Узнавіць набытыя ў 2—3 кла-
сах веды вучняў аб мастацкіх 
творах на тэму вясны. 
2. Развіваць чытацкія ўменні 
прыдумваць заканчэнне апі-
саных у творы падзей, арыен-
тавацца ў змесце і знаходзіць 
адказы на пытанні да тэксту; 
уяўляць герояў і прычыну іх 
учынкаў; вызначаць галоўную 
думку літаратурнай казкі вяс-
новай тэматыкі.
3. Развіваць уменне падрабяз-
нага пераказу.
4. Адзначаць арыгінальнасць 
лі таратурнай казкі: узаема-
дзе янне жывых і нежывых 
на сельнікаў прыроды; раў на-
душнае стаўленне Жабы да 
Пралескі, узорны ўчы нак да-
брыні і спагады Пра мень чыка 
да чужой бяды

Рубрыка «Узгадайце» (с. 21): адказ на 
пытанні і выкананне заданняў.
Выразнае чытанне казкі «Чаму пралескі 
сінія» настаўнікам.
Прагназаванне яе канцоўкі (рубрыка 
«Па фантазіруйце», с. 22).
Аналітычная работа з тэкстам па пы-
таннях метадычнага апарату вучэбнага 
да па мож ні ка са спалучэннем выразнага 
чытання па ролях фрагментаў твора.
Рубрыка «Папрацуйце ў пары, у групе»: 
падзел казкі на сэнсавыя часткі, складан-
не і запіс плана, пераказ зместу па плане.
Чытанне і адгадванне літаратурных за-
гадак пра вясновыя кветкі (с. 24)

Падрабязны 
пераказ казкі 
па плане

7 Падагуль-
няльныя 
заняткі па 
раздзеле 
«Чалавек 
і прырода»

1. Падагуліць і замацаваць ве-
ды вучняў па вывучаных тво-
рах раздзела.
2. Развіваць чытацкую ціка-
васць да мастацкіх твораў на 
тэму прыроды

Выявіць узровень набытых ведаў і ўмен-
няў па вывучаным раздзеле на аснове 
пытанняў і заданняў, змешчаных у ру-
брыцы «Паўтараем, падагульняем, раз-
важаем…» на с. 27—30.
Самааналіз вучнямі выканання задач 
старонкі-навігатара (с. 4)

Выканаць 
заданні па 
выбары 
настаўніка 
да ўрока 
пазакласнага 
чытання па 
тэме «Слова 
аб роднай 
прыродзе»

8 Пазакласнае 
чытанне на 
тэму «Слова 
аб роднай 
прыродзе»

1. Падагуліць чытацкі вопыт 
вуч няў па адборы кніг для са-
мастойнага чытання на тэму 
адносін чалавека да прыроды.
2. Падрыхтаваць выставу кніг, 
карцін жывапісу і фотаздымкаў 
пейзажнай тэматыкі. 
3. Абмеркаваць найбольш ціка-
выя самастойна прачытаныя 
творы пра навакольны свет

Знаёмства з выставай.
Слуханне выразнага чытання, перака-
зу зместу асобных мастацкіх твораў і іх 
аналіз

Выканаць 
заданні 
(на выбар 
настаўніка) 
урока 16 
пазакласнага 
чытання па 
тэме «Дзе 
карані твае, 
адкуль твой 
род пачаўся…»
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9 Кантроль 
навыку 
чытання

Зафіксаваць і ацаніць узровень 
якасці чытання вучняў класа 
на пачатку навучальнага года. 
Выявіць узровень дынамікі чы-
тання ў параўнанні з 3 класам

 Чытанне вучнямі незнаёмага празаічнага 
тэксту з захаваннем фанетыка-арфа эпіч-
ных норм беларускай мовы і адпаведнай 
інтанацыі

Тэма 2. Чалавек і яго род
(7 г, з іх 1 г — на пазакласнае чытанне)

10 Ніл Гілевіч. 
«Я — бела-
рус»

1. Пазнаёміць вучняў са зме-
стам і задачамі раздзела «Ча-
лавек і яго род»: на што будуць 
звяртаць увагу і якія ўменні бу-
дуць развіваць.
2. Працягнуць работу па ўзба -
гачэнні слоўнікавага запасу 
вучняў неабходнай лексікай. 
3. Фарміраваць правільнае 
і асэнсаванае чытанне ўголас 
цэлымі словамі.
4. Удасканальваць уменне вы-
значаць і перадаваць эмацыя-
нальны настрой верша. 
5. Развіваць уменне вызна-
чаць у паэтычным творы га-
лоў нага героя, даваць яму 
ха рак тарыстыку на аснове 
яго ду мак і пачуццяў. Адзна-
чыць мастацкія асаб лі вас  ці 
і асноўную думку верша 

Аналіз старонак-навігатараў да тэма-
тычнага раздзела «Чалавек і яго род»  
(с. 31—32): разгляд малюнка-застаўкі, 
асэнсаванне выказвання Уладзіміра 
Ліпскага пра захаванне памяці аб прод-
ках, чытанне задач раздзела.
Абмеркаванне рэпрадукцыі карціны 
расійскага мастака Валерыя Макарава 
«Нашы продкі» з дапамогай пытанняў 
і заданняў рубрыкі «У свеце прыгожага» 
вучэбнага да па мож ні ка (с. 32—33).
Слоўнае маляванне партрэтаў славян 
(мужчыны і жанчыны) па малюнку і пы-
таннях (заданне 3).
Удакладненне лексічнага значэння слоў 
славяне і Пярун (рубрыка «Слоўнік» на 
с. 33).
Выразнае чытанне верша «Я — бела-
рус» настаўнікам і вучнямі. Абмен ура-
жаннямі. 
Гутарка па змесце твора на аснове мета-
дычнага апарату вучэбнага да па мож ні ка. 
Вылучэнне ў змесце апісання дэталяў, 
звязаных з захаваннем духоўнай спад-
чыны продкаў.
Работа над выразным чытаннем: выдзя-
ленне націскных слоў, паўз, вызначэнне 
інтанацыі і настрою. 
Ацэнка якасці чытання: захаванне інта-
нацыі, паўз, націскных слоў і інш. 

Вывучыць 
верш на 
памяць

11 Барыс 
Сачанка. 
«Адкуль 
пайшоў твой 
род?»

1. Удасканальваць навык пра-
віль нага вымаўлення гукаў 
і захоўваць акцэнталагічныя 
нормы пры чытанні.
2. Узбагачаць слоўнікавы запас 
вучняў лексікай твора.
3. Развіваць уменне прагна-
заваць змест твора па яго зага-
лоўку.
4. Фарміраваць уменне пра-
вільнага, асэнсаванага і выраз-
нага чытання тэксту-разважан-
ня з захаваннем адпаведных 
паўз на знаках прыпынку.
5. Развіваць уменне ацэньваць 
правільнасць уласнага і пачу-
тага чытання.
6. Адзначыць пісьменніцкі за-
клік да чытача цікавіцца ка-
ранямі сваёй сям’і і роду

Маўленчая размінка з дапамогай урыўка 
з верша Васіля Жуковіча «Продкі». Вы-
значэнне аўтарскай характарыстыкі 
прод каў па іх паводзінах і ўчынках.
Вольнае разважанне вучняў аб паходжан-
ні асобных слоў і іх значэнні (рубры-
ка «Узгадайце» на с. 35). Параўнанне 
ўласных меркаванняў з прадстаўленымі 
артыкуламі слоўніка. 
Слоўнікавая работа з незразумелымі 
сло вамі з апавядання «Адкуль пайшоў 
твой род?».
Рубрыка «Пафантазіруйце»: прагна-
заванне зместу апавядання Барыса 
Сачанкі па загалоўку. Вольнае разва-
жанне на пытанні рубрыкі. 
Выразнае чытанне твора настаўнікам, 
перачытванне яго сам сабе вучнямі. 
Гутарка па пытаннях метадычнага апа-
рату вучэбнага да па мож ні ка.
Адпрацоўка выразнасці чытання, умен-
ня правільна інтанаваць пытальныя 
сказы па мэце выказвання, сказы са 
шматкроп’ем, працяжнікамі, двукроп’ем.

Падрыхтаваць 
вуснае 
апавяданне 
на тэму 
«Адкуль мой 
род пачаўся?» 
па пытаннях 
вучэбнага да-
па мож ні ка
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Чытанне і адгадванне загадкі пра сваяц-
кія адносіны ў сям’і.
Работа па малюнках пра заняткі ста-
ражытных продкаў-славян, адказы на 
пытанні і выкананне тэставых заданняў 
вучэбнага да па мож ні ка. 
Складанне апавядання пра жыццё прод-
каў па малюнках і пытаннях вучэбнага 
дапаможніка (с. 38—39).
Каментарый настаўніка да выканання 
дамашняга задання, змешчанага пад ру-
брыкай «Хвілінкі творчасці» (с. 37)

12 Алесь 
Карлюкевіч. 
«Вавёрка 
піша 
сачыненне»

1. Вытлумачыць эмацыяналь-
ныя адносіны вучняў да пра-
чытанага.
2. Развіваць уменне прагназа-
ваць свой змест канцоўкі аў-
тарскай казкі. 
3. Фарміраваць уменне ацэнь-
ваць дзеянні і ўчынкі герояў 
літаратурнай казкі, падбіраць 
сло вы і выразы з тэксту для 
скла дання характарыстыкі 
пер санажаў.
4. Развіваць уменне выбарач-
нага чытання.
5. Фарміраваць уменне вы-
значаць і асэнсоўваць ма-
ральна-этычную праблему ад-
носін герояў да гістарычнага 
мінулага свайго роду і роднага 
краю. 
6. Удасканальваць уменне фар-
муляваць галоўную думку казкі

Маўленчая размінка на аснове верша 
Лёлі Багдановіч «У школу». Чытан-
не літаратурнай казкі настаўнікам. 
Выяўленне першаснага ўспрыняцця яе 
вучнямі.
Выкананне заданняў і адказы на пытанні 
рубрыкі «Пафантазіруйце» (с. 45).
Перачытванне казкі вучнямі ланцужком.
Абмеркаванне твора па пытаннях. Вы-
барачнае чытанне ўрыўкаў і дыялогаў. 
Вызначэнне рыс характару герояў на 
падставе іх думак і ўчынкаў.
Самастойнае чытанне твора вучнямі 
спачатку цалкам, а затым па сэнсава за-
кончаных частках з мэтай падрыхтоўкі 
да выразнага чытання

Выразнае 
чытанне казкі

13 Уладзімір 
Ліпскі. 
«Пошук 
радаводных 
крыніц»

1. Узбагачаць слоўнікавы запас 
вучняў лексікай твора.
2. Фарміраваць уменне цэла-
сна ўспрымаць апавяданне, 
выказваць свае эмацыяналь-
ныя адносіны да прачытанага.
3. Удасканальваць уменне вы-
значаць тэму апавядання, фар-
муляваць яго галоўную думку.
4. Развіваць уменне вобразна га 
бачання малюнкаў, створаных 
пісьменнікам у творы. 
5. Удасканальваць уменне дзя-
ліць выбарачны тэкст на за-
кон чаныя часткі, даваць ім за-
галоўкі.
6. Развіваць уменне складаць 
план для пераказу.
7. Развіваць уменне падрабяз-
нага пераказу па складзеным 
плане

Слоўнікавая работа з незразумелымі 
словамі да апавядання «Пошук рада-
водных крыніц» (с. 46). 
Слуханне твора ў выкананні настаўніка. 
Вызначэнне вучнёўскіх эмацыянальных 
адносін да прачытанага. 
Гутарка па змесце і выбарачнае чытанне. 
Слоўнае маляванне вобразных карцін да 
зместу казкі. 
Вызначэнне тэмы і галоўнай думкі тво-
ра. (Слова пісьменніка пра гіс торыю рас-
сялення нашых прод каў у Палескім краі. 
Гонар аўтара за фізічныя і духоўныя 
здоль насці прашчураў. Фальклорная 
аснова твора. Навукова-пазнавальная 
роля зместу апа вядання.)
Самастойнае перачытванне вучнямі 
зместу казкі ад слоў «Недзе, не ўказана 
дзе, жыла сям’я» і да радка «Так і цяпер 
жывуць у тых мясцінах палешукі і па-
ле вікі». Падзел яе на сэнсавыя часткі. 
Падбор загалоўкаў і іх запіс у сшытках.
Выкананне задання 6 у парах

Падрабязны 
пераказ 
казкі пра 
паходжанне 
палешукоў 
і палевікоў

14 Анатоль 
Грачанікаў. 
«Бацькоўскі 
парог»

1. Удасканальваць навык пра-
віль нага вымаўлення гукаў і за-
хавання акцэнталагічных норм 
пры чытанні.
2. Узбагачаць слоўнікавы запас

Фанетычная размінка на матэрыяле 
ўрыўка з верша Івана Калесніка «Баць-
коўская хата» (с. 50).
Работа над разуменнем некаторых слоў 
з верша Анатоля Грачанікава.

Падрыхтавац-
ца да конкурсу 
на лепшага 
чытальніка 
твора
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вучняў лексікай твора.
3. Развіваць уменне вызначаць 
і асэнсоўваць маральна-этыч-
ную праблему адносін лю-
дзей да малой ра дзі мы сваіх 
бацькоў, іх мовы, вус най народ-
най творчасці і ма тэрыяльных 
здабыткаў.
4. Вучыцца самастойна вы-
значаць настрой і тэму верша. 
Фармуля ваць яго асноўную 
думку

Слуханне верша «Бацькоўскі парог» 
і вызначэнне яго агульнага эмацыяналь-
нага настрою.
Чытанне верша вучнямі самі сабе, уголас 
спачатку цалкам, а затым па слупках. 
Гутарка па змесце і выбарачнае чытанне. 
Слоўнае маляванне вобразных карцін 
да верша. 
Вызначэнне тэмы і галоўнай думкі тво-
ра. (Па ву чанне паэта не парываць сувязі 
са спадчынай сваіх баць коў і продкаў. 
Адметнасць кам пазіцыі верша.)
Вызначэнне ў вершы націскных слоў, 
паўз, адпаведнай інтанацыі. Пад рых-
тоўка да конкурсу на лепшага чытальніка

15 Падагуль-
няльныя 
заняткі па 
раздзеле 
«Чалавек 
і яго род»

1. Падагуліць і замацаваць 
ве ды і ўменні, якія атрымалі 
ў працэсе работы з творамі 
раз дзела.
2. Актывізаваць чытацкі інта-
рэс да самастойнага пошуку 
кніг па тэме раздзела.
3. Развіваць маўленне, памяць 
і ўвагу 

Вытлумачыць узровень набытых ведаў 
і ўменняў па вывучаным раздзеле на ас-
нове пытанняў і заданняў, змешчаных 
у рубрыцы «Паўтараем, падагульняем, 
разважаем…» (с. 52—54 вучэбнага да па-
мож ні ка).
Ацэнка вучнямі сваіх здольнасцей па 
рэалізацыі задач, што знаходзяцца на 
старонцы-навігатары (с. 32)

Выканаць 
заданні 
настаўніка 
да ўрока 
пазакласнага 
чытання па 
тэме «Дзе 
карані твае, 
адкуль твой 
род пачаўся…»

16 Пазакласнае 
чытанне на 
тэму «Дзе 
карані твае, 
адкуль 
твой род 
пачаўся…»

1. Пазнаёміць з выставай ся-
мейных фотаздымкаў вучняў, 
з дакументамі ці фотаздымкамі 
іх продкаў, з аформленымі 
радаводнымі дрэвамі.
2. Развіваць уменне прад стаў-
ляць прачытаную кнігу ці твор 
аднакласнікам (назва, змест, 
ілюстрацыі, героі, вы ба рачнае 
чытанне цікавых эпі зодаў)

Знаёмства з выставай.
Слуханне аднаго з запрошаных гасцей-
аматараў, якія цікавяцца і вядуць рада-
воднае дрэва сваёй сям’і і роду.
Выступленне асобных вучняў класа 
з прэзентацыяй самастойна прачытанай 
кнігі: выразнае чытанне ўрыўкаў, пера-
каз зместу асобных мастацкіх твораў 
і інш.

Выканаць 
заданні (па 
выбары 
настаўніка) 
да ўрока 24 
пазакласнага 
чытання па 
тэме «Люблю 
наш край — 
старонку 
гэту…»

II чвэрць (14 г)

Тэма 3. Чалавек і Радзіма
(8 г, з іх 1 г — на пазакласнае чытанне)

17 Уладзімір 
Карызна. 
«Люблю 
цябе, Белая 
Русь»

1. Акрэсліць змест і задачы 
раздзела «Чалавек і Радзіма»: 
на што будуць звяртаць увагу 
і якія ўменні развіваць падчас 
вы вучэння.
2. Развіваць уменне прагназа-
ваць змест паэтычнага твора па 
яго загалоўку.
3. Фарміраваць чытацкія ўмен-
ні назіраць за эмацыянальным 
станам паэта, даваць характа-
рыстыку аўтару на аснове яго 
выказаных думак і пачуццяў.
4. Фарміраваць уменне знахо-
дзіць вобразныя словы, тлума-
чыць іх значэнне і ролю.
5. Вызначаць тэму і галоўную 
думку твора.
6. Вучыць авалодваць сродкамі 
выразнага чытання.
7. Развіваць уменне слоўнага 
малявання да частак верша. 

Знаёмства са старонкамі-наві гатарамі 
да тэматычнага раздзела «Чалавек 
і Радзіма» (с. 55—56): разгляд застаўкі, 
асэнсаванне слоў Уладзіміра Караткевіча 
пра паняцце слова Радзіма, чытанне за-
дач раздзела.
Актуалізацыя тэмы на аснове разгляду 
фотаздымка малдаўскага фатографа 
Ігара Зеніна і адказаў на пытанні вучэб-
нага да па мож ні ка.
Прагназаванне зместу верша «Люблю 
цябе, Белая Русь» па загалоўку (рубры-
ка «Пафантазіруйце»).
Слуханне верша, вызначэнне яго пер-
шаснага ўспрымання і эмацыянальнага 
настрою. 
Чытанне твора вучнямі сам сабе, уголас 
па строфах.
Вызначэнне вобразных слоў і выразаў, 
тэмы і асноўнай думкі верша, аўтарскіх 
і ўласных адносін да Радзімы (любоў 
і захап ленне паэта краявідамі, гас цін-

Вывучыць 
твор на 
памяць
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8. Развіваць уменне выказваць 
свае пачуцці ад прачытанага 
і ўбачанага твораў мастацтва

 нымі і таленавітымі людзьмі, слаўнай гі-
сторыяй Беларусі).
Адпрацоўка ўмення вызначаць мэту вы-
разнага чытання (што трэба перадаць 
слухачам пры чытанні), выбар тону 
ў адпаведнасці з эмацыянальным станам 
дзейнай асобы, выдзяленне з дапамогай 
лагічнага націску важных слоў, паўз. 
Вуснае маляванне карцін да радкоў вер-
ша (рубрыка «Хвілінкі творчасці»).
Слуханне і вольнае выказванне ўра-
жанняў ад песні Ігара Лучанка на словы 
Уладзіміра Карызны (рубрыка «У свеце 
прыгожага»)

18 Уладзімір 
Ліпскі. 
«Беларусь»

1. Удасканальваць навык пра-
віль нага вымаўлення гукаў і за-
хавання акцэнталагічных нор м 
пры чытанні.
2. Узбагачаць слоўнікавы запас 
вучняў лексікай тэксту.
3. Развіваць уменне ўважлівага 
чытання.
4. Фарміраваць чытацкія ўмен-
ні знаходзіць у празаічным тво-
ры з дапамогай выбарачнага 
чытання адказы на пытанні 
нас таў ніка і вучэбнага да па-
мож ні ка.
5. Развіваць творчыя здоль нас-
ці вучняў, уменне задаваць пы-
танні па тэксце, выказвацца на 
зададзеную тэму.
6. Удасканальваць уменне вы-
барачнага чытання, складання 
плана твора, пераказу па плане

Фанетычная размінка на аснове верша 
Міхася Пазнякова «Родныя з’явы». 
Прыдумванне зместу на аснове зага-
лоўка апавядання «Беларусь». Актуалі-
зацыя ведаў пра Белую Русь (рубрыка 
«Пафантазіруйце»).
Арганізацыя слоўнікавай работы з не-
зразумелымі словамі дзіда і сланец да 
твора.
Чытанне апавядання настаўнікам. Выяў-
ленне эмацыянальных адносін да пра-
чытанага.
Перачытванне твора сам сабе. 
Адказы вучняў на пытанні і заданні, 
змешчаныя ў вучэбным да па мож ні ку 
да твора.
Падзел апавядання на сэнсавыя часткі, 
падбор загалоўкаў і напісанне плана. 
Падрабязны пераказ твора згодна з пла-
нам.
Рубрыка «Хвілінкі творчасці»: вольны 
апо вед разнастайных фактаў пра Бела-
русь замежным гасцям

Падрабязны 
пераказ зместу 
апавядання па 
плане

19 Пятрусь 
Броўка. 
«Дарагая 
Беларусь»

1. Удасканальваць навык пра-
віль нага вымаўлення гукаў і за-
хавання акцэнталагічных норм 
пры чытанні.
2. Фарміраваць у вучняў во-
бразныя ўяўленні аб Радзіме 
сродкамі мастацкага паэтыч-
нага слова. 
3. Развіваць уменне вызначаць 
у мастацкім творы эмацыяналь-
ны настрой, тэму і асноўную 
дум ку, вобразныя словы, вы-
каз ваць аўтарскія адносіны 
да Беларусі, вучнёўскія — да 
вер ша.
4. Адзначыць любоў паэта да 
Радзімы, яго захапленне пры-
ро дай

Правядзенне маўленчай размінкі на ас-
нове ўрыўка з верша Уладзіміра Карыз-
ны «Светлы край».
Выразнае чытанне верша настаўнікам. 
Высвятленне першаснага ўспрымання 
тэксту вучнямі.
Чытанне твора ўголас па строфах, а за-
тым цалкам.
Выбарачнае чытанне. Вызначэнне на-
строю і рытму верша, тэмы і яго асноўнай 
думкі, мастацкіх слоў.
Характарыстыка адносін паэта да Радзі-
мы. Слоўнае маляванне карцін, адлю-
страваных у вершы. 
Работа над вызначэннем тону, тэмпу, 
ла гічных паўз для выразнага чытання 
верша.
Чытанне і асэнсаванне прыказак пра Ра-
дзіму

Выразнае 
чытанне 
верша 

20 Навум 
Гальпяровіч. 
«Бацька 
гарадоў 
беларускіх»

1. Фарміраваць чытацкія ўмен-
ні знаходзіць у апавяданні з да-
памогай выбарачнага чытання 
адказы на пытанні настаўніка. 
2. Развіваць уменне называць

Рубрыка «Узгадайце» (с. 65): узнаўленне 
ведаў, набытых па вучэбным прадмеце 
«Чалавек і свет» («Мая Радзіма — Бе-
ларусь») пра Сафійскі сабор у Полацку.
Рубрыка «Пафантазіруйце»: разважанне

Выразнае 
чытанне 
апавядання
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персанажаў твора. Разумець 
аў тарскія адносіны да іх. 
3. Вучыць вызначаць тэму. 
Фармуляваць яго галоўную 
думку

вучняў аб змесце апавядання «Бацька 
гарадоў беларускіх» па загалоўку.
Узбагачэнне лексічнага слоўніка вучняў: 
работа і складанне сказаў са словамі да 
твора Навума Гальпяровіча. 
Чытанне апавядання настаўнікам. Вы-
святленне першаснага ўспрымання  
твора. 
Паўторнае самастойнае чытанне вуч-
нямі. 
Гутарка па пытаннях метадычнага апа-
рату. Выбарачнае чытанне. Вызначэнне 
персанажаў, аўтарскіх адносін да іх, тэ-
мы і галоўнай думкі апавядання. (Паказ 
патрыятычных адносін пра заіка да сла-
вутых людзей і мясцін малой радзімы. 
Наву кова-пазнавальны характар твора.)
Разгляд і абмеркаванне фотаздымкаў 
і рэпрадукцыі карціны Язэпа Драздовіча 
«Усяслаў Чарадзей пад Гародняй».
Адпрацоўка выразнага чытання твора 
па абзацах, пераход да чытання цалкам

21 Алесь Каско. 
«Горад 
з Белаю 
вежаю»

1. Узбагачаць маўленне вучняў 
лексікай твора.
2. Вучыць шляхам выбарачна-
га чытання знаходзіць апісанне 
герояў, характарызаваць іх 
па ўчынку, выказваць улас-
ныя адносіны да зместу твора 
і аўтарскія адносіны да сваіх 
герояў, вызначаць галоўную 
думку.
3. Выпрацоўваць уменне ацэнь-
ваць дзеянні і ўчынкі героя. 
Падбіраць словы і выразы 
з тэксту для характарыстыкі 
пер санажа.
4. Развіваць літаратурна-твор-
чыя здольнасці вучняў.
5. Вучыць аналізаваць прыказкі 
па тэме, ужываць іх да эпізодаў 
мастацкіх твораў, герояў, вы ка-
рыстоўваць прыказкі ў сваім 
паўсядзённым жыцці
 

Міжпрадметныя сувязі з вучэбным кур-
сам «Мая Радзіма — Беларусь»: гутарка 
пра помнік дойлідства Камянецкая (Бе-
лая) вежа.
Арганізацыя слоўнікавай работы з не-
зразумелымі словамі да апавядання «Го-
рад з Белаю вежаю».
Чытанне твора настаўнікам. Абмен ура-
жаннямі пасля чытання.
Самастойнае чытанне вучнямі моўчкі. 
Аналітычная работа з тэкстам у спа лу-
чэнні з выбарачным чытаннем (па пы-
таннях метадычнага апарату вучэбнага 
да па мож ні ка). Выказванне вучнямі 
ўласных і пісьменніцкіх адносін да 
пер санажаў, іх учынкаў і зместу тво-
ра. Вызначэнне тэмы і галоўнай думкі 
апавядання. (Зварот пісьменніка да гіс-
тарычнай спадчыны сваёй ра дзімы: да 
паходжання назваў горада і старажыт-
нага помніка дойлідства. Фальклорная 
аснова твора. Навукова-пазнавальныя 
адметнасці апавядання.) 
Пераказ урыўка па апорных словазлу-
чэннях і сказах ад пачатку твора і да рад-
ка «Вось такое паданне пра паходжанне 
Камянца».
Рубрыка «У свеце прыгожага»: разгляд 
і абмеркаванне рэпрадукцыі карціны 
расійскага мастака Андрэя Шышкіна 
«Апошні абаронца» па пытаннях вучэб-
нага да па мож ні ка (с. 73—74).
Рубрыка «Хвілінкі творчасці»: складан-
не па карціне «Апошні абаронца» апавя-
дання з дапамогай пытанняў вучэбнага 
дапаможніка.
Чытанне і асэнсаванне прыказак на тэму 
Радзімы

Пераказ 
зместу 
падання пра 
паходжанне 
назвы горада 
Камянец 
па апорных 
словазлучэн-
нях і сказах
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22 Канстанцыя 
Буйло. 
«Люблю»

1. Фарміраваць навык пра віль-
нага чытання і вымаўлення гу-
каў па-беларуску.
2. Актывізаваць эмацыяналь-
ную сферу вучняў.
3. Развіваць уменне выбарачна-
га і выразнага чытання.
4. Развіваць чытацкія ўменні 
знаходзіць у паэтычным тво-
ры мастацкія словы і выразы, 
тлумачыць іх значэнне.
5. Фарміраваць уменне вызна-
чаць аўтарскія адносіны да 
ра дзімы і вучнёўскія — да лі-
рычнага твора.
6. Вучыць вызначаць націскныя 
словы, правільна расстаўляць 
паўзы, падбіраць патрэбную 
інта нацыю.
7. Адзначыць любоў паэтэсы да 
роднай старонкі і беларус кага 
народа, засяродзіць увагу на 
адлюстраванне ёю прыгажосці 
прыроды ва ўсе по ры года і бе-
ларускай песні, на песеннасць 
верша

 Маўленчая размінка з дапамогай верша 
Васіля Жуковіча «Зямля» (с. 75). 
Чытанне верша «Люблю» настаўнікам. 
Высвятленне першаснага ўспрымання 
твора.
Перачытванне твора вучнямі з мэтай 
ад казу на першае пытанне метадычнага 
апарату (с. 77). 
Вызначэнне настрою і адпаведнага тэм-
пу для выразнага чытання верша.
Аналіз. Выбарачнае чытанне. Вызначэн-
не ідэйнага зместу твора.
Работа па падрыхтоўцы да выразнага 
чытання верша: выбар тону, пазначэнне 
лагічных націскаў у радках.
Слуханне і абмеркаванне песні «Люблю 
наш край».
Работа па рэпрадукцыі карціны расій-
скага мастака Уладзіміра Жданава «Па-
лессе. Вясна на хутары» з выкарыстан-
нем пытанняў вучэбнага дапаможніка

Выразнае 
чытанне 
верша

23 Падагуль-
няльныя 
заняткі па 
раздзеле 
«Чалавек 
і Радзіма»

1. Сістэматызаваць, замаца-
ваць і падагуліць веды вучняў 
па вы вучаных творах раздзела 
і іх аўтарах (падрубрыка «Ве-
даем…»).
2. Развіваць уменне разважаць 
над сэнсам прыказак і асобных 
пытанняў (падрубрыка «Раз-
важаем»).
3. Актывізаваць чытацкі ін та-
рэс да самастойнага пошуку 
кніг па тэме гістарычнага мі ну-
лага і сучаснага жыцця людзей 
на Радзіме.
4. Развіваць маўленне, творчае 
мысленне

Паўтарэнне і замацаванне ведаў па тво-
рах і іх аўтарах. Работа з прыказкамі 
(пытанні і заданні рубрыкі «Паўтараем, 
падагульняем, разважаем…» на с. 79—
82).
Самаацэнка вучнямі выканання задач 
старонкі-навігатара (с. 56)

Падрыхтоўка 
да ўрока 
пазакласнага 
чытання па 
тэме «Люблю 
наш край — 
старонку 
гэту…»

24 Пазакласнае 
чытанне 
на тэму 
«Люблю 
наш край — 
старонку 
гэту…»

1. Падагуліць чытацкі вопыт 
вучняў па адборы і чытанні 
кніг па тэме.
2. Сістэматызаваць вопыт 
вучняў класа па сувязі «пісь-
мен нік — вершы і апавяданні 
пра малую радзіму».
3. Асвойваць прыёмы сама-
стойнага выбару і чытання кніг 
з арыентацыяй на кніжныя вы-
ставы

Знаёмства вучняў з выставай кніг. 
Вызначэнне твораў для абмеркавання. 
Выказванне сваіх уражанняў ад прачы-
танага. 
Вызначэнне тэмы для наступнага ўрока 
пазакласнага чытання

Выканаць
папярэднія 
заданні да 
ўроку 30 
пазакласнага 
чытання 
па тэме 
«Паэтычны 
вянок роднаму 
слову і кнізе» 
(на выбар 
настаўніка)

Тэма 4. Чалавек, слова і кніга
(6 г, з іх 1 г — на пазакласнае чытанне)

25 Алеся 
Станюк. 
«Чаму?»

1. Пазнаёміць з новым раздзе-
лам вучэбнага да па мож ні ка.
2. Фарміраваць уяўленні вуч-
няў пра ўзнікненне асобных 
слоў беларускай мовы.
3. Развіваць уменне выказваць 

Уводзіны ў раздзел вучэбнага да па мож-
ні ка: разгляд і апісанне малюнка-за-
стаўкі, чытанне і асэнсаванне выказван-
ня Францыска Скарыны пра кнігу, зна-
ём ства з задачамі старонкі-навігатара 
(с. 84).

Выразнае 
чытанне 
апавядання
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свае пачуцці да прачытанага.
4. Вучыць вызначаць аўтарскія 
адно сі ны да некаторых слоў 
беларускай мовы і галоўную 
думку твора.
5. Вучыць выразнаму чытанню: 
вызначаць націскныя словы, 
правільна расстаўляць паўзы

Разгляд помніка Францыску Скары-
ну ў Полацку і гутарка па пытаннях 
рубрыкі «У свеце прыгожага».
Чытанне настаўнікам апавядання «Ча-
му?». Высвятленне эмацыянальных 
адносін да прачытанага.
Чытанне твора вучнямі сам сабе.
Адказы на пытанні і заданні, змешчаныя 
ў вучэбным да па мож ні ку на с. 86. Выба-
рачнае чытанне. Лексічная работа. 
Работа над выразным чытаннем тэксту: 
захаванне паўз, лагічных націскаў, адпа-
веднай інтанацыі

26 Артур 
Вольскі. 
«Роднае 
слова»

1. Пазнаёміць з асобай Артура 
Вольскага: з асобнымі фактамі 
жыцця і творчасці пісьменніка.
2. Фарміраваць уяўленні вуч-
няў пра гукавыя адметнасці 
беларускай мовы і адносіны 
асобных людзей да яе выкары-
стання.
3. Узбагачаць слоўнікавы запас 
лексікай з літаратурнай казкі.
4. Развіваць чытацкія ўменні 
арыентавацца ў змесце і зна-
ходзіць адказы на пытанні да 
тэксту; уяўляць персанажаў; 
ха рактарызаваць на аснове іх 
учынкаў; фармуляваць га лоў-
ную думку казкі; дзяліць тэкст 
на сэнсавыя часткі, су адносіць 
іх з планам і пераказваць твор 
па плане.
5. Прымяняць атрыманыя ве ды 
па маўленчым этыкеце ў паў-
сядзённым жыцці

Дэманстрацыя партрэта і кніг Арту-
ра Вольскага. Чытанне артыкула пра 
пісьменніка на с. 87. Перачытванне тэк-
сту вучнямі. Гутарка па пытаннях на-
стаўніка.
Рубрыка «Узгадайце»: адказ на пытанні 
і выкананне заданняў на тэму белару-
скай мовы.
Слоўнікавая работа: тлумачэнне зна-
чэнняў слоў да тэксту (с. 88) і складанне 
з некаторымі ўласных сказаў. 
Выразнае чытанне казкі «Роднае слова» 
настаўнікам. Абмен уражаннямі пасля 
слухання.
Чытанне казкі вучнямі ўголас па сэнсава 
закончаных частках.
Аналітычная работа па тэксце з апорай 
на метадычны апарат вучэбнага да па-
мож ні ка.
Разважанні пра ўласныя і аўтарскія 
адносіны да праблем, узнятых у творы, 
і да яго персанажаў. 
Вызначэнне галоўнай думкі літара тур-
най казкі. (Асуджэнне грэблівых адносін 
асобных людзей да беларускай мовы. 
Заклік пісьменніка шанаваць і бераг-
чы роднае слова, цікавіцца вывучэннем 
і іншых моў.)
Гутарка пра этыку маўленчых паводзін 
у паўсядзённым жыцці на аснове пытан-
няў і заданняў рубрык «Узгадайце» 
і «Хвілінкі творчасці» (с. 92)

Падрабязны 
пераказ казкі 
па плане 
вучэбнага да-
па мож ні ка

27 Кастусь 
Цвірка.  
«У кнігарні»

1. Фарміраваць правільнае 
вы маў ленне некаторых гукаў 
і спа лучэнне зычных літар пры 
чы танні.
2. Узбагачаць лексіку вучняў 
сло вамі верша.
3. Працягнуць фарміраванне 
ў чацвёртакласнікаў вобраз-
ных уяўленняў па праблеме за-
хавання і развіцця беларускай 
мовы ў Беларусі сродкамі ма-
стацкага слова. 
4. Развіваць чытацкія ўменні 
характарызаваць герояў мас-
тац кага твора на аснове іх вы-
каз ванняў, вызначаць аўтар скія 
і выказваць уласныя адносіны

Фанетычная размінка: удасканаленне 
ўмення пра віль нага вымаўлення асоб-
ных гукаў па-беларуску, чытанне спа-
лучэння літар тч і дт на аснове ўрыўка 
з верша Петруся Макаля «Родная мова» 
(с. 93).
Тлумачэнне лексічнага значэння незра-
зумелых для вучняў слоў з твора. Скла-
данне ўласных сказаў з імі. 
Выразнае чытанне верша «У кнігарні» 
настаўнікам. Абмен уражаннямі пасля 
чытання. 
Самастойнае чытанне твора вучнямі.
Аналітычная работа з тэкстам у спа лу-
чэнні з выбарачным чытаннем (па пы-
таннях і заданнях метадычнага апарату 
вучэбнага да па мож ні ка). Характарысты-

Выразнае 
чытанне 
верша
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да ўчынкаў і слоў ге рояў; вы-
значаць галоўную дум ку верша.
5. Фарміраваць інтанацыйныя 
ўменні выразнага чытання твора

ка герояў на аснове іх паводзін і ўчынкаў. 
Выказванне ўласных і пісьменніцкіх 
адносін да праблем, узнятых у вершы.
Адпрацоўка выразнага чытання твора

28 Леанід 
Дайнека. 
«Любіце 
мову»;
прыказкі пра 
слова і кнігу

1. Удасканальваць навык пра-
віль нага вымаўлення гукаў і за-
хавання акцэнталагічных норм 
пры чытанні.
2. Узбагачаць слоўнікавы запас 
вучняў лексікай твора.
3. Фарміраваць у вучняў во-
бразныя ўяўленні аб беларус-
кай мове сродкамі мастацкага 
слова. 
4. Развіваць уменне вызначаць 
у мастацкім творы эмацыя-
нальны настрой, вобразныя 
сло вы. Выказваць аўтарскія 
і чытацкія адносіны да роднай 
мовы і верша.
5. Адзначыць захапленне лі-
рычнага героя багаццем бела-
рускай мовы, аўтарскае разва-
жанне аб яе ролі ў жыцці гра-
мадства і ў свеце; папярэджан-
не сучаснікам аб небяспечных 
наступствах страты мовы. 
6. Развіваць маналагічнае звяз-
нае маўленне пры тлумачэнні 
сэнсу прыказак

Правядзенне маўленчай размінкі на ас-
нове выказвання Якуба Коласа і ўрыўка 
з верша Лёлі Багдановіч пра бе раж лівыя 
адносіны да беларускага слова і ўжы-
ванне роднай мовы на Радзіме (с. 96).
Арганізацыя слоўнікавай работы з не-
зразумелымі словамі тэксту. Складанне 
з імі ўласных сказаў. 
Знаёмства з інфармацыяй пра нацыя-
нальнага героя дзеда Талаша.
Выразнае чытанне верша «Любіце мову» 
настаўнікам. Высвятленне першаснага 
ўспрымання тэксту вучнямі.
Чытанне твора вучнямі ўголас па стро-
фах ланцужком, а затым цалкам.
Гутарка па змесце твора. Выбарачнае чы-
танне. Вызначэнне настрою і рытму вер-
ша, яго асноўнай думкі, аўтарскіх адносін 
да роднай мовы, пошук мастацкіх слоў.
Работа над вызначэннем тону, тэмпу, 
лагічных паўз для выразнага чытання 
верша.
Рубрыка «У свеце прыгожага» (с. 98): 
разгляд і абмеркаванне рэпрадукцыі 
карціны Алега Вароніна «У палоне пры-
год» на аснове пытанняў і заданняў ву-
чэбнага да па мож ні ка.
Чытанне і асэнсаванне прыказак пра 
слова і кнігу (с. 99)

Падрыхтавац-
ца да конкурсу 
на лепшага 
чытальніка 
верша 
«Любіце 
мову»

29 Падагуль -
няльныя 
заняткі па 
раздзеле 
«Чалавек, 
слова і кніга»

1. Узнавіць назвы, проз вішчы 
аўтараў і змест твораў, якія вы-
вучаліся ў раздзеле.
2. Пашырыць кругагляд вучняў.
3. Актывізаваць чытацкі інта-
рэс да самастойнага пошуку 
кніг па тэме раздзела.
4. Развіваць маўленне, увагу 
і па мяць

Вусныя адказы вучняў на пытанні і вы-
кананне заданняў рубрыкі «Паўтараем, 
падагульняем, разважаем…» (с. 99—102 
вучэбнага да па мож ні ка).
Самааналіз вучнямі выканання задач 
старонкі-навігатара (с. 84)

Выканаць 
дадзеныя 
настаўнікам 
заданні 
да ўрока 
пазакласнага 
чытання па 
тэме  
«Паэтычны 
вянок роднаму 
слову і кнізе»

30 Пазакласнае 
чытанне 
на тэму 
«Паэтычны 
вянок 
роднаму 
слову і кнізе»

1. Падагуліць чытацкі вопыт 
вучняў па адборы паэтычных 
твораў за перыяд іх пазаклас-
най самастойнай дзейнасці.
2. Фарміраваць вобразныя ўяў-
ленні вучняў аб прыгажосці 
і багацці беларускай мовы і ро-
лі кнігі ў жыцці чалавека срод-
камі мастацкага паэтычна га 
слова.
3. Навучаць прыёмам сама-
стойнай прэзентацыі паэтыч-
ных твораў па тэме ўрока

Прадстаўленне вучнямі прачытаных 
твораў па тэме заняткаў: назва і аўтар, 
падрыхтаванае выразнае чытанне ўголас 
адпаведных вершаў, выказванне сваіх 
пачуццяў, вызначэнне галоўнай думкі.
Чытанне і асэнсаванне дадатковых пры-
казак пра слова і кнігу.
Чытанне і адгадванне загадак па тэме 
заняткаў.
Правядзенне гульні «Пазнайце слова»: 
чытанне настаўнікам з 1 часткі вучэбна-
га дапаможніка артыкулаў-тлумачэн няў 
з руб ры кі «Слоўнік», не называючы са мо 
слова

Выканаць 
заданні 
на выбар 
настаўніка да 
наступнага 
ўрока 37 
пазакласнага 
чытання 
на тэму  
«У дзівос-
ным свеце 
мастацтва» 
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III чвэрць (22 г)

Тэма 5. Чалавек і мастацтва
(7 г, з іх 1 г — на пазакласнае чытанне)

31 Легенда 
«Адкуль 
песня 
беларуская»; 
Анатоль 
Грачанікаў. 
«Народ 
і песні»

1. На практычным узроўні за-
свойваць значэнне слова леген-
да.
2. Вучыць вызначаць у легенд-
зе народныя выразы.
3. Узнавіць раней набытыя ве - 
ды вучняў пра беларускую пес-
ню.
4. Развіваць уменне вызначаць 
эмацыянальны настрой па э-
тыч нага твора, вобразныя сло-
вы ў ім, яго тэматыку і ас ноў-
ную думку. 
5. Развіваць уменне параў ноў-
ваць творы мастацкага слова 
з творамі жывапісу.
6. Фарміраваць уменне вы-
значаць аўтарскія адносіны да 
героя верша.
7. Адзначыць у легендзе ці-
кавасць і захапленне беларусаў 
таямніцай паходжання і шмат-
гуччам народнай песні. Звяр-
нуць увагу на паэтычнае разва-
жанне ў вершы пра ролю песні 
ў жыцці народа і прыроды, на 
заклік паэта цікавіцца песняй 
і заўсёды выконваць яе

Прадстаўленне новага раздзела вучэб-
нага дапаможніка: разгляд малюнка-
застаўкі, чытанне і асэнсаванне паэтыч-
ных радкоў Алеся Дудара пра не ўмі-
ручасць мастацтва, аналіз задач ста рон-
кі-навігатара (с.  104).
Разгляд карціны амерыканскага ма-
стака Джоржа Хартлі «Нацюрморт 
з прадметаў мастацтва» і гутарка па пы-
таннях да яе.
Актуалізацыя раней набытых вучнямі 
ведаў пра народную і аўтарскую бела-
рускую песню па пытаннях і заданнях 
вучэбнага да па мож ні ка (рубрыка «Уз-
гадайце»).
Выразнае настаўніцкае чытанне легенды 
«Адкуль песня беларуская». 
Перачытванне яе зместу вучнямі. Ацэн-
ка першаснага ўражання ад легенды.
Гутарка па пытаннях вучэбнага да па-
мож ні ка. Пошук у тэксце фальклорных 
выразаў.
Рубрыка «Пафантазіруйце»: вучнёўскі 
працяг зместу легенды.
Разгляд і ацэнка карціны беларускага 
мастака Міхаіла Савіцкага «Калыханка» 
з дапамогай пытанняў і заданняў вучэб-
нага дапаможніка (с. 106).
Выразнае чытанне верша «Народ і пес-
ні». Высвятленне першаснага ўспры-
мання твора.
Чытанне твора вучнямі ўголас. 
Аналітычная гутарка па пытаннях і вы-
кананне заданняў метадычнага апарату 
да па мож ні ка: выбарачнае чытанне, вы-
значэнне аўтарскага настрою, мастацкіх 
слоў, фармуляванне тэмы і вызначэнне 
асноўнай думкі верша. 
Падрыхтоўка да выразнага чытання 
твора: выбар тону, тэмпу, пазначэнне 
лагічных націскаў у радках

Выразнае 
чытанне 
верша 

32 Янка Купала. 
«Песня 
і казка»

1. Фарміраваць уяўленні вуч-
няў пра песню і казку сродкамі 
паэтычнага слова.
2. Актуалізаваць веды пра бе-
ларускую народную казку, яе 
ролю ў жыцці чалавека.
3. Развіваць уменне прагназа-
ваць змест паэтычнага твора па 
яго загалоўку.
4. Вучыць выказваць уласныя 
і аўтар с кія адносіны да зме-
сту верша, вы значаць вобраз-
ныя словы і выразы, тэму і га-
лоўную думку.
5. Фарміраваць інтанацыйныя 
ўменні выразнага чытання

Рубрыка «У свеце прыгожага» (с. 108): 
разгляд і абмеркаванне рэпрадукцыі 
карціны беларускага мастака Віктара 
Маркаўца «Свята ў Докшыцах». 
Адказы вучняў на пытанні, змешчаныя 
ў вучэбным да па мож ні ку пад рубрыкай 
«Узгадайце».
Лексічная работа са словам свяцячы.
Прагназаванне вучнямі зместу твора па 
загалоўку.
Чытанне верша «Песня і казка» настаў-
нікам, а затым вучнямі. 
Аналіз твора: выбарачнае чытанне, вы-
казванне ўласных і пісьменніцкіх ад-
носін да персанажаў і зместу твора; по-
шук вобразных слоў і выразаў, вызначэн-
не тэмы і галоўнай думкі верша. (Слова 
Янкі Купалы пра ролю і значэнне песні

Выразнае 
чытанне 
верша
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і казкі ў жыцці чалавека. Зварот да чыта-
ча цікавіцца песняй і казкай і слухаць іх.)
Работа над выразным чытаннем. 
Чытанне верша па строфах ланцужком, 
а затым цалкам

33 Беларуская 
народная 
казка 
«Музыка-
чарадзей»

1. Актывізаваць лексічную ра-
боту са словамі, развіваць умен-
не самастойна складаць з імі 
ўласныя сказы.
2. Зацікавіць выразным мас-
тацкім чытаннем народнай 
казкі, удасканальваць навык 
пра віль нага, асэнсаванага, бе-
глага і выразнага чытання яе 
зместу. 
3. Развіваць творчую фантазію 
вучняў па прыдумванні праця-
гу пачутага зместу часткі твора

Урок 1
Знаёмства з лексічным значэннем асоб-
ных слоў з казкі «Музыка-чарадзей». 
Складанне вучнямі ўласных сказаў з імі.
Слуханне беларускай народнай казкі 
ў аўдыязапісе. Прагназаванне яе зместу: 
выказванне вучнямі ўласных варыянтаў 
адказаў на пастаўленыя пытанні рубрыкі 
«Пафантазіруйце» (с. 113). Працяг слу-
хання арыгінала твора. Параўнанне 
вучнёўскіх варыянтаў з арыгіналам. 
Выказванне эмацыянальных адносін да 
пачутага. 
Чытанне 1—2 частак твора вучнямі 
ланцужком да слоў «Такі быў той му-
зыка-чарадзей, што захоча, тое з сэрцам 
зробіць».
Выбарачнае чытанне ўрыўкаў казкі на 
пастаўленыя пытанні і заданні 1—2 ме-
тадычнага апарату

Выразнае 
чытанне казкі 
і выкананне 
задання 6 
(с. 116)

34 4. Развіваць уменне ацэньваць 
дзеянні і ўчынкі героя. Пад-
біраць словы і выразы з тэксту 
для складання ха рак та рыстыкі 
персанажа.
5. Удасканальваць уменне вы-
барачнага чытання, складання 
плана, пераказу па плане.
6. Вучыць фармуляваць тэму 
і асноў ную думку казкі.
7. Развіваць уменне прымяняць 
сродкі выразнасці пры чытанні: 
выбіраць тон у адпаведнасці 
з эмацыянальным станам дзей-
най асобы, выдзяляць з да-
памогай лагічнага націску важ-
ныя ў сэнсавых адносінах сло вы

Урок 2
Аналітычная гутарка па пытаннях і вы-
кананне заданняў 3—5, змешчаных 
пасля народнай казкі: вызначэнне рыс 
характару музыкі, фармуляванне тэмы 
і асноўнай думкі твора. (Услаўленне 
казачнікам на вобразе музыкі-чарадзея 
тале навітых людзей нашай зямлі. Любоў 
і павага народа да та лентаў. Служэнне 
адоранага ча лавека свайму народу, а не 
багатым і злым людзям.) 
Работа над пераказам казкі згодна з прад-
стаўленым адкарэкціраваным планам.
Параўнанне рэпрадукцыі карціны 
расійскага мастака Мікалая Багдана-
ва-Бельскага «Хлопчык са скрыпкаю» 
з народнай казкай «Музыка-чарадзей» 
(рубрыка «У свеце прыгожага» на с. 117) 

Падрыхтаваць 
пераказ 
казкі згодна 
з планам 
вучэбнага 
да па мож ні ка

35 Мікола 
Чарняўскі. 
«Слуцкія 
паясы»

1. Фарміраваць вобразныя 
ўяў ленні вучняў аб дэка ра-
тыўна-прыкладным мастацтве 
сродкамі мастацкага слова. 
2. Развіваць уменне прадба-
чыць змест твора па яго зага-
лоў ку. 
3. Узбагачаць слоўнікавы запас 
вучняў лексікай твора.
4. Развіваць уменне правільна 
пісьмова і вусна адказваць на 
тэс тавыя заданні па змесце тэк-
сту.
5. Удасканальваць уменне вуч-
няў чытаць моўчкі.
6. Вучыць фармуляваць тэму 
і асноў ную думку апавядан ня

Рубрыка «Пафантазіруйце» (с. 118): 
прагназаванне зместу апавядання па 
яго загалоўку. 
Рубрыка «Узгадайце»: разгляд і ацэнка 
падборкі фотаздымкаў, аб’яднаных тэ-
май слуцкіх паясоў (с. 122). 
Арганізацыя слоўнікавай работы з не-
зразумелымі словамі да апавядання 
«Слуцкія паясы». Складанне з асобнымі 
словамі ўласных сказаў.
Выразнае чытанне твора настаўнікам. 
Абмен агульнымі ўражаннямі.
Чытанне апавядання сам сабе вучнямі. 
Самастойная работа вучняў па чытанні 
і пісьмовым адказе на тэставыя заданні 
1, 3, 4 і 6. 
Вольная гутарка па пытаннях вучэбнага 
да па мож ні ка 1 і 5

Выкананне 
задання 5
(с. 121)
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36 Эдуард 
Валасевіч. 
«Шпачыны 
канфуз»; 
падагуль-
няльныя 
заняткі па 
раздзеле 
«Чалавек 
і мастацтва»

1. Узнавіць веды вучняў аб 
асаб лі вас  цях жанру байкі, 
сфар мі раваныя ў 3 класе на 
ўро ках рускага літаратурнага 
чы тання.
2. Пашыраць слоўнікавы запас 
вучняў лексікай твора.
3. Развіваць уменне пра віль-
нага, асэнсаванага, беглага і вы-
разнага чытання байкі. 
4. Развіваць уменне вызначаць 
рысы харак та ру персанажаў. 
Зна хо дзіць апі санне герояў 
у творы. Вы яў ляць аўтарскія 
і вуч нёў скія адносіны да герояў 
твора.
5. Вучыць уменню фармуля-
ваць тэму і асноў ную думку 
байкі.
6. Сістэматызаваць, замаца-
ваць і падагуліць веды вучняў 
па творах раздзела і іх аўтарах 
(падрубрыка «Ведаем…»).
7. Замацаваць маральныя па-
зіцыі вучняў (падрубрыка 
«Раз важаем…»)

Рубрыка «Слоўнік» (с. 123): лексічная 
работа з незразумелымі словамі з байкі 
«Шпачыны канфуз».
Выразнае чытанне твора настаўнікам. 
Высвятленне першаснага ўспрымання 
тэксту. 
Самастойнае чытанне байкі сам сабе 
вучнямі, чытанне ўголас ланцужком.
Аналітычная гутарка па змесце твора: 
выбарачнае чытанне, характарыстыка 
персанажаў на аснове іх думак і ўчынкаў; 
вызначэнне адносін пісьменніка да сваіх 
герояў, тэмы і ідэйнай накіраванасці 
байкі. (Крытыка байкапісцам на вобразе 
Шпака людзей, якія пераймаюць чужую 
замежную культуру, мову і забываюць 
сваю. Павучанне мудрага Арла не адра-
кацца ад роднай мовы і песні.)
Чытанне твора па ролях.
Падагульненне па раздзеле вучэбна-
га да па мож ні ка з дапамогай заданняў 
рубрыкі «Паўтараем, падагульняем, раз-
важаем…» (с. 125—128).
Аналіз выканання задач, пададзеных на 
старонцы-навігатары перад вывучэннем 
раздзела

Выканаць 
настаўніцкія 
заданні 
да ўрока 
пазакласнага 
чытання 
па тэме 
«У дзівосным 
свеце 
мастацтва» 

37 Пазакласнае 
чытанне 
на тэму
«У дзівос-
ным свеце 
мастацтва» 

1. Падагуліць чытацкі вопыт 
вучняў па адборы твораў па 
тэме заняткаў за перыяд іх па-
закласнай самастойнай дзей-
насці.
2. Сістэматызаваць чытацкі 
вопыт вучняў па суадносінах 
«тэма — твор — аўтар — кніга».
3. Развіваць прыёмы прад-
стаў лення прачытанага тво-
ра аднакласнікам (загаловак, 
змест, ілюстрацыі, героі, вы-
ба рачнае чытанне цікавых эпі-
зодаў)

Прадстаўленне вучнямі прачытанага 
твора аднакласнікам.
Вольная гутарка па тэмах і ідэйнай 
накіраванасці прадстаўленых твораў.
Вызначэнне тэмы наступнага ўрока па-
закласнага чытання, пералік настаўнікам 
спіса твораў для самастойнага чытання

Выканаць 
заданні 
настаўніка 
да ўрока 46 
пазакласнага 
чытання 
на тэму 
«Каб стаць 
чалавекам…» 

Тэма 6. Быць на зямлі чалавекам
(9 г, з іх 1 г — на пазакласнае чытанне)

38 Ніл Гілевіч. 
«Калі рана 
ўстанеш»

1. Пазнаёміць вучняў з новым 
раздзелам «Быць на зямлі чала-
векам» вучэбнага да па мож ні ка.
2. Развіваць уменне ўзнаўляць 
тэкст па пытаннях і шляхам 
выбарачнага чытання.
3. Фарміраваць уменні правіль-
нага, асэн саванага і выразна-
га чытан ня твора, выказваць 
уласныя і аўтарскія адносіны 
да змес ту твора, вызначаць яго 
тэму і га лоўную думку

Уводзіны ў раздзел: разгляд малюнка-
застаўкі, чытанне і асэнсаванне паэтыч-
ных радкоў Алеся Бачылы пра спагад-
ныя і сардэчныя адносіны да людзей; 
знаёмства з задачамі, якія будуць выра-
шацца ў час вывучэння твораў.
Рубрыка «У свеце прыгожага»: разгляд 
і абмеркаванне рэпрадукцыі карціны 
беларускага мастака Ганны Сілівончык 
«Беларуская сям’я».
Арганізацыя слоўнікавай работы са 
словамі зыркі і зыбкі.
Выразнае чытанне верша «Калі рана 
ўстанеш» настаўнікам. Высвятленне 
эмацыянальнага ўспрыняцця.
Чытанне твора вучнямі ўголас па стро-
фах, а затым цалкам.
Аналітычная гутарка па пытаннях мета-
дычнага апарату: выбарачнае чытанне, 

Выразнае 
чытанне 
верша
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вызначэнне вобразных слоў, вызначэнне 
пісьменніцкіх адносін да жыцця. 
Вызначэнне тэмы і галоўнай думкі  
верша. (Заклік паэта да чытача быць 
актыўным і дзейным чалавекам у паў-
сядзённым жыцці.) 
Падрыхтоўка да выразнага, пра віль нага 
і асэнсаванага чытання верша ўголас 
з захаваннем інтанацыі сказа, паўз, па-
трэбнага тону і тэмпу, перадача рытму

39 Васіль Вітка. 
«Дзень 
нараджэння»

1. Высветліць эмацыянальныя 
адносіны да прачытанага.
2. Развіваць уменне правільна 
адказваць на пытанні па змесце 
тэксту.
3. Вучыць складаць апавяданне 
шляхам адказу на пастаўленыя 
пытанні.
4. Развіваць уменне аналізаваць 
прыказку і ўжываць яе ў паў-
сядзённым жыцці.
5. Развіваць уменне вызначаць 
уласныя і аў тарскія адносіны 
да тэмы і змес ту апавядання, 
фар муля ваць яго асноўную 
дум ку

Гутарка па пытаннях рубрыкі «Узгадай-
це» на тэму святкавання дня нараджэння 
ў сям’і вучняў.
Выразнае чытанне твора настаўнікам. 
Абмен уражаннямі ад прачытанага. 
Самастойнае чытанне апавядання вуч-
нямі.
Гутарка па змесце на аснове пытанняў 
і заданняў: выбарачнае чытанне, тлума-
чэнне сэнсу прыказкі, выказванне сваіх 
адносін да зместу твора.
Вызначэнне тэмы і галоўнай думкі апа-
вядання. (Па вучаль ныя парады пісь-
менніка пра святкаванне дня нараджэн-
ня ў сям’і.) 
Падрыхтоўка да выразнага чытання: за-
хаванне інтанацыі сказа, паўз, патрэбна-
га тону і тэмпу. 
Рубрыка «Хвілінкі творчасці»: вучнёўскі 
аповед пра пасадку дрэў і кустоў са свай-
го вопыту 

Выразнае 
чытанне 
апавядання

40 Ніна Мацяш. 
«Калыханка 
маме»; 
Васіль 
Жуковіч. 
«Першая 
настаўніца»

1. Удасканальваць навык пра ві-
ль нага вымаўлення гукаў і за-
хавання акцэнталагічных норм 
пры чытанні.
2. Узбагачаць слоўнікавы запас 
вучняў лексікай з мастацкіх 
твораў.
3. Фарміраваць чытацкія ўмен-
ні знаходзіць у вершах з дапа-
могай выбарачнага чы тан ня 
адказы на пытанні на стаўніка 
і вучэбнага да па мож ні ка. 
4. Даваць характарыстыку во-
бразам на падставе іх думак, 
учынкаў і слоў. 
5. Вызначаць вобразныя сродкі 
і асноўную думку абодвух 
твораў.
6. Развіваць уменне выбіраць 
адпаведны тон і выдзяляць 
з дапамогай лагічнага націску 
важныя словы ў паэтычных на-
родных і аўтарскіх творах пры 
чытанні ўголас.
7. Развіваць лагічнае мысленне, 
увагу і маўленне.
8. Адзначыць у вершы Ніны 
Мацяш глыбокую любоў дачкі 
да сваёй маці, любоў і павагу 
Васіля Жуковіча да сваёй пер-
шай настаўніцы

Тлумачэнне лексічнага значэння слоў 
дулі і палаткі да народнай калыханкі. 
Маўленчая размінка з мэтай удаска-
налення пра віль нага вымаўлення па-
беларуску.
Рубрыка «Узгадайце»: узнаўленне ведаў 
вучняў аб беларускіх народных калы-
ханках, іх спяванне. Пералік раней вы-
вучаных мастацкіх твораў на тэму маці.
Рубрыка «Слоўнік»: тлумачэнне значэн-
ня слоў парушынка і золкі. Складанне 
з імі ўласных сказаў.
Чытанне верша «Калыханка маме» 
настаўнікам. Слуханне першасных 
вучнёўскіх уражанняў ад пачутага.
Самастойнае перачытванне вершаванага 
твора вучнямі.
Аналітычная гутарка па пытаннях 
і выкананне заданняў да твора: ацэнка 
ўзаемаадносін дачкі і маці, вызначэнне 
іх рыс характару.
Чытанне верша ўголас ланцужком.
Рубрыка «У свеце прыгожага»: слухан-
не і выказванне ўражанняў ад песні Іны 
Вінаградавай на словы Ніны Мацяш.
Чытанне і тлумачэнне сэнсу прыказак 
пра маці.
Вольная гутарка аб удзячнасці вучняў 
свайму першаму настаўніку. Высвятлен-
не, хто з класа жадае ў будучым стаць 
педагогам (рубрыка «Узгадайце»).

Верш 
«Першая 
настаўніца» 
вывучыць на 
памяць
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Слуханне верша Васіля Жуковіча «Пер-
шая настаўніца». Высвятленне першас-
ных вучнёўскіх уражанняў ад твора.
Перачытванне верша вучнямі.
Гутарка па пытаннях і выкананне за-
данняў метадычнага апарату.
Выпрацоўка выразнага чытання.
Рубрыка «У свеце прыгожага»: разгляд 
фотаздымка скульптурнай кампазіцыі 
«Настаўніца першая мая», што зна-
ходзіцца ў Мінску каля Беларускага 
дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта 
імя Максіма Танка, і гутарка па пытан-
нях вучэбнага дапаможніка

41 Павел 
Ткачоў. 
«Хітрун»

1. Удасканальваць навык пра-
віль нага вымаўлення гукаў і за-
хавання акцэнталагічных норм 
пры чытанні.
2. Пашыраць слоўнікавы запас 
вучняў лексікай твора.
3. Развіваць творчую фантазію 
заканчваць падзеі, апісаныя 
ў аўтарскай казцы.
4. Развіваць уменне вызначаць 
асаб лі вас  ці літа ратурнай каз-
кі, галоўных і дру гарадных 
пер санажаў у творы, іх рысы 
ха рактару, тлумачыць учын кі 
дзейных асоб і іх узае ма ад но-
сіны.
5. Фарміраваць уменні выказ-
ваць свае адносіны да герояў 
твора.
6. Вучыць фармуляваць асноў-
ную думку, закладзеную пісь-
меннікамі ў літаратурнай каз-
цы: трэба слу хацца сваіх баць-
коў, не хлу сіць старэйшым; 
бе ражліва ставіцца да жывых 
насельнікаў прыроды

Маўленчая размінка на матэрыяле за-
гадкі Уладзіміра Мацвеенкі.
Слоўнікавая работа з незразумелымі 
словамі казкі пыска і вартавы. 
Выразнае чытанне казкі «Хітрун». 
Праг назаванне канцоўкі твора вучнямі. 
Працяг слухання казкі. Параўнанне 
вучнёўскага сюжэта з арыгіналам. 
Чытанне літаратурнай казкі вучнямі па 
сэнсавых частках уголас.
Работа па пытаннях і заданнях, што 
змешчаны пасля твора. Вылучэнне га-
лоўнага і другарадных дзейных асоб, 
ацэнка іх узаемаадносін, здзейсненых 
учынкаў і іх прычыны. Выбарачнае чы-
танне. Характарыстыка вобразаў Вожы-
ка, яго мамы і дзяўчынкі. Вызначэнне 
асноўнай думкі твора.
Падзел казкі на сэнсавыя часткі. Падбор 
і запіс загалоўкаў. Пераказ твора па сваім 
плане

Падрабязны 
пераказ твора 
па ўласным 
плане

42 Беларуская 
народная 
казка «Стары 
бацька»

1. Узбагачаць слоўнікавы запас 
вучняў лексікай твора фаль-
клору.
2. Развіваць творчыя здоль-
на сці прыдумваць свой змест 
канцоўкі казкі.
3. Развіваць уменне вызна-
чаць галоўных герояў і пер-
санажаў у прачытаным тво ры, 
знаходзіць матэрыялы для 
характарыстыкі герояў, вы зна-
чаць іх рысы характару і тлу-
мачыць учынкі дзейных асоб; 
знаходзіць асаб лі вас  ці бела-
рускай народнай казкі. 
4. Удасканальваць уменне вы-
казваць свае адносіны да ге-
рояў твора. 
5. Вучыць фармуляваць ас ноў-
ную дум ку казкі: павучанне 
бе ларус кага народа шанаваць 
сваіх бацькоў і слухацца іх муд-

Рубрыка «Узгадайце»: пералік твораў, 
вывучаных у 2 і 3 класах, пра бацьку і яго 
найбольш тыповыя рысы характару.
Тлумачэнне лексічнага значэння незра-
зумелых слоў з казкі (рубрыка «Слоў-
нік»). 
Расказванне казкі «Стары бацька» на-
стаўнікам. Прагназаванне вучнямі сваёй 
канцоўкі народнай казкі. Працяг апове-
ду настаўніка. Параўнанне прыдуманага 
вучнёўскага сюжэта з арыгіналам.
Чытанне твора сам сабе вучнямі. Вы-
святленне іх першаснага ўспрымання 
народнай казкі. 
Выбарачнае чытанне. Вызначэнне га-
лоўных і другарадных дзейных асоб, 
іх характарыстыка на аснове паводзін 
і ўчынкаў, асаб лі вас цей народнай казкі.
Фармуляванне асноўнай думкі твора. 
Рубрыка «Папрацуйце ў пары, у групе»: 
размеркаванне асоб і чытанне твора па 
ролях.

Падрабязны 
пераказ казкі 
па плане 
вучэбнага да-
па мож ні ка 
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рых парад, не губляць сувязі 
паміж пакаленнямі.
6. Фарміраваць уменне падра-
бязна пераказваць змест пра-
чытанай казкі па скла дзеным 
плане

Калектыўная работа з мэтай падрыхтоўкі 
да падрабязнага пераказу: вызначэнне 
частак твора (зачына, асноўнай часткі 
і канцоўкі). 
Пераказ зместу казкі па гатовым плане 
вучэбнага да па мож ні ка. 
Работа з прыказкамі на тэму сваяцкіх 
адносін паміж членамі сям’і

43 Уладзімір 
Правасуд. 
«Фанабэ-
рысты 
Мухамор»

1. Узбагачаць слоўнікавы запас 
вучняў лексікай твора.
2. Вучыцца вызначаць асаб лі-
вас ці жанру байкі.
3. Развіваць уменне выбарач-
нага і выразнага чытання па 
ро лях.
4. Актывізаваць калектыўную 
работу ў час абмеркавання пра-
блемных пытанняў.
5. Фарміраваць уменне вызна-
чаць аўтарскія і свае адносіны 
да герояў.
6. Развіваць уменне фармуля-
ваць асноўную думку, закла-
дзеную пісьменнікам у байцы: 
не хвалі сам сябе, няхай людзі 
пахваляць.
7. Развіваць уменне прымя-
няць сродкі выразнасці пры 
чы танні байкі: выбіраць тон 
у ад паведнасці з эмацыяналь-
ным станам дзейнай асобы, вы-
дзя ляць з дапамогай лагіч нага 
на ціску важныя ў сэнсавых ад-
носінах словы, захоўваць паўзы

Арганізацыя слоўнікавай работы са сло-
вамі байкі фанабэрысты і імператар. 
Узнаўленне ведаў пра жанр байкі.
Выразнае чытанне твора настаўнікам. 
Вывучэнне ўражанняў вучняў.
Перачытванне байкі вучнямі моўчкі, 
а затым цалкам уголас.
Аналітычная гутарка па творы: выба-
рачнае чытанне, работа па пытаннях 
і заданнях, што змешчаны пасля байкі. 
Характарыстыка вобразаў Мухамора 
і Падасінавічка. 
Вызначэнне асаб лі вас цей будовы байкі, 
яе асноўнай думкі.
Работа над выразнасцю пры чытанні 
твора: выбар тону, выдзяленне з дапа-
могай лагічнага націску важных у сэн-
савых адносінах слоў, захаванне ін та-
на цыі сказа, паўз, патрэбнага тэмпу. 
(Каменціраванае чытанне на першым 
і другім форзацах памяткі «Як правільна 
чытаць байку».) 

Выразнае 
чытанне байкі

44 Васіль 
Гурскі. 
«Верныя 
сябры»; 
прыказкі пра 
дружбу

1. Вучыць вылучаць галоўных 
і другарадных дзейных асоб, 
ацэньваць іх узаемаадносіны, 
здзейсненыя ўчынкі і іх пры-
чыну.
2. Развіваць уменне знаходзіць 
у мастацкім творы матэрыял 
для характарыстыкі герояў.
3. Фарміраваць уменне вызна-
чаць рысы характару пер са-
нажаў.
4. Выказваць уласныя і аўтар-
скія адносіны да герояў твора. 
5. Фармуляваць асноўную дум-
ку аўтарскай казкі: сапраўдныя 
сябры ў бядзе пазнаюцца.
6. Падрабязна пераказваць 
змест апавядальнага тэксту па 
ка лектыўна складзеным плане.
7. Развіваць уменне тлумачыць 
сваімі словамі значэнне прыка-
зак

Актывізацыя ведаў пра рысы характа-
ру казачных вобразаў зайца, вожыка 
і ваўка. 
Вусныя разважанні вучняў пра магчы-
мую тэму і герояў аўтарскай казкі Ва-
сі ля Гурскага на аснове загалоўка і ілю-
страцыі. 
Тлумачэнне лексічнага значэння слова 
небарака. 
Выразнае чытанне літаратурнай казкі 
«Верныя сябры» настаўнікам. Прадказ-
ванне далейшага сюжэта твора па пы-
тан нях рубрыкі «Пафантазіруйце». 
Пра цяг чытання настаўнікам. Ацэнка 
і па раўнанне вучнёўскіх варыянтаў 
з ары гіналам.
Чытанне апавядання вучнямі сам сабе.
Гутарка па змесце на аснове выбарачнага 
чытання. Характарыстыка вобразаў Зай-
ца, Вожыка і Вавёркі. 
Выказванне сваіх і пісьменніцкіх адносін 
да персанажаў, іх учынкаў і зместу казкі. 
Вызначэнне тэмы і галоўнай думкі твора. 
Падрыхтоўка да падрабязнага перака зу 
казкі: падзел на сэнсавыя часткі, пад-
бор загалоўкаў. Пераказ зместу ў ад па-
веднасці з планам. 
Чытанне і асэнсаванне прыказак пра 
дружбу

Падрабязны 
пераказ твора 
па плане 
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45 Падагуль-
ненне па 
раздзеле 
«Быць 
на зямлі 
чалавекам»

1. Узнавіць назвы твораў, якія 
вывучаліся ў раздзеле, і герояў, 
іх рысы характару, асаб лі вас ці 
жанру байкі.
2. Актывізаваць чытацкі інта-
рэс да самастойнага пошуку 
кніг па тэме раздзела.
3. Развіваць маўленне, творчае 
мысленне, увагу і памяць

Гутарка па пытаннях і выкананне за-
данняў раздзела «Паўтараем, падагуль-
няем, разважаем…».
Самаацэнка сваіх дасягненняў згодна 
з задачамі, змешчанымі на старонцы-
навігатары

Падрыхта-
вацца да ўрока 
пазакласнага 
чытання 
па тэме 
«Каб стаць 
чалавекам…»

46 Пазакласнае 
чытанне 
на тэму 
«Каб стаць 
чалавекам…»

1. Падагуліць чытацкі вопыт 
вучняў па адборы і чытанні 
кніг па тэме заняткаў за перы-
яд пазакласнай самастойнай 
дзейнасці.
2. Сістэматызаваць чытацкі во-
пыт вучняў па сувязі «тэма — 
твор — аўтар — кніга».
3. Развіваць уменне прад стаў-
ляць прачытаную кнігу ад на-
класнікам (назва, змест, ілю ст-
рацыі, героі, цікавыя эпі зод ы)

Разгляд і чытанне ўрыўкаў з кніг на тэму 
ўрока.
Абмен думкамі аб прачытаных творах.
Вольная гутарка аб героях кніг

Канкрэтыза-
цыя заданняў 
да ўрока 51 
пазакласнага 
чытання па 
тэме «Мы 
ўсе старацца 
будзем дзеля 
карысці 
людзям»

Тэма 7. Чалавек і грамадства
(6 г, з іх 1 г — на пазакласнае чытанне)

47 Уладзімір 
Корбан. 
«Пчала 
і Ружа»

1. Пазнаёміць вучняў са зме-
стам і задачамі чарговага раз-
дзела: на што будуць звяртаць 
увагу, якія ўменні будуць раз-
віваць.
2. Развіваць уменне ацэнь-
ваць учынкі галоўных герояў, 
в ы  т л у м а ч ы ц ь  п р ы ч ы н ы 
канфлікту паміж героямі.
3. Развіваць уменне чытання 
моўчкі, выбарачна, па ролях.
4. Фарміраваць уменне вы-
значаць галоўную думку байкі 
і су адносіць яе з сучасным 
жыц цём: услаўленне на вобразе 
Пчалы працавітасці і карысці 
людзям, асуджэнне самалюба-
вання і гультайства Ружы

Аналіз старонак-навігатараў да тэматыч-
нага раздзела «Чалавек і грамадства»: 
разгляд застаўкі, чытанне і асэнсаванне 
слоў Уладзіміра Караткевіча пра слу-
жэнне людзям, грамадству; аналіз задач 
раздзела.
Фанетычная размінка на аснове загадкі 
Уладзіміра Паўлава.
Рубрыка «Пафантазіруйце»: гіпотэзы 
вучняў пра магчымых герояў і канфлікце 
на аснове загалоўка байкі Уладзіміра 
Корбана.
Гутарка пра вобраз пчалы і яе якасці ха-
рактару ў мастацкіх творах беларускіх 
пісьменнікаў (рубрыка «Узгадайце»).
Выразнае чытанне байкі «Пчала і Ружа» 
настаўнікам. Высвятленне эмацыяналь-
ных адносін да прачытанага.
Паўторнае чытанне твора вучнямі.
Гутарка па пытаннях і выкананне за дан-
няў, змешчаных пасля твора.
Падрыхтоўка да выразнага чытання 
байкі з апорай на рэкамендацыі памяткі 
«Як правільна чытаць байку» 

Падрыхтаваць 
выразнае 
чытанне байкі

48 Беларуская 
народная 
казка «Ад 
крадзенага не 
пасыцееш»

1. Выявіць эмацыянальныя ад-
носіны вучняў да прачытанага.
2. Развіваць уменне ацэньваць 
дзеянні і ўчынкі герояў, пад-
біраць словы і выразы з тэксту 
для складання ха рак тарыстыкі 
персанажаў.
3. Удасканальваць уменне вы-
барачнага чытання, складання 
плана казкі, пераказу па плане. 
4. Вучыць знаходзіць у творы 
апісанне чалавечых пачуццяў, 
выказваць уласныя адносіны 
да зместу прачытанага твора.

Рубрыка «Узгадайце»: вольная гутарка 
аб творах на тэму працы і ролі прафесій 
у жыцці чалавека, аб працавітых і гуль-
таяватых літаратурных героях.
Тлумачэнне лексічнага значэння слова 
сталы, складанне з ім сказаў.
Настаўніцкі аповед зместу народнай 
казкі «Ад крадзенага не пасыцееш». Вы-
вучэнне першаснага ўражання ад пра-
слуханага твора.
Чытанне твора сам сабе вучнямі. 
Гутарка па змесце і выбарачнае чытанне. 
Пошук апісання пачуццяў персанажаў 
казкі. 

Падрабязны 
пераказ твора 
па ўласным 
плане
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5. Фарміраваць уменне вы-
значаць галоўную думку казкі: 
павучанне беларускага наро-
да сур’ёзна падыходзіць да 
ўласнага выбару жыццёвага 
занятку, свайго «хлеба», сум-
леннае жыццё і праца — залог 
чалавечага шчасця

Вызначэнне тэмы і галоўнай думкі, вуч-
нёўскіх адносін і беларускага народа да 
герояў твора. 
Рубрыка «Хвілінкі творчасці»: падзел 
казкі на сэнсавыя часткі, складанне пла-
на і пераказ яе блізка да тэксту

49 Беларуская 
народная 
казка 
«Андрэй за 
ўсіх мудрэй»

1. Узбагачаць слоўнікавы запас 
чацвёртакласнікаў лексікай 
з твора вуснай народнай твор-
часці.
2. Шляхам выбарачнага чытан-
ня вучыць знаходзіць апісанне 
герояў, характарызаваць іх па 
ўчынку, вытлумачыць прычы-
ны гэтых учынкаў, выказваць 
уласныя адносіны да зместу 
твора. 
3. Развіваць уменне вызначаць 
галоўную думку, народныя 
і ўласныя адносіны да герояў 
казкі.
4. Фарміраваць уменне падра-
бязнага пераказу сюжэта па ма-
люнках комікса 

Рубрыка «Слоўнік»: тлумачэнне значэн-
ня слоў ражончык і млосна.
Падрабязны пераказ казкі «Андрэй за 
ўсіх мудрэй» настаўнікам. Рубрыка 
«Пафантазіруйце»: гіпотэзы вучняў аб 
магчымай сустрэчы Андрэя з сонцам. 
Працяг слухання пераказу настаўніка. 
Параўнанне вучнёўскіх варыянтаў сю-
жэта з арыгіналам. Выказванні вучняў 
пасля першаснага ўспрыняцця казкі.
Паўторнае чытанне казкі ўголас па сэн-
савых частках і адказы на пытанні, вы-
кананне заданняў метадычнага апарату, 
змешчанага пасля твора.
Рубрыка «Хвілінкі творчасці»: разгляд 
комікса да казкі «Андрэй за ўсіх муд-
рэй». Падрыхтоўка да пераказу яе зместу 
па адлюстраваных кадрах

Пераказ 
твора па 
адлюстрава-
ных кадрах 
комікса

50 Віктар 
Шымук. 
«Лёгка нам 
нічога не 
даецца…»; 
падагуль-
ненне па 
раздзеле 
«Чалавек 
і грамадства»

1. Удасканальваць навык пра-
віль нага вымаўлення гукаў і за-
хавання акцэнталагічных нор м 
пры чытанні.
2. Фарміраваць чытацкія ўмен-
ні назіраць за эмацыянальным 
станам героя верша.
3. Удасканальваць у вучняў 
умен ні знаходзіць у вершы 
во бразныя словы, выказваць 
уласныя адносіны да зместу 
пра чытанага, выразна чы-
таць і перадаваць адпаведны 
на строй з дапамогай голасу 
і інтанацыі.
4. Развіваць уменне вызначаць 
тэму і асноўную думку верша.
5. Падагуліць веды вучняў па 
вывучаным раздзеле

Маўленчая размінка на матэрыяле пры-
казак, тлумачэнне іх сэнсу.
Чытанне верша «Лёгка нам нічога не да-
ецца…» настаўнікам. Першасная ацэнка 
ўражанняў ад яго зместу.
Перачытванне твора вучнямі. 
Гутарка па змесце і выбарачнае чытан-
не па пытаннях і заданнях метадычнага 
апарату вучэбнага да па мож ні ка.
Вызначэнне настрою, тэмы, вобразных 
слоў і галоўнай думкі. (Тэма склада-
насцей чалавечага жыцця. Заклік паэта 
пераадольваць цяжкасці, штодзённа ра-
давацца жыццю і вынікам сваёй працы.)
Работа па выразным чытанні твора. 
Адпрацоўка ўмення правільна інта наваць 
сказы, расстаўляць паўзы з апорай на 
знакі прыпынку.
Тэматычны кантроль па вывучаным 
раздзеле на аснове пытанняў і заданняў, 
змешчаных у рубрыцы «Паўтараем, па-
дагульняем, разважаем…».
Высвятленне выканання задач, што 
змешчаны на старонцы-навігатары 

Выканаць 
заданні 
настаўніка 
да ўрока 
пазакласнага 
чытання па 
тэме «Мы 
ўсе старацца 
будзем дзеля 
карысці 
людзям»

51 Пазакласнае 
чытанне на 
тэму «Мы 
ўсе старацца 
будзем дзеля 
карысці 
людзям»

1. Сістэматызаваць чытацкі во-
пыт вучняў па сувязі «пісь мен-
нік — тэма — кнігі».
2. Удасканальваць уменне 
прад стаў ляць прачытаную кні-
гу ад на класнікам (назву, змест, 
ілю страцыі, герояў, цікавыя 
эпізоды)

Абмен думкамі аб прачытаным.
Вольная гутарка пра аўтараў і герояў 
кніг.
Літаратурная віктарына пра герояў і іх 
учынкі

Выканаць 
папярэднія 
заданні да 
ўрока 59 
пазакласнага 
чытання па 
тэме «Трэба 
быць на зямлі 
гаспадаром»
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52 Кантроль 
навыку 
чытання

1. Зафіксаваць і ацаніць узро-
вень якасці чытання вучняў 
класа на канец навучальнага 
года. 
2. Вы явіць узровень дынамікі 
чы тання ў параўнанні з першай 
чвэрцю 

Чытанне вучнямі незнаёмага празаічнага 
тэксту з захаваннем арфаэпічных норм 
беларускай мовы і адпаведнай інта-
нацыі. Адказ на 3—4 пытанні па змесце 
і аналітычнага характару

IV чвэрць (18 г)

Тэма 8. Чалавек на планеце Зямля
(7 г, з іх 1 г — на пазакласнае чытанне)

53 Янка 
Сіпакоў. 
«Беручы — 
аддаваць» 

1. Пазнаёміць вучняў са зме-
стам і задачамі чарговага раз-
дзела: на што будуць звяртаць 
увагу, якія ўменні будуць раз-
ві ваць.
2. Высветліць эмацыянальны 
водгук вучняў на праслуханае 
апавяданне.
3. Фарміраваць уменне вызна-
чаць у творы праблемы, узня-
тыя пісьменнікам. 
4. Развіваць крытычнае мыс-
ленне, уменне даказваць сваё 
меркаванне з дапамогай тэксту. 
5. Удасканальваць уменне вы-
разна і правільна чытаць апа-
вяданне ўголас з захаваннем 
інтанацыі сказа, паўз, патрэб-
нага тону і тэмпу

Аналіз старонак-навігатараў: разгляд 
і вольная гутарка па малюнку-застаўцы, 
абмеркаванне сэнсу радкоў Віктара 
Шніпа пра беражлівае стаўленне да 
пры роды, чытанне і асэнсаванне задач 
раз дзела.
Разгляд і абмеркаванне плаката на эка-
лагічную тэму па пытаннях вучэбнага 
да па мож ні ка (рубрыка «У свеце прыго-
жага»).
Тлумачэнне лексічнага значэння слоў 
стронгавы і аздоба (рубрыка «Слоўнік»).
Выразнае чытанне апавядання «Беру-
чы — аддаваць» настаўнікам.
Першасная ацэнка яго ўспрыняцця 
вучнямі.
Перачытванне твора вучнямі моўчкі.
Аналіз і сінтэз па пытаннях і заданнях 
метадычнага апарату.
Рубрыка «У свеце прыгожага»: разгляд 
і абмеркаванне рэпрадукцыі карціны бе-
ларускага мастака Уладзіміра Анішчанкі 
«Мой родны кут».
Выпрацоўка выразнага чытання твора

Выразнае 
чытанне твора

54 Генадзь 
Пашкоў. 
«Вырата-
ванне 
вожыка»

1. Узбагачаць лексіку вучняў 
словамі з тэксту.
2. Развіваць творчыя здольнас-
ці прыдумваць папярэднія па-
дзеі па загалоўку твора і ілю-
страцыі да яго.
3. Выпрацоўваць уменне ацэнь-
ваць дзеянні і ўчынкі ге рояў. 
Падбіраць словы і выра зы, эпі-
зоды з тэксту для харак та рыс-
тыкі герояў.
4. Развіваць крытычнае мыс-
ленне, уменне даказваць сваё 
меркаванне з дапамогай тэксту. 
5. Удасканальваць уменне вы-
разна і правільна чытаць апа-
вяданне ўголас з захаваннем 
інтанацыі сказа, паўз, патрэб-
нага тону і тэмпу. 
6. Адзначыць міласэрны ўчы-
нак дзяўчынкі Наташы па вы-
ратаванні маленькага вожыка, 
ухваліць яе думкі вярнуць 
звяр ка назад у лес

Рубрыка «Пафантазіруйце»: прыдум-
ванне сюжэта твора па яго загалоўку 
і малюнку.
Лексічная работа са словамі да верша.
Чытанне верша «Выратаванне вожыка» 
настаўнікам. Высвятленне эмацыяналь-
нага ўспрыняцця вучнямі.
Самастойнае перачытванне твора.
Гутарка па пытаннях і выкананне за-
данняў да верша: доказ сваёй думкі, ха-
рактарыстыка дзяўчынкі Наташы, вы-
значэнне тэмы і асноўнай думкі твора.
Работа над выразным чытаннем верша.
Рубрыка «Хвілінкі творчасці»: вучнёўскі 
аповед з уласнага вопыту аб аказанні 
дапамогі жывёлам

Падрыхтавац-
ца да конкурсу 
на лепшага 
чытальніка 
верша
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55 Міхась 
Пазнякоў. 
«Клён»

1. Узбагачаць слоўнікавы запас 
вучняў лексікай твора.
2. Працягнуць развіваць умен-
не ацэньваць думкі і ўчынкі 
героя-апавядальніка, падбіраць 
словы і зачытваць эпізоды для 
яго характарыстыкі.
3. Развіваць уменні працы 
з творам: выказваць уласныя 
ад носіны да персанажа і зместу 
пра чытанага, вызначаць узня-
тыя пісьменнікам праблемы.
4. Вучыць фармуляваць галоў-
ную думку апавядання: ра-
дасныя і прыкрыя ўспаміны 
з дзяцінства галоўнага героя 
пра хатні клён, усведамленне 
апавядальнікам сваіх памылак, 
якія ўжо не магчыма выправіць 
у сталым узросце

Арганізацыя слоўнікавай работы з не-
зразумелымі словамі да апавядання.
Чытанне твора настаўнікам. Вывучэнне 
першаснага ўспрымання яго вучнямі.
Чытанне твора ўголас па сэнсавых част-
ках з уключэннем адказаў на пытанні 
і выкананне заданняў метадычнага апа-
рату. Падбор загалоўкаў, запіс плана.
Вызначэнне рыс характару героя-апа вя-
дальніка, галоўнай думкі твора. 
Выказванне чытацкіх адносін да герояў 
і зместу прачытанага. 
Падрыхтоўка да падрабязнага пераказу 
тэксту па пунктах складзенага плана. 
Рубрыка «У свеце прыгожага»: разгляд 
рэпрадукцыі карціны Яраслава Зяблава 
«Клён». Адказы на пытанні вучэбнага 
да па мож ні ка

Падрабязны 
пераказ 
гісторыі 
з клёнам

56 П. Броўка. 
«А ты 
хоць дрэва 
пасадзіў?»;
Уладзімір 
Правасуд. 
«Вадзянік 
і Лесавік»

1. Узбагачаць лексіку вучняў 
словамі з мастацкіх твораў. 
2. Высветліць эмацыянальныя 
адносіны вучняў да прачыта-
нага. 
3. Развіваць чытацкія ўменні 
тлумачыць словы і ўчынкі 
дзей ных асоб байкі, выказваць 
свае адносіны да іх.
4. Вучыць разумець, у чым 
за ключаецца асноўная дум-
ка твораў. (Заклік Петруся 
Броў кі да актыўнай дзейнасці 
і роздуму чытача ўз багачаць 
і ўпрыгожваць ака ляючы свет 
прыроды. Зварот Уладзіміра 
Правасуда да эка ла гічных 
праблем, звязаных з вадаёмамі 
і лясамі.) 
5. Развіваць уменне выбарач-
нага, выразнага і чытання па 
ролях.
6. Вучыць калектыўнаму аб-
мер каванню праблемных пы-
тан няў

Рубрыка «Слоўнік»: тлумачэнне лексіч-
нага значэння слова дзірван, складанне 
з ім уласных сказаў.
Выразнае чытанне верша «А ты хоць 
дрэва пасадзіў?» настаўнікам па памяці. 
Выказванне вучнямі сваіх уражанняў ад 
пачутага. 
Чытанне твора вучнямі моўчкі з пера-
ходам да дэкламацыі па слупках уголас 
і цалкам.
Гутарка па змесце і выбарачнае чытан-
не па пытаннях і заданнях метадычнага 
апарату вучэбнага да па мож ні ка. 
Вызначэнне асноўнай думкі верша.
Работа па завучванні на памяць.
Знаёмства са значэннем слова сурагат 
(рубрыка «Слоўнік»).
Рубрыка «Пафантазіруйце»: прыдум-
ванне папярэдніх падзей да бай кі «Ва-
дзянік і Лесавік» на аснове ілю стра цыі 
і загалоўка.
Выразнае чытанне твора настаўнікам. 
Высвятленне эмацыянальных адносін. 
Самастойнае чытанне вучнямі з задачай 
вызначэння дзейных асоб.
Аналітычная гутарка і сінтэз па пытан-
нях і заданнях, змешчаных пасля твора.
Выпрацоўка выразнага чытання байкі 
з дапамогай памяткі «Як правільна 
чытаць байку» (форзацы вучэбнага да-
паможніка).
Рубрыка «Хвілінкі творчасці»: размер-
каванне асоб у творы, чытанне байкі 
ў групах.
Абмеркаванне рэпрадукцыі карціны Іва-
на Шышкіна «Высечка лесу» з дапамо-
гай пытанняў вучэбнага да па мож ні ка

Верш «А ты 
хоць дрэва 
пасадзіў?» 
вывучыць на 
памяць

57 Міхась 
Даніленка. 
«Журка»

1. Удасканальваць навык пра-
віль нага вымаўлення гукаў і за-
хавання фанетычных норм пры 
чытанні.
2. Высветліць эмацыянальныя

Фанетычная размінка на матэрыяле вер-
ша «У вясновым лесе» Леаніда Дайнекі. 
Слуханне апавядання «Журка» і вызна-
чэнне яго агульнага эмацыянальнага на-
строю.

Падрыхтавац-
ца да 
падрабязнага 
пераказу твора 
па плане
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адносіны да прачытанага. 
3. Развіваць творчыя здоль нас-
ці працягваць уласны аповед 
канцоўкі твора. 
4. Развіваць уменне ацэньваць 
учынкі герояў, складаць іх ха-
рактарыстыку.
5. Вучыць разважаць над пра-
чытаным, вытлумачваць ідэй-
ны кірунак твора: выратаван-
не і клопат Толіка і яго бацькі 
аб пакалечаным жураўліку. 
Іх учынак — яскравы прык-
лад для пераймання, як трэ-
ба адносіцца да бяды жывых 
насельнікаў прыроды.
6. Фарміраваць уменне пад-
бі раць загалоўкі да сэнсавых 
час так, складаць план для пе-
раказу

Рубрыка «Пафантазіруйце»: прыдум-
ванне свайго заканчэння апісаных у тво-
ры падзей.
Самастойнае перачытванне апавядання 
вучнямі моўчкі.
Гутарка па пытаннях метадычнага апара-
ту вучэбнага да па мож ні ка. Выбарачнае 
чытанне. Вызначэнне персанажаў у тво-
ры, яго тэмы і асноўнай думкі, вучнёўскіх 
адносін да герояў апавядання.
Перачытванне твора па частках, пад-
бор загалоўкаў да кожнай часткі. Пад-
рыхтоўка да падрабязнага пераказу тво-
ра па плане

58 Падагуль-
ненне па 
раздзеле 
«Чалавек 
на планеце 
Зямля»

1. Падагуліць тэматыку выву-
чаных твораў, узнавіць іх назвы 
і змест, на практычным узроўні 
вызначаць жанры.
2. Развіваць вуснае маўленне, 
творчае мысленне.
3. Пашыраць кругагляд вучняў

Гутарка па пытаннях і выкананне за-
данняў з рубрыкі «Паўтараем, падагуль-
няем, разважаем…» вучэбнага да па мож-
ні ка.
Самаацэнка набытых ведаў і ўменняў па 
вывучаным раздзеле

Падрыхтавац-
ца да ўрока 
пазакласнага 
чытання па 
тэме «Трэба 
быць на зямлі 
гаспадаром»

59 Пазакласнае 
чытанне  
на тэму 
«Трэба быць 
на зямлі 
гаспадаром»

1. Развіваць уменне прад стаў-
ляць прачытаную кнігу ад на-
класнікам (назва, змест, ілю с-
тра цыі, героі, цікавыя эпі зо ды).
2. Развіваць крытычнае мыс-
ленне, уменне даказваць свой 
пункт гледжання

Разгляд і абмеркаванне плакатаў на
экалагічную тэму.
Літаратурная віктарына «Пазнайце 
герояў літаратурных твораў».
Выступленні вучняў па прадстаўленні 
прачытанай кнігі

Выканаць 
папярэднія 
заданні 
настаўніка 
да ўрока 64 
пазакласнага 
чытання 
на тэму 
«Ішла вайна 
народная…»

Тэма 9. Лёс чалавека на вайне
(6 г, з іх 1 г — на пазакласнае чытанне)

60 Янка Брыль. 
«Зялёная 
школа»

1. Пазнаёміць з новым раздзе-
лам вучэбнага да па мож ні ка.
2. Прыцягнуць увагу вучняў да 
творчасці пісьменніка.
3. Фарміраваць уменне цэласна 
ўспрымаць апавяданне, эмацыя-
нальна адгукацца на праслуха-
нае

Урок 1
Знаёмства са зместам раздзела «Лёс ча-
лавека на вайне»: разгляд малюнка на 
застаўцы, чытанне і асэнсаванне паэтыч-
ных радкоў Алеся Бачылы, запланава-
ных задач.
Рубрыка «У свеце прыгожага»: аб-
меркаванне ўбачанага на фотаздымку 
«22 чэрвеня 1941 года. Дзеці хаваюцца 
ад бамбёжкі». Адказ на пытанні вучэб-
нага да па мож ні ка.
Тлумачэнне лексічнага значэння слова 
фашыст (рубрыка «Слоўнік»).
Самастойнае чытанне вучнямі артыкула 
пра Янку Брыля. Рэпрадуктыўная гу-
тарка па змесце артыкула па пытаннях 
настаўніка.
Высвятленне ў вучняў ведаў пра лясныя 
школы ў часы Вялікай Айчыннай вайны 
(рубрыка «Узгадайце»).
Чытанне апавядання «Зялёная школа» 
настаўнікам. Высвятленне першаснага 
ўспрымання твора

Перачытаць 
змест 
апавядання, 
падзяліць яго 
на сэнсавыя 
часткі і даць ім 
загалоўкі
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61 4. Развіваць уменне аналізаваць 
эмацыянальнае становішча ге-
рояў, знаходзіць матэрыял для 
іх характарыстыкі: партрэт, апі-
санне жылля і мовы.
5. Фарміраваць уменне суад-
но сіць загаловак з тэмай і га-
лоўнай думкай апавядання; 
вылучаць у тэксце ацэначныя 
словы і выразы, тлумачыць іх 
значэнне і асэнсоўваць іх ролю.
6. Развіваць уменне ролевага 
чытання.
7. Удасканальваць уменне дзя-
ліць твор на закончаныя часткі, 
даваць ім загалоўкі, суадносіць 
частку з цэлым.
8. Фарміраваць уменні працы 
з творам: тлумачыць учынкі 
дзейных асоб, выказваць свае 
ад но сіны да іх, разумець, у чым 
заключаецца асноўная дум ка 
прачытанага твора

Урок 2
Перачытванне зместу апавядання лан-
цужком па сэнсава закончаных частках. 
Гутарка па змесце і выбарачнае чытан-
не па пытаннях і заданнях метадычнага 
апарату вучэбнага да па мож ні ка. Ха-
рактарыстыка вобразаў Анатоля і Асі 
з асаблівай увагай на іх партрэт, апісанне 
жылля і размовы. 
Вызначэнне асноўнай думкі апавядан-
ня. (Паказ складанага жыцця дзяцей 
і іх недзіцячы клопат у гады Вя лі кай 
Айчыннай вайны.)
Рубрыка «Хвілінкі творчасці»: пад-
рыхтоўка да ролевай гульні быць экс-
курсаводам школьнага музея баявой 
славы і аповеду пра лясную школу

Падрыхтаваць 
разгорнуты 
адказ на  
1-е пытанне 
метадычнага 
апарату 

62 Мікола 
Чарняўскі. 
«Клятва 
Марата 
Казея»; 
Пятрусь 
Броўка. 
«А хіба 
ёсць, што 
забываюць?»

1. Пашыраць слоўнікавы запас 
вучняў лексікай твора.
2. Высветліць эмацыянальныя 
адносіны да прачытанага.
3. Развіваць уменне маляваць 
словамі апісаныя паэтам кар-
ціны.
4. Працягваць развіваць умен-
не ацэньваць дзеянні і ўчынкі 
героя, складаць яго характа-
рыстыку, вызначаць аўтарскія 
адносіны да героя.
5. Удасканальваць уменне вы-
разна, правільна і асэнсавана 
чытаць уголас з захаваннем 
інтанацыі сказа, паўз, патрэб-
нага тону і тэмпу, перадаваць 
рытм пры чытанні. 
6. Вучыць выяўляць сувязь 
верша Міколы Чар няў скага 
з рэальнымі гіста рыч нымі па-
дзеямі краіны і тра гічным лё-
сам Марата Ка зея. Адзначыць 
мужнасць, гераізм і сама ах-
вярнасць герояў Вялікай Ай-
чыннай вайны, ушанаванне 
беларускім народам памяці аб 
сваіх вызваліцелях ад нямецка-
фашысцкіх захопнікаў 

Рубрыка «Узгадайце»: разгляд і пазнан-
не фотаздымка помніка Марату Казею 
ў Мінску.
Самастойнае чытанне інфармацыі пра 
Марата Казея ў рубрыцы «Слоўнік». 
Рэпрадуктыўная гутарка па яго змесце. 
Лексічная работа са словам карнік.
Чытанне верша «Клятва Марата Казея» 
настаўнікам. Першасная ацэнка яго зме-
сту.
Самастойнае перачытванне твора вуч-
нямі.
Аналітычная работа з творам. Вуснае ма-
ляванне карцін да сюжэта твора. Выба-
рачнае чытанне з мэтай вызначэння рыс 
характару персанажа, галоўнай дум кі 
верша.
Выказванне чытацкіх адносін да героя 
і зместу твора, суаднясенне загалоўка 
з тэмай і галоўнай думкай.
Адпрацоўка выразнага чытання верша.
Тлумачэнне лексічнага значэння слова 
абеліск, складанне з ім уласных сказаў.
Чытанне верша «А хіба ёсць, што забы-
ваюць?» настаўнікам. Слуханне першас-
нага ўражання ад вучняў.
Самастойнае перачытванне верша 
вучнямі.
Аналітычная работа з творам. Выбарач-
нае чытанне з мэтай вызначэння галоў-
нага героя, учынкаў і іх прычын, галоў-
най думкі. 
Падрыхтоўка да выразнага чытан ня: 
уменне правільна інтанаваць сказы, 
расстаўляць паўзы з апорай на знакі 
прыпынку, захоўваць інтанацыю, адпа-
ведны тон, тэмп і настрой.
Завучванне верша на памяць

Верш «А хіба 
ёсць, што 
забываюць?» 
вывучыць на 
памяць
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63 Мікола 
Янчанка. 
«Сустрэча 
з бацькам»; 
падагуль-
ненне па 
раздзеле 
«Лёс 
чалавека на 
вайне»

1. Узбагачаць слоўнікавы запас 
вучняў лексікай твора.
2. Фарміраваць уяўленні вуч-
няў аб жыцці дзяцей у пасля-
ваенны час, іх сталенне, аб за-
хаванні памяці аб загінуўшых 
у гады Вялікай Айчыннай вай-
ны сродкамі мастацкага слова.
3. Развіваць чытацкія ўменні 
з дапамогай выбарачнага чы-
тання знаходзіць адказы на 
пытанні настаўніка, выказваць 
свае адносіны да прачытанага. 
4. Развіваць уменне тлумачыць 
учынкі дзейных асоб, выказ-
ваць уласныя адно сіны да іх. 
5. Удасканальваць уменне фар-
муляваць тэму твора, ра зу мець, 
у чым заключаецца яго ас ноў-
ная думка.
6. Вучыць падрабязна пераказ-
ваць змест апавядальнага тэк-
сту па скла дзеным плане.
7. Падагуліць веды вучняў па 
вывучаным раздзеле

Слоўнікавая работа з незразумелымі 
словамі з апавядання (рубрыка «Слоў-
нік»).
Чытанне твора настаўнікам. Абмен 
уражаннямі пасля слухання.
Перачытванне апавядання вучнямі.
Аналітычная работа з творам. Выбарач-
нае чытанне з мэтай вызначэння рыс 
характару персанажаў, галоўнай думкі 
апавядання. (Тэма жыцця дзяцей-сірот 
у пасляваенны час, іх боль аб бацьках, 
якія за гінулі на франтах Вялікай Ай-
чыннай вайны. Захаванне памяці аб 
героях-вызваліцелях Ра дзімы.)
Выказванне чытацкіх адносін да герояў 
і зместу твора.
Падрыхтоўка да падрабязнага пераказу 
апавядання з дапамогай плана, прад-
стаўленага ў вучэбным да па мож ні ку. 
Падагульненне па раздзеле «Паўтараем, 
падагульняем, разважаем…» вучэбнага 
да па мож ні ка.
Ацэнка вучнямі сваіх дасягненняў па 
вывучаным раздзеле

Падрыхтаваць 
заданні 
настаўніка 
да ўрока 
пазакласнага 
чытання 
па тэме 
«Ішла вайна 
народная...»

64 Пазакласнае 
чытанне 
на тэму 
«Ішла вайна 
народная...»

1. Падагуліць чытацкі вопыт 
вучняў па адборы кніг на тэму 
жыцця, мужнасці і гераізму да-
рослых і дзяцей у гады Вялікай 
Айчыннай вайны. 
2. Развіваць уменне прад стаў-
ляць аднакласнікам прачы-
таную кнігу: паведамляць проз-
вішча пісьменніка, назву кнігі, 
ілюстрацыі, апавядаць змест 
твора, які спадабаўся, харак-
тарызаваць герояў і зачытваць 
цікавыя эпізоды з кнігі. 
3. Фарміраваць інтарэс да са-
мастойнага чытання кніг на ва-
енную тэму

Складанне выставы самастойна прачы-
таных кніг на ваенную тэматыку.
Калектыўнае чытанне-агляд кніг на вы-
ставе па тэме ўрока.
Прадстаўленне вучнямі кнігі адна клас-
нікам (назва, ілюстрацыі, змест, твор, 
які найбольш спадабаўся: героі, ці кавыя 
эпізоды, выбарачнае чытанне ўголас).
Запіс спіса кніг для чытання на перыяд 
летніх канікул для ўрокаў пазакласнага 
чытання ў 5 класе

Даць спіс 
мастацкай 
літаратуры 
для 
самастойнага 
чытання летам 
да ўрокаў 
пазакласнага 
чытання 
ў 5 класе

65 Праверка 
сфармірава-
насці чытац-
кіх уменняў

Праверыць узровень сфар мі-
раванасці ў вучняў чытацкіх 
уменняў

Самастойнае чытанне і перачытванне 
чацвёртакласнікамі незнаёмага пра-
заіч нага тэксту. Адказ на 10 тэставых 
заданняў да тэксту 

Тэма 10. Чалавек, космас і Сусвет
(5 г)

66 Васіль 
Жуковіч. 
«Хараство 
Сусвету» 

1. Пазнаёміць вучняў са зме-
стам і задачамі новага тэматыч-
нага раздзела: на што будуць 
звяртаць увагу і якія ўменні 
будуць развіваць.
2. Фарміраваць вобразныя ўяў-
ленні аб мастацкіх творах на 
касмічную тэму.
3. Удасканальваць уменні вуч-
няў вусна маляваць пейзаж-
ныя карціны, апісаныя пісь-
мен нікам, падбіраць урыўкі 
з верша для доказу свайго 
мер кавання, вызначаць тэму 
і галоўную думку ў творы. 

Аналіз старонкі-навігатара да тэматыч-
нага раздзела «Чалавек, космас і Сус-
вет»: апісанне малюнка-застаўкі, абмер-
каванне эпіграфа пра космас, асэнсаван-
не задач.
Разгляд і абмеркаванне па пытаннях ву-
чэбнага да па мож ні ка фотаздымка «Вы-
гляд Зямлі з космасу» (рубрыка «У све-
це прыго жага»).
Рубрыка «Слоўнік»: работа з лексічным 
значэннем слова Сусвет.
Выразнае чытанне верша Васіля Жу-
ковіча настаўнікам. Вывучэнне вуч нёў-
скіх уражанняў ад пачутага.
Самастойнае чытанне твора вучнямі.

Выразнае 
чытанне 
верша 
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4. Развіваць уменне правільна, 
выразна і асэнсавана чытаць 
верш уголас з захаваннем ін-
танацыі сказа, паўз, патрэбна-
га тону і тэмпу, перадаваць на-
строй і рытм пры чытанні

Сінтэз і аналіз верша па пытаннях і за-
даннях вучэбнага дапаможніка. Выба-
рачнае чытанне і аргументацыя сваёй 
думкі. Разважанні вучняў над ідэйнай 
накіраванасцю твора. (За хап ленне паэ-
там прыгажосцю космасу і выказванне 
шчасця жыць і назіраць за яго дзіўнымі 
аб’ектамі.)
Выразнае чытанне верша вучнямі з па-
пераджальнай падрыхтоўкай і абмерка-
ваннем якасці чытання.
Рубрыка «У свеце прыгожага»: работа 
па карціне беларускага мастака Язэпа 
Драздовіча «Панарама месячнага горада»

67 Пётр 
Клімук. «На 
касмічным 
караблі»

1. Фарміраваць літаратурныя 
ўяўленні вучняў аб навукова-
пазнавальнай літаратуры.
2. Развіваць чытацкія ўменні 
знаходзіць у тэксце пейзажныя 
карціны, апісаныя аўтарам-
касманаўтам, вызначаць тэму 
і галоўную думку.
3. Фарміраваць пазнавальны 
інтарэс вучняў

Рубрыка «Узгадайце»: вольная гутарка 
па пытаннях вучэбнага да па мож ні ка 
аб працы касманаўтаў, аб касманаўтах-
беларусах.
Лексічная работа са словамі заўзята 
і зыркі (рубрыка «Слоўнік»). 
Чытанне апавядання «На касмічным 
караблі» настаўнікам. Абмен уражаннямі 
пасля слухання. 
Самастойнае перачытванне твора вуч-
нямі.
Гутарка па пытаннях і выкананне за-
данняў метадычнага апарату: выбарач-
нае чытанне, доказ сваёй думкі, вы-
значэнне ідэйнай накіраванасці апавя-
дання. (Аповед касманаўта — земляка 
Пятра Клімука аб уласных уражаннях 
ад убачанага ў космасе. Пазнавальнае 
і выхаваўчае значэнне тэксту.)
Рубрыка «Хвілінкі творчасці»: пад-
рых тоўка да ролевай гульні пабыць 
эк скур саводам у касмічнай зале музея 
і падзяліцца з малымі на ведвальнікамі 
інфармацыяй пра жыццё касманаўтаў

Выразнае 
чытанне твора

68 Кастусь 
Цвірка. 
«Да зорак»

1. Працягнуць развіваць умен-
не слоўна маляваць фантас-
тычныя і рэальныя малюнкі 
кос масу і Сусвету на аснове 
верша.
2. Удасканальваць уменні зна-
ходзіць у паэтычным творы 
матэрыял для характарыстыкі 
персанажаў, падбіраць урыўкі 
з верша для доказу сваёй думкі. 
3. Працягнуць назіранні за 
фор май аповеду: хто апавя-
дае — герой ці аўтар? 
4. Удасканальваць уменне вы-
значаць тэму і галоўную думку 
ў творы.
5. Развіваць уменне правільна, 
выразна і асэнсавана чытаць 
верш уголас з захаваннем 
інтанацыі сказа, паўз, патрэб-
нага тону і тэмпу, перадаваць 
настрой і рытм пры чытанні

Прагназаванне папярэдніх падзей па ма-
люнку да верша «Да зорак».
Чытанне твора настаўнікам. Высвятлен-
не першаснага вучнёўскага ўражання ад 
прачытанага.
Другое чытанне верша па сэнсава закон-
чаных частках. 
Аналітычная работа з творам па пытан-
нях і заданнях метадычнага апарату 
ву чэбнага дапаможніка. Выбарачнае 
чытанне з мэтай пошуку пейзажных 
кас мічных малюнкаў планет, ха ракта-
рыстыкі персанажаў верша. Вы значэнне, 
хто з’яўляецца расказчыкам. Разважанні 
над галоўнай думкай тво ра. (Фантастыч-
ны паказ у вершы ажыццяўлення запа-
ветнай мары хлапчука — палёту ў кос-
мас. Рэальнае апі санне аўтарам знешня-
га выгляду планет Сонечнай сістэмы.)
Выразнае чытанне верша вучнямі (вы-
значэнне задачы выразнага чытання, 
тону чытання, расстаноўка паўз, па-
станоўка лагічных націскаў) і абмерка-
ванне якасці чытання

Выразнае 
чытанне 
верша і адказ 
на пытанні 
пасля яго
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69 Алена Масла. 
«Калючык 
і космас» 

1. Працягнуць фарміраваць 
вобразныя ўяўленні вучняў аб 
творах на касмічную тэму. 
2. Высветліць эмацыянальныя 
адносіны да прачытанага.
3. Фарміраваць чытацкія ўмен-
ні знаходзіць з дапамогай выба-
рачнага чытання ма тэ рыял для 
характарыстыкі пер са нажаў, 
падбіраць урыўкі з аўтарскай 
казкі для доказу сваёй думкі. 
4. Вызначаць тэму і галоўную 
думку ў творы. 
5. Развіваць уменне правільна, 
выразна і асэнсавана чытаць 
літаратурную казку ўголас 
з захаваннем інтанацыі сказа, 
патрэбнага тону і тэмпу

Рубрыка «Слоўнік»: тлумачэнне слова 
зэдлік. Складанне з ім уласных сказаў.
Прагназаванне зместу аўтарскай казкі 
па ілюстрацыі.
Выразнае чытанне твора «Калючык 
і космас» настаўнікам. Высвятленне 
эма цыянальных адносін да прачытанага.
Са мастойнае перачытванне казкі вуч-
нямі.
Аналітычная работа з творам па пытан-
нях і заданнях вучэбнага дапаможніка. 
Выбарачнае чытанне з мэтай характа-
рыстыкі персанажаў. 
Разважанні над галоўнай думкай тво-
ра. (Казачнае разважанне пісьменніцы 
аб уяўленні аб касмічнай бясконцасці, 
Сусвеце. Добразычлівыя і дружалюбныя 
характары вожыка Калючыка і барсучка 
Клыпы.)
Работа над выразным чытаннем казкі па 
ролях: вызначэнне асоб, тону чытання. 
Абмеркаванне якасці чытання

Падрыхтаваць 
выразнае 
чытанне казкі 
па ролях 

70 Уладзімір 
Мазго. 
«Суседзі  
па Сусвеце»; 
падагуль-
ненне  
па раздзеле 
«Чалавек, 
космас 
і Сусвет»

1. Развіваць творчую фантазію 
вучняў па прыдумванні папя-
рэдніх падзей у творы.
2. Высветліць эмацыянальныя 
адносіны да прачытанага.
3. Фарміраваць чытацкія ўмен-
ні вызначаць эмацыянальны 
настрой верша; уяўляць па-
дадзены паэтам сюжэтны ма-
люнак, знаходзіць з дапамо-
гай выбарачнага чытання ма-
тэрыял для характарыстыкі 
пер санажаў. 
4. Фармуляваць тэму і га лоў-
ную думку ў творы.
5. Развіваць уменне правільна, 
выразна і асэнсавана чытаць 
верш уголас з захаваннем ін-
та нацыі сказа, паўз, патрэбна-
га тону і тэмпу, перадаваць на-
строй і рытм пры чытанні.
6. Падагуліць чытацкія ўяў-
ленні вучняў аб мастацкіх тво-
рах на касмічную тэматыку

Прагназаванне зместу верша па зага-
лоўку і ілюстрацыі.
Тлумачэнне лексічнага значэння слоў 
галактыка і НЛА. Складанне з імі сваіх 
сказаў.
Выразнае чытанне верша «Суседзі па 
Сусвеце» настаўнікам. Выказванне вуч-
нямі першасных уражанняў аб прачы-
таным.
Перачытванне твора моўчкі.
Аналітычная работа з вершам па пытан-
нях і заданнях вучэбнага дапаможніка. 
Выбарачнае чытанне. Характарыстыка 
персанажаў верша і аргументацыя свай-
го погляду. 
Разважанні вучняў над галоўнай думкай 
твора. (Фан тастычны аповед пра доў-
гачаканую сустрэчу зям ля ніна Андрэйкі 
з інша пла нецянамі. Аўтарскае павучан-
не берагчы прыроду Зямлі, шанаваць 
родную мову, ашчадна адносіцца да хле-
ба і быць добразычлівым і сумленным 
чалавекам.)
Параўнанне вершаў Уладзіміра Мазго 
і Кастуся Цвіркі.
Работа над выразным чытаннем: вызна-
чэнне задачы чытання, тону чытання, 
расстаноўка паўз, пастаноўка лагічных 
націскаў, абмеркаванне якасці чытання.
Падагульненне па раздзеле вучэбна-
га да па мож ні ка з дапамогай гутаркі па 
пытаннях і выкананне заданняў рубрыкі 
«Паўтараем, падагульняем, разважа-
ем…».
Самаацэнка дасягнутага на аснове задач 
раздзела, што змешчаны на старонцы-
навігатары

Заканчэнне
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Русский язык

Общее количество часов — 87

 Русский язык : учеб. для 4 кл. учреждений общ. сред. образования с рус. и белорус. яз. обучения : в 2 ч. / М. Б. Антипо
ва [и др.]. — Минск : Нац. инт образования, 2018. 

 Русский язык. 4 класс : рабочая тетрадь : пособие для учащихся учреждений общ. сред. образования с рус. и бе
лорус. яз. обучения / М. Б. Антипова [и др.]. — Минск : Аверсэв, 2018. 

№ 
урока 
и дата 
прове
дения

Тема урока Образовательная цель 
урока Основные виды и способы деятельности Домашнее 

задание

1 2 3 4 5

Часть 1 (42 ч)

Повторение (2 ч)

1 Повторение  
изу ченного  
в 3 классе

Повторить и обоб
щить знания о при
знаках предложения, 
о видах предложений 
по цели высказыва
ния и интонации, 
раз вивать умения ин
тонировать предложе
ния и оформлять это 
на письме

1. Выразительное чтение различных по цели вы
сказывания предложений. Поиск фразеологизма 
в тексте (упр. 1).
2. Закрепление знаний о видах предложений, со
ставление повествовательных, вопросительных 
и повелительных предложений (упр. 2).
3. Определение основной мысли и темы текста, 
Составление плана. Повторение правил постанов
ки знаков препинания в конце предложений. Спи
сывание со вставкой пропущенных букв (упр. 3).
4. Самостоятельная работа: поиск и списывание 
предложений, различных по цели высказывания. 
Разбор слов по составу (упр. 4).
5. Устный разбор домашнего задания: восстанов
ление деформированных предложений

Упр. 5

2 Повторение 
изу ченного 
в 3 классе

Обобщить знания 
об устной и письмен
ной речи, о составе 
предложения, составе 
слова, правописании 
гласных и согласных 
в корне слов, частях 
речи; развивать уме
ния соотносить звук 
и букву, классифици
ровать и характеризо
вать звуки

1. Наблюдение над произношением специфически 
русских звуков при чтении. Синтаксический ана
лиз предложений, звукобуквенный разбор слов 
(упр. 6).
2. Отработка навыка правильного написания 
слов с парными звонкими и глухими согласными 
(упр. 7).
3. Выделение в тексте слов в прямом и переносном 
значении. Составление словосочетаний со слова
ми в прямом и переносном значении (упр. 8).
4. Работа над текстом, определение темы и основ
ной мысли текста. Выделение в тексте однокорен
ных слов, морфологический разбор однокоренных 
слов (упр. 9).
Словарное слово: ребенок

Упр. 10

Имя существительное (23 ч)

1 Имя 
существительное 
как часть речи

Повторить признаки 
имени существитель
ного как части речи; 
совершенствовать 
умение находить име
на существительные 
в предложении, ста
вить к ним вопросы, 
определять род, число, 
изменять по числам, 
различать одушев
ленные и неодушев
ленные имена суще
ствительные

1. Нахождение имен существительных в тексте, 
восстановление деформированных cлов, груп
пировка одушевленных и неодушевленных имен 
существительных, их запись (упр. 11).
2. Определение рода имен существительных, в том 
числе в форме множественного числа, установле
ние их родовой принадлежности по окончанию; 
обоснование тематической общности слов; вы
борочное списывание с выделением окончаний 
в именах существительных (упр. 12).
3. Определение рода имен существительных, не 
совпадающих в русском и белорусском языках 
в отношении рода, согласование их с именами 
прилагательными, списывание со вставкой про
пущенных букв и окончаний (упр. 13).

Упр. 15
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4. Нахождение в тексте имен существительных, 
обнаружение среди них одушевленных, определе
ние их рода и числа; нахождение в тексте и запись 
имени существительного, род которого установить 
нельзя (чернила), составление с ним словосочета
ний; беседа по содержанию текста (упр. 14).
5. Подготовка к выполнению домашнего задания: 
подбор однокоренных слов без суффикса, повто
рение правила правописания ь на конце имен су
ществительных после шипящих (упр. 15).
Словарные слова: транспорт, фломастер

2 Склонение имен 
существительных

Познакомить с поня
тием «склонение» — 
изменением по паде
жам имен существи
тельных, с падежами, 
их названиями и во
просами; учить скло
нять имена существи
тельные, определять 
их падеж с помощью 
вопросов

1. Анализ таблицы: знакомство с падежами, их 
названиями, падежными и смысловыми вопроса
ми, на которые отвечают имена существительные 
в каждом падеже, наблюдение над изменением 
падежных окончаний при склонении; запомина
ние «словпомощников», помогающих определить 
падеж имен существительных. Ознакомление с ал
горитмом определения падежа имени существи
тельного, тренировка в выделении словосочетаний 
и постановке вопросов от главного слова к зависи
мому. Письменное склонение имен существитель
ных с ударными окончаниями (упр. 16).
2. Выделение в предложениях и запись словосоче
таний, постановка вопросов от глаголов к именам 
существительным, определение падежа по алго
ритму (упр. 17).
3. Нахождение в тексте однокоренных имен суще
ствительных, определение их падежа с помощью 
таблицы; толкование значения сложного слова 
(упр. 18).
4. Чтение текста со вставкой пропущенных окон
чаний имен существительных, определение их 
падежа, выборочное списывание словосочетаний 
вместе с вопросами; беседа по содержанию текста, 
толкование значений многозначного слова; объ
яснение правописания выделенных букв (упр. 19)

Упр. 20

3 Именительный 
падеж

Познакомить с на
чальной формой имен 
существительных — 
с именительным па
дежом единственного 
числа; упражнять в на
хождении имен суще
ствительных в форме 
именительного падежа 
по вопросам и по их 
роли в предложении, 
учить ставить име
на существительные 
в начальную форму

1. Проверка домашнего задания: беседа по содер
жанию текста, определение падежа форм слова 
янтарь; отработка его правильного произношения; 
выборочная проверка орфограмм (упр. 20). 
2. Введение новой темы: составление предложе
ний по рисунку и вопросам, нахождение в них 
имен существительных в именительном падеже; 
запись предложений на доске, выделение в них 
главных членов предложения (упр. 21).
3. Чтение и анализ текста об именительном па
деже, знакомство с понятием «начальная форма» 
(упр. 22).
4. Чтение предложений со вставкой подходящих 
по смыслу слов  — подлежащих, толкование их 
значений; постановка имен существительных в на
чальную форму, их запись, выделение окончаний 
(упр. 23).
5. Нахождение в предложении имен существитель
ных в именительном падеже; осложненное списы
вание со вставкой пропущенных букв. Выделение 
главных членов предложения, составление пред
ложений с данными словами в роли обращения; 
разграничение форм именительного и винитель

Упр. 25
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ного падежей по синтаксической роли имен суще
ствительных (упр. 24).
6. Подготовка к выполнению домашнего задания: 
устное составление предложений из набора слов, 
определение темы текста (упр. 25)

4 Родительный 
падеж

Познакомить с роди
тельным падежом 
(во просы, на которые 
отвечают имена суще
ствительные в форме 
Р. п., предлоги, с ко
торыми они употреб
ляются, основные 
па дежные значения); 
учить находить в пред
ложении имена суще
ствительные в форме 
родительного падежа 
по вопросам и пред
логам, грамотно упо
треблять их в речи

1. Проверка домашнего задания, подводящая к но
вой теме: чтение составленных предложений, на
хождение имен существительных в форме И. п. 
по вопросам и синтаксической роли; выделение 
словосочетаний с именами существительными 
в родительном падеже, их запись на доске (делает 
(из чего?)  из мха, проспит (до чего?)  до весны).
2. Введение новой темы: анализ рисунка, чтение 
падежных и смысловых вопросов, предлогов, их 
запись на доске, составление устного сообщения 
о родительном падеже (упр. 26), чтение правила.
3. Чтение словосочетаний, постановка смысловых 
и падежных вопросов к именам существительным, 
наблюдение над внутрипадежными значениями 
родительного падежа с нахождением соответству
ющих примеров (часть от целого, отсутствия, от
рицания, места); выборочное списывание с выде
лением окончаний и подчеркиванием предлогов 
(упр. 27).
4. Повторное чтение правила на с. 19, ответы на во
просы.
5. Чтение словосочетаний с постановкой смыс
ловых и падежных вопросов, осложненное спи
сывание словосочетаний со вставкой пропущен
ных букв, обозначением окончаний и приставок, 
выделением предлогов; установление значения 
родительного падежа — значения места (упр. 28).
6. Подбор подходящих по смыслу слов и состав
ление с ними словосочетаний, их запись с вы
делением окончаний (выборочно). Игра «Часть 
от целого»: добавление учащимися к главному 
слову подходящего зависимого (упр. 29).
Словарные слова: асфальт, тарелка

Упр. 30

5 Дательный падеж Познакомить с датель
ным падежом (вопро
сы, на которые отве
чают имена существи 
тельные в форме Д. п., 
предлоги, с которыми 
они употребляются, 
основные падежные 
значения); учить на
ходить в предложении 
имена существитель
ные в форме дательно
го падежа по вопросам 
и предлогам, грамотно 
употреблять их в речи

1. Проверка домашнего задания: чтение словосо
четаний, выборочный анализ орфограмм, уста
новление значения родительного падежа («какой 
предмет, из чего он сделан, кому принадлежит»).
2. Введение новой темы: рассматривание рисунка 
на с. 21, составление предложений с именами су
ществительными в дательном падеже, фиксация 
вопросов, предлогов.
3. Списывание, выделение из предложений слово
сочетаний глагол + сущ. в Д. п., постановка вопро
сов к именам существительным (упр. 31).
4. Чтение текста о дательном падеже, ответы на во
просы по его содержанию (упр. 32).
5. Чтение словосочетаний с изменением формы 
имен существительных, их запись со вставкой про
пущенных букв, выделением окончаний и обозна
чением падежа; разбор слова по составу (упр. 33).
6. Нахождение в предложениях и выписывание 
словосочетаний с именами существительными 
в форме Д. п. с выделением окончаний и предло
гов; установление падежного значения («место, 
направление движения») (упр. 34).
Словарное слово: телефон

Упр. 35
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6 Винительный 
падеж

Познакомить с ви
нительным падежом 
(вопросы, на которые 
отвечают имена суще
ствительные в форме 
В. п., предлоги, с ко
торыми они употреб
ляются, основные 
па дежные значения); 
учить находить в пред
ложении имена суще
ствительные в форме 
винительного падежа 
по вопросам и предло
гам, грамотно употре
блять их в речи

1. Выборочная проверка домашнего задания: про
верка орфограмм; составление словосочетаний 
с глаголами радоваться (кому? чему?) ..., ску-
чать (по кому? по чему?) … .
2. Введение новой темы: анализ содержания ри
сунка на с. 24, составление предложений по вопро
сам и рисунку с именами существительными в ви
нительном падеже, их запись, фиксация на дос ке 
вопросов, предлогов; составление устного сообще
ния о винительном падеже (упр. 36).
3. Составление словосочетаний с опорой на смыс
ловые вопросы с выбором предлогов в (во), на, 
их запись; установление значения В. п. (значение 
места) (упр. 37).
4. Нахождение в предложениях имен существи
тельных в форме В. п., постановка к ним падежных 
и смысловых вопросов, выписывание словосоче
таний вместе с вопросами (упр. 38).
5. Составление словосочетаний с выбором под
ходящих по смыслу имен существительных; их за
пись с обозначением рода имен существительных 
и выделением окончаний (упр. 39).
Словарное слово: компьютер

Упр. 40

7 Именительный 
и винительный 
падежи

Учить различать фор
мы именительного 
и винительного паде
жей неодушевленных 
имен существитель
ных без предлогов по 
их роли в предложе
нии

1. Проверка домашнего задания, подводящая к но
вой теме: разбор 1го предложения, выделение 
главных и второстепенных членов, определение 
падежа имен существительных, фиксация совпаде
ния форм И. п. и В. п. Создание проблемной ситу
ации: как различать эти формы? Подстановка для 
проверки одушевленного имени существительно
го — второстепенного члена предложения: Куры 
клюют (что?)  зерно, (кого?)  петуха.
2. Чтение текста, постановка вопросов к выделен
ным именам существительным, определение их 
синтаксической роли и падежа, самостоятельное 
формулирование вывода о закреплении в пред
ложении за именами существительными в И. п. 
роли подлежащего (упр. 41).
3. Чтение информации на с. 27, составление уст
ного рассуждения по данному началу.
Дополнение предложений второстепенными чле
нами — именами существительными женского 
рода, самостоятельное формулирование второго 
способа различения форм И. п. и В. п. — путем под
становки имен существительных женского рода 
с окончаниями -а, -я (упр. 42).
4. Проверка данного способа на материале пред
ложений из упр. 41 (Солнце растопило снег, со-
сульку; Одуванчики покрыли луг, землю); чтение 
информации на с. 28.
5. Списывание текста, нахождение имен суще
ствительных в форме В. п., выделение в них ор
фограмм, разграничение среди них проверяемых 
и непроверяемых написаний; применение при
ема подстановки слов для различения форм И. п. 
и В. п. (хлеб, бутерброд — булку) (упр. 43). 
6. Чтение текста, ответы на вопросы по его содер
жанию, нахождение имен существительных в фор
ме В. п. по их роли в предложении либо с помощью 
подстановки слов; выписывание словосочетаний 
(выборочно, по указанию учителя); анализ выде
ленных орфограмм (упр. 44).

Упр. 46
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7. Дидактическая игра на материале упр. 45: учи
тель произносит строчки из сказок, а учащиеся 
добавляют пропущенные слова и определяют па
деж имен существительных, затем вспоминают 
названия сказок (упр. 45)

8 Винительный 
и родительный 
па дежи

Учить различать фор
мы именительного 
и винительного паде
жей одушевленных 
имен существитель
ных без предлогов 
с по мощью вопросов

1. Введение новой темы: определение падежа вы
деленных в тексте имен существительных. Анализ 
проблемной ситуации и попытки ее разрешения 
с помощью информации в таблице упр. 48. По
строение алгоритма проверки падежной формы 
путем постановки двойных вопросов: кого? чего? 
(Р. п.) — кого? что? (В. п.).
2. Определение падежа имен существительных, 
разграничение форм Р. п. и В. п. по алгоритму 
(упр. 49).
3. Разграничение форм Р. п. и В. п. имен существи
тельных в словосочетаниях с помощью вопросов 
кого? чего? чей? (Р. п.) — кого? что? (В. п.); вы
борочнораспределительное списывание слово
сочетаний со вставкой пропущенных букв и вы
делением орфограмм безударных гласных в корне 
(упр. 50).
4. Разграничение форм Р. п. и В. п. имен существи
тельных в предложениях; нахождение и списыва
ние побудительных предложений (упр. 51).
5. Списывание со вставкой пропущенных букв 
и обозначением падежа выделенных имен суще
ствительных; толкование слов стая, стадо, ковы-
лять (упр. 52)

Упр. 53

9 Творительный 
падеж

Познакомить с твори
тельным падежом 
(во просы, на которые 
отвечают имена суще
ствительные в форме 
Т. п., предлоги, с кото
рыми они употреб
ляются, основные 
па  дежные значе
ния); учить находить 
в пред ложении име
на существительные 
в форме творительно
го па дежа по вопросам 
и предлогам, грамотно 
употреблять их в речи

1. Введение новой темы: анализ содержания ри
сунка, составление предложений по рисунку 
и вопросам, их запись, определение падежа имен 
существительных, фиксация на доске вопросов 
кем? чем? и предлогов, помещенных на рисунке; 
определение значения Т. п. в данных предложени
ях (значения орудия, с помощью которого совер
шается действие); составление устного сообщения 
о творительном падеже (упр. 54). 
2. Составление и запись словосочетаний с выбо
ром подходящего по смыслу слова из нескольких 
(с показом соответствующих жестов и толкова
нием их смысла), определение падежа имен суще
ствительных, выделение окончаний; краткая бесе
да о культуре поведения (некрасиво показывать 
пальцем), о переносном значении словосочетаний 
(клевать носом, махнуть рукой) (упр. 55).
3. Определение падежа имен существительных, 
выборочное списывание словосочетаний с име
нами существительными в форме Т. п. со встав
кой пропущенных букв; составление и запись 
на доске словосочетаний с глаголами заниматься 
(чем?)  …, гордиться (кем? чем?)  …, смеяться 
(над кем? чем?)  … . (упр. 56).
Словарное слово: фонарь

Упр. 57

10 Предложный 
падеж

Познакомить с пред
ложным падежом 
(во просы, на которые 
от вечают имена суще
ствительные в форме 
П. п., предлоги, с кото
рыми они употребля
ются, основные падеж

1. Выборочная проверка домашнего задания: уста
новление значения Т. п. в формах имен существи
тельных над столом, под лампой, под абажуром, 
за стеной (значение места). 
2. Введение новой темы: чтение текста о предлож
ном падеже, ответы на вопросы по его содержанию, 
запись на доске смысловых и падежных вопросов 
и предлогов (упр. 58).

Упр. 62
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ные значения); учить 
находить в предло
жении имена суще
ствительные в форме 
предложного падежа 
по вопросам и пред
логам, грамотно упо
треблять их в речи

3. Постановка падежных и смысловых вопросов 
к выделенным словам, определение падежа, вы
борочное списывание с обозначением окончаний 
имен существительных (упр. 59).
4. Чтение предложений с изменением формы имен 
существительных; выборочное списывание имен 
существительных в форме П. п. с выделением 
окончаний и подчеркиванием предлогов; установ
ление значений П. п. (значение места, времени) 
(упр. 60).
5. Определение падежа всех имен существи 
тельных в тексте, выборочнораспределительное 
списывание имен существительных в форме Т. п. 
и П. п. с выделением окончаний и подчеркиванием 
предлогов; толкование значения слов (упр. 61).
Словарное слово: олень

11 Предложный 
падеж

Познакомить со слу
чаями употребления 
имен существитель
ных с окончаниями -у, 
-ю в форме предлож
ного падежа; совер
шенствовать умения 
определять падеж имен 
существительных, об
разовывать падежные 
формы, грамотно упо
треблять их в речи

1. Проверка домашнего задания: чтение предло
жений со вставленными предлогами, выделение 
окончаний имен существительных в форме П. п.; 
установление значения П. п. (значение места).
2. Списывание со вставкой пропущенных букв; 
выделение окончаний имен существительных 
в форме П. п.; составление устного рассуждения 
по содержанию стихотворения, его озаглавлива
ние (упр. 63).
3. Чтение пословиц и поговорок, толкование их 
смысла, установление темы; анализ выделенных 
орфограмм; нахождение имен существительных 
в форме П. п., выделение в них окончаний, выбо
рочное списывание пословиц (упр. 64).
4. Чтение предложений со вставкой подходящих 
по смыслу слов в нужной форме; определение па
дежа имен существительных; выборочнораспре
делительное списывание имен существительных 
в зависимости от их окончаний (упр. 65).
5. Определение падежа имен существительных 
из текста, их разбор по составу; постановка имен 
существительных с данным суффиксом в форму 
П. п., их запись с обозначением частей слова, на
блюдение над изменением формы суффикса —  
-ок-/-к- (упр. 66).
Словарное слово: мороженое

Упр. 67

12 Винительный 
и предложный 
падежи

Учить различать фор
мы винительного 
и пред ложного паде
жей имен существи
тельных с одинако
выми предлогами в, на  
с помощью вопросов

1. Проверка домашнего задания, подводящая к но
вой теме: перечисление имен существительных 
в форме П. п., постановка их в форму В. п. (в клет-
ке — в клетку, на воле — на волю и т. д.).
2. Чтение текста, беседа по его содержанию, по
становка падежных и смысловых вопросов к вы
деленным формам имен существительных, запись 
словосочетаний вместе с вопросами, определение 
падежа, выделение предлогов (упр. 68).
3. Самостоятельное составление устного сообще
ния о различении совпадающих форм имен су
ществительных в В. п. и П. п. с помощью наво
дящих вопросов учителя. Выведение алгоритма 
(cоставление памятки).
Определение падежа имен существительных с по
мощью падежных и смысловых вопросов; анализ 
выделенных орфограмм; выборочное списывание 
предложений с выделением в словах безударных 
окончаний (упр. 69).
4. Различение падежа совпадающих по форме имен 
существительных с помощью алгоритма; выбороч

Упр. 72
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ное списывание предложений с данной падежной 
формой имени существительного, нахождение 
в словах орфограмм (упр. 70).
5. Определение падежа разных форм имени суще
ствительного в предложениях; выборочное списы
вание предложений с данной падежной формой 
имени существительного, выделение предлогов; 
устный анализ орфограмм (упр. 71)

13 Падеж имени 
существительного 
(повторение) 

Повторить и закре
пить знания о паде
жах, формировать 
умение определять па
деж, образовывать па
дежные формы имен 
существительных, гра
мотно употреблять их 
в речи

1. Выборочная проверка домашнего задания. Раз
решение проблемной ситуации: одинаковый ли 
падеж имени существительного в словосочетаниях 
греться на солнце, смотреть на солнце.
2. Толкование значения фразеологизмов, состав
ление с ними предложений; списывание с обозна
чением падежа в разных формах имени существи
тельного и выделением окончаний (упр. 73).
3. Списывание предложения со вставкой пропу
щенных букв, обозначением падежа и выделени
ем окончаний; устное составление предложения 
по данному началу (упр. 74).
Списывание текста со вставкой пропущенных 
букв, обозначением падежа выделенных суще
ствительных; пересказ текста (упр. 75).
4. Чтение предложений с изменением падежной 
формы слов; постановка вопросов, определение 
падежа имен существительных; разграничение 
форм П. п. и Т. п.; выборочное списывание пред
ложений с изменением формы имен существи
тельных (упр. 76).
Словарное слово: мечтать

Упр. 77

14 Три склонения 
имен 
существительных

Познакомить с тремя 
типами склонения 
имени существитель
ного; учить опреде
лять 1, 2 и 3е скло
нения имен сущест
вительных по роду 
и окон чанию в началь
ной форме

1. Сравнение окончаний имен существительных 
разных типов склонения в одинаковых падежных 
формах; установление зависимости падежных 
окончаний от рода имен существительных и их 
окончания в начальной форме (упр. 75).
2. Разрешение проблемной ситуации с помощью 
информации на с.  47, наблюдения над материалом 
в таблице «Склонение имен существительных» 
на форзаце 1 учебника и вопросов из упр. 79; со
ставление (достраивание) алгоритма определе
ния типа склонения имени существительного 
(упр. 79).
3. Письменное склонение имен существительных
с мягкой основой с опорой на таблицу; выделение 
в падежных формах окончаний (упр. 80). 
4. Анализ схемы; определение с ее помощью скло
нения имен существительных (упр. 81).
Разрешение проблемной ситуации: попытки опре
деления типа склонения неизменяемых имен су
ществительных; чтение информации на с. 49 о не
склоняемых именах существительных, составле
ние словосочетаний с такими словами (кататься 
на пони, ехать в метро, по шоссе, играть на пиа-
нино и др.).
5. Чтение предложений с дополнением их подхо
дящими по смыслу словами, их запись; определе
ние и обозначение типа склонения имен существи
тельных с опорой на схему, выделение окончаний 
(упр. 82).
6. Подготовка к выполнению домашнего задания: 
чтение стихотворения, постановка имен существи
тельных в начальную форму и определение их ти
па склонения (выборочно).
Словарное слово: пуговица

Упр. 83
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15 Три склонения 
имен 
существительных

Формировать умение 
определять тип скло
нения и падеж имен 
существительных, на
блюдать над падежны
ми окончаниями имен 
существительных 1, 2 
и 3го склонений

1. Выразительное чтение по ролям шуточного диа
лога, выявление комического эффекта; нахожде
ние в стихотворении имен существительных, опре
деление их склонения и падежа с опорой на схему 
(упр. 84).
2. Наблюдение над группировкой лексики по те
матическому принципу, исключение лишних слов; 
определение типа склонения имен существитель
ных, в том числе в форме множественного числа; 
выборочное осложненное списывание имен су
ществительных 3го склонения (с постановкой их 
в форму Т. п. и выделением окончания); устное 
составление предложений с данными формами 
(упр. 85).
3. Объяснение смысла пословиц, их списывание 
с обозначением склонения имен существительных 
и выделением в них окончаний (упр. 86).
4. Чтение и пересказ текста; устный анализ орфо
грамм; выборочнораспределительное списывание 
имен существительных в начальной форме по ти
пам склонений (упр. 87)

Упр. 88

16 Правописание 
падежных 
окончаний имен 
существительных 
1го склонения

Наблюдать над на
писанием падежных 
окончаний имен су
ществительных 1го 
склонения, учиться 
грамотно писать без
ударные окончания 
с помощью подстанов
ки проверочного сло
ва — имени существи
тельного с ударным 
окончанием этого же 
склонения

1. Анализ таблицы, сравнение ударных и безудар
ных окончаний в одинаковых падежных формах 
имен существительных 1го склонения (после 
твердых и после мягких согласных); самостоятель
ное построение алгоритма проверки безударных 
падежных окончаний, чтение правила (упр. 89).
2. Самостоятельное составление памятки для про
верки написания безударных падежных оконча
ний под руководством учителя (с краткой записью 
пунктов на доске), устная и письменная трени
ровка в написании безударных окончаний имен 
существительных с помощью памятки (упр. 90).
3. Определение склонения имен существитель
ных в начальной форме, нахождение среди них 
имен существительных 1го склонения, их запись 
в форме П. п. с выбором подходящего предлога 
(с пропуском окончания), проверка и вписывание 
безударного окончания с помощью проверочного 
слова (упр. 91).
4. Письменные ответы на вопросы с проверкой 
безударных окончаний существительных с по
мощью проверочных слов стена, земля; анализ 
орфограмм в корнях слов (упр. 92).
5. Нахождение в тексте имен существительных 
1го склонения; составление с ними словосочета
ний, их запись с проверкой и выделением безудар
ного окончания; анализ выделенных орфограмм 
(упр. 93).
Словарное слово: ромашка

Упр. 94

17 Правописание 
падежных 
окончаний имен 
существительных 
2го склонения

Наблюдать над на
писанием падежных 
окончаний имен су
ществительных 2го 
склонения, учиться 
грамотно писать без
ударные окончания 
с помощью подстанов
ки проверочного сло
ва — имени существи
тельного с ударным 
окончанием этого же 
склонения

1. Анализ таблицы на с.  57, сравнение ударных 
и безударных окончаний в одинаковых падежных 
формах имен существительных 2го склонения 
(после твердых и после мягких согласных); са
мостоятельное построение алгоритма проверки 
безударных падежных окончаний, выявление про
верочных слов; чтение правила (упр. 95).
2. Составление словосочетаний, определение 
падежа и склонения зависимых слов, запись сло
восочетаний с пропуском безударных падежных 
окончаний имен существительных, проверка их 
написания с помощью памятки; вписывание в сло
ва окончаний; при необходимости — чтение об
разца рассуждения (упр. 96).

Упр. 99
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3. Определение склонения имен существитель
ных в начальной форме, нахождение среди них 
имен существительных 2го склонения, их за
пись в форме П. п. с подходящими предлогами 
(с пропуском окончания), проверка и вписывание 
безударного окончания с помощью проверочного 
слова (упр. 97).
4. Составление словосочетаний с выбором имен 
существительных 2го склонения, их запись, уст
ная проверка безударных падежных окончаний 
с помощью проверочных слов стол, конь (упр. 98).
5. Устная подготовка домашнего задания: транс
формирование словосочетаний

18 Правописание 
падежных 
окончаний имен 
существительных 
3го склонения

Наблюдать над на
писанием падежных 
окончаний имен су
ществительных 3го 
склонения, учиться 
грамотно писать без
ударные окончания 
с помощью подстанов
ки проверочного сло
ва — имени существи
тельного с ударным 
окончанием этого же 
склонения

1. Анализ таблицы на с. 60, сравнение ударных 
и безударных окончаний в одинаковых падежных 
формах имен существительных 3го склонения; 
самостоятельное построение алгоритма проверки 
безударных падежных окончаний, выявление про
верочного слова; чтение правила (упр. 100).
2. Нахождение в тексте имен существительных 
3го склонения, их письменное склонение; беседа 
по содержанию текста, толкование значения слова 
с помощью синонимов; анализ выделенных орфо
грамм (упр. 101).
3. Чтение словосочетаний со вставкой пропущен
ных в именах прилагательных окончаний, обосно
вание выбора окончания в зависимости от рода 
имени существительного; выборочное списывание 
словосочетаний со вставкой и выделением окон
чаний; подбор имен прилагательных к существи
тельным, род которых не совпадает в русском и бе
лорусском языках (устно): боль (какая?) , медаль 
(какая?) , степь (какая?) и т. д. (упр. 102).
4. Нахождение в тексте имен существительных 
3го склонения, определение их падежа, выделение 
окончаний (устно); достраивание и запись слово
сочетаний с разными формами слова ладонь; уст
ное составление с ними предложений (упр. 103).
Словарное слово: еще

Упр. 104

19 Правописание 
падежных 
окончаний имен 
существительных 
1, 2 и 3го 
склонений

Формировать уме
ние проверять право
писание безударных 
падежных окончаний 
имен существитель
ных 1, 2 и 3го склоне
ний с помощью прове
рочных слов с ударны
ми окончаниями

1. Составление и запись словосочетаний с име
нами существительными всех трех склонений, 
установление их падежа, склонения, проверка 
правописания безударных падежных окончаний 
с помощью таблицы и памятки; анализ памятки 
и на форзаце 1 (упр. 105).
2. Чтение текста со вставкой в слова пропущенных 
окончаний, беседа по его содержанию, установле
ние падежа имени существительного в конструк
ции памятник (кому?), заполнение данной моде
ли примерами из текста. Выписывание падежных 
форм имен существительных с определением их 
падежа, склонения, со вставкой окончаний, обо
снование их написания с использованием памятки 
(упр. 106).
3. Составление и запись словосочетаний с коммен
тированием написания падежных окончаний имен 
существительных с помощью памятки (с пропу
ском, затем вписыванием безударных окончаний), 
обозначение падежа имен существительных; опре
деление темы словосочетаний, беседа о Великой 
Отечественной войне, о памятнике в Хатыни, со
ставление предложения (устно) (упр. 107).

Упр. 109

© НМУ «Нацыянальны інстытут адукацыі», 2018 
© ТДА «Аверсэв», 2018

      www.adu.by 
www.aversev.by



78

Продолжение

1 2 3 4 5

4. Нахождение в тексте имен существительных, 
определение их числа и падежа, постановка в фор
му П. п. (с выбором подходящих предлогов), за
пись и комментирование правописания безудар
ных окончаний с опорой на памятку; анализ вы
деленных в словах текста орфограмм (упр. 108).
Словарное слово: памятник

20 Склонение имен 
существительных 
в форме 
множественного 
числа. 
Правописание 
падежных 
окончаний имен 
существительных 
в форме 
множественного 
числа

Познакомить со скло
нением имен суще
ствительных в форме 
множественного чис
ла; наблюдать над пра
вописанием падежных 
окончаний имен суще
ствительных в форме 
множественного чис
ла, учить грамотно 
употреблять в речи 
имена существитель
ные в данной форме

1. Образование формы именительного падежа 
множественного числа имен существительных 
мужского, среднего и женского рода с помощью  
окончаний -ы/-и, -а/-я, их запись, выделение 
окончаний (упр. 110).
2. Дидактическая игра «Один — много» на матери
але упр. 110 (с добавлением других слов): учитель 
называет имя существительное в единственном 
числе, а учащиеся — в форме множественного чис
ла. Цель — правильный выбор окончания -а/-я, 
-ы/-и.
3. Анализ таблицы на форзаце учебника с целью 
наблюдения над падежными окончаниями имен 
существительных 1, 2 и 3го склонений в форме 
множественного числа (над их совпадением и не
совпадением в определенных падежах), выделение 
окончаний, самостоятельное формулирование вы
водов; устное склонение имен существительных 
в форме множественного числа (упр. 111).
4. Чтение стихотворения и анализ его смыслового 
содержания; дифференциация значений слов ли-
стья и листы, цветы и цвета, составление с ними 
словосочетаний, письменное склонение (упр. 112).
5. Нахождение в тексте и выписывание имен су
ществительных в форме множественного числа 
с обозначением падежа и выделением окончаний, 
беседа по содержанию текста, анализ выделенных 
орфограмм (упр. 113).
6. Составление и запись словосочетаний с имена
ми существительными в форме Д. п. множествен
ного числа с выделением окончаний и вставкой 
пропущенных букв; перевод словосочетаний на бе
лорусский язык (выборочно), сравнение падежных 
окончаний в обоих языках (упр. 114).
Словарное слово: температура

Упр. 115

21 Родительный 
падеж 
множественного 
числа

Наблюдать над окон
чаниями имен суще
ствительных в форме 
родительного падежа 
множественного чис
ла; учить грамотно 
употреблять имена су
ществительные в дан
ной форме

1. Проверка домашнего задания, подводящая к но
вой теме: определение числа, падежа и склонения 
(по начальной форме) имен существительных 
гусей, стрижей, аистов, скворцов, кукушек, выде
ление окончаний и характеристика согласного зву
ка, стоящего перед окончанием (твердый, мягкий, 
шипящий), запись слов в 3 колонки в зависимости 
от рода; вывод о том, что в форме Р. п. множествен
ного числа имена существительные могут иметь 
различные окончания (-ов, -ей, нулевое).
2. Чтение информации на с. 70, ответы на вопросы, 
составление и запись схемы (памятки) на доске.
3. Списывание предложения со вставкой пропу
щенных букв, установлением рода, с обозначением 
падежа и выделением нулевого окончания в име
нах существительных, нахождение беглого гласно
го звука (и буквы е) в словах кошек, крошек; под
ведение к выводу: в существительных женского 
рода 1го склонения в форме Р. п. множественного 
числа нулевое окончание (упр. 117).

Упр. 120
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4. Чтение и запись примеров под рубрикой «Го
ворите правильно!» (с. 70). Дидактическая игра 
«Составь пару»: изменение формы слов по образ
цу: туфля — туфли — пара туфель, тапочка — 
тапочки — пара тапочек, носок — носки — пара 
носков и др.
5. Чтение сочетаний слов и предложений с по
становкой имен существительных в форму Р. п. 
множественного числа, определение рода имен 
существительных (устно), выборочная запись 
с выделением окончаний (упр. 118).
6. Списывание текста со вставкой пропущенных 
букв, анализ орфограмм; нахождение имен суще
ствительных в форме Р. п. множественного числа, 
выделение в них окончаний; выделение суффик
сов в словах — названиях спортсменов; беседа 
об Олимпийских играх (упр. 118).
7. Устное составление отрицательных ответов 
на вопросы с использованием имен существитель
ных в форме Р. п. множественного числа; выбороч
нораспределительная запись имен существитель
ных в зависимости от окончаний (упр. 119).
Словарное слово: медаль

22 Разбор имени 
существительного 
как части речи. 
Склонение имен 
существительных 
в форме 
множественного 
числа

Учить делать полный 
разбор имени суще
ствительного как ча
сти речи; повторить 
и закрепить изучен
ный материал по теме 
«Склонение имени 
существительного 
в форме множествен
ного числа»

1. Чтение текста с изменением форм имен суще
ствительных; выборочное списывание имен суще
ствительных в форме Р. п. и Т. п. множественного 
числа, выделение в них окончаний (упр. 121).
2. Чтение шуточного стихотворения с допущен
ными ошибками, их исправление с обоснованием, 
определение падежа имен существительных; со
ставление устного рассуждения (упр. 122).
3. Списывание со вставкой пропущенных букв 
и окончаний в именах существительных; разбор 
слова по составу (упр. 123).
4. Чтение стихотворения, разбор выделенных 
имен существительных с использованием памят
ки на форзаце 1.
5. Ответы на контрольные вопросы по теме «Имя 
существительное» на с. 75

Упр. 125.
Кон
троль
ные 
воп
росы 
и за
дания 
(с. 75)

23 Контрольная 
работа 
по теме «Имя 
существительное»

Имя прилагательное (17 ч)

1 Имя 
прилагательное 
как часть речи 
(повторение)

Актуализировать зна
ния учащихся об име
ни прилагательном как 
части речи: что обозна
чает, на какие вопросы 
отвечает, как изменя
ется, со словами какой 
части речи связано 
в предложении

1. Чтение названия сказок. Определение, из слов ка
ких частей речи состоят названия сказок (упр. 126).
2. Распределение словосочетаний по группам в за
висимости от значения признака, который обо
значает имя прилагательное (упр. 127).
3. Чтение информации об имени прилагательном 
(с. 77).
4. Составление словосочетаний «имя прилагатель
ное + имя существительное» (упр. 128).
5. Нахождение в тексте словосочетаний «имя при
лагательное + имя существительное». Постановка 
вопросов от главного слова к зависимому. Записы
вание словосочетаний по образцу (упр. 129)

Упр. 130

2 Род и число имен 
прилагательных 
(повторение)

Актуализировать зна
ния учащихся об из
менении имен прила
гательных по числам, 
а в единственном чис
ле по родам

1. Составление высказывания об имени при
лагательном с опорой на схему и вопросы к ней 
(упр. 131).
2. Составление словосочетаний путем согласо
вания имен прилагательных, данных в скобках, 
с именами существительными. Запись словосо

Упр. 136
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четаний, обозначение рода имен прилагательных 
(упр. 132).
3. Преобразование словосочетаний «имя суще
ствительное + имя существительное с предлогом 
или без предлога» в словосочетания «имя прилага
тельное + имя существительное». Запись получен
ных словосочетаний. Определение числа и рода 
имен прилагательных (упр. 133).
4. Нахождение в тексте имен прилагательных, 
связанных с именем существительным взгляд. Ар
гументированный выбор имен прилагательных, 
связанных с именем существительным взгляд и со
ставляющих с ним словосочетание «имя прилага
тельное + имя существительное» (упр. 134).
5. Доказательное определение букворфограмм, 
которые следует писать в словах на месте пропу
сков (упр. 135)

3 Род и число имен 
прилагательных 
(повторение)

Обобщить знания уча
щихся об изменении 
имен прилагательных 
по числам, а в един
ственном числе по ро
дам

1. Определение числа и рода (в единственном чис
ле) имен прилагательных (упр. 137).
2. Выявление отличий в окончаниях имен прила
гательных мужского и женского рода именитель
ного падежа путем сравнения в русском и бело
русском языках (упр. 138).
3. Доказательное определение букворфограмм, 
которые следует писать в словах на месте пропу
сков (упр. 139).
4. Запись предварительно проанализированного 
текста под диктовку учителя. Сверка записанного 
текста с текстом в учебнике (упр. 140)

Упр. 141

4 Употребление 
имен 
прилагательных 
в речи 
(повторение)

Актуализировать зна
ния учащихся о роли 
имен прилагательных 
в речи; развивать уме
ние определять, под
бирать и уместно упо
треблять в речи имена 
прилагательные

1. Чтение текста дважды, второй раз, пропуская 
имена прилагательные. Подведение к выводу 
о значении имен прилагательных в речи (упр. 142).
2. Чтение информации в учебнике о значении 
имен прилагательных в речи (с. 85).
3. Составление с опорой на вопросы текста (пор
трета русалочки) и запись его (упр. 143).
4. Выбор из данных в скобках имен прилагатель
ных (синонимов) наиболее подходящего по смыс
лу с последующей записью полученного текста 
(упр. 144)

Упр. 145

5 Развивать умение 
определять, подбирать 
и уместно употреблять 
в речи имена прила
гательные в прямом 
и переносном значе
нии; связанные анто
нимическими и сино
нимическими связями

1. Нахождение в прочитанных словосочетаниях 
«имя прилагательное + имя существительное» 
имен прилагательных, употребленных в пря
мом и переносном значении. Запись по образцу 
(упр. 146).
2. Составление с данными словами словосочета
ний «имя прилагательное + имя существитель
ное». Распределение словосочетаний, в которых 
имена прилагательные употреблены в прямом 
значении и которые употреблены в переносном 
значении, по столбикам. Составление с ними пред
ложений (упр. 147).
3. Замена выделенных в тексте имен прилага
тельных подходящими по смыслу антонимами 
(упр. 148).
4. Определение основной мысли текста. Подбор 
к выделенным именам существительным вместо 
постоянно употребляемых имен прилагательных 
других, подходящих по смыслу (упр. 149)

Упр. 150
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6 Склонение имен 
прилагательных 
мужского 
рода в форме 
единственного 
числа

Познакомить со скло
нением имен прила
гательных муж ского 
рода в форме един
ственного числа; с осо
бенностями окончаний 
в именительном и ви
нительном падежах; 
показать зависимость 
рода, числа, падежа 
имени прилагательно
го от имени существи
тельного, с которым 
имя прилагательное 
связано; формировать 
умение определять 
падеж имен прилага
тельных в форме един
ственного числа

1. Наблюдение на материале упражнения зависи
мости в числе, роде, падеже имен прилагательных 
от имен существительных, к которым они отно
сятся (упр. 151).
2. Чтение информации о склонении имен прилага
тельных и согласовании их в числе, роде и падеже 
с именами существительными, с которыми они 
связаны (с. 91).
3. Определение в записанных предложениях па
дежа имен прилагательных (упр. 152).
4. Чтение и анализ по вопросам таблицы скло
нения имен прилагательных мужского рода 
(упр. 153).
5. Ознакомление с особенностями падежных окон
чаний имен прилагательных мужского рода (с. 93).
6. Отработка произношения окончаний -ого, -его 
имен прилагательных (рубрика «Говорите пра
вильно!»).
7. Склонение словосочетаний пугливый заяц, зим-
ний лес (упр. 154).
8. Подбор к именам существительным подходя
щих по смыслу имен прилагательных с данными 
окончаниями. Запись словосочетаний. Определе
ние падежа имен прилагательных

Упр. 156

7 Склонение имен 
прилагательных 
мужского 
рода в форме 
единственного 
числа

Познакомить с па
мяткой определения 
чис ла, рода, падежа 
имен прилагательных 
в форме единствен
ного числа; формиро
вать умение опираться 
на памятку в практи
ческой деятельности 
при определении чис
ла, рода, падежа имен 
прилагательных

1. Составление словосочетаний «имя прилага
тельное + имя существительное» путем подбора 
к данным именам существительным подходя
щих по смыслу имен прилагательных. Опреде
ление числа, рода, падежа имен прилагательных 
(упр. 157).
2. Ознакомление с памяткой «Как определить 
род, число, падеж имени прилагательного в форме 
единственного числа» (с. 95).
3. Определение рода, числа, падежа выделен
ных имен прилагательных с опорой на памятку 
(упр. 159).
4. Письмо по памяти предварительно проанали
зированного текста. Сверка записанного текста 
с текстом в учебнике (упр. 160).
5. Составление предложений с употреблением 
словосочетаний «имя существительное + имя 
прилагательное» в форме предложенных падежей 
(упр. 161)

Упр. 162

8 Склонение имен 
прилагательных 
среднего 
рода в форме 
единственного 
числа

Познакомить со скло
нением имен прилага
тельных среднего рода 
в форме единствен
ного числа; с особен
ностями окончаний 
именительного и ви
нительного падежей, 
а также родительного, 
дательного, твори
тельного и предлож
ного падежей; форми
ровать умение оп
ределять падеж имен 
прилагательных сред
него рода в форме 
единственного числа

1. Чтение и анализ таблицы склонения имен при
лагательных среднего рода в форме единственного 
числа (с. 98).
2. Склонение (с опорой на таблицу) словосоче
таний вечернее солнце, высокое крыльцо, составле
ние с данными словосочетаниями предложений 
(упр. 164).
3. Сравнение падежных окончаний имен прилага
тельных мужского и среднего рода путем чтения 
и анализа таблицы «Окончания имен прилагатель
ных мужского и среднего рода» (упр. 165).
4. Постановка данных в упражнении словосоче
таний «имя прилагательное среднего рода + имя 
существительное» в форме различных падежей. 
Выделение падежных окончаний имен прилага
тельных (упр. 166).
5. Тренировка в определении рода, падежа имен 
прилагательных мужского и среднего рода 
(упр. 167).

Упр. 169
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6. Осложненное списывание. Дописывание окон
чаний имен прилагательных, определение их рода 
и падежа (упр. 168)

9 Склонение имен 
прилагательных 
женского 
рода в форме 
единственного 
числа

Познакомить со скло
нением имен прилага
тельных женского ро
да в форме единствен
ного числа; с особен
ностями окончаний 
родительного, датель
ного, творительного 
и предложного па
дежей; формировать 
умение определять 
падеж имен прилага
тельных женского ро
да в форме единствен
ного числа с опорой 
на соответствующую 
таблицу

1. Ознакомление со склонением имен прилага
тельных женского рода в форме единственного 
числа на материале таблицы «Склонение имен 
прилагательных женского рода» (упр. 170).
2. Склонение словосочетаний хорошая подруга, 
ранняя пора с опорой на таблицу. Составление 
предложений с данными словосочетаниями, упо
требленными в предложениях в заданных падежах 
(упр. 171).
3. Письменные ответы на вопросы с постановкой 
имени прилагательного ненастный в соответству
ющем падеже (упр. 172).
4. Согласование имен прилагательных с имена
ми существительными, к которым они относятся 
(упр. 173).
5. Отработка грамматических норм употребления 
в речи определенных словосочетаний (рубрика 
«Говорите правильно!») (с. 104)

Упр. 174

10 Падежные 
окончания имен 
прилагательных 
мужского, 
среднего, 
женского 
рода в форме 
единственного 
числа

Познакомить с обоб
щающей таблицей 
падежных окончаний 
имен прилагательных 
мужского, среднего, 
женского рода в фор
ме единственного чис
ла; формировать уме
ние определять падеж 
имен прилагательных 
мужского, среднего, 
женского рода в фор
ме единственного 
числа с опорой на та
блицу «Падежные 
окончания имен при
лагательных мужско
го, среднего, женского 
рода в форме един
ственного числа»

1. Чтение и анализ обобщающей таблицы «Падеж
ные окончания имен прилагательных мужского, 
среднего, женского рода в форме единственного 
числа» (упр. 175).
2. Составление и запись предложений, в которых 
словосочетания молодая яблоня, горячий песок, 
шелковое платье были бы употреблены в форме 
предложного падежа (упр. 176).
3. Определение темы и основной мысли стихо
творного текста «Верность». Выписывание из тек
ста словосочетаний «имя прилагательное + имя 
существительное» с последующим обозначением 
рода и падежа имен прилагательных (упр. 177).
4. Правка деформированного текста. Согласо
вание данных в скобках имен прилагательных 
с именами существительными, к которым они от
носятся. Выписывание словосочетаний. Обозна
чение в них рода и падежа имен прилагательных 
(упр. 178).
5. Словарная работа по усвоению лексического 
значения и написания слова оранжевый (с. 107).
6. Доказательное объяснение правильности на
писания выделенных в словах букв. Выборочное 
списывание предложения. Определение в записан
ном предложении главных членов предложения 
(упр. 179)

Упр. 180

11 Склонение имен 
прилагательных 
в форме 
множественного 
числа

Познакомить со скло
нением имен прилага
тельных в форме мно
жественного числа; 
с особенностями окон
чаний винительного 
падежа; формировать 
(с опорой на таблицу) 
умение определять 
падеж имен прилага
тельных в форме мно
жественного числа

1. Согласование имен прилагательных с данными 
в скобках именами существительными, составле
ние с ними словосочетаний. Запись полученных 
словосочетаний в форме множественного числа 
(упр. 181).
2. Чтение и анализ таблицы «Склонение имен 
прилагательных в форме множественного числа» 
(упр. 182).
3. Ознакомление с информацией о способе опреде
ления падежных окончаний имен прилагательных 
в форме множественного числа; об особенностях 
окончаний имен прилагательных в форме вини
тельного падежа в словосочетаниях с одушевлен
ными и неодушевленными именами существи
тельными (с. 111).

Упр. 187
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4. Склонение словосочетаний верные друзья, весе-
лые песни. Составление предложений, в которых 
данные словосочетания будут употреблены в фор
ме винительного падежа (упр. 183).
5. Нахождение в тексте слов, употребленных в пе
реносном значении. Осложненное списывание. 
Подчеркивание в предложениях главных членов 
предложения. Определение падежа имен прила
гательных (упр. 184).
6. Нахождение в тексте синонима к слову одежда. 
Выборочное списывание. Определение в предло
жениях падежа имен прилагательных (упр. 185).
7. Запись под диктовку учителя предварительно 
проанализированного текста (упр. 186)

12 Склонение имен 
прилагательных 
в форме 
множественного 
числа

Формировать (с опо
рой на таблицы) уме
ние определять падеж 
имен прилагательных 
в форме множествен
ного и единственного 
числа

1. Осложненное списывание с предварительной 
аргументацией вставки в слова на место пропуска 
нужной буквы (упр. 188).
2. Доказательство правильности написания вы
деленных в словах букв. Выборочное списывание. 
Обозначение в записанных предложениях падежа 
имен прилагательных (упр. 189).
3. Письмо по памяти предварительно проанали
зированного текста (упр. 190)

Упр. 191

13 Изложение 
«Малькина 
верность» по 
гото во му плану 
(упр. 193)

Проверить умение 
учащихся связно 
и грамотно письменно 
пересказывать текст 
по плану и опорным 
словам

1. Чтение советов по написанию изложения, дан
ных в стихотворной форме (упр. 192).
2. Чтение текста «Малькина верность». 
3. Проверка усвоения содержания текста по во
просам. 
4. Объяснение правильности написания выделен
ных в словах букв.
5. Чтение плана текста (план текста должен быть 
предварительно написан на доске).
6. Чтение отрывков текста, раскрывающих каж
дый пункт плана.
7. Нахождение в тексте опорных слов и словосо
четаний к каждому пункту плана и выписывание 
их на доске напротив соответствующего пункта 
плана.
8. Повторное чтение текста.
9. Написание изложения

Упр. 194

14 Правописание 
безударных 
падежных 
окончаний имен 
прилагательных 
в форме 
единственного 
и в форме 
множественного 
числа

Познакомить с двумя 
способами проверки 
написания безударных 
падежных окончаний 
имен прилагательных 
в форме единствен
ного и в форме мно
жественного числа; 
формировать умение 
(с опорой на памятку) 
определять и грамот
но писать безударные 
гласные в падежных 
окончаниях имен при
лагательных

1. Чтение стихотворного текста с советами о том, 
как следует поступать, чтобы грамотно писать без
ударные падежные окончания имен прилагатель
ных (упр. 195).
2. Определение, какие окончания следует писать 
в именах прилагательных на месте пропусков 
(упр. 196).
3. Чтение памятки «Проверка написания безудар
ных падежных окончаний имен прилагательных» 
(форзац 2 учебника).
4—5. Определение (с опорой на памятку), почему 
и какие буквы безударных гласных следует пи
сать в падежных окончаниях имен прилагатель
ных на месте пропусков. Выборочное списыва
ние. Обозначение в выписанных предложениях, 
словосочетаниях падежа имен прилагательных 
(упр. 198, 199)

Упр. 200

15 Правописание 
безударных 
падежных 
окончаний имен 
прилагательных

Формировать умение 
(с опорой на памятку) 
определять и грамот
но писать безударные 
гласные в падежных

1. Выборочное списывание. Выделение в именах 
прилагательных безударных падежных окончаний. 
Запись по образцу (упр. 201).
2. Письмо под диктовку учителя предварительно 
проанализированного текста (упр. 202).

Упр. 204
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в форме 
единственного 
и в форме 
множественного 
числа

окончаниях имен при
лагательных

3. Доказательное объяснение, почему и какие бук
вы безударных гласных следует писать в падеж
ных окончаниях имен прилагательных на месте 
пропусков. Выборочное списывание предложений. 
Обозначение в них падежа имен прилагательных 
(упр. 203)

16 Правописание 
безударных 
падежных 
окончаний имен 
прилагательных 
в форме 
единственного 
и в форме 
множественного 
числа.
Порядок устного 
и письменного 
разбора имен 
прилагательных

Формировать умение 
(с опорой на памятку) 
определять и грамот
но писать безударные 
гласные в падежных 
окончаниях имен 
прилагательных; по
знакомить с порядком 
устного и письменно
го разбора имен при
лагательных

1. Чтение памятки «Разбор имени прилагательно
го как части речи» (форзац 2 учебника).
2. Устный и письменный разбор имен прилага
тельных, употребленных в тексте «Вышивальщи
ца», как части речи (упр. 206).
3. Нахождение в тексте упражнения фразеоло
гизмов. Выборочное списывание словосочетаний 
«имя прилагательное + имя существительное». 
Доказательное объяснение правильности написа
ния букв безударных гласных в падежных оконча
ниях имен прилагательных. Устный разбор имен 
прилагательных как части речи (упр. 207).
4. Доказательное объяснение, почему и какие бук
вы безударных гласных следует писать в падеж
ных окончаниях имен прилагательных на месте 
пропусков. Выборочное списывание предложений. 
Письменный разбор двух имен прилагательных 
(на выбор) как части речи (упр. 208)

Упр. 209

17 Правописание 
безударных 
падежных 
окончаний имен 
прилагательных 
в форме 
единственного 
и в форме 
множественного 
числа.
Устный 
и письменный 
разбор имен 
прилагательных

Формировать умение 
определять и грамот
но писать безударные 
гласные в падежных 
окончаниях имен 
при лагательных; фор
мировать умение устно 
и письменно разбирать 
имена прилагательные 
как часть речи

1. Доказательное объяснение, почему и какие бук
вы безударных гласных следует писать в падеж
ных окончаниях имен прилагательных на месте 
пропусков. Выборочное списывание предложений. 
Устный разбор как части речи выделенного в тек
сте имени прилагательного (упр. 210).
2. Нахождение в тексте слов, употребленных 
в переносном значении. Объяснение написания 
выделенных в словах букв. Выписывание слово
сочетаний «имя прилагательное + имя существи
тельное». Устный и письменный разбор имен при
лагательных как части речи (упр. 211).
3. Выписывание из текста предложений с име
нами прилагательными. Выделение окончаний 
имен прилагательных, обозначение падежа. Уст
ный разбор имен прилагательных как части речи 
(упр. 212).
4. Письмо под диктовку учителя предварительно 
проанализированного текста. Сверка записанного 
текста с текстом учебника (упр. 213)

Упр. 214

Часть 2 (45 ч)

Поскольку вторая часть учебного пособия находится в производстве, основные виды и способы деятельности 
учащихся на уроке представлены обобщенно (без указания на упражнения).

Местоимение (5 ч)

1 Понятие 
о местоимении

Познакомить учащих
ся с личным место
имением как частью 
речи, его граммати
ческими признаками, 
ролью в предложении 
и тексте

1. Нахождение местоимений в тексте, постановка 
вопросов к ним. 
2. Узнавание местоимений по вопросам и по смыслу.
3. Осложненное списывание (с подчеркиванием 
личных местоимений).
4. Выписывание личных местоимений в един
ственном и множественном числе.
5. Списывание предложений, определение, каким 
членом предложения являются местоимения

Упр. 5

2 Местоимения 1, 2 
и 3 го лица

Познакомить учащих
ся с местоимениями 

1. Нахождение местоимений в тексте, определение 
их значения.

Упр. 10
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1, 2 и 3го лица, учить 
определять лицо ме
стоимений; воспиты
вать культуру речи, 
учить использовать 
местоимения ты и вы 
в собственной речи

2. Определение лица, на которое указывают вы
деленные местоимения. 
3. Работа с таблицей (с. 8).
4. Различение случаев употребления местоимений 
ты и вы. Списывание первых двух строчек каждо
го стихотворения, подчеркивание местоимений. 
5. Составление предложений с местоимениями, 
которые содержат вежливую просьбу. Запись од
ного из предложений.
6. Списывание с комментированием. 
7. Определение синтаксической роли личных ме
стоимений в данных предложениях

3 Изменение 
местоимений 
в 3м лице 
единственного 
числа по родам

Познакомить с изме
нением местоимений 
3го лица единственно
го числа по родам; раз
вивать речь учащих
ся, учить составлять 
текстповествование 
по серии сюжетных 
рисунков; формиро
вать навык редактиро
вания текста: избегать 
повторов с помощью  
местоимений

1. Объяснение смысла заглавия. Запись пар: имя 
существительное и местоимение, которое его за
меняет.
2. Определение рода и числа местоимений 3го 
лица.
3. Выразительное чтение текста по ролям, выде
ление местоимений и определение их лица, числа 
и рода.
4. Составление текстаповествования по серии 
сюжетных рисунков.
Словарное слово: хозяин

Упр. 15

4 Склонение 
местоимений. 
Правописание 
местоимений 
с предлогами

Познакомить с из
менением личных 
местоимений по па
дежам (склонением), 
с начальной формой 
личного местоиме
ния; формировать на
вык раздельного на
писания местоимений 
с предлогами

1. Работа с таблицей склонения личных место
имений (на форзаце).
2. Отгадывание загадок. Определение падежной 
формы местоимений (с использованием таблицы).
3. Списывание с изменением формы местоимений. 
Определение падежа личных местоимений. 
4. Составление предложений с местоимениями, 
формы которых совпадают в разных падежах.
5. Знакомство с правописанием местоимений 3го 
лица после предлогов

Упр. 21

5 Грамматический 
разбор личных 
местоимений.
Употребление 
местоимений вы 
и ты в устной 
и письменной 
речи

Работать над форми
рованием культуры 
общения и развитием 
речи учащихся, учить 
составлять поздравле
ние и приглашение

1. Чтение шуточного текста и обсуждение формы 
правильного обращения к старшим, сверстникам.
2. Анализ образцов, составление и запись текста 
поздравления с днем рождения или с праздником 
своего друга или подруги. 
3. Знакомство с образцом грамматического разбо
ра местоимения. Выделение местоимений в тексте 
и их грамматический анализ по данному образцу.
Словарное слово: концерт

Упр. 25

Глагол (24 ч, из них 1 ч — контрольный диктант с грамматическим заданием; обучающая письменная работа 
(1 ч — сочинение по сюжетным картинкам и опорным словам)

Повторение (6 ч)

1 Глагол как 
часть речи 
(углубленное 
повторение)

Повторить изученный 
в 3 классе материал 
о глаголе как части 
речи, о морфологиче
ских признаках гла
гола, синтаксической 
роли в предложении

Нахождение глаголов в словосочетаниях и пред
ложениях, определение их грамматического значе
ния (что обозначают, на какие вопросы отвечают), 
морфологических признаков (как изменяются), 
синтаксической роли в предложении (каким чле
ном предложения обычно являются). 
Постановка вопросов к глаголам, обоснование их 
принадлежности к данной части речи, установ
ление связи глагола с именем существительным, 
нахождение словосочетаний вида «имя существи
тельное + глагол». 
Словарное слово: интересный

Упр. 30
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2 Изменение 
глаголов 
по временам

Повторить изученный 
в 3 классе материал 
об изменении глаго
лов по временам

Наблюдение над изменением глаголов по време
нам. 
Нахождение глаголов в предложениях, постановка 
вопросов к ним.
Различение и образование временных форм глаго
ла, правильное их употребление в речи.
Словарное слово: страница

Упр. 36

3 Изменение 
глаголов 
по временам 
и числам

Повторить изучен
ный в 3 классе мате
риал об изменении 
глаголов по временам 
и числам

Наблюдение над изменением глаголов по числам. 
Нахождение глаголов в предложениях, постановка 
вопросов к ним. 
Различение и образование форм числа и времени 
глагола. 
Классификация глаголов по разным грамматиче
ским признакам (время, число).
Обоснование принадлежности слов к определен
ным частям речи.
Словарное слово: белорус

Упр. 41

4 Изменение 
глаголов 
в прошедшем 
времени

Повторить, как изме
няются глаголы в фор
ме прошедшего вре
мени единственного 
числа; закрепить пра
вописание родовых 
окончаний глаголов 
в форме прошедшего 
времени единственно
го числа

Наблюдение учащихся над изменением окончаний 
глаголов прошедшего времени единственного чис
ла в мужском, женском и среднем роде. 
Различение и образование форм времени, числа, 
а в прошедшем времени единственного числа — 
рода глаголов. 
Изменение глаголов в форме прошедшего времени 
по родам. Выделение суффикса и окончаний в гла
гольных формах прошедшего времени.
Словарное слово: красивый

Упр. 47

5 Изменение 
глаголов 
в прошедшем 
времени. 
Изложение 
текста

Закрепить правописа
ние родовых оконча
ний глаголов в форме 
прошедшего времени 
единственного чис
ла; развивать связ
ную речь учащихся, 
обучать письменно
му пересказу текста 
по заданному плану 
и опорным словам

Нахождение и выписывание главных членов пред
ложений из текста, определение формы времени 
и рода глаголов, выделение суффикса и окончаний 
в глагольных формах прошедшего времени.
Образование и употребление на письме форм гла
голов прошедшего времени.
Составление и распространение предложений. 
Составление и запись текста по опорным словам, 
картинкам и предложенному плану. Самопроверка 
текста.
Словарное слово: осторожно

Упр. 51

6 Не с глаголами Закрепить навык раз
дельного написания 
не с глаголами

Нахождение глаголов с частицей не, правильное 
их написание. 
Нахождение глаголов в тексте, постановка вопро
сов к ним, образование глаголов в форме един
ственного и множественного числа; временных 
форм глаголов.
Словарное слово: колодец

Упр. 57

7
8

Неопределенная 
форма глагола

Познакомить учащих
ся с начальной (не
определенной) формой 
как начальной формой 
глаголов, учить пра
вильно писать глаго
лы в неопределенной 
форме

Нахождение глаголов в неопределенной форме, 
установление их отличительных особенностей. 
Постановка вопросов к глаголам в неопределен
ной форме. 
Распознавание глаголов в неопределенной форме 
среди других форм глагола. 
Выделение суффиксов глаголов неопределенной 
формы.
Образование глаголов в неопределенной форме.
Классификация глаголов неопределенной формы 
в зависимости от вопроса.
Словарное слово: сегодня

Упр. 61, 
67

9
10

Изменение 
глаголов 
настоящего 

Познакомить учащих
ся со спряжением — 
изменением глаголов

Наблюдение над особенностями изменения глаго
лов в форме прошедшего, настоящего и будущего 
времени. 

Упр. 73, 
78
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и будущего 
времени по лицам 
и числам 
(спряжение)

в форме настоящего 
и будущего времени 
по лицам и числам; 
учить определять ли
цо и число глаголов

Классификация глаголов по временам, изменение 
глаголов в форме прошедшего времени.
Спряжение глаголов с опорой на таблицу учеб
ника.
Определение формы лица и числа глагола с опо
рой на местоимение. 
Словарные слова: наоборот, крокодил

11 2е лицо глаголов 
единственного 
числа

Познакомить с от
личиями глаголов 
в форме 2го лица 
един ственного числа; 
учить грамотно пи
сать глаголы 2го лица 
единственного числа

Наблюдение над особенностью правописания гла
голов в форме 2го лица единственного числа (со
отнесение их окончаний с окончанием вопроса).
Нахождение глаголов в форме 2го лица един
ственного числа в предложениях, постановка во
просов к ним.
Определение формы лица, числа и времени гла
голов. 
Образование и употребление глаголов в форме 
2го лица единственного числа.
Классификация глаголов в зависимости от формы 
лица

Упр. 83

12 I и II спряжение 
глаголов

Познакомить с I и II 
спряжением глаго
лов, с их окончания
ми при изменении по 
лицам и числам; от ра  
батывать умение оп
ределять спряжение 
глаголов

Наблюдение над изменением ударных и безудар
ных окончаний глаголов I и II спряжения, сравне
ние данных окончаний. Определение спряжения 
глаголов с ударными и безударными окончаниями 
с опорой на таблицу и перечень окончаний I и II 
спряжения изменения глаголов.
Нахождение в предложениях глаголов, определе
ние их грамматических признаков: лица, числа, 
времени, спряжения

Упр. 88

13 Спряжение 
глаголов в форме 
будущего 
времени

Познакомить учащих
ся с двумя формами 
глаголов будущего 
времени (без сообще
ния терминов), спря
жением глаголов в бу
дущем времени

Наблюдение над изменением глаголов будущего 
времени в двух формах — простой и составной (без 
введения терминологии).
Постановка вопросов к глаголам в форме будуще
го времени, установление взаимообусловленной 
связи вопроса и формы глагола будущего времени. 
Различение глаголов в форме будущего времени.
Образование личных форм глаголов будущего вре
мени от глаголов неопределенной формы.
Нахождение в тексте и употребление в речи про
стой и составной форм глаголов будущего вре
мени.
Словарное слово: планета

Упр. 94

14
15
16

Правописание 
безударных 
личных 
окончаний 
глаголов в форме 
настоящего 
и будущего 
времени

Познакомить с алго
ритмом проверки на
писания безударных 
окончаний глаголов 
в форме настоящего 
и будущего времени; 
формировать навык 
правописания личных 
окончаний глаголов; 
различать глаголыис
ключения

Распознавание глагола как части речи, его формы 
времени, числа, лица.
Образование и употребление личных форм глаго
ла, а также неопределенной формы глагола.
Определение спряжения по неопределенной фор
ме глагола.
Определение личных окончаний глаголов I и II 
спряжения.
Отработка алгоритма проверки написания личных 
окончаний глаголов с опорой на образец рассуж
дения.
Классификация глаголов в зависимости от спря
жения. 
Наблюдение над особенностями спряжения гла
голов брить, стелить.
Наблюдение над особенностями правописания 
разноспрягаемого глагола хотеть. 
Словарные слова: килограмм, порядок

Упр. 99, 
104, 109
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17
18

Глаголы  
II спряжения

Познакомить с гла
голамиисключени
ями, относящимися 
ко II спряжению

Наблюдение над изменением и особенностями на
писания личных окончаний глаголовисключений, 
относящихся ко II спряжению. 
Нахождение глаголовисключений в тексте, опре
деление их спряжения.
Постановка глаголовисключений в неопределен
ную форму.
Отработка алгоритма проверки написания личных 
окончаний глаголовисключений с опорой на об
разец рассуждения.
Образование и написание форм глаголов настоя
щего и будущего времени.
Установление закономерностей в рядах глаголов 
(по грамматическим признакам), нахождение 
лишнего.
Словарное слово: деревня

Упр. 114,
119

19 Проверочный 
диктант 
с грамматическим 
заданием

Проверить усвоение 
знаний по теме «Спря
жение глаголов»

Проверка грамматикоорфографической и пун
ктуационной грамотности учащихся (с опорой 
на таблицы и памятки)

20
21

Написание 
глаголов на -тся 
и -ться

Учить правильно пи
сать глаголы, которые 
оканчиваются на -тся, 
-ться

Сопоставление формы вопроса и формы глагола.
Нахождение в текстах глаголов с  тся и -ться, 
постановка к ним вопросов, объяснение их напи
сания. 
Образование глаголов с  тся и -ться и употребле
ние их в различных формах.
Классификация глаголов с -ться в неопределен
ной форме и глаголов с  -тся в форме 3го лица 
единственного числа. 
Словарные слова: велосипед, поздравление, тор-
жество

Упр. 124, 
130

22 Правописание 
глаголов в форме 
прошедшего 
времени.
Сочинение 
по серии 
картинок

Закрепить знания 
об изменении глаго
лов по родам в форме 
единственного числа 
прошедшего времени; 
учить грамотно пи
сать суффикс перед 
-л- в глаголах в форме 
прошедшего време
ни; развивать умение 
составлять связный 
текст по сюжетным 
картинкам

Наблюдение над написанием суффикса перед -л- 
в формах глаголов прошедшего времени. Установ
ление зависимости правописания гласной перед 
-л- в неопределенной форме глагола и формах 
глагола прошедшего времени.
Образование глаголов в форме прошедшего време
ни, определение суффиксов глаголов. Составление 
связного текста по сюжетным картинкам

Упр. 136

23
24

Разбор глагола 
как части речи

Познакомить с разбо
ром глагола как части 
речи; с глаголами, ко
торые не имеют фор
мы настоящего време
ни; повторить и обоб
щить материал, изу
ченный по теме «Гла
гол»

Наблюдение над особенностями образования вре
менных форм глаголов. Формулирование вывода, 
что глаголы совершенного вида (понятие не вво
дится) не имеют формы настоящего времени.
Нахождение глаголов, которые не имеют формы 
настоящего времени. 
Образование различных временных форм глаго
лов, постановка вопросов к ним. 
Определение формы времени, числа, лица, рода 
(в прошедшем времени), спряжения глаголов. 
Употребление двух форм глаголов будущего вре
мени.
Устный и письменный разбор глагола как части 
речи.
Повторение и обобщение изученного материала 
по теме «Глагол».
Словарное слово: песчаный

Упр. 141, 
145
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Продолжение

1 2 3 4 5

Предложение (8 ч)

1 Повествователь
ное, вопроситель
ное, побудитель
ное предложения. 
Восклицательное 
предложение 
(углубленное 
повторение).
Главные и второ
степенные члены 
предложения

Актуализировать зна
ния о видах предло
жений по цели выска
зывания и по интона
ции; повторить знания 
о главных и второсте
пенных членах пред
ложений

Работа с таблицей (с. 93). Составление различных 
по цели высказывания и интонации предложений. 
Анализ предложений, списывание предложений.
Чтение текста, определение темы и основной мыс
ли. Разбор предложений по членам. Определение 
грамматических характеристик местоимений.
Анализ и восстановление деформированного тек
ста, пересказ текста. Поиск предложения, соот
ветствующего данной схеме

Упр. 149

2 Однородные 
члены 
предложения. 
Понятие 
об однородных 
членах 
предложения

Учить находить одно
родные члены предло
жений, устанавливать 
слово, с которым они 
связаны по смыслу, 
ставить вопросы к ним

Работа со схемами предложений, установление 
связи между словами по вопросам и по смыслу. 
Установление связи слов в предложениях с одно
родными членами. Осложненное списывание 
со вставкой пропущенных букв. 
Анализ и сравнение предложений с однородными 
членами и без них. Запись предложения с одно
родными сказуемыми. 
Выборочное и осложненное списывания предло
жений с однородными членами и вставкой про
пущенных букв

Упр. 154

3 Однородные 
члены 
предложения. 
Знаки 
препинания 
и интонация 
предложений 
с однородными 
членами

Познакомить учащих
ся с оформлением на 
письме предложений, 
в состав которых вхо
дят однородные чле
ны, с оформлением их 
при письме; учить пра
вильно интонировать 
в устной речи предло
жения с однородными 
членами

Нахождение в тексте предложений с однородными 
членами, постановка вопросов к ним. Разбор вы
писанных предложений по членам предложения. 
Отработка интонации перечисления в предложе
ниях с однородными членами. Нахождение и раз
бор предложения, соответствующего данной схеме.
Составление предложений с однородными члена
ми по рисунку.
Выборочное списывание предложений с однород
ными членами и их синтаксический разбор. Объ
яснение постановки знаков препинания.
Исправление предложений с пропущенными зна
ками препинания при однородных членах

Упр. 159

4 Соединение 
однородных 
членов 
с помощью  
интонации и слов 
а, но, и

Учить строить и гра
мотно оформлять 
предложения с одно
родными членами 
с союзами а, и, но; от
рабатывать умение 
правильно интони
ровать предложения 
с однородными чле
нами в устной речи

Списывание предложений с однородными чле
нами, наблюдение над употреблением запятой 
в предложениях с союзами. 
Разгадывание загадок, запись загадок вместе с от
гадками, расстановка пропущенных знаков пре
пинания, подчеркивание союзов.
Дополнение данных предложений однородными 
членами с союзами, запись предложений с союза
ми а, и.
Составление одного предложения с однородными 
членами с союзами

Упр. 164

5 Интонация 
перечисления. 
Знаки 
препинания при 
однородных 
членах 
предложения

Отработать навык 
оформления на пись
ме предложений с од
нородными членами; 
формировать умение 
правильно интони
ровать предложения 
с однородными чле
нами в устной речи 
и навык правильного 
употребления знаков 
препинания в пись
менной речи; вос
питывать культуру 
письменной речи уча
щихся; учить состав
лять и редактировать

Выразительное чтение текста, работа с подбором 
синонимов к данным словам. Нахождение в тек
сте предложений с однородными членами, разбор 
по членам предложения.
Объяснение написания слов с выделенными бук
вами, синтаксический разбор предложения с одно
родными членами. Восстановление деформиро
ванных предложений с однородными членами.
Нахождение ошибок в сочинении. Запись ис
правленного текста, подчеркивание однородных 
членов.
Устный пересказ текста. Комментированное ос
ложненное списывание (со вставкой пропущен
ных букв и знаков препинания). 
Словарное слово: шоколад

Упр. 169
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Продолжение

1 2 3 4 5

предложения с одно
родными членами

6 Главные 
и второстепенные 
однородные 
члены 
предложения. 
Знаки 
препинания 
в предложениях 
с однородными 
членами

Формировать навык 
оформления на пись
ме предложений с од
нородными членами; 
учить анализировать 
по составу предложе
ния с однородными 
членами
 

Восстановление деформированных предложений 
с однородными членами, их запись и синтаксиче
ский разбор.
Списывание предложений с однородными чле
нами предложения и повторяющимися союзами, 
постановка в них знаков препинания.
Самостоятельная работа с использованием па
мятки: списывание предложений с расстановкой 
знаков препинания. Анализ текста, нахождение 
предложения с двумя знаками на конце. Списы
вание предложения с однородными членами и его 
синтаксический разбор

Упр. 174

7 Главные 
и второстепенные 
однородные 
члены 
предложения. 
Знаки 
препинания 
в предложениях 
с однородными 
членами

Отработать навык 
оформления на пись
ме предложений с од
нородными членами; 
формировать умение 
правильно интони
ровать предложения 
с однородными чле
нами в устной речи

Нахождение предложений с однородными члена
ми. Объяснение знаков препинания. Списывание 
последнего предложения, разбор его по составу.
Синтаксический анализ предложений с однород
ными членами.
Исправление ошибочно составленных предложе
ний, запись предложений, в которых однородные 
члены употреблены во множественном числе. Вы
деление окончаний имен существительных, опре
деление их падежной формы.
Составление и запись предложений с однородны
ми членами на тему «Весеннее утро», постановка 
необходимых знаков препинания

Упр. 179

8 Однородные чле
ны предложения. 
Закрепление из
ученного по теме.
Урок развития 
речи. Обучение 
сочинению по се
рии сюжетных 
картинок

Работать над разви
тием синтаксического 
строя речи учащихся; 
обучать составлению 
текста, в состав кото
рого входят предло
жения с однородными 
членами

Продолжение текстаповествования по заданному 
началу и серии сюжетных рисунков. 
Ответы на обобщающие вопросы по разделу 
«Предложение» (с. 114)

Упр. 182

Текст (5 ч)
1 Тема. Основная 

мысль. Заглавие. 
Опорные слова

Закрепить умения 
учащихся формулиро
вать основную мысль 
текста, озаглавливать 
текст, находить опор
ные слова; формиро
вать культуру речево
го поведения, знако
мить с этикой речи

Определение темы и основной мысли текста; под
бор заголовка к тексту. Нахождение начала, ос
новной мысли и концовки текста; предложения, 
в котором заключается основная мысль текста. 
Нахождение слов с переносным значением, объ
яснение их смысла.
Работа с таблицей (с. 116).
Определение основной мысли текста. Составле  
ние вопросов к тексту, запись их в виде плана. Уст
ные ответы на вопросы. 
Анализ содержания текста «Интересный спек
такль». Ответы на вопросы. Устный пересказ тек
ста. Составление рассказа о посещении театра или 
кино.
Словарное слово: счастье

Упр. 186

2 Типы текстов:  
текстповес т
во вание, текст
описание, текст
рассуждение

Закрепить и расши
рить знания учащих
ся о типах текстов: 
текстеповествовании 
и текстеописании; по
знакомить с текстом
рассуждением, его 
особенностями; учить 
составлять подробное 
изложение текстапо
вествования

Работа со схемой «Типы текстов» на форзаце.
Чтение и сравнительный анализ текстов (по рас
смотренной схеме).
Определение типа текста по его признакам.
Чтение текста и определение его типа с опорой 
на таблицу. Анализ текстарассуждения, выделе
ние части текста, в которой содержится вывод. Ос
ложненное списывание со вставкой пропущенных 
букв

Упр. 191
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Продолжение

1 2 3 4 5

3 Типы текстов: 
текстповест
вование, текст
опи сание, текст
рас суждение. 
План текста

Закрепить и расши
рить знания учащих
ся о типах текстов: 
текстеповествовании 
и текстеописании; по
знакомить с текстом
рассуждением, его 
особенностями; учить 
составлять подробное 
изложение текстапо
вествования по задан
ному плану

Анализ текста, определение его типа. Работа с де
формированным планом: коррекция последова
тельности пунктов данного плана. Списывание 
начала текста и его концовки.
Работа с текстом, включающим описание предме
та. Составление текста — описания пенала по за
данному плану.
Устный анализ текста домашнего задания, состав
ление плана

Упр. 194

4 Текст
рассуж дение, 
составление 
элементарных 
текстов
рассуждений.
Включение 
элементов 
рассужде ния 
в текст
по ве ствование

Познакомить с тек
стомрассуждением, 
его композиционными 
особенностями; учить 
составлять тексты 
с элементами рассуж
дения

Подбор заголовка к тексту. Пересказ текста по во
просам. Составление и запись предложений — от
ветов на данные вопросы. 
Устное составление текстарассуждения с опорой 
на данную схему.
Поиск элементов рассуждения в тексте. Состав
ление краткого пересказа текста от лица автора 
с использованием данного начала, запись краткого 
пересказа.
Списывание части текста, в котором содержится 
рассуждение. Объяснение написания выделенных 
букв

Упр. 199

5 Закрепление 
изученного 
о тексте.
Письменный 
пересказ текста
повествования 
(изложение)

Закрепить знания 
о типах текстов, их 
построении; учить пи
сать подробное изло
жение текста по кол
лективно составлен
ному плану

Чтение текста, ответы по его содержанию. Объ
яснение смысла заглавия текста, определение его 
типа. Деление текста на части. Составление плана, 
сравнение его с данным планом, изменение по
рядка пунктов. Пересказ текста по вопросам. Со
ставление и запись изложения.
Ответы на вопросы по теме (с. 130)

Упр. 201

Повторение (3 ч)

1 Обобщение 
знаний 
по изученному 
материалу темы 
«Имя существи
тельное»

Обобщить знания 
по изученному ма
териалу темы «Имя 
существительное»; 
развивать умение гра
мотно писать падеж
ные окончания имен 
существительных

1. Определение и обозначение, какой частью речи 
является каждое слово текста.
2. Определение темы и основной мысли текста. 
Выборочное списывание. Нахождение в списан
ном тексте имен существительных и определение 
их рода, склонения, падежа.
3. Нахождение в тексте синонимов к слову дорога. 
Обозначение рода и склонения имен существи
тельных.
4. Выписывание из текста словосочетаний «имя 
прилагательное + имя существительное». Опре
деление рода и падежа имен существительных 
и имен прилагательных

Упр. 205

2 Обобщение 
знаний 
по изученному 
материалу 
тем: «Имя 
прилагательное»,  
«Местоимение»,  
«Глагол»

Обобщить знания по 
изученному материа
лу тем: «Имя прила
гательное», «Место
имение», «Глагол»; 
развивать умение гра
мотно писать падеж
ные окончания имен 
прилагательных, раз
бирать имя прилага
тельное как часть ре
чи; определять лицо, 
число, падеж личных 
местоимений; опреде
лять спряжение гла
голов и грамотно упо
треблять их в речи

1. Ответы на вопросы к прочитанному тексту. 
Определение основной мысли текста. Выборочное 
списывание. Нахождение и подчеркивание в пред
ложениях главных членов. Письменный разбор 
употребленных в предложениях имен прилага
тельных как части речи.
2. Ответы на вопросы к прочитанному тексту. Спи
сывание части текста. Нахождение в предложени
ях местоимений. Обозначение лица, числа, падежа 
местоимений.
3. Нахождение в словосочетаниях однокоренных 
слов и определение, какими частями речи они 
являются. Выписывание глаголов. Определение 
спряжения глаголов

Упр. 209
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Окончание

1 2 3 4 5

3 Обобщение 
знаний 
по изученному 
материалу 
тем: «Имя 
прилагательное»,  
«Глагол»

Обобщить знания 
по изученному мате
риалу тем: «Имя при
лагательное», «Гла
гол». Развивать уме
ние грамотно писать 
падежные окончания 
имен прилагательных; 
определять спряжение 
глаголов и грамотно 
писать безударные 
гласные в личных 
окончаниях глаголов 
настоящего и будуще
го времени

1. Определение, от каких слов образовано слово 
кашевар. Осложненное списывание с выбором 
нужной буквы для правильного написания без
ударных окончаний глаголов.
2. Письмо под диктовку учителя предварительно 
проанализированного текста. Сверка записанного 
текста с текстом учебника.
3. Доказательное объяснение, почему и какие 
буквы надо писать в словах на месте пропусков. 
Списывание предложений. Подчеркивание имен 
прилагательных. Определение их рода и падежа.
4. Заучивание наизусть стихотворения «Летние 
каникулы»
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Литературное чтение

Общее количество часов — 70, из них: чтение разделов учебного пособия и обобщение знаний  
по разделам чтения — 58 ч, внеклассное чтение — 9 ч, обязательный контроль — 3 ч

 Воропаева, В. С. Литературное чтение : учеб. пособие для 4 кл. учреждений общ. сред. образования с белорус. 
и рус. яз. обучения : в 2 ч. / В. С. Воропаева, Т. С. Куцанова, И. М. Стремок.  — Минск : Нац. инт образования, 2018.

 Воропаева, В. С. Тетрадь по литературному чтению. 4 класс / В. С. Воропаева, Т. С. Куцанова. — Минск : Аверсэв, 
2018.

 Стремок, И. М. Литературное чтение : тематический и итоговый контроль : 4й класс : пособие для учителей учреж
дений общ. сред. образования с белорус. и рус. яз. обучения / И. М. Стремок. — Минск : Пачатковая школа, 2018.

 Стремок, И. М. Методические рекомендации по проведению процедуры проверки навыка чтения учащихся 
2—4 классов / И. М. Стремок // Пачатковая школа. — 2017. — № 3. — С. 24—28.

 Стремок, И. М. Набор литературных игрупражнений (2—4 классы) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://evedy.adu.by / Начальное образование / Литературное чтение / Набор литературных игрупражнений 
(2—4 классы).

№ 
урока 
и дата 
прове
дения 

Тема урока. 
Материал для урока Цель урока Основные виды  

и способы деятельности Домашнее задание

1 2 3 4 5

ДЫХАНИЕ СТАРИНЫ
(9 ч, из них 1 ч — обобщение по разделу, 1 ч — внеклассное чтение)

1 Введение 
в раздел.
Знакомство 
с учебным 
пособием и его 
сквозными 
персонажами: 
Добродеем, 
Максимом 
Книжником, 
Знатоком.
Устное 
народное 
творчество. 
Сказания.
Перун

1. Познакомить учащихся 
с учебной книгой.
2. Формировать литературные 
представления учащихся о жан
ровых особенностях сказаний. 
3. Развивать читательские уме
ния выделять главных героев 
произведения; характеризовать 
и сравнивать героев на осно
вании их действий, выражать 
оценочные суждения; словесно 
рисовать портрет героя; вы
являть жанровые особенности 
сказаний.
4. Овладевать средствами вы
разительного чтения.
5. Развивать интерес к фоль
клору

Знакомство с учебным пособи
ем. Рассматривание иллюстра
ций, названий разделов и про
изведений. Определение тем 
чтения (по разделам). 
Актуализация знаний учащих
ся о жанрах устного народного 
творчества.
Рассуждения учащихся о смыс
ле названия первого раздела.
Чтение учащимися диалога 
сквозных персонажей Знатока 
и Максима Книжника.
Работа с иллюстрацией «Стран
ник» по вопросам к картинке.
Вступительное слово учителя 
о божественных героях сказа
ния «Перун» (боги Род, Перун, 
Святовит), их роли на Земле.
Рассматривание иллюстрации 
и чтение дополнительного тек
ста на плашке.
Выразительное чтение сказания 
учителем. 
Обмен первичными впечатле
ниями о героях сказания, о во
ображаемых картинах в момент 
слушания.
Чтение сказания учащимися 
вслух цепочкой по логическим 
частям. 
Аналитическая работа с тек
стом (по вопросам 2—6 мето
дического аппарата учебного 
пособия).
Определение характерных черт 
героев сказания, их сравнение. 
Выражение оценочных сужде
ний.
Словесное рисование портрета 
героев сказания. Соотнесение

Перечитать диалог 
Знатока и Максима 
Книжника. Уметь 
объяснить смысл 
названия раздела.
Подготовить выра
зительное чтение 
сказания и подроб
ный пересказ одного 
из эпизодов (на вы
бор учащихся).
По желанию уча
щихся выполнить 
задание на поиск 
до  полнительной 
ин формации и под
готовки сообщения 
на тему «Это инте
ресно знать» 

© НМУ «Нацыянальны інстытут адукацыі», 2018 
© ТДА «Аверсэв», 2018

      www.adu.by 
www.aversev.by



94

Продолжение

1 2 3 4 5

собственной картинки с иллю
страцией в тексте.
Выявление особенностей сказа
ния: главные герои — боги, на
личие вымысла. Установление 
сходства со сказкой.
Просмотровое чтение и выделе
ние эпизода сказания для под
робного пересказа

2 Сказания.
Ярило

1. Формировать литературные 
представления учащихся о жан
ровых особенностях сказаний. 
2. Развивать читательские 
умения выделять главных ге
роев произведения; характе
ризовать и сравнивать героев 
на основании их действий, вы
ражать оценочные суждения; 
представлять в воображении 
картину и рассказывать о ней; 
находить образные выражения; 
выявлять жанровые особенно
сти сказаний.
3. Развивать интонационные 
умения выразительного чтения. 
4. Овладевать логическими 
действиями сравнения, ана лиза, 
обобщения.
5. Развивать интерес к фоль
клору

Вступительное слово учителя 
о празднике Ярилы. 
Рассматривание иллюстрации 
и чтение дополнительного тек
ста на плашке.
Выразительное чтение сказания 
учителем. 
Обмен первичными впечатле
ниями о сказании (по вопросу 1 
к тексту).
Чтение сказания учащимися 
вслух цепочкой.
Выявление действующих лиц 
сказания. 
Аналитическая работа с тек
стом (по вопросам 2—10 мето
дического аппарата учебного 
пособия).
Выборочное чтение поэтиче
ских отрывков о пробуждении 
ДевыЗари, о сменах Дня и Но
чи, о власти Зимы на Земле, 
о весеннем пробуждении Мать
СыраЗемли.
Акцентное вычитывание по
этичных (образных) названий 
объектов и явлений природы 
(Мать-Сыра-Земля, Дева-За-
ря, Ярило-молодец, поднебесный 
золотой терем). 
Словесное рисование картин 
к поэтическим отрывкам.
Словесное рисование по вооб
ражению портрета бога Ярилы. 
Соотнесение собственной кар
тинки с иллюстрацией в тексте.
Составление словаря боже
ственных героев сказаний «Пе
рун» и «Ярило».
Обсуждение в парах сходных 
и отличительных черт боже
ственных героев сказаний 
и обычных людей.
Подготовка к выразительному 
чтению сказания

Научиться читать 
выразительно ска
зание и подготовить 
близкий к тексту пе
ресказ поэтического 
отрывка о пробуж
дении ДевыЗари.
Задание по вне
классному чтению 
(на 3 недели):
найти в библиоте
ке былины в пере
сказе для детей 
И. В. Карнауховой 
или Н. П. Колпако
вой; 
читать их дома, при
носить в класс для 
обмена между одно
классниками;
подготовиться к те
матической выстав
ке книг;
подготовиться 
к представлению 
са мой интересной 
книги, прочитанной 
летом;
рассматривать и чи
тать детские журна
лы и газеты (в чи
тальном зале библи
отеки)

3 Легенды.
«Бездонное 
богатство», 
Нёман и Лоша» 
(белорусские 
легенды)

1. Формировать литературные 
представления учащихся о жан
ре легенды.
2. Развивать читательские уме
ния составлять характеристику 
героев, выражать к ним свое от
ношение; делить текст на смыс

Актуализация знаний учащих
ся о легенде с помощью краткой 
беседы.
Чтение учителем, учащимися 
вступительного слова Знатока 
о легенде, выявление особен
ностей жанра. Выразительное

Перечитать легенду 
«Бездонное богат
ство», научиться 
пересказывать ее 
от другого лица. 
Прочитать  или 
спро сить у взрослых

© НМУ «Нацыянальны інстытут адукацыі», 2018 
© ТДА «Аверсэв», 2018

      www.adu.by 
www.aversev.by



95

Продолжение

1 2 3 4 5

ловые части и составлять его 
план; выявлять жанровые осо
бенности легенды.
3. Обучать творческому пере
сказу произведения с измене
нием лица говорящего.
4. Обогащать речь учащихся 
словаминосителями характе
ристики героя

чтение легенды «Бездонное бо
гатство» учителем. 
Обмен общим впечатлением 
о легенде (по 1—2 вопросам 
учителя).
Чтение легенды учащимися 
вслух цепочкой.
Аналитическая работа с тек
стом в сочетании с выборочным 
чтением (по вопросам методи
ческого аппарата учебного по
собия).
Характеристика героев леген
ды. Акцентное вычитывание 
слов, характеризующих князя 
Ярослава и загонщика Ранце
вича.
Выявление «чудесного» со
бытия легенды (вручение дар
ственной грамоты простому 
человеку на вечное владение 
землей), временной давности, 
реального содержания.
Подбор иных заголовков, от
ражающих главную мысль ле
генды.
Деление текста на части, состав
ление его плана. Коллективная 
подготовка творческого пере
сказа с изменением лица гово
рящего (с опорой на план).
Творческий пересказ легенды 
«Бездонное богатство». 
Самостоятельное чтение уча
щимися легенды «Нёман и Ло
ша». Обмен первичными впе
чатлениями. 
Анализ текста (по вопросам ме
тодического аппарата учебного 
пособия).
Составление характеристики 
героев легенды. Акцентное вы
читывание словносителей ха
рактеристики Нёмана и Лоши. 
Выборочное чтение для под
тверждения черт характеров 
героев.
Выявление особенностей ле
генды. 
Просмотровое чтение легенды 
и подготовка рассказа о том, как 
возникли реки Нёман и Лоша

об истории проис
хождения названия 
местности, где про
живают учащиеся

4 Легенды.
«Вороны 
УтРеста» 
(норвежская 
легенда)

1. Формировать литературные 
представления учащихся о жан
ре легенды.
2. Развивать читательские уме
ния отбирать в тексте материал 
для составления рассказа о ге
рое; выражать свое отношение 
к персонажам; представлять 
в воображении героя картины 
природы и рассказывать об 

Чтение учителем легенды «Во
роны УтРеста» (15 мин). 
Обмен первичными впечатле
ниями после прослушивания 
(по вопросу 1 к тексту).
Чтение легенды учащимися 
вслух (1 и 2 части, до абзаца 
«Очнулся Маттиас…») с после
дующим анализом прочитан
ных частей.

Прочитать всю ле
генду «Вороны Ут
Реста», запомнить 
ее содержание, ори
ентироваться в тек
сте легенды. 
Выделить в тексте 
описание природы  
после бури и под
готовить пересказ
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этом; ориентироваться в тексте: 
соотносить иллюстрацию и от
рывок текста. 
3. Развивать образное мышле
ние, речь учащихся.
4. Воспитывать смелость, вы
носливость

Составление рассказа о семье 
Маттиаса по готовому плану 
(задание 5 к тексту).
Словесное рисование портрета 
главного героя легенды.
Соотнесение иллюстрации 
с соответствующим отрывком 
текста

близко к тексту дан
ного отрывка

5 Легенды.
«Вороны 
УтРеста» 
(норвежская 
легенда)

1. Закреплять литературные 
представления учащихся о жан
ре легенды.
2. Развивать читательские уме
ния составлять характеристику 
героев, выражать личностное 
отношение к ним; определять 
главную мысль произведения; 
делить текст на смысловые ча
сти и составлять его план; вы
являть специфические особен
ности легенды.
3. Обучать краткому пересказу 
произведения.
4. Развивать образное мышле
ние, речь учащихся.
5. Воспитывать чувство благо
дарности

Выразительное чтение леген
ды учащимися вслух цепочкой 
по логическим частям. 
Размышления учащихся о при
чинах изменения жизни Матти
аса (вопрос 6 к тексту).
Словарная работа: поиск в тол
ковом словаре значений слов 
трюм, бот, парусина.
Составление характеристики 
героев легенды (Маттиаса, хо
зяина острова и его сыновей). 
Выражение личностного отно
шения к героям.
Размышления по идейному со
держанию легенды. 
Выявление особенностей леген
ды (работа в парах).
Просмотровое чтение с целью 
определения границ смысловых 
частей легенды. Деление текста 
на 4 части, их озаглавливание. 
Запись плана текста.
Коллективная подготовка крат
кого пересказа легенды (по за
данию 7 к тексту).
Краткий пересказ текста с опо
рой на составленный план

Подготовить чтение 
по ролям диалога 
Маттиаса и старика 
при их первой и вто
рой встрече.
Выполнить творче
ское задание к ле
генде: продумать 
модель обложки 
книги «Вороны Ут
Реста»

6 Былины.
«Как Илья 
из Мурома 
богатырем 
стал».
Картина 
В. Васнецова 
«Гусляры»

1. Формировать литературные 
представления учащихся о жан
ре былины.
2. Развивать читательские уме
ния выделять действующих лиц 
произведения; характеризовать 
главного героя, составлять 
о нем рассказ с опорой на план; 
пересказывать близко к тексту 
фрагмент произведения; вы
являть жанровые особенности 
былины.
3. Развивать интонационные 
умения выразительного чтения 
былины.
4. Расширять словарный запас, 
развивать речь учащихся.
5. Воспитывать чувство патри
отизма

Чтение учителем вступитель
ного слова Знатока о былинах. 
Анализ прочитанного по вопро
сам к тексту. 
Рассматривание репродукции 
картины В. Васнецова «Гусля
ры», выполнение заданий к ней. 
Словарная работа со сносками 
учебного пособия и со словами, 
которые препятствовали бы по
ниманию фактического содер
жания былины.
Выразительное чтение былины 
учителем и обмен впечатления
ми после прослушивания.
Чтение былины учащимися 
вслух по логическим частям 
и аналитическая работа с тек
стом (по вопросам и заданиям 
к тексту).
Просмотровое чтение и поиск 
в тексте устойчивых былин
ных словосочетаний (конь бо-
гатырский, стольный Киев-град, 
поле широкое, палица булатная 
и др.).

Научиться читать 
выразительно бы
лину и подготовить 
пересказ близко 
к тексту отрывка 
«Как Илья Муро
мец вырастил коня» 
(задание 4 к тексту) 
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Выявление жанровых особен
ностей былины.
Поиск сходных и отличитель
ных черт былины и сказки (ра
бота в паре). 
Рассматривание и комментиро
вание иллюстрации к былине.
Составление рассказа об Илье 
Муромце по готовому плану 
с предварительным отбором 
в тексте необходимого матери
ала.
Выразительное чтение былины 
учащимися вслух с передачей ее 
напевного ритма

7 Былины.
«Вольга 
и Микула».
Картина 
В. Васнецова 
«Богатыри»

1. Формировать литературные 
представления учащихся о жан
ре былины.
2. Развивать читательские 
умения характеризовать героя 
на основании его поступка, вы
ражать оценочные суждения; 
представлять в воображении 
героя и рассказывать об этом; 
находить устойчивые былин
ные словосочетания; выявлять 
жанровые особенности былин.
3. Развивать интонационные 
умения выразительного чтения 
былины. 
4. Формировать умение рас
суждать, отстаивать свою точку 
зрения.
5. Воспитывать чувство восхи
щения смелостью, мужеством, 
силой русских богатырей

Чтение учителем былины 
«Вольга и Микула». Обмен пер
вичными впечатлениями.
Перечитывание былины учащи
мися молча.
Анализ сюжета по вопросам 
к тексту (1—4). 
Рассматривание и комменти
рование иллюстрации к тексту.
Соотнесение иллюстрации 
с соответствующим отрывком 
текста.
Определение черт характера 
Микулы (выборочное чтение). 
Словесное рисование по вооб
ражению портрета былинного 
героя. 
Просмотровое чтение и поиск 
в тексте повторов и устойчивых 
выражений (работа в парах).
Обобщение знаний о былинах 
учащимися. 
Выражение личностного отно
шения к содержанию былин, их 
героям.
Рассматривание репродукции 
картины В. Васнецова «Богаты
ри», выполнение заданий к ней. 
Обсуждение проблемных во
просов Добродея (рубрика «По
делимся мыслями»)

Перечитать былину. 
Подготовить ее под
робный пересказ.
Подготовиться к вне
классному чтению 
(см. домашнее зада
ние к уроку 2)

8 Внеклассное 
чтение.
1. Самые 
интересные 
книги, 
прочитанные 
летом.
2. Былины 
в пересказе для 
детей

1. Обобщить читательский опыт 
учащихся по отбору книг для са
мостоятельного чтения летом.
2. Подготовить выставку книг, 
обсудить наиболее интересные 
книги, прочитанные летом.
3. Обобщить читательский 
опыт учащихся по отбору книг 
на тему «Былины в пересказе 
для детей» за период их вне
урочной самостоятельной дея
тельности.
4. Определить произведения для 
общего обсуждения на уроке. 

Составление выставки книг 
«Летнее чтение». Коллективное 
рассматривание книг.
Выделение книг для обсужде
ния, их всесторонний анализ 
по основным внешним пока
зателям (фамилия автора, за
главие книги, иллюстрации 
на обложке и внутри книги, 
оглавление). 
Представление прочитанной 
книги одноклассникам (назва
ние, иллюстрации, оглавление, 
понравившееся произведение:

Отбор и чтение книг 
по предстоящей те
ме «Знаменитые 
русские писатели
сказочники» (клас
сики и современни
ки).
Подготовка к тема
тической выставке 
книг.
Подготовка сообще
ния о понравившем
ся писателе и его 
книге.
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5. Обучать приемам самостоя
тельного выбора и чтения книг 
на предложенную тему. 
6. Формировать интерес к са
мостоятельному чтению книг

герои, интересные эпизоды, вы
борочное чтение вслух).
Анализ и оценка умения корот
ко, понятно, интересно расска
зать о прочитанной книге.
Обзор книг, отобранных и про
читанных учащимися самостоя
тельно по теме «Былины в пере
сказе для детей».
Представление учащимися про
читанной былины (пересказ, 
выборочное чтение, обсуждение 
интересных эпизодов).
Обмен мнениями о былинных 
героях. 
Проведение викторины «Узнай 
былинного героя по описанию».
Определение темы следующе
го урока внеклассного чтения 
по книгам, представленным 
учителем. Знакомство с реко
мендательным списком. Разъяс
нения по деятельности с книгой 
во внеурочное время

Чтение детской пе
риодики (в читаль
ном зале библиоте
ки и дома)

9 Проверьте себя.
Обобщающий 
урок

1. Обобщить, систематизи
ровать и закрепить читатель
ские представления учащихся 
об особенностях сказаний, ле
генд и былин.
2. Развивать умение обобщать, 
делать выводы, доказательно 
отстаивать свою точку зрения.
3. Развивать творческие спо
собности учащихся.
4. Развивать интерес к самосто
ятельному чтению книг

Обобщение и закрепление 
знаний по разделу «Дыхание 
старины» с помощью вопросов 
и заданий странички учебного 
пособия «Проверьте себя». 
Выполнение заданий по  ру
брикам: «Вспомните», «Порас
суждайте», «Пофантазируйте», 
«Придумайте».
Выполнение задания литератур
ной игры «Былина или сказка?» 
в электронном пособии (для тех, 
у кого есть мобильное приложе
ние для чтения QRкода).
Возможно выполнение одного 
из вариантов тестовой работы 
по данному разделу учебного 
пособия из контрольнодиа
гностических материалов по ли
тературному чтению «Темати
ческий и итоговый контроль, 
4 класс» (издво «Пачатковая 
школа», 2018)

Выполнить зада
ние литературной 
игры «Былина или 
сказка?», разме
щенной в электрон
ном пособии «На
бор литературных 
игрупражнений 
(2—4 кл.)» (для тех, 
у кого нет мобиль
ного приложения 
для чтения QR
кода). Адрес до
ступа к игре указан 
в учебном пособии

НЕ МЕРКНЕТ ЛУЧ ИХ ДАВНЕЙ СЛАВЫ 
(10 ч, из них 1 ч — обобщение по разделу, 2 ч — внеклассное чтение)

10 Введение 
в раздел. 
А. Пушкин. 
«Сказка о царе 
Салтане…» 
(отрывок 
из сказки)

1. Познакомить с новым разде
лом учебного пособия.
2. Активизировать эмоциональ
ную сферу учащихся.
3. Развивать умение анализиро
вать и понимать прочитанное, 
поступки и характер героев.
4. Развивать умение выбороч
ного, выразительного чтения.
5. Развивать внимание к автор
скому слову.

Знакомство с новым разделом 
учебного пособия.
Чтение учащимися диалога 
Знатока и Максима Книжника.
Вступительная беседа о твор
честве А. С. Пушкина. Выра
зительное чтение сказки «учи
тель — ученик».
Выявление первичного воспри
ятия.
Ответы на вопросы по воспро

Перечитать сказку 
(отрывок). 
Выучить наизусть 
понравившийся от
рывок из текста.
Прочитать сказку 
до конца
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6. Расширять словарный запас 
учащихся путем введения в ак
тивную речь словносителей 
характеристики героев.
7. Воспитывать чувство спра
ведливости

изведению содержания текста.
Словарная работа (толкование 
слов).
Выборочное чтение.
Выбор в тексте устаревших слов 
и нахождение синонимов

11 А. Пушкин. 
«Сказка о царе 
Салтане…» 
(отрывок 
из сказки)

1. Продолжить изучение сказки 
А. Пушкина.
2. Активизировать эмоциональ
ную сферу учащихся.
3. Развивать умение анализиро
вать и понимать прочитанное, 
поступки и характер героев.
4. Развивать умение выбороч
ного, выразительного чтения.
5. Развивать внимание к автор
скому слову.
6. Расширять словарный запас 
учащихся путем введения в ак
тивную речь словносителей 
характеристики героев.
7. Воспитывать чувство спра
ведливости

Чтение наизусть отрывка из 
сказки.
Аналитическая работа по про
должению текста сказки.
Составление характеристики 
героев произведения.
Выражение оценочных сужде
ний.
Обсуждение проблемных во
просов Добродея в рубрике 
«Поделимся мыслями»

Придумать пожела
ния главным героям

12 Д. Мамин
Сибиряк. 
«Серая Шейка»

1. Продолжить знакомство 
с творчеством Д. Н. Мамина
Сибиряка, начатое в 3 классе.
2. Выявить первичное воспри
ятие сказки. Определить куль
минационные моменты в про
изведении, смысл их идейного 
значения.
3. Развивать творческое вооб
ражение учащихся путем созда
ния словесных рисунков к раз
личным эпизодам сказки.
4. Формировать умение подроб
ного пересказа с использовани
ем слов и выражений из текста.
5. Наблюдать за образной ав
торской речью. Находить слова 
и выражения, характеризующие 
героев, описания природы.
6. Закреплять умение выбороч
ного чтения для ответов на по
ставленные вопросы.
7. Воспитывать чувство заботы 
о братьях наших меньших, эмо
циональную отзывчивость

Чтение учащимися диалога 
Знатока и Максима Книжника 
о писателе Д. Н. МаминеСиби
ряке.
Выразительное чтение учите
лем сказки «Серая Шейка». 
Выявление эмоционального 
восприятия текста.
Беседа по воспроизведению 
первой и второй частей сказки.
Выборочное чтение.
Подбор синонимов к словам 
и выражениям

Перечитать I и II 
части сказки. Под
готовиться к пере
сказу.
Выполнить задание 
в электронном по
собии «Биобиблио
графический спра
вочник “Русские 
детские писатели 
ХХ века: Писатели 
о животных и при
роде”»:
1. Рассмотреть об
ложки книг Д. Ма
минаСибиряка.
2. Взять одну из 
книг в библиотеке 
и прочитать (по же
ланию).
Адрес доступа 
к спра вочнику и QR
код указаны в учеб
ном пособии

13 Д. Мамин
Сибиряк. 
«Серая Шейка»

1. Продолжить изучение произ
ведения Д. МаминаСибиряка.
2. Наблюдать за образной ав
торской речью. Находить слова 
и выражения, характеризующие 
героев, описания природы.
3. Закреплять умение выбороч
ного чтения для ответов на по
ставленные вопросы.
4. Закреплять умение составлять 
характеристики героев, исполь
зуя текст и иллюстрации к сказке.
5. Развивать творческое мыш
ление, творческие способности

Обсуждение и анализ третьей 
и четвертой частей сказки.
Художественный пересказ эпи
зодов сказки.
Составление характеристик ге
роев путем выборочного чтения 
и обобщения прочитанного.
Выявление эпизодов с пейзаж
ными зарисовками. Анализ ху
дожественных описаний.
Творческая работа: придумать 
продолжение сказки.
Выполнение задания литера
турной игры «Расположи по

Перечитать III и IV 
части сказки. Под
готовиться к пере
сказу.
Выполнить задание 
литературной игры 
«Расположи по по
рядку» по произве
дению Д. Мамина
Сибиряка «Серая 
Шейка», размещен
ной в электронном 
пособии «Набор ли
тературных игруп
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при создании нового варианта 
сказочного конца.
6. Воспитывать чувство заботы 
о братьях наших меньших, эмо
циональную отзывчивость

порядку» по произведению 
Д. МаминаСибиряка «Серая 
Шейка» в электронном пособии 
(для тех, у кого есть мобильное 
приложение для чтения QR
кода)

ражнений (2—4 кл.)» 
(для тех, у кого нет 
мобильного прило
жения для чтения 
QRкода). Адрес до
ступа к игре указан 
в учебном пособии

14 Внеклассное 
чтение.
Знаменитые 
русские 
сказочники 
(классики 
и современники)

1. Формировать умение состав
лять рекомендательный список 
литературы по теме урока.
2. Развивать интерес к самосто
ятельному поиску книг по теме 
и их выборочному чтению.
3. Развивать умение представ
лять прочитанную книгу одно
классникам (автор, название, 
содержание, иллюстрации, ге
рои, интересные эпизоды, свое 
отношение к прочитанному).
4. Расширять литературные 
представления и знания уча
щихся о русских сказочниках — 
классиках и современниках.
5. Развивать привычку пользо
ваться всеми средствами реко
мендаций по самостоятельному 
чтению

Анализ учителем рекоменда
тельных списков книг учащихся 
по теме чтения.
Рассматривание книг по теме 
на стендевыставке.
Представление прочитанной 
книги одноклассникам с ис
пользованием краткого пере
сказа, выборочного чтения, ил
люстраций.
Соотнесение понятий: жанр —
писатель, писатель — жанр.
Определение темы следующе
го урока по рекомендательным 
спискам и книгам, представлен
ным учителем

Выбрать и прочи
тать книгу по пред
стоящей теме чте
ния «Зарубежные 
писателисказочни
ки (классики и со
временники)».
Прочитать одну
две книги по теме 
и подготовиться 
для рекомендации 
их одноклассникам.
Приносить в класс 
книги по теме для 
обмена среди одно
классников

15 Х. К. Андерсен. 
«Ромашка»

1. Продолжить знакомство 
с творчеством датского писате
ля Х. К. Андерсена; формиро
вать интерес к его творчеству.
2. Выявить знания учащимися 
сказок писателя, прочитанных 
самостоятельно.
3. Расширять литературные 
представления о жанровых осо
бенностях сказки.
4. Развивать умение подробно
го пересказа.
5. Развивать умение составлять 
характеристику героев по внеш
нему описанию, отношению ге
роев к окружающему миру, их 
внутренним душевным состо
яниям.
6. Обучать умению выявлять 
главную мысль произведения.
7. Формировать умение соеди
нять различные виды искус
ства (литература и музыка) для 
углубленного осмысления ху
дожественного произведения. 
8. Воспитывать бережное отно
шение к природе

Чтение учителем диалога Зна
тока и Максима Книжника 
о писателе Х. К. Андерсене и его 
творчестве.
Краткий пересказ самостоя
тельно прочитанных сказок 
Х. К. Андерсена (по желанию 
учащихся).
Выразительное чтение учите
лем сказки «Ромашка».
Выявление эмоционального 
восприятия.
Выборочное чтение и анализ 
сказки.
Составление характеристики 
мальчиковгероев сказки.
Определение кульминации 
сказки.
Определение характера музыки 
для основных эпизодов сказки

Перечитать сказку. 
Подготовиться к пе
ресказу самого инте
ресного эпизода. 
Прочитать рубрику 
Добродея «Поде
лимся мыслями». 
Ответить на задан
ные вопросы

16 О. Уайльд. 
«Мальчик
звезда» 
(отрывок 
из сказки)

1. Познакомить с творчеством 
ирландского писателя Оскара 
Уайльда.
2. Развивать эмоциональную 
сферу учащихся.
3. Развивать умение длительно
го слушания.

Чтение учителем диалога Зна
тока и Максима Книжника 
о писателе О. Уайльде и его 
творчестве. Рассматривание 
портрета.
Чтение сказки (отрывка) учи
телем.

Перечитать сказку. 
Подготовиться к от
ветам на вопросы 
в учебном пособии 
по I части
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4. Учить анализировать текст, 
соотносить мысли, действия 
и поступки героев.
5. Развивать умение составлять 
характеристику героев.
6. Активизировать коллектив
ную работу в процессе обсужде
ния проблемных вопросов.
7. Вызвать желание прочитать 
сказку до конца.
8. Воспитывать любовь, добро
желательное отношение к род
ным и близким людям

Обсуждение I части сказки 
по вопросам учебного пособия.
Выборочное чтение.
Составление характеристики 
Мальчиказвезды (портрет, 
мысли, поступки, речь)

17 О. Уайльд. 
«Мальчик
звезда» 
(отрывок 
из сказки)

1. Продолжить изучение сказки 
О. Уайльда «Мальчикзвезда».
2. Учить анализировать текст, 
соотносить мысли, действия 
и поступки героев.
3. Развивать умение составлять 
характеристику героев.
4. Активизировать коллектив
ную работу в процессе обсужде
ния проблемных вопросов.
5. Развивать умение составлять 
план для пересказа.
6. Формировать умение про
гнозировать дальнейшее со
держание произведения по его 
началу.
7. Развивать умение определять 
идейную направленность про
изведения.
8. Воспитывать любовь, добро
желательное отношение к род
ным и близким людям

Обсуждение II части сказки 
по вопросам учебного пособия.
Составление (дальнейшее) ха
рактеристики героя.
Составление плана I и II частей 
сказки для пересказа. 
Прогнозирование дальнейших 
событий в сказке.
Определение идейной направ
ленности сказки.
Осмысление понятия «доброе 
сердце»

Перечитать II часть 
сказки. Подгото
виться к ответам на 
вопросы в учебном 
пособии.
Дочитать сказку 
до конца

«УЖ НЕБО ОСЕНЬЮ ДЫШАЛО…» (поэтическая тетрадь) (2 ч)

18 К. Бальмонт. 
«Поспевает 
брусника…»;
И. Бунин. 
«Листопад» 
(отрывок)

1. Познакомить с новым под
разделом учебного пособия.
2. Учить рассматривать кар
тину.
3. Развивать интерес к творче
ству художников и поэтов.
4. Расширять представления 
учащихся о пейзажной лирике.
5. Развивать читательские уме
ния находить с помощью выбо
рочного чтения описания при
роды, выделять в них образные 
выражения; определять эпите
ты, сравнения, прием одушев
ления природы.
6. Развивать умение вырази
тельного чтения (тон, логиче
ские паузы, ударные слова).
7. Учить соотносить текст сти
хотворения с его названием.
8. Развивать речь, воображение, 
чувство слова.
9. Развивать интерес к поэзии

Знакомство учащихся с новым 
подразделом учебного пособия.
Беседа на тему «Человек и при
рода».
Работа с репродукцией картины 
В. Поленова «Золотая осень» 
по предложенным вопросам.
Определение места данной те
мы в творчестве поэтов.
Чтение учителем стихотворе
ния К. Бальмонта «Поспевает 
брусника…».
Перечитывание учащимися.
Воспроизведение картины при
роды.
Выявление настроения стихо
творения, художественных осо
бенностей.
Придумывание названия сти
хотворению.
Чтение учителем стихотворе
ния И. Бунина «Листопад».
Выявление эмоционального 
восприятия.
Перечитывание стихотворения 
учащимися.

Перечитать стихо
творения. Подгото
виться к их вырази
тельному чтению.
Выучить наизусть 
с т и х о т в о р е н и е 
К. Бальмонта «По
спевает брусника…»
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Словесное рисование.
Подготовка к выразительному 
чтению

19 Е. Липатова. 
«Листья 
осенние»;
В. Орлов. 
«Ковровые 
дорожки»; 
Л. Станчев. 
«Осенняя 
гамма»

1. Познакомить учащихся с поэ
тическими произведениями, по
священными осенней тематике.
2. Углубить представления 
о пейзажной лирике.
3. Развивать умение выражать 
свои чувства по отношению 
к прочитанному.
4. Развивать внимание к образ
ным средствам языка, изобра
зительным приемам (исполь
зование глаголов для передачи 
движения, эпитетов, одушевле
ние природы, построение сти
хотворений, звуковая гамма).
5. Учить сравнивать произве
дения разных авторов на одну 
тему, видеть общее и различие 
в изображении.
6. Развивать умение вырази
тельного чтения. Отрабатывать 
интонацию, логическое ударе
ние, логические и пунктуацион
ные паузы, тон.
7. Развивать творческие спо
собности учащихся.
8. Воспитывать интерес к при
роде, бережное отношение к ее 
красоте

Конкурс на лучшее вырази
тельное чтение стихотворения 
К. Бальмонта «Поспевает брус
ника…».
Чтение стихотворения Е. Липа
товой «Листья осенние» учащи
мися молча, вслух.
Анализ стихотворения по во
просам учебного пособия.
Чтение стихотворения В. Ор
лова учащимися молча, вслух.
Анализ стихотворения.
Чтение стихотворения Л. Стан
чева учащимися молча, вслух. 
Анализ стихотворения.
Отработка выразительного чте
ния стихотворения Е. Липато
вой «Листья осенние». 
Сравнение прочитанных сти
хотворений (тема, настроение, 
изобразительные средства 
и приемы).
Сочинение маленького стихо
творения про осень (2—4 строч
ки)

Перечитать стихо
творения. Подгото
виться к их вырази
тельному чтению.
Придумать словес
ный рисунок к каж
дому стихотворе
нию.
По желанию вы
учить одно из сти
хотворений

20 Проверьте себя.
Обобщающий 
урок

1. Систематизировать, закре
пить и обобщить знания о про
изведениях раздела «Не мерк
нет луч их давней славы» и по
этической тетради (рубрики 
«Узнайте», «Вспомните»).
2. Расширить представление 
учащихся о творчестве писате
лей, представленных в разделе.
3. Развивать интерес к заучива
нию стихотворений наизусть.
4. Развивать творческие спо
собности учащихся (рубрика 
«Пофантазируйте»)

Закрепление знаний о произ
ведениях раздела и их авторах.
Узнавание героя и фамилии 
писателя по отрывкам из про
изведений раздела.
Выявление знаний учащихся 
о творчестве Х. К. Андерсена 
(задание «Вставьте слова…»).
Рассказывание самых ярких 
эпизодов из сказки (Что осо
бенно впечатлило?).
Конкурс на лучшее выразитель
ное чтение стихотворений, по
священных осени.
Сочинение истории о сказоч
ной стране.
Возможно выполнение одного 
из вариантов тестовой работы 
по данному разделу учебного 
пособия из контрольнодиагно
стических материалов по лите
ратурному чтению «Темати
ческий и итоговый контроль, 
4 класс» (издво «Пачатковая 
школа», 2018)

П о д г о т о в и т ь с я 
к уроку внекласс
ного чтения.
Работа в литератур
ной тетради

21 Внеклассное 
чтение.
Знаменитые 
зарубежные 
писатели

1. Обобщить читательский 
опыт учащихся по отбору книг 
по теме чтения за период их 
внеурочной самостоятельной 
деятельности.

Знакомство с выставкой книг.
Выбор книг для обсуждения 
на уроке.
Презентация прочитанной кни
ги с краткой биографией авто

Самостоятельно вы
брать в библиотеке 
и прочитать книги 
по предстоящей те
ме чтения «Книги
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сказочники 
(классики 
и современники)

2. Определить произведение 
для общего обсуждения на 
уроке.
3. Систематизировать чита
тельский опыт учащихся по 
связи: автор — сказки.
4. Формировать умение четко 
и правильно представлять про
читанную книгу, высказывать 
свои оценочные мнения.
5. Развивать привычку пользо
ваться всеми средствами реко
мендаций по самостоятельному 
чтению.
6. Воспитывать любовь к чте
нию и книгам

ра (наиболее яркий жизненный 
эпизод).
Соотнесение понятий: автор —
жанр.
Определение темы следующе
го урока внеклассного чтения 
по книгам, представленным 
учителем

русских писателей
анималистов для 
детей» (В. Биан
ки, Г. Скребицкий, 
К. Паустовский).
Использовать от
крытый доступ, 
электронные носи
тели, рекоменда
тельную литературу.
П о д г о т о в и т ь с я 
к презентации про
читанной книги

МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО ПРИРУЧИЛИ
(11 ч, из них 1 ч — обобщение по разделу, 2 ч — внеклассное чтение)

22 Введение 
в раздел. 
Э. Шим. «Снег 
и Кисличка»

1. Познакомить учащихся с но
вым разделом «Мы в ответе 
за тех, кого приручили».
2. Познакомить с писателем 
Э. Ю. Шимом и его творче
ством.
3. Развивать эмоциональную 
сферу учащихся.
4. Учить анализировать про
изведение по частям, выделять 
главную мысль в каждой из ча
стей, давать оценку произведе
нию, составлять план пересказа.
5. Развивать речь, память, во
ображение.
6. Воспитывать любовь к окру
жающей среде

Введение в раздел учебного по
собия. Рассматривание содер
жания раздела, иллюстраций. 
Определение значения его на
звания. 
 Чтение учителем диалога Зна
тока и Максима Книжника 
о смысле выражения «Мы в от
вете за тех, кого приручили». 
Чтение учащимися слов Добро
дея о писателе Э. Шиме. Ответы 
на вопросы к тексту.
Чтение учителем сказки Э. Ши
ма «Снег и Кисличка». Выявле
ние первичного эмоционально
го восприятия учащихся.
Перечитывание 1й и 2й ча
стей сказки. Анализ и ком
ментирование по частям. Ра бота 
над планом 2й части:
1. Снег выпал!
2. Все вокруг изменилось.
3. Рады люди, птицы, цветы, 
животные.
4. Все благодарны Снегу.
Запись плана в литературную 
тетрадь. 
Чтение 3—6й частей текста. 
Обсуждение по вопросам и за
даниям к тексту учебного посо
бия. Перечитывание. Нахожде
ние вывода

Прочитать 1—6ю ча
сти сказки.
Подготовить пере
сказ 2й части по 
плану.
Выполнить задание 
в электронном по
собии «Биобиблио
графический спра
вочник “Русские 
детские писатели 
ХХ века: Писатели 
о животных и при
роде”»:
1. Рассмотреть об
ложки книг Э. Шима. 
2. Взять одну из 
книг в библиотеке 
и прочитать (по же
ланию).
Адрес доступа 
к справочнику 
и QRкод указаны 
в учебном пособии

23 Э. Шим. «Снег 
и Кисличка»

1. Продолжить изучение сказки 
Э. Ю. Шима и подвести итоги 
работы с произведением «Снег 
и Кисличка».
2. Учить анализировать про
изведение, соотносить мысли 
и поступки героя, давать ему 
характеристику.
3. Учить соотносить действия 
и поступки героя с его внутрен
ними переживаниями.

Краткий пересказ 1—6й частей 
сказки (о чем шла речь в них? 
какие герои действуют?) и пе
ресказ 2й части по плану. Обра
щаем внимание на соответствие 
пересказа пунктам плана.
Чтение и обсуждение 7—8й ча
стей сказки.
Седьмая часть — чтение, ком
ментирование (в описании 
кроется причина последующих 

Подготовить пере
сказ или чтение 
одной из понравив
шихся частей сказки. 
Попробовать сочи
нить сказку на тему 
«Новое рождение 
Снега» или «При
ятная встреча» (за
дание на выбор)
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4. Развивать эмоциональную 
сферу учащихся, учить сопере
живанию.
5. Воспитывать уважительное 
отношение к суждениям собе
седника.
6. Воспитывать чувство дружбы.
7. Развивать творческие спо
собности учащихся

действий). Анализ (по вопро
сам к тексту учебного пособия). 
Соотношение действий с вну
тренним состоянием героя. Ха
рактеристика Кислички. 
Чтение 8й части рассказа. Вы
явление эмоционального вос
приятия учащихся. Характери
стика Снега. 
Чтение 9й части. Анализ. Под
ведение итогов работы над про
изведением.
Коллективная подготовка 
твор ческого задания по  сказке 
Э. Шима «Снег и Кисличка» 

24 К. Паустовский. 
«Заячьи лапы»

1. Познакомить с творчеством 
писателя К. Паустовского.
2. Развивать читательские уме
ния представлять в воображе
нии событие, героя и рассказы
вать об этом; характеризовать 
действующих лиц рассказа 
и выражать к ним свое отноше
ние; выражать оценочные суж
дения о поступках; определять 
главную мысль произведения.
3. Обогащать лексику учащих
ся словами со значением состо
яния.
4. Развивать эмоциональную 
отзывчивость

Комбинированный способ чте
ния рассказа вслух: учитель — 
ученик (подготовленный).
Обмен впечатлениями после 
прослушивания. 
Словарная работа со сносками 
учебного пособия и со словами, 
которые препятствуют понима
нию фактического содержания.
Чтение рассказа учащимися 
вслух по логическим частям 
и аналитическая работа с тек
стом (по вопросам методиче
ского аппарата учебного посо
бия) в сочетании с выборочным 
чтением.
Акцентное вычитывание слов, 
которые указывают на состоя
ние героев рассказа.
Определение характерных черт 
героев рассказа на основании их 
переживаний и поведения.
Выражение оценочных сужде
ний и личного отношения к ге
роям.
Словесное описание по  вооб
ражению персонажей рассказа, 
эпизодов

Перечитать рассказ. 
Озаглавить его ча
сти. Записать план 
в тетрадь

25 К. Паустовский. 
«Заячьи лапы»

1. Продолжить изучение рас
сказа К. Паустовского «Заячьи 
лапы».
2. Развивать читательские уме
ния характеризовать действу
ющих лиц рассказа и выражать 
к ним свое отношение; наблю
дать над композицией рассказа 
с опорой на готовый план; от
бирать в тексте материал для 
выборочного пересказа содер
жания.
3. Обогащать лексику учащих
ся словами со значением состо
яния.
4. Развивать творческие умения 
учащихся

Чтение рассказа учащимися 
вслух по логическим частям.
Наблюдение над композицией 
рассказа с опорой на составлен
ный план:
1. Встреча Вани с ветеринаром.
2. Врач Карл Петрович согла
сился лечить зайца.
3. Заяц спас жизнь дедушке.
Ответы учащихся на вопросы: 
По порядку ли излагаются со
бытия в рассказе? С чего на са
мом деле началась эта история? 
Зачем писатель нарушил по
следовательность изложения 
событий? 
Просмотровое чтение с целью 
отбора в тексте материала для 
пересказа эпизода о том, как за
яц спас жизнь деду.

Подготовить пере
сказ эпизодов о том, 
как заяц спас жизнь 
деду, а дед — зайцу
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Коллективная подготовка твор
ческого пересказа от имени 
участника событий

26 Контрольная 
проверка навыка 
чтения вслух

Осуществить контрольную 
проверку навыка чтения вслух 
учащихся

Контрольная проверка навыка 
чтения вслух учащихся.
Процедуру проверки можно 
организовать по одному из тек
стов, предложенных в пособии 
для учителей «Литературное 
чтение: контроль навыка чтения 
и читательских умений учащих
ся: 4 класс» (серия «Контроль
ноизмерительные материалы», 
издво «Аверсэв»).
Тексты также представлены 
в статье «Методические реко
мендации по проведению про
цедуры проверки навыка чте
ния учащихся 2—4 классов / 
И. М. Стремок // Пачатковая 
школа. — 2017. — № 3. — С. 24—28

27 Внеклассное 
чтение.
Книги русских 
писателей
анималистов 
для детей 
(В. Бианки, 
Г. Скребицкий, 
К. Паустовский)

1. Обобщить читательский 
опыт учащихся по отбору 
и чтению книг по теме «Книги 
русских писателейанимали
стов для детей» за период их 
внеурочной самостоятельной 
деятельности. 
2. Систематизировать чита
тельский материал для органи
зации тематической выставки 
книг по связи «писатель — 
жанртема — книги».
3. Закреплять умения самосто
ятельного выбора и чтения книг 
разных авторов.
4. Развивать умение представ
лять прочитанную книгу одно
классникам.
5. Воспитывать интерес к чте
нию и книгам

Составление выставки само
стоятельно прочитанных книг 
по теме «Книги русских писа
телейанималистов для детей».
Анализ учителем книг, пред
ставленных учащимися на вы
ставке. Отбор и систематиза
ция.
Представление прочитанной 
книги одноклассникам (назва
ние, содержание, иллюстрации, 
герои, выборочное чтение инте
ресных эпизодов).
Чтение учителем вслух нового 
произведения и обмен впечат
лениями после прослушивания. 
Определение темы следующе
го урока внеклассного чтения 
по книгам, представленным 
учителем. 
Знакомство с рекомендатель
ным списком. 
Разъяснения учителя по само
стоятельному выбору книги 
и работе с ней во внеурочное 
время

Выбрать в библио
теке книги по пред
стоящей теме чтения 
«Книги зарубежных 
писателейанима
листов для детей» 
(Э. СетонТомпсон, 
Р. Киплинг).
Использовать при 
поиске открытый 
доступ к книжным 
полкам библиоте
ки, тематические  
выставки, электрон
ный каталог, Интер
нет.
Читать книги дома, 
приносить в класс 
для обмена между 
одноклассниками.
Подготовиться к те
матической выстав
ке книг.
Р а с с м а т р и в а т ь 
и читать детские 
журналы и газеты 
(в читальном зале 
библиотеки)

28 Б. Заходер. 
«Серая 
Звездочка»

1. Познакомить с личностью 
писателя Б. В. Заходера и его 
книгами.
2. Учить целостно воспринимать 
произведение, эмоционально от
кликаться на прослушанное.
3. Совершенствовать навыки 
чтения и анализа произведения.
4. Совершенствовать умение 
оценивать героя, за поступком 
видеть его мотивацию.

Знакомство с личностью писа
теля Б. Заходера и его творче
ством. Рассказ учителя о пи
сателе. Знакомство с книгами 
автора (книжная выставка). 
Чтение учителем диалога До
бродея, Знатока и Максима 
Книжника о внешней красоте 
и красивых поступках. 
Чтение учителем сказки «Серая 
Звездочка».

Перечитать сказку. 
Дать название каж
дой завершенной 
части сказки. За
писать заголовки 
в тетрадь
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5. Развивать навык подробного 
пересказа.
6. Воспитывать бережное отно
шение к природе

Выявление первичного эмоцио
нального восприятия.
Анализ текста по вопросам 
учебного пособия. 
Чтение по ролям. Оценка пове
дения героев. Выявление моти
вов их поступков.
Деление текста сказки на завер
шенные части, эпизоды: 
1. Жилабыла…
2. Нечего сказать…
3. Одна Сорока…
4. Ну и Сорока…
5. А когда она вернулась…
6. Он назвал меня жабой. 
Подробный пересказ эпизодов

29 Б. Заходер. 
«Серая 
Звездочка»

1. Продолжить изучение сказки 
Б. Заходера и  подвести итоги 
работы с произведением «Серая 
Звездочка».
2. Совершенствовать умение 
анализировать произведение, 
обращать внимание на причи
ны и мотивы поступков героев.
3. Использовать чтение по ро
лям для более глубокого пони
мания мыслей, чувств, поступ
ков героев.
4. Выявить идейный смысл 
произведения.
5. Воспитывать бережное отно
шение к братьям нашим мень
шим

Чтение и анализ сказки. Выбо
рочное чтение для подтверж
дения своих суждений. Харак
теристика героев. Выявление 
идейного смысла сказки. Чте
ние по ролям.
Обсуждение проблемных во
просов Добродея в рубрике 
«Поделимся мыслями»

Пересказать под
робно сказку роди
телям

30 Э. Сетон
Томпсон. 
«Чинк»

1. Познакомить с творчеством 
канадского писателяанимали
ста Э. СетонаТомпсона.
2. Развивать умение слушать 
и воспринимать текст.
3. Отрабатывать навык осоз
нанного чтения.
4. Учить соотносить часть с це
лым при подробном пересказе.
5. Формировать интерес к чте
нию книг писателейанимали
стов

Знакомство с личностью писа
теля. Чтение учащимися всту
пительного слова Знатока о пи
сателе. Беседа о прочитанном. 
Чтение учителем рассказа 
Э. СетонаТомпсона «Чинк».
Перечитывание первой части 
рассказа цепочкой, молча. Ра
бота над текстом по вопросам 
учебного пособия.
Чтение, выборочное чтение, 
комментирование.
Работа над пониманием слов 
и выражений. 
Работа над планом подробного 
пересказа 1—2й частей рассказа:
1. Чинк — щенок, его качества.
2. Хозяин Чинка и место жи
тельства.
3. Спокойствие — не качество 
Чинка.
4. Чинк и койот.
Подробный пересказ по плану

Перечитать слова 
Знатока о писателе.
Подготовить подроб
ный пересказ двух 
частей рассказа

31 Э. Сетон
Томпсон. 
«Чинк»

1. Продолжить знакомство 
с произведением Э. Сетона
Томпсона «Чинк».
2. Развивать эмоциональную 
сферу учащихся.

Подготовка плана для подроб
ного пересказа второй части 
(самостоятельно).
Соединение двух частей расска
за в одном кратком пересказе

Подготовить подроб
ный пересказ третьей 
части рассказа.
По желанию уча
щихся сочинить
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3. Развивать умение коллектив
но работать при составлении 
плана произведения, умение 
доказательно отстаивать свою 
точку зрения.
4. Совершенствовать умение 
подробного пересказа с исполь
зованием лексики текста.
5. Развивать умение выбороч
ного чтения.
6. Развивать воображение, речь 
учащихся.
7. Воспитывать любовь к жи
вотным, природе

(первая часть — кратко, вто
рая — подробно). 
Чтение третьей части. Анализ. 
Выборочное чтение, коммен
тирование. Работа с изобрази
тельными средствами. Оценка 
действий Чинка и его хозяина.
Работа по составлению плана 
для подробного пересказа тре
тьей части:
1. Отъезд хозяина и его приказ 
Чинку.
2. Чинк сторожит палатку.
3. Голод.
4. Борьба с койотом.
5. Беда придает силы.
6. Приезд хозяина.
7. Чинк с честью выполнил 
свой долг.
Краткий пересказ предыдущих 
двух частей и подробный — тре
тьей части рассказа

рассказ «Повзрос
левший Чинк»

«ОПЯТЬ ЗИМА НА САНОЧКАХ НЕСЛЫШНО ПРИКАТИЛА…»
(поэтическая тетрадь) (2 ч)

32 А. Пушкин. 
«Вот север, тучи 
нагоняя…»;
С. Есенин. 
«Пороша»

1. Расширять образные пред
ставления учащихся о зимних 
изменениях в природе.
2. Развивать читательские уме
ния находить в тексте описание 
картин природы, представлять 
себе картину и рассказывать 
о ней; находить слова, с помо
щью которых автор одушевляет 
природу, выражает свое отно
шение к картинам зимней при
роды; сравнивать произведения 
и делать выводы.
3. Учить наблюдать за средства
ми поэтического языка.
4. Обогащать лексику учащих
ся образными словами и выра
жениями.
5. Совершенствовать умения 
выразительного чтения.
6. Развивать интерес к класси
ческой поэзии

Выразительное чтение стихо
творения А. Пушкина учителем.
Словесное описание картин, ко
торые представились во время 
слушания.
Самостоятельное чтение сти
хотворения учащимися с зада
нием: вычитать, как называет 
поэт зиму, и объяснить, почему 
так. 
Словарная работа (брега, не-
движная река).
Чтение стихотворения по ми
крокартинам, их словесное опи
сание по воображению. 
Акцентное вычитывание слов, 
помогающих поэту «оживить» 
зиму в стихотворении, нахожде
ние образных выражений (вол-
нистые ковры, пухлая пелена, 
клоками повисла); слов, которые 
указывают на настроение поэта, 
его отношение к приходу зимы.
Наблюдение за построением 
стихотворного произведения. 
Подготовка к выразительному 
чтению стихотворения. Коллек
тивное составление партитуры 
чтения (определение задачи вы
разительного чтения, места пауз 
в тексте, логического ударения, 
тона чтения, силы голоса).
Чтение стихотворения С. Есе
нина «Пороша» учителем, затем 
учащимися цепочкой. Работа 
над текстом. Создание эффекта 
присутствия автора. Представ

Выучить наизусть 
с т и х о т в о р е н и е 
С. Есенина «Поро
ша»
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ление картин, изображенных 
автором. Лексическая работа. 
Придумывание музыки к сти
хотворению. 
Сравнение стихотворений

33 И. Бунин. 
«Метель»;
Н. Юркова. 
«Вьюга

1. Формировать умение опреде
лять тему поэтического произ
ведения; выявлять эмоциональ
ный настрой.
2. Учить наблюдать за поэти
ческим словом, видеть за ним 
картины.
3. Выявлять приемы художе
ственной выразительности.
4. Совершенствовать умения 
выразительного чтения.
5. Воспитывать любовь к при
роде, развивать умение заме
чать в ней необычное, интерес
ное, увлекательное.
6. Развивать интерес к поэтиче
скому слову

Выразительное чтение учите
лем стихотворения И. Бунина 
«Метель».
Словесное рисование картин, 
которые представились во вре
мя слушания.
Чтение стихотворения учащи
мися молча, затем вслух.
Нахождение слов и выражений, 
создающих живой образ Мо  
роза.
Подготовка к выразительному 
чтению стихотворения. Коллек
тивное составление партитуры 
чтения (задача выразительного 
чтения, интонация, темп, тон, 
логические ударения).
Выразительное чтение учите
лем стихотворения Н. Юрковой 
«Вьюга». Обмен впечатлениями 
после прослушивания.
Чтение стихотворения учащи
мися. Нахождение сравнений; 
слов и выражений, создающих 
занимательный образ вьюги.
Словесное рисование картин.
Выразительное чтение стихо
творения «Вьюга» учащимися 
с предварительной подготовкой

Научиться вырази
тельно читать одно 
из стихотворений 
(на выбор учащих
ся).
По желанию уча
щихся с помощью 
Интернета или би
блиотеки найти 
кар тину художника 
Игоря Грабаря, ко
торая отражает тему 
поэтической тетра
ди. Рассказать о ней

34 Проверьте себя.
Обобщающий 
урок

1. Обобщить и закрепить зна
ния и умения учащихся по раз
делу «Мы в ответе за тех, кого 
приручили» и поэтической те
тради.
2. Обучать свободному выска
зыванию о писателях и их твор
честве.
3. Развивать интерес к твор
честву писателей, с произве
дениями которых встречались 
в разделе.
4. Развивать творческие спо
собности, фантазию, речь уча
щихся.
5. Воспитывать любовь к жи
вотным, природе

Работа по страничке учебного 
пособия «Проверьте себя». 
Обобщение и закрепление зна
ний по рубрикам: «Вспомните», 
«Подумайте», «Порассуждайте, 
«Угадайте», «Пофантазируйте».
Чтение любимых стихотворе
ний, пересказывание эпизодов 
из произведений.
Выполнение задания литера
турной игры: собрать пазл «Кто 
мы и откуда?» в электронном 
пособии (для тех, у кого есть 
мобильное приложение для 
чтения QRкода).
Возможно выполнение одного 
из вариантов тестовой работы 
по данному разделу учебного 
пособия из контрольнодиа
гностических материалов по ли
тературному чтению «Темати
ческий и итоговый контроль, 
4 класс» (издво «Пачатковая 
школа», 2018)

Выполнить задание 
литературной игры: 
собрать пазл «Кто 
мы и откуда?», раз
мещенной в элек
тронном пособии 
«Набор литератур
ных игруп ражнений 
(2—4 кл.)» (для тех, 
у кого нет мобильно
го приложения для 
чтения QRкода). 
Адрес доступа к игре 
указан в учебном по
собии.
Подготовиться к уро
ку внеклассного чте
ния

35 Внеклассное 
чтение.
Книги 

1. Обобщить читательский опыт 
учащихся по отбору и чтению 
книг по теме «Книги зарубеж

Составление выставки само
стоятельно прочитанных книг 
по теме «Книги зарубежных 

Выбрать в библио
теке книги по пред
стоящей теме чте
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зарубежных 
писателей
анималистов 
для детей 
(Э. Сетон
Томпсон, 
Р. Киплинг)

ных писателейанималистов 
для детей» за период их вне
урочной самостоятельной дея
тельности. 
2. Систематизировать чита
тельский материал для органи
зации тематической выставки 
книг по связи «писатель — 
жанр — тема — книги».
3. Закреплять умения самосто
ятельного выбора и чтения книг 
разных авторов.
4. Развивать умение представ
лять прочитанную книгу одно
классникам.
5. Формировать интерес к са
мостоятельному чтению книг

писателейанималистов для 
детей».
Анализ учителем книг, пред
ставленных учащимися на вы
ставке. Отбор и систематиза
ция.
Представление прочитанной 
книги одноклассникам (назва
ние, содержание, иллюстрации, 
герои, выборочное чтение инте
ресных эпизодов).
Чтение учителем вслух нового 
произведения и обмен впечат
лениями после прослушивания. 
Определение темы следующе
го урока внеклассного чтения 
по книгам, представленным 
учителем. 
Знакомство с рекомендатель
ным списком. 
Разъяснения учителя по само
стоятельному выбору книги 
и работе с ней во внеурочное 
время

ния «Книги о ре
бятахсверстниках 
(повести и расска
зы)».
Использовать при 
поиске открытый 
доступ к книжным 
полкам библиоте
ки, тематические  
выставки, электрон
ный каталог, Интер
нет.
Читать книги дома, 
приносить в класс 
для обмена между 
одноклассниками.
Подготовиться к те
матической выстав
ке книг.
Подготовиться 
к презентации про
читанной книги.
Рассматривать 
и читать детские 
журналы и газеты 
(в читальном зале 
библиотеки)

ЖИЗНЬ ДАНА НА ДОБРЫЕ ДЕЛА
(10 ч, из них 1 ч — обобщение по разделу, 1 ч — внеклассное чтение)

36 Введение 
в раздел. 
С. Маршак. 
«Рассказ 
о неизвестном 
герое»

1. Познакомить с новым разде
лом учебного пособия.
2. Активизировать эмоциональ
ную сферу учащихся.
3. Развивать внимание к автор
скому слову.
4. Развивать умение анализиро
вать поступки и характер героя.
5. Формировать умение опре
делять главный смысл (идею) 
произведения.
6. Формировать умение сотруд
ничать в паре при обсуждении 
проблемных вопросов.
7. Развивать умение вырази
тельного чтения.
8. Воспитывать чувства взаимо
помощи, взаимовыручки, друж
бы в коллективе

Введение в раздел учебного по
собия.
Рассматривание содержания 
раздела, иллюстрации.
Определение значения слова 
«герой» в названии стихотво
рения.
Чтение учащимися диалога 
Максима Книжника и Знатока.
Чтение учителем стихотворе
ния.
Выявление эмоционального от
ношения к прочитанному.
Работа над содержанием тек
ста. Перечитывание по закон
ченным логическим частям 
и анализ.
Выборочное чтение. Работа над 
характеристикой героя и его по
ступком. Определение автор
ского отношения к герою. 
Выявление идейной направлен
ности произведения

Подготовить вы
разительное чтение 
«Рассказа о не
известном герое» 
С. Я. Маршака

37 Ю. Яковлев. 
«Рыцарь Вася»

1. Развивать умение целостного 
восприятия произведения.
2. Выявить эмоциональное вос
приятие прослушанного.
3. Развивать умение составлять 
характеристику героя по внеш
нему виду и поступкам; соот
носить сказанное с описанием 
в тексте; определять авторское 
и свое отношение к герою.

Выразительное чтение рассказа 
учителем.
Обмен впечатлениями после 
прослушивания. Лексическая 
работа.
Перечитывание учащимися це
почкой I части произведения 
до происшествия на реке.
Выборочное чтение: определе
ние портрета, внешнего вида

Перечитать весь 
рассказ.
Составить харак
теристику героя по 
I части
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4. Развивать умение выбороч
ного, выразительного чтения, 
чтение по ролям.
5. Воспитывать желание совер
шать добрые дела и поступки

героя, его мечтаний, учеба 
в школе.
Составление характеристики 
героя

38 Ю. Яковлев. 
«Рыцарь Вася»

1. Продолжить изучение рас
сказа Ю. Яковлева «Рыцарь 
Вася».
2. Развивать умение составлять 
характеристику героя по внеш
нему виду и поступкам; соот
носить сказанное с описанием 
в тексте; определять авторское 
и свое отношение к герою.
3. Развивать умение соотносить 
название произведения с его со
держанием.
4. Развивать творческие спо
собности учащихся. Учить про
гнозировать дальнейшее собы
тие в произведении или менять 
его окончание.
5. Развивать умение выбороч
ного, выразительного чтения, 
чтение по ролям.
6. Развивать аналитические 
способности учащихся посред
ством анализа «Жемчужин на
родной мысли».
7. Воспитывать желание совер
шать добрые дела и поступки

Выразительное перечитывание 
II части произведения учащи
мися.
Оценка поведения героя в кри
тических обстоятельствах на ре
ке, на школьной линейке.
Продолжение составления ха
рактеристики героя. Выявление 
отношения автора к герою. 
Соотнесение иллюстраций 
и текста рассказа.
Изменение окончания расска
за (где торжествует справедли
вость). 
Чтение и анализ «Жемчужин 
народной мысли».
Обсуждение проблемных во
просов Добродея (рубрика «По
делимся мыслями»)

П о д г о т о в и т ь с я 
к выразительному 
чтению II части рас
сказа. 
Составить полную 
характеристику ге
роя.
Прочитать вопро
сы в рубрике «По
делимся мыслями» 
и продумать ответы

39 Л. Давыдычев. 
«Лелишна 
Охлопкова» 
(отрывок 
из повести 
«Лелишна 
из третьего 
подъезда»)

1. Выявить эмоциональное 
отношение к прочитанному, 
к главной героине.
2. Совершенствовать умение 
выборочного чтения для состав
ления характеристики героя.
3. Развивать умение анализи
ровать действия и поступки 
героев; определить отношение 
автора к героине; на основании 
этого составить характеристи
ку героини, используя соответ
ствующую лексику.
4. Учить размышлять над про
читанным; выявлять идейную 
направленность произведения.
5. Развивать творческие спо
собности учащихся; использо
вать словесное рисование.
6. Воспитывать трудолюбие, 
внимательное отношение к по
жилым людям

Чтение рассказа лучшим чте
цом класса (с предварительной 
подготовкой).
Обмен впечатлениями.
Перечитывание рассказа уча
щимися молча.
Аналитическая работа с тек
стом в сочетании с выборочным 
чтением.
Определение значения выраже
ния «мужественный характер».
Составление характеристики 
героини. Выражение оценочных 
суждений.
Словесное рисование.
Выявление идейной направлен
ности текста.
Составление рассказа о героине 
по плану (см. учебное пособие)

Перечитать рассказ. 
Подготовить его 
подробный пересказ

40 Л. Давыдычев. 
«Виктор Мокро
усов» (отрывок 
из повести «Ле
лишна из третье
го подъезда»)

1. Выявить эмоциональное вос
приятие учащимися рассказа.
2. Развивать умение анализиро
вать эмоциональное состояние 
героя; сравнивать, соотносить 
внешнее состояние героя с его 
внутренним состоянием; со

Чтение учителем рассказа.
Выявление эмоционального от
ношения.
Перечитывание рассказа уча
щимися цепочкой.
Ответы на вопросы по тексту.
Выборочное чтение.

Перечитать рассказ.
П о д г о т о в и т ь с я 
к подробному пере
сказу.
Вспомнить прочи
танные рассказы 
Е. Пермяка
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ставлять характеристику героя.
3. Развивать умение вырази
тельного, ролевого чтения.
4. Формировать умение под
робного пересказа произве
дения с заменой прямой речи 
косвенной.
5. Учить размышлять над про
читанным, выявлять идейную 
направленность произведения.
6. Воспитывать смелость, от
ветственность за свои поступки

Ролевое чтение.
Анализ прочитанного.
Составление характеристики 
героя с использованием отрыв
ков из текста

41 Е. Пермяк. 
«Мама и мы»

1. Активизировать интерес уча
щихся к творчеству писателя 
Е. Пермяка.
2. Развивать умение вниматель
ного слушания.
3. Выявить эмоциональный от
клик учащихся на прослушан
ное произведение.
4. Совершенствовать умение 
воспроизведения текста путем 
ответов на вопросы и выбороч
ного чтения.
5. Развивать умение делить 
текст на части и озаглавливать 
их.
6. Развивать умение критиче
ского отношения к себе и своим 
поступкам.
7. Воспитывать любовь и неж
ное отношение к матери; ответ
ственность за свои поступки

Краткий пересказ прочитанных 
учащимися рассказов Е. Пер
мяка.
Чтение рассказа учителем.
Выявление эмоционального от
ношения к прослушанному.
Перечитывание текста учащи
мися молча.
Ответы на вопросы по воспро
изведению текста.
Анализ поступков героев

Перечитать рассказ.
Разделить его на ча
сти. Каждую часть 
озаглавить.
Записать план в ли
тературную тетрадь

42 Е. Пермяк. 
«Мама и мы»

1. Продолжить изучение рас
сказа Е. Пермяка «Мама и мы».
2. Совершенствовать умение 
воспроизведения текста путем 
ответов на вопросы и выбороч
ного чтения.
3. Развивать умение соотносить 
текст произведения с иллю
страцией к нему.
4. Учить коллективному обсуж
дению проблемных вопросов.
5. Развивать умение критиче
ского отношения к себе и своим 
поступкам.
6. Воспитывать любовь и неж
ное отношение к матери; ответ
ственность за свои поступки

Обсуждение заглавий частей 
текста.
Коллективное обсуждение про
блемных вопросов произведе
ния.
Соотнесение текста и иллю
страции к нему.
Выборочное чтение.
Чтение вопросов Добродея 
из рубрики «Поделимся мыс
лями» и поиск ответов на них

Подготовить к пере
сказу вторую часть 
рассказа («Осво
бождение из снеж
ного плена»)

43 С. Топелиус. 
«Солнечный 
Луч в ноябре»

1. Познакомить с творчеством 
финского писателя С. Топели
уса, вызвать интерес к его про
изведениям.
2. Развивать умение длитель
ного внимательного слушания.
3. Формировать умение анали
зировать текст, выявлять идей
ную направленность сказки, 
художественное своеобразие 
пейзажных картин.
4. Развивать чувство художе

Чтение учащимися вступитель
ного слова Знатока о писателе 
С. Топелиусе. Рассматривание 
портрета.
Сообщение учителя о творче
стве С. Топелиуса.
Выразительное чтение учите
лем сказки «Солнечный Луч 
в ноябре».
Выявление эмоционального от
клика учащихся на прослушан
ное произведение.

Перечитать сказку.
Подготовиться к ее 
подробному пере
сказу по составлен
ному плану
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ственного слова, обращая вни
мание на поэтические приемы: 
сравнения, эпитеты, одушевле
ние природы.
5. Развивать умение делить 
текст на части и составлять 
план.
6. Закреплять умение выбороч
ного, выразительного чтения.
7. Закреплять умение переска
зывать текст по плану, делать 
словесные рисунки.
8. Формировать желание де
лать добрые поступки и совер
шать добрые дела.
9. Воспитывать чувство опти
мизма и гуманизма

Чтение учащимися сказки це
почкой.
Выявление поэтических эпи
зодов, изображающих природу. 
Выборочное чтение.
Выявление нравственного по
тенциала сказки. Актуализа ция 
действий главного героя.
Коллективное составление 
плана сказки (запись в тетрадь 
по литературному чтению).
Составление словесных рисун
ков к пунктам плана

44 Внеклассное 
чтение.
Книги 
о ребятах
сверстниках 
(повести 
и рассказы)

1. Обобщить читательский 
опыт учащихся по отбору и чте
нию книг по теме за период их 
внеурочной самостоятельной 
деятельности.
2. Учить систематизировать чи
тательский материал для орга
низации выставки книг.
3. Обобщить читательский 
опыт учащихся по связи «пи
сатель — темы — книги».
4. Развивать умение предста
вить прочитанную книгу одно
классникам (автор, название, 
жанр, содержание, герои, иллю
страции, интересные эпизоды).
5. Формировать умение опре
делять тему следующего урока 
внеклассного чтения по пред
ставленным учителем книгам 
(«Книги Астрид Линдгрен для 
детей»).
6. Развивать привычку пользо
ваться всеми средствами реко
мендаций по самостоятельному 
чтению.
7. Воспитывать интерес к чте
нию

Составление выставки само
стоятельно прочитанных книг 
по теме урока.
Коллективное чтениерассма
тривание выставки. 
Анализ учителем книг, пред
ставленных учащимися на вы
ставке.
Представление учащимися про
читанной книги одноклассни
кам.
Свободная беседа по теме.
Определение темы следующе
го урока внеклассного чтения 
по книгам, представленным 
учителем.
Работа в литературной тетради

С а м о с т о я т е л ь н о 
выбрать в библио
теке книги по теме 
предстоящего чте
ния «Книги Астрид 
Линдгрен для де
тей».
Использовать при 
поиске открытый 
доступ к книжным 
полкам библиоте
ки, тематические 
вы ставки, электрон
ный каталог, Интер
нет.
Читать книги дома, 
приносить в класс 
для обмена между 
одноклассниками.
Подготовиться к те
матической выстав
ке книг.
Подготовиться 
к презентации про
читанной книги.
Рассматривать 
и читать детские 
журналы и газеты 
(в читальном зале 
библиотеки)

«ПО ОПУШКЕ ШЛА ВЕСНА, ВЕДРА С ДОЖДИКОМ НЕСЛА…» 
(поэтическая тетрадь) (2 ч)

45 Ф. Тютчев. 
«Зима недаром 
злится…»;
В. Жуковский. 
«Жаворонок»;
В. Степанов. 
«Чудеса»

1. Познакомить с новым под
разделом учебного пособия.
2. Учить рассматривать репро
дукцию картины; описывать 
словами увиденное и свое эмо
циональное состояние.
3. Развивать умение чувство
вать настроение поэтического 
произведения.
4. Учить наблюдать за поэти
ческим словом, видеть за ним 
картины, чувствовать живопис
ность и зримость образов пей
зажной лирики.

 Введение в подраздел учебного 
пособия.
Определение названия. 
Рассматривание репродукции; 
описание словами увиденного.
Анализ образов и красок.
Чтение учителем стихотворе
ния Ф. Тютчева «Зима недаром 
злится…».
Определение настроения сти
хотворения.
Работа над изобразительными 
средствами (одушевление об
разов, синонимы).

Перечитать стихот
ворения.
Выучить наизусть 
3 строфы из сти
хотворения Ф. Тют
чева «Зима недаром 
злится…»
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5. Расширять лексический сло
варь учащихся путем подбора 
синонимов к словам и выраже
ниям.
6. Развивать навык выразитель
ного чтения (тон, темп, ударные 
слова, длина паузы, интонация).
7. Воспитывать эстетический 
вкус, умение наслаждаться 
чтением художественного про
изведения

Словесное рисование.
Выразительное чтение стихо
творения учащимися. Опреде
ление правильности вырази
тельного чтения.
Самостоятельное чтение уча
щимися молча стихотворения 
В. Жуковского «Жаворонок» 
(одна половина класса), В. Сте
панова «Чудеса» (вторая по
ловина класса). Определение 
правильности выразительного 
чтения.
Выявление настроения произ
ведений. Анализ. Словесное 
рисование.
Сравнение стихотворений 
Ф. Тютчева и В. Жуковского 
(изображенные картины, на
строение, используемые поэта
ми краски и приемы изображе
ния)

46 Б. Заходер. 
«Сморчки»

1. Продолжить знакомство 
с поэтическим жанром — сю
жетным стихотворением.
2. Формировать умение эмоцио
нально откликаться на прочи
танное.
3. Закреплять умение вырази
тельного, выборочного, ролево
го чтения.
4. Учить оценивать выразитель
ное чтение одноклассников.
5. Развивать умение анализа 
сюжетного стихотворения.
6. Учить выделять из текста 
эмоциональнооценочные сло
ва и осмысливать их функцио
нальное назначение.
7. Закреплять умение составле
ния характеристики героя с ис
пользованием текста.
8. Развивать умение высказы
вать личные впечатления в кол
лективной беседе.
9. Воспитывать дружеское от
ношение в семье

Чтение стихотворения учите
лем.
Выявление эмоциональнооце
ночного отношения учащихся.
Чтение стихотворения учащи
мися цепочкой.
Анализ стихотворения.
Определение выразительности 
чтения в диалогах.
Выразительное ролевое чтение 
учащимися стихотворения.
Составление характеристики 
героя (деда).
Обмен впечатлениями о весен
нем и осеннем сборе грибов.
Выполнение задания лите
ратурной игры «Разложи по 
книжным полочкам» (стихо
творения об осени, зиме, весне) 
в электронном пособии (для 
тех, у кого есть мобильное при
ложение для чтения QRкода)

Перечитать стихо
творение.
Подготовиться к его 
выразительному 
чтению.
Выполнить зада
ние литературной 
игры «Разложи по 
книжным полоч
кам» (стихотворе
ния об осени, зиме, 
весне), размещен
ной в электрон
ном пособии «На
бор литературных 
игрупражнений 
(2—4 кл.)» (для тех, 
у кого нет мобильно
го приложения для 
чтения QRкода). 
Адрес доступа к игре 
указан в учебном по
собии

47 Проверьте себя.
Обобщающий 
урок

1. Закреплять знания о про
читанных произведениях и их 
авторах.
2. Развивать умение обобщать, 
анализировать, доказательно 
высказывать свою точку зре
ния, используя материал учеб
ного пособия и свой жизненный 
опыт.
3. Вызвать желание делать до
брые дела для семьи и людям 
из своего окружения.
4. Обогащать словарный запас 
учащихся посредством введе

Работа по страничке учебного 
пособия «Проверьте себя».
Закрепление знаний учащихся 
по теме (рубрики «Вспомните», 
«Угадайте произведение и его 
героев»).
Рассказы учащихся о своих до
брых делах и планах.
Работа с пословицами и пого
ворками по теме «Кто больше 
знает пословиц и поговорок?».
Устное написание письма полю
бившемуся герою.  
Сочинение сказки.

Работа в литератур
ной тетради.
Выполнить задание 
литературной игры: 
собрать пазл «Кто 
автор?», размещен
ной в электрон
ном пособии «На
бор литературных 
игрупражнений 
(2—4 кл.)» (для тех, 
у кого нет мобиль
ного приложения 
для чтения QRко
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ния в лексику крылатых слов 
и выражений.
5. Развивать творческие спо
собности учащихся, фантазию, 
умение логически мыслить 
и прогнозировать события 
в придуманном произведении, 
зная его героев

Выполнение задания литера
турной игры: собрать пазл «Кто 
автор?» в электронном пособии 
(для тех, у кого есть мобильное 
приложение для чтения QR
кода).
Возможно выполнение одного 
из вариантов тестовой работы 
по данному разделу учебного 
пособия из контрольнодиа
гностических материалов по ли
тературному чтению «Темати
ческий и итоговый контроль, 
4 класс» (издво «Пачатковая 
школа», 2018)

да). Адрес доступа 
к игре указан в учеб
ном пособии

ЧУДЕСА ПРИХОДЯТ НА РАССВЕТЕ
(11 ч, из них 1 ч — обобщение по разделу, 1 ч — внеклассное чтение)

48 Введение 
в раздел. 
Современная 
повесть-сказка.
Т. Крюкова. 
«Чудеса 
не понарошку» 
(глава 
«Сумасшедший 
день») 

1. Познакомить учащихся с но
вым разделом «Чудеса прихо
дят на рассвете».
2. Познакомить с творчеством 
писательницы Т. Крюковой.
3. Формировать представление 
о повестисказке как литератур
ном жанре.
4. Совершенствовать умения 
выборочного чтения для под
тверждения своих мыслей; ро
левого чтения, словесного ри
сования.
5. Развивать устную речь уча
щихся.
6. Формировать читательский 
интерес к чтению произведений 
большого формата
 

Введение в раздел учебного по
собия. Рассматривание содер
жания раздела, иллюстраций. 
Определение значения его на
звания. Прогнозирование со
держания чтения по названию 
раздела и произведений в нем. 
Чтение учащимися диалога 
Знатока и Максима Книжника.
Чтение учителем вступительно
го слова Знатока о писательни
це Т. Крюковой. 
Комбинированное чтение (учи
тель — ученик) главы «Сума
сшедший день» из повести
сказки «Чудеса не понарошку».
Выявление первичного эмоцио
нального восприятия.
Анализ произведения по вопро
сам к тексту методического ап
парата учебного пособия.
Выборочное чтение

Перечитать вступи
тельное слово Зна
тока о писательнице 
Т. Крюковой.
Подготовить вы
разительное чтение 
главы «Сумасшед
ший день»

49 Повесть-сказка.
Т. Крюкова. 
«Чудеса 
не понарошку» 
(глава 
«“Могистр” 
чароделия»)

1. Продолжить знакомство 
с повестьюсказкой Т. Крюко
вой «Чудеса не понарошку».
2. Формировать представление 
о повестисказке как литератур
ном жанре.
3. Совершенствовать умения 
выборочного чтения для под
тверждения своих мыслей; ро
левого чтения, словесного ри
сования.
4. Развивать фантазию и твор
ческие способности учащихся.
5. Формировать читательский 
интерес к чтению крупнообъем
ных произведений

Чтение главы «“Могистр” чаро
делия» учителем, затем учащи
мися вслух.
Нахождение ответов на вопро
сы с помощью выборочного 
чтения.
Словесное рисование.
Фантазирование (по заданию 
к тексту учебного пособия).
Коллективное сочинение рас
сказа «Митя в Великоигрании»

Перечитать главу 
«“Могистр” чароде
лия».
Продолжить со
чинение рассказа 
«Митя в Велико
игрании»

50 Современная 
повесть-сказка.
А. Усачев. 
«Чудеса 
в Дедморозовке» 

1. Продолжить знакомство 
с творчеством А. Усачева, на
чатое во 2 классе.
2. Формировать представление 
о повестисказке.

Беседа о творчестве писателя 
А. Усачева.
Чтение учителем главы «Лет
няя спячка».
Выявление первичного эмоцио 

Перечитать главу.
С помощью Интер
нета или библио
теки найти инфор
мацию «Когда был
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(глава «Летняя 
спячка»)

3. Учить слушанию больших 
текстов.
4. Выявить главных и второ
степенных персонажей произ
ведения.
5. Соотносить реальность 
и фантазию в произведении.
6. Совершенствовать чтение 
учащихся (цепочкой, по ролям, 
выборочное, выразительное).
7. Развивать интерес к чтению 
повестейсказок

нального восприятия.
Чтение главы учащимися це
почкой по логическим частям. 
Анализ произведения по во
просам к тексту методического 
аппарата учебного пособия.
Фантазирование (по заданию 
к тексту учебного пособия).
Подготовка и рассказы детей 
на тему «Как фантастика ста
новится реальностью» (по мо
тивам прочитанной главы).
Ролевое чтение смысловой ча
сти (по выбору учителя)

изобретен первый 
холодильник»

51 Повесть-сказка.
С. Лагерлеф. 
«Чудесное 
путешествие 
Нильса 
с дикими 
гусями» (глава 
«Волшебная 
дудочка»)

1. Познакомить с творческой 
биографией С. Лагерлеф.
2. Продолжить формирование 
представлений учащихся о по
вестисказке.
3. Развивать читательские уме
ния оценивать поступок героя, 
выражать к нему свое отноше
ние; представлять в воображе
нии картину и рассказывать 
о ней.
4. Закреплять умение выбороч
ного чтения.
5. Развивать речь учащихся, 
обогащать их словарный запас

Знакомство с творчеством 
С. Лагерлеф.
Чтение учащимися вступитель
ного слова Знатока о писатель
нице С. Лагерлеф. Рассматри
вание портрета в учебном по
собии. 
Чтение учителем главы «Вол
шебная дудочка» из повести
сказки «Чудесное путешествие 
Нильса с дикими гусями».
Обмен первичными впечатле
ниями после прослушивания.
Чтение однойдвух частей гла
вы учащимися вслух цепочкой 
с последующим анализом тек
ста.
Воспроизведение текста путем 
ответов на вопросы и выбороч
ного чтения.
Словесное рисование эпизодов.
Соотнесение иллюстрации 
с соответствующим отрывком 
текста

Прочитать всю гла
ву, запомнить ее со
держание, ориенти
роваться в тексте. 
Выделить из текста 
первой части описа
ние полчища крыс. 
Подготовить пере
сказ этого отрывка 
близко к тексту

52 Повесть-сказка.
С. Лагерлеф. 
«Чудесное 
путешествие 
Нильса 
с дикими 
гусями» (глава 
«Волшебная 
дудочка»)

1. Продолжить работу над про
изведением.
2. Развивать читательские уме
ния оценивать поступок героя, 
составлять его характеристику, 
выражать к нему свое отноше
ние; представлять в воображе
нии картину и рассказывать 
о ней.
3. Совершенствовать умение 
выразительного чтения проза
ического текста.
4. Развивать речь, творческое 
воображение учащихся

Выразительное чтение учащи
мися второй части главы пове
стисказки.
Беседа по содержанию в соче
тании с выборочным чтением.
Выделение из текста второй 
части ярких эпизодов (крысы 
грызут пшеничные зерна, кры
сы бегут на звук дудочки). Сло
весное рисование эпизодов.
Пересказ второй части главы  
по предложенному учителем 
плану (запись на доске).
Чтение последней части главы. 
Выявление отношения персона
жей повести к Нильсу.
Составление характеристики 
героя. Выражение личностного 
отношения к герою.
Подготовка к выполнению твор
ческого задания: составление 
сценария мультфильма (опре
деление кадров, из которых 
он будет состоять, и их после
довательности, подбор из текста 
подписей к каждому кадру)

Продолжить работу, 
начатую в классе, 
по составлению сце
нария мультфильма.
По желанию прочи
тать всю книгу «Чу
десное путешествие 
Нильса с дикими 
гусями»
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53 Повесть-сказка.
А. Линдгрен. 
«Пеппи 
Длинныйчулок» 
(глава «Как 
Пеппи спасает 
двух малышей»)

1. Познакомить с творческой 
биографией шведской писа
тельницы А. Линдгрен.
2. Совершенствовать навыки 
чтения и краткого пересказа 
текста.
3. Находить в тексте сущест
венные детали для составления 
характеристики героя.
4. Делить текст на части, оза
главливать их.
5. Развивать образное мышле
ние и творческое воображение 
учащихся

Знакомство с личностью писа
тельницы А. Линдгрен. Работа 
с выставкой ее книг. 
Чтение учителем вступитель
ного слова Знатока о писатель
нице А. Линдгрен. Рассматри
вание портрета в учебном по
собии. Перечитывание текста 
Знатока учащимися. Ответы 
на вопросы к тексту.
Чтение учителем главы из по
вестисказки «Пеппи Длинный
чулок». Выявление первичных 
эмоциональных впечатлений. 
Деление произведения на ча
сти, озаглавливание частей. 
Подготовка краткого пересказа 
по плану

Перечитать всту
пительное слово 
Знатока о писатель
нице, дополнить но
выми сведениями 
из энциклопедии 
или предисловий 
к ее книгам.
Прочитать первую 
и вторую части по
вестисказки. На
учиться кратко пе
ресказывать

54 Повестьсказка.
А. Линдгрен. 
«Пеппи 
Длинныйчулок» 
(глава «Как 
Пеппи спасает 
двух малышей»)

1. Продолжить работу над про
изведением.
2. Развивать читательские уме
ния составлять характеристику 
героя, давать оценку его дей
ствиям.
3. Совершенствовать умение 
пересказывать текст.
4. Расширять словарный запас, 
развивать речь учащихся.
5. Активизировать фантазию, 
творчество учащихся.
6. Воспитывать позитивное от
ношение к жизни

Чтение вслух смысловой части 
«Пожар бушевал». Обмен впе
чатлениями. Обсуждение про
читанного по вопросам к тексту 
учебного пособия. Составление 
характеристики Пеппи. Выбо
рочное чтение. Словесное ри
сование.
Пересказ с опорой на текст. 
Творческая работа: «Что про
изойдет с Пеппи дальше?»

Продолжить рабо
ту по составлению 
х а р а к т е р и с т и к и 
Пеппи. Отобрать 
в тексте материал 
для подтверждения 
характерных черт 
Пеппи.
По желанию про
читать всю повесть
сказку А. Линдгрен 
«Пеппи Длинный
чулок».

55 Современная 
повесть-сказка.
Л. Бессон. 
«Артур 
и минипуты» 
(глава из книги)

1. Познакомить с творческой 
биографией французского пи
сателя Л. Бессона.
2. Развивать интерес к чтению 
крупнообъемных произведе
ний.
3. Совершенствовать навыки 
выборочного чтения и словес
ного рисования.
4. Развивать читательское уме
ние составлять характеристику 
героя по его поступкам, диало
гам с действующими лицами, 
размышлениями, психологиче
скому состоянию, отношению 
автора к герою.
5. Определять идейный смысл 
повестисказки.
6. Воспитывать бережное от
ношение к окружающей среде

Чтение учителем вступитель
ного слова Знатока о писателе 
Л. Бессоне. Рассматривание 
портрета в учебном пособии. 
Перечитывание текста Знатока 
учащимися.
Свободная беседа о творчестве 
Л. Бессона и его книгах.
Чтение учителем всей главы 
из повестисказки. 
Обмен первичными впечатле
ниями после прослушивания 
(по вопросу 1 к тексту).
Просмотровое чтение первых 
двух частей учащимися.
Определение героев, места дей
ствия. 
Словесное рисование портре
та бабушки Артура с помощью 
текста.
Подготовка краткого пересказа 
первой и второй частей

Перечитать первую 
и вторую части гла
вы. 
Научиться переска
зывать их кратко

56 Современная 
повесть-сказка.
Л. Бессон. 
«Артур 
и минипуты» 
(глава из книги)

1. Продолжить знакомство 
с повестьюсказкой Л. Бессона 
«Артур и минипуты».
2. Развивать читательское уме
ние составлять характеристику 
героя по его поступкам, диало
гам с действующими лицами, 
размышлениями, психологиче 

Чтение учащимися вслух тре
тьей и четвертой частей пове
стисказки.
Анализ текста по вопросам ме
тодического аппарата учебного 
пособия.
Поиск и нахождение эпизодов, 
характеризующих внутреннее 

Перечитать третью 
и четвертую части 
главы. 
Подумать, можно ли 
Артура назвать фан
тазером.
По желанию взять 
в библиотеке книгу
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скому состоянию, авторскому 
отношению к герою.
3. Совершенствовать навыки 
выборочного чтения и словес
ного рисования.
4. Определять идейный смысл 
повестисказки.
5. Воспитывать бережное от
ношение к окружающей среде

состояние героев.
Чтение по ролям диалога ба
бушки и Артура.
Выявление смысла действий 
героя. Составление характери
стики Артура

Л. Бессона «Артур 
и минипуты» и про
читать ее до конца

57 Внеклассное 
чтение.
Книги  
А. Линдгрен  
для детей

1. Обобщить читательский 
опыт учащихся по отбору и чте
нию книг А. Линдгрен за период 
их внеурочной самостоятель
ной деятельности. 
2. Закреплять умения само
стоятельного выбора и чтения 
книг.
3. Развивать умение представ
лять прочитанную книгу одно
классникам.
4. Формировать интерес к са
мостоятельному чтению книг

Составление выставки само
стоятельно прочитанных книг 
А. Линдгрен.
Коллективное чтениерассма
тривание выставки и отбор книг 
для обсуждения.
Представление прочитанной 
книги одноклассникам (назва
ние, содержание, иллюстрации, 
герои, выборочное чтение инте
ресных эпизодов).
Чтение учителем вслух нового 
произведения и обмен впечат
лениями после прослушивания. 
Определение темы следующе
го урока внеклассного чтения 
по книгам, представленным 
учителем. 
Знакомство с рекомендатель
ным списком. 
Разъяснения учителя по само
стоятельному выбору книги 
и работе с ней во внеурочное 
время

Самостоятельно вы
брать в библиотеке 
книги по предсто
ящей теме чтения 
«Познаем мир» (на
учнохудожествен
ные, научнопозна
вательные и спра
вочные книги для 
любознательных).
Использовать при 
поиске открытый 
доступ к книжным 
полкам библиоте
ки, тематические  
выставки, электрон
ный каталог, Интер
нет.
Читать книги дома, 
приносить в класс 
для обмена между 
одноклассниками.
Подготовиться к те
матической выстав
ке книг.
П о д г о т о в и т ь с я 
к презентации про
читанной книги

58 Проверьте себя.
Обобщающий 
урок

1. Обобщить и закрепить зна
ния учащихся по разделу «Чу
деса приходят на рассвете». 
2. Закрепить читательские 
представления учащихся об 
особенностях повестисказки.
3. Обучать свободному выска
зыванию о писателях и их твор
честве.
4. Развивать интерес к твор
честву писателей, с произве
дениями которых встречались 
в разделе.
5. Развивать творческие спо
собности, фантазию, речь уча
щихся.
6. Воспитывать коммуника
бельность, умение работать 
коллективно

Работа по страничке учебного 
пособия «Проверьте себя». 
Обобщение и закрепление зна
ний по рубрикам: «Вспомните», 
«Подумайте», «Порассуждайте», 
«Пофантазируйте» с помощью 
выполнения заданий и ответов 
на вопросы. Воспроизведение 
прочитанных в разделе произ
ведений, пересказывание инте
ресных эпизодов.
Возможно выполнение одного 
из вариантов тестовой работы 
по данному разделу учебного 
пособия из контрольнодиа
гностических материалов по ли
тературному чтению «Темати
ческий и итоговый контроль, 
4 класс» (издво «Пачатковая 
школа», 2018)

Работа в литератур
ной тетради.
Подготовка к уроку 
внеклассного чте
ния
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СТО ТЫСЯЧ «ПОЧЕМУ» ЖИВУТ НА БЕЛОМ СВЕТЕ
(7 ч, из них 1 ч — обобщение по разделу, 1 ч — внеклассное чтение)

59 Введение 
в раздел. 
Научно-
познавательная 
литература.
П. Клушанцев. 
«О чем 
рассказал 
телескоп» 
(рассказы 
«Где Земля 
кончается?»,
 «Из чего 
сделаны Солнце 
и Луна?»)

1. Познакомить с новым разде
лом учебного пособия.
2. Формировать литературные 
представления учащихся о на
учнопознавательной литера
туре.
3. Развивать читательские уме
ния определять общее содержа
ние, извлекать из текста точ
ные сведения; устанавливать 
причинноследственные связи; 
сравнивать объекты; выражать 
отношение к содержанию тек
ста.
4. Развивать мыслительные 
операции сравнения, анализа 
и синтеза.
5. Формировать любознатель
ность как свойство личности

Знакомство с новым разде
лом учебного пособия: чтение 
по оглавлению содержания 
раздела, рассматривание иллю
страций. Рассуждения учащих
ся о смысле названия раздела. 
Чтение учащимися диалога 
Знатока и Максима Книжника 
о значении знаний для чело
века. 
Чтение и толкование главных 
слов раздела: знания, любозна
тельность, открытия, научно
познавательная книга.
Демонстрация учителем фо
тографий Земли, сделанных  
с аэроплана (вертолета, беспи
лотника) и космической стан
ции с целью подготовки уча
щихся к восприятию рассказа. 
Их рассматривание и сравне
ние. Чтение рассказа «Где Зем
ля кончается?» учителем и от
веты детей на вопрос заглавия.
Чтение рассказа учащимися 
вслух цепочкой по абзацам.
Углубленный анализ текста 
с помощью выборочного чтения 
(по вопросам методического ап
парата учебного пособия).
Вычитывание фактов, доказы
вающих форму земного шара.
Систематизация сведений 
о форме Земли с помощью схе
матического рисунка.
Рассматривание предметной 
картинки «Телескоп». Чтение 
пояснения слова в сноске.
Самостоятельное чтение уча
щимися рассказа «Из чего сде
ланы Солнце и Луна?».
Проверка восприятия общего 
содержания рассказа (о чем го
ворится?).
Выделение сведений (фактов) 
о Солнце и Луне, которые заин
тересовали и запомнились.
Выборочное чтение по зада
ниям методического аппарата 
учебного пособия (2—6).
Обобщение познавательных све
дений о Земле, Солнце и Луне.
Выражение отношения к содер
жанию рассказов

Перечитать расска
зы П. Клушанцева. 
Опираясь на содер
жание текстов, со
ставить небольшое 
сообщение о Земле, 
Солнце и Луне во
ображаемым людям 
из далекого про
шлого. 
Найти в детской 
энциклопедии или 
Интернете познава
тельную информа
цию об изобретате
ле телескопа Гали
лео Галилее. Под
готовить об этом 
короткое сообщение 
(по желанию уча
щихся)

60 Научно-
познавательная 
литература.
Е. Левитан. 
«Луна — внучка 
Солнышка»

1. Формировать литературные 
представления учащихся о на
учнопознавательной литера
туре.
2. Овладевать умением строить 
высказывания сравнительного

Вступительное слово учителя 
о писателе Е. Левитане и де
монстрация его познавательных 
книг для детей. 
Самостоятельное чтение уча
щимися рассказа «Жарко или

Перечитать рас
сказы Е. Левитана. 
Выполнить творче
ское задание к ним: 
продумать макет об
ложек книг «Жарко
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(рассказы 
«Жарко или 
холодно 
на Луне?», 
«Вот уж где 
легко стать 
чемпионом!»)

характера, устанавливать при
чинноследственные связи.
3. Развивать познавательный 
интерес учащихся

холодно на Луне?».
Выделение фактов о Луне, ко
торые удивили.
Изучающее чтение текста молча 
учащимися. 
Сравнение фактов, описанных 
в рассказе. Установление при
чинноследственных связей.
Ответы учащихся на вопрос за
главия.
Чтение вслух рассказа «Вот уж 
где легко стать чемпионом!» 
цепочкой по абзацам и выпол
нение заданий к тексту. 
Установление причиннослед
ственных связей.
Обобщение познавательных 
сведений о Луне.
Просмотровое чтение с целью 
подготовки пересказа текста

или холодно на Лу
не?» и «Вот уж где 
легко стать чемпио
ном!»

61 Научно-
познавательная 
литература.
И. Акимушкин. 
«Батискаф»

1. Накапливать представления 
учащихся о научнопознава
тельных произведениях.
2. Развивать читательские уме
ния определять общее содержа
ние, извлекать из текста факти
ческий материал; находить опи
сание предмета; устанавливать 
причинноследственные связи; 
составлять план текста.
3. Развивать творческие спо
собности учащихся.
4. Формировать любознатель
ность как свойство личности

Вступительное слово учителя 
об исследованиях морей и оке
анов.
Рассматривание иллюстрации 
«Батискаф». Чтение пояснения 
слова в сноске.
 Чтение рассказа И. Акимушки
на учителем. 
Проверка восприятия общего 
содержания (о чем этот рас
сказ?).
Чтение рассказа учащимися 
вслух по логическим частям.
Аналитическая работа с тек
стом в сочетании с выборочным 
чтением (по вопросам методи
ческого аппарата учебного по
собия).
Просмотровое чтение с целью 
деления текста на части и со
ставления его плана.
Вычитывание интересных фак
тов о жителях морских глубин 
(в логике плана текста).
Выражение отношения к содер
жанию рассказа

Перечитать рассказ 
И. Акимушкина.
Выполнить творче
ское задание к нему: 
представить себя 
журналистом, кото
рый берет интервью; 
составить вопросы 
к исследователю, 
который погружал
ся в морские глуби
ны на батискафе

62 Научно-
познавательная 
литература.
Е. Пермяк. 
«Сказ про 
газ» (глава 
«О принце 
в голубой 
короне»)

1. Накапливать представления 
учащихся о познавательной 
сказке.
2. Развивать читательские 
умения ориентироваться в со
держании и находить ответы 
на вопросы к тексту; извле
кать познавательные сведения 
из текста; определять харак
терные черты героев, выражать 
оценочные суждения о героях; 
определять главную мысль 
сказки.
3. Развивать интонационные 
умения выразительного чтения 
по ролям.

Вступительное слово учителя 
о писателе Е. Пермяке с опо
рой на знания учащихся. Де
монстрация его книг. 
Предварительная краткая бе
седа о видах топлива, которое 
добывают в нашей стране и Рос
сии.
Демонстрация предметной кар
тинки «Газовая плита работаю
щая» (с голубыми язычками 
в отверстиях круглой горелки).
Выразительное чтение позна
вательной сказки учителем. 
Высказывание первичного от
ношения к героям сказки.

Научиться вырази
тельно читать сказ
ку Е. Пермяка.
По желанию уча
щихся найти в би
блиотеке и про
читать полностью 
сказку Е. Пермяка 
«Сказ про газ»
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4. Развивать познавательный 
интерес учащихся

Чтение сказки учащимися 
вслух цепочкой.
Аналитическая работа с тек
стом в сочетании с выборочным 
чтением (по вопросам и зада
ниям методического аппарата 
учебного пособия).
Определение характерных черт 
героев сказки. Выражение оце
ночных суждений.
Толкование значения слов за-
знайство, самовлюбленность, 
спесивость с помощью словаря.
Рассуждения о главной мысли 
сказки (жить дружно, без за
висти и зазнайства, приносить 
пользу людям).
Просмотровое чтение сказки 
учащимися с установкой: вы
делить в сказке познавательные 
сведения.
Обобщение познавательных 
сведений сказки (о видах 
и свойствах топлива).
Чтение сказки по ролям с пред
варительной подготовкой к это
му виду деятельности

63 Научно-
познавательная 
литература.
М. Курячая. 
«Про медь 
и про гончара, 
который вечно 
все путал»

1. Накапливать представления 
учащихся о научнопознава
тельных произведениях.
2. Развивать читательские уме
ния определять общее содержа
ние, извлекать из текста факти
ческий материал; находить опи
сание предмета; устанавливать 
причинноследственные связи; 
осуществлять выборочный 
пересказ; выражать отношение 
к содержанию текста.
3. Развивать логическое мыш
ление, познавательный интерес 
учащихся.
4. Формировать любознатель
ность как свойство личности

Вступительная беседа о про
фессиях гончара и кузнеца, 
о материалах, с которыми они 
работают.
Демонстрация камня малахит 
или его предметной картинки 
и изделий из меди (проволока, 
монета, кувшин).
Выразительное чтение рассказа 
учителем. 
Проверка элементарноанали
тического восприятия рассказа 
(о чем или о ком говорится; ка
кие сведения, факты запомни
лись).
Изучающее чтение текста мол
ча учащимися. 
Выборочное чтение по вопро
сам и заданиям методическо
го аппарата учебного пособия 
(2—3, 6—8).
Установление причиннослед
ственных связей (4, 7, 9).
Просмотровое чтение с целью 
подготовки выборочного пере
сказа текста об эксперименте 
и открытии находчивого еги
петского гончара.
Обобщение познавательных 
сведений рассказа (о свойствах 
камней и металла, научных от
крытиях).
Обсуждение в парах вопроса 
об артефактах, которые свя
зывают современных людей

Подготовить вы
разительное чтение 
рассказа.
По желанию уча
щихся нарисовать 
(словесно, каран
дашами, красками) 
иллюстрацию к од
ному из эпизодов 
рассказа
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с древними египетскими масте
рами (задание к тексту).
Выражение отношения к содер
жанию рассказа

64 Внеклассное 
чтение.
«Познаем 
мир» (научно
художественные, 
научно
познавательные 
и справочные 
книги для 
любознатель
ных)

1. Обобщить читательский 
опыт учащихся по отбору и чте
нию книг по теме «Познаем 
мир» за период их внеурочной 
самостоятельной деятельности. 
2. Систематизировать чита
тельский материал для органи
зации тематической выставки 
книг по теме урока (книги на
учнохудожественные, научно
познавательные, справочные).
3. Закреплять умения самосто
ятельного выбора и чтения книг 
(с ориентацией на титульный 
лист, содержание, предисловие, 
аннотацию).
4. Формировать интерес уча
щихся к чтению научнопозна
вательной и справочной лите
ратуры.
5. Формировать умение обра
щаться к справочной литерату
ре с целью получения и отбора 
нужной информации к уроку, 
выступлению.
6. Развивать у детей привычку 
пользоваться услугами библи
отеки

Составление выставки само
стоятельно прочитанных книг 
по теме «Познаем мир». Кол
лективное чтениерассматри
вание книг.
Анализ учителем книг, пред
ставленных учащимися на вы
ставке. Отбор и систематиза
ция.
Представление прочитанной 
книги одноклассникам (назва
ние, иллюстрации, содержание, 
понравившееся произведение: 
интересные факты, сведения, 
открытия, выборочное чтение 
вслух).
Чтение учителем вслух нового 
произведения и обмен впечат
лениями после прослушивания. 
Определение темы следующе
го урока внеклассного чтения 
по книгам, представленным 
учителем. 
Знакомство с рекомендатель
ным списком. 
Разъяснения учителя по само
стоятельному выбору книги 
и работе с ней во внеурочное 
время

Выбрать в библио
теке книги по пред
стоящей теме чте
ния «Времена года 
в творчестве поэтов
классиков и поэтов
современников».
Использовать при 
поиске открытый 
доступ к книжным 
полкам библиоте
ки, тематические 
выставки, электрон
ный каталог, Интер
нет.
Читать книги дома, 
приносить в класс 
для обмена между 
одноклассниками.
Подготовиться к те
матической выстав
ке книг.
Р а с с м а т р и в а т ь 
и читать детские 
журналы и газеты 
(в читальном зале 
библиотеки).
Подготовка к обоб
щающему уроку 
по разделу «Сто 
тысяч “почему” жи
вут на белом све
те». Познакомиться 
со страничкой учеб
ного пособия «Про
верьте себя»

65 Проверьте себя.
Обобщающий 
урок

1. Обобщить литературные 
представления учащихся о на
учнопознавательных произве
дениях и их особенностях.
2. Систематизировать и обоб
щить читательские представ
ления учащихся о художествен
ных и научнопознавательных 
произведениях, раскрывающих 
читателю мир природы; об ав
торах, которые пишут познава
тельные произведения, о спра
вочной литературе

Обобщение и закрепление 
знаний по разделу «Сто тысяч 
“почему” живут на белом свете» 
с помощью вопросов и заданий 
странички учебного пособия 
«Проверьте себя». 
Выполнение заданий по  руб
рикам: «Вспомните», «Поду
майте и порассуждайте», «По
фантазируйте», «Придумайте».
Возможно выполнение одного 
из вариантов тестовой работы 
по данному разделу учебного 
пособия из контрольнодиа
гностических материалов по ли
тературному чтению «Темати
ческий и итоговый контроль, 
4 класс» (издво «Пачатковая 
школа», 2018)

Подготовка к уроку 
внеклассного чте
ния по теме «Време
на года в творчестве 
поэтовклассиков 
и поэтовсовремен
ников»
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«ЛЕТО — ЭТО ПРАЗДНИК, ПОЛНЫЙ СВЕТА…» (поэтическая тетрадь) 
 (3 ч, из них 1 ч — внеклассное чтение)

66 Я. Дягутите. 
«Лето»;
Ф. Тютчев. 
«В небе тают 
облака…»

1. Познакомить с пейзажной 
лирикой поэтовклассиков 
и поэтовсовременников.
2. Расширять литературные 
представления учащихся об 
особенностях стихотворного 
произведения, о художествен
ных средствах выразитель
ности. 
3. Развивать читательские 
умения определять эмоцио
нальное настроение стихотво
рения; представлять в вообра
жении картины и рассказывать 
об этом; находить эпитеты 
и слова, с помощью которых 
поэт одушевляет природу; опре
делять авторское и выражать 
свое отношение к поэтическим 
картинам стихотворения; срав
нивать стихотворения по на
строению и отношению к изо
браженному.
4. Развивать интонационные 
умения выразительного чтения 
стихотворения.
5. Учить чувствовать красоту 
поэтического слова.
6. Обогащать лексику учащих
ся образными словами и выра
жениями

Знакомство с поэтической те
традью: чтение ее названия, 
просмотровое чтение заголов
ков стихотворений, фамилий 
авторов, определение темы 
творчества поэтов. 
Выразительное чтение учите
лем стихотворения Я. Дягутите 
«Лето» и определение его обще
го эмоционального настроения.
Словесное описание картин, ко
торые представились во время 
слушания.
Чтение всего стихотворения 
учащимися вслух. 
Чтение стихотворения по стро
фам (целостным частям) и ана
лиз поэтических картин. 
Акцентное вычитывание слов, 
помогающих поэтессе «ожи
вить» рожь, цветы, тучку, солн
це, лето в стихотворении.
Акцентное вычитывание эпите
тов, помогающих живо предста
вить ромашки, незабудки, лето, 
почувствовать отношение к ним 
автора. 
Определение авторского отно
шения к природе.
Воссоздание поэтических кар
тин путем словесного рисова
ния.
Подготовка к выразительному 
чтению стихотворения (опре
деление задачи выразительного 
чтения, места пауз в тексте, тона 
чтения, силы голоса).
Выразительное чтение стихо
творения учащимися с обсуж
дением качества прочтения.
Чтение стихотворения Ф. Тют
чева учителем. Обмен впечат
лениями после прослушивания.
Самостоятельное чтение сти
хотворения учащимися с зада
нием: представить себя рядом 
с поэтом, назвать, какие карти
ны лета наблюдает поэт.
Чтение стихотворения учащи
мися вслух и анализ поэтиче
ских картин (по вопросам к тек
сту стихотворения).
Подбор заголовков к стихотво
рению.
Выразительное чтение стихо
творения учащимися.
Сравнение двух стихотворений: 
выявление сходства тематиче
ского, а также в передаче на
строения и отношения к летней 
поре года

Научиться вырази
тельно читать сти
хотворение Я. Дя
гутите «Лето».
По желанию уча
щихся нарисовать 
(словесно, каран
дашами, красками) 
иллюстрацию к од
ному из стихотворе
ний (на выбор)
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67 В. Жуковский. 
«Летний вечер»;
А. Усачев. «Что 
такое лето?»

1. Расширять литературные 
представления учащихся об 
особенностях стихотворного 
произведения, о художествен
ных средствах выразительно
сти. 
2. Развивать читательские 
умения определять эмоцио
нальное настроение стихотво
рения; представлять в вообра
жении картины и рассказывать 
об этом; находить эпитеты 
и слова, с помощью которых 
поэт одушевляет природу; опре
делять авторское и выражать 
свое отношение к поэтическим 
картинам стихотворения; срав
нивать стихотворения по на
строению и отношению к изо
браженному.
3. Развивать интонационные 
умения выразительного чтения 
стихотворения.
4. Обогащать лексику учащих
ся образными словами и выра
жениями.
5. Воспитывать любовь к по
этическому слову

Выразительное чтение учите
лем стихотворения В. Жуков
ского «Летний вечер» и опре
деление его эмоционального 
настроения. Обмен впечатле
ниями после прослушивания.
Изучающее чтение стихотворе
ния учащимися молча.
Чтение стихотворения учащи
мися вслух по частям. Анализ 
образного содержания (по во
просам к тексту стихотворе
ния).
Словарная работа (лик, благо-
словлять). Подбор синонимов 
к словам утомиться, погасить 
(луч), задернуть (лик), покой. 
Сопоставление слов.
Поиск слов и выражений, созда
ющих живой образ солнца.
Словесное иллюстрирование 
содержания стихотворения (ра
бота в парах). 
Подготовка к выразительному 
чтению стихотворения (опре
деление задачи выразительного 
чтения, места пауз в тексте, тона 
чтения, силы голоса).
Выразительное чтение стихо
творения учащимися с обсуж
дением качества прочтения.
Коллективное заучивание наи
зусть стихотворения В. Жу
ковского по опорным словам. 
Выделение опорных слов: уто-
миться, погасить луч, задер-
нуть лик, уйти на покой, долог 
путь, везде ж работа, согрей, 
свету дай, благословляй.
Выразительное чтение учите
лем стихотворения А. Усачева 
«Что такое лето?» и определе
ние его эмоционального настро
ения. 
Чтение стихотворения учащи
мися вслух и анализ его образ
ного содержания.
Чтение стихотворения по ро
лям с предварительной подго
товкой к этому виду деятель
ности (задание 6).
Сравнение двух стихотворений: 
выявление различий в передаче 
настроения. 
Выполнение задания литера
турной игры «Узнайте нас» 
в электронном пособии (для 
тех, у кого есть мобильное при
ложение для чтения QRкода)

Выучить наизусть 
с т и х о т в о р е н и е 
В. Жуковского «Лет 
 ний вечер».
Выполнить задание 
литературной игры 
«Узнайте нас» (авто
ры стихотворений), 
размещенной в элек
тронном пособии 
«Набор литератур
ных игрупражнений 
(2—4 кл.)» (для тех, 
у кого нет мобильно
го приложения для 
чтения QRкода). 
Адрес доступа к игре 
указан в учебном по
собии
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68 Контрольная 
проверка 
сформирован
ности 
читательских 
умений 
учащихся.
Итоговый 
контроль

Осуществить контрольную про
верку сформированности чита
тельских умений и литератур
ных представлений учащихся, 
зафиксированных в разделе 
программы по литературному 
чтению «Основные требования 
к результатам учебной деятель
ности учащихся 4 класса»

Контрольная проверка сфор
мированности читательских 
умений и литературных пред
ставлений учащихся.
Выполнение одного из вариан
тов итоговых тестов по литера
турному чтению, размещенных 
в комплекте контрольнодиа
гностических материалов «Те
матический и итоговый кон
троль, 4 класс» (издво «Пачат
ковая школа»)

Рассматривать и чи
тать детские журна
лы и газеты, име
ющиеся в фондах 
читальных залов 
библиотек 

69 Контрольная 
проверка навыка 
чтения вслух

Осуществить контрольную 
проверку навыка чтения вслух 
учащихся

Контрольная проверка навыка 
чтения вслух учащихся.
Процедуру проверки можно 
организовать по одному из тек
стов, предложенных в пособии 
для учителей «Литературное 
чтение: контроль навыка чтения 
и читательских умений учащих
ся: 4 класс» (серия «Контроль
ноизмерительные материалы», 
издво «Аверсэв»)

Подготовка к уроку 
внеклассного чте
ния

70 Внеклассное 
чтение.
1. Времена года 
в творчестве 
поэтов
классиков 
и поэтов
современников.
2. Читаем летом

1. Обобщить читательский 
опыт учащихся по отбору и чте
нию книг по теме «Времена года 
в творчестве поэтовклассиков 
и поэтовсовременников» за пе
риод их внеурочной самостоя
тельной деятельности. 
2. Систематизировать чита
тельский материал для органи
зации тематической выставки 
книг по теме урока (книги по
этовклассиков и поэтовсовре
менников).
3. Закреплять умения самосто
ятельного выбора и чтения книг 
разных поэтов.
4. Развивать умение представ
лять прочитанную книгу одно
классникам.
5. Формировать интерес уча
щихся к чтению поэзии.
6. Обсудить тематику книг для 
чтения летом.
7. Развивать у детей привычку 
пользоваться услугами библио
теки

Составление выставки само
стоятельно прочитанных книг 
по теме «Времена года в твор
честве поэтовклассиков и по
этовсовременников».
Коллективное чтениерассма
тривание книг.
Анализ учителем книг, пред
ставленных учащимися на вы
ставке. Отбор и систематиза
ция.
Представление прочитанной 
книги одноклассникам (назва
ние, иллюстрации, содержание, 
выразительное чтение понра
вившегося стихотворения). 
Выразительное чтение учите
лем подготовленного стихотво
рения и обмен впечатлениями 
после прослушивания. 
Рекомендации учителя о чте
нии книг в летний период 
(по рекомендательному списку, 
составленному в соответствии 
с учебной программой и сверен
ному с библиотекарем)

Систематическое 
чтение книг в лет
ний период по ре
комендательному 
списку. 
Перечитывание ин
тересных знакомых 
книг. 
Регулярное чтение 
детских журналов 
и газет (в читальном 
зале библиотеки).
Чтение новых книг 
в соответствии с лич
ными интересами
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Матэматыка
Агульная колькасць гадзін — 140

 Мураўёва, Г. Л. Матэматыка : вучэб. дапам. для 4 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай навучання : 
у 2 ч. / Г. Л. Мураўёва, М. А. Урбан. — Мiнск : Нац. ін-т адукацыі, 2018. [1]

№ 
урока 
і дата 

правя-
дзення

Тэма ўрока Мэта ўрока Характарыстыка асноўных відаў  
і спосабаў дзейнасці

Дамашняе 
заданне

(на выбар)

1 2 3 4 5

Частка 1 (65 г)

I чвэрць (33 г)

Паўтарэнне матэрыялу, вывучанага ў 3 класе (10 г)

1 Лікі ў межах 1000 Замацоўваць веданне пас
лядоўнасці і разраднага саставу 
лікаў у межах 1000.
Замацоўваць уменне выко
нваць вусныя вылічэнні, засна
ваныя на веданні паслядоўна
сці лікаў.
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Вызначэнне разраднага саставу лікаў 
у межах 1000.
Прадстаўленне ліку ў выглядзе сумы раз
радных складаемых.
Параўнанне лікаў.
Рашэнне задач на знаходжанне чацвёртага 
прапарцыянальнага спосабам знаходжан
ня пастаяннай велічыні.
Суаднясенне тэксту задачы і схемы.
[1] Ч. 1. С. 4—5 

С. 5, 
№ 1, 2

2 Вуснае складанне 
і адніманне лікаў 
у межах 1000

Замацоўваць уменне выко
нваць вуснае складанне і адні
манне лікаў у межах 1000.
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы на рух

Складанне і адніманне лікаў у межах 1000 
на аснове ведання паслядоўнасці лікаў і іх 
разраднага саставу, а таксама ў выпадках, 
заснаваных на вылічэннях у межах 100.
Складанне і адніманне лікавых значэнняў 
даўжыні.
Рашэнне задач на рух.
Складанне задачы па табліцы.
[1] Ч. 1. С. 6—7

С. 7, 
№ 1, 2

3 Вуснае множанне 
і дзяленне лікаў 
у межах 1000

Замацоўваць уменне выко
нваць вуснае множанне і дзяле
нне лікаў у межах 1000. 
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы з прапарцыянальнымі 
велічынямі. 
Замацоўваць уменне знахо
дзіць перыметр многавуголь
ніка

Множанне і дзяленне лікаў у межах 1000 
у выпадках, заснаваных на вылічэннях 
у межах 100.
Рашэнне задач на знаходжанне чацвёртага 
прапарцыянальнага спосабам знаходжан
ня пастаяннай велічыні.
Знаходжанне перыметра трохвугольніка, 
распазнаванне востравугольных, прама
вугольных, тупавугольных трохвуголь
нікаў.
Работа з табліцай.
[1] Ч. 1. С. 8—9

С. 9, 
№ 1, 2

4 Вуснае множанне 
і дзяленне лікаў 
у межах 1000

Замацоўваць уменне выко
нваць вуснае множанне і дзяле
нне лікаў у межах 1000. 
Замацоўваць уменне рашаць 
састаўныя задачы.
Замацоўваць уменне вызна
чаць час па цыферблатным 
гадзінніку

Множанне і дзяленне лікаў у межах 1000 
у выпадках, заснаваных на вылічэннях 
у межах 100.
Множанне і дзяленне лікавых значэнняў 
масы.
Рашэнне ўраўненняў.
Рашэнне састаўных задач.
Суаднясенне тэксту задачы і літарнага 
выразу.
Вызначэнне часу па цыферблатным га
дзінніку.
[1] Ч. 1. С. 10—11

С. 11, 
№ 1, 2

5 Пісьмовае скла
данне і адніманне 
лікаў у межах 
1000

Замацоўваць уменне выко
нваць пісьмовае складанне 
і адніманне лікаў у межах 1000.
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы, складаць і рашаць ад
варотныя задачы

Пісьмовае (у слупок) складанне і адніма
нне лікаў у межах 1000.
Вызначэнне парадку дзеянняў у выразах, 
знаходжанне значэнняў выразаў.
Складанне і адніманне лікавых значэнняў 
даўжыні. 

С. 13, 
№ 1, 2
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Рашэнне задач, складанне і ра шэн не ад
варотных задач.
Выбар схемы да тэксту задачы.
[1] Ч. 1. С. 12—13

6 Пісьмовае мно
жанне лікаў 
у межах 1000

Замацоўваць уменне выко
нваць пісьмовае множанне лі
каў у межах 1000.
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы з прапарцыянальнымі 
велічынямі. 
Замацоўваць уменне складаць 
лікавыя выразы, знаходзіць іх 
значэнні

Пісьмовае (у слупок) множанне трохзна
чнага ліку на адназначны.
Складанне лікавых выразаў, знаходжанне 
значэнняў лікавых выразаў.
Рашэнне задач на знаходжанне чацвёртага 
прапарцыянальнага спосабам знаходжан
ня пастаяннай велічыні.
Складанне задачы па табліцы.
Пабудова прамавугольніка.
[1] Ч. 1. С. 14—15

С. 15, 
№ 1, 2

7 Пісьмовае дзяле
нне лікаў у межах 
1000

Замацоўваць уменне выко
нваць пісьмовае дзяленне лікаў 
у межах 1000.
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы на рух, на знаходжанне 
чацвёртага прапарцыянальнага

Пісьмовае (вуглом) дзяленне трохзначна
га ліку на адназначны.
Складанне выразаў, знаходжанне іх зна
чэнняў.
Выражэнне лікавых значэнняў даўжыні 
ў адзінках іншых найменняў.
Рашэнне задач на рух, на знаходжанне 
чацвёртага прапарцыянальнага.
[1] Ч. 1. С. 16—17

С. 17, 
№ 1, 2

8 Дзяленне лікаў 
у межах 1000 
(з астачай)

Замацоўваць уменні выко
нваць дзяленне з астачай і яго 
праверку.
Замацоўваць уменні выко
нваць вусныя і пісьмовыя вылі
чэнні з лікамі ў межах 1000.
Замацоўваць уменне рашаць 
састаўныя задачы

Дзяленне з астачай, праверка дзя лен ня 
з астачай.
Складанне і адніманне, множанне і дзяле
нне лікаў у межах 1000.
Рашэнне састаўных задач.
Распазнаванне геаметрычных фігур, 
выкарыстанне лацінскіх літар для аба
значэння геаметрычнай фігуры.
[1] Ч. 1. С. 18—19

С. 19, 
№ 1, 2

9 Доля. Задачы на 
знаходжанне долі 
ліку і ліку па яго 
долі

Удакладніць уяўленне аб долі 
як адной з роўных частак цэ
лага.
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы на знаходжанне долі 
ліку і ліку па яго долі.
Замацоўваць уменне вызна
чаць час па цыферблатным 
гадзінніку 

Рашэнне задач на знаходжанне долі ліку 
і ліку па яго долі.
Складанне выразаў, знаходжанне значэ
нняў выразаў.
Вызначэнне часу па цыферблатным га
дзінніку.
Рашэнне задач на вызначэнне часу пача
тку і заканчэння падзеі, працягласці па
дзеі.
[1] Ч. 1. С. 20—21

С. 21, 
№ 1, 2

10 Адзінка пло
шчы — квадра
тны сантыметр. 
Палетка

Замацоўваць уменне вызна
чаць плошчу фігуры ў квадра
тных сантыметрах.
Замацоўваць уменне выко
нваць дзяленне з астачай, 
рашаць ураўненні.
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Знаходжанне плошчы фігур з дапамогай 
палеткі.
Знаходжанне значэнняў выразаў.
Дзяленне з астачай.
Рашэнне ўраўненняў.
Рашэнне задач.
Складанне задач па выразе.
[1] Ч. 1. С. 22—23

С. 23, 
№ 1, 2

Мна га знач ныя лікі ад 1000 да 1 000 000 (29 г)

11 Разрады адзінак 
тысяч, дзясяткаў 
тысяч і соцень 
тысяч

Сфарміраваць уяўленне аб ты
сячы як лічыльнай адзінцы.
Пазнаёміць з разрадамі адзінак 
тысяч, дзясяткаў тысяч і со
цень тысяч, паказаць іх на аба
ку. 
Вучыць чытаць і запісваць ты
сячы з апорай на мадэль ліку 
на абаку.

Вызначэнне колькасці адзінак тысяч, 
дзясяткаў тысяч, соцень тысяч з апорай 
на мадэль ліку на пазіцыйным абаку.
Чытанне і запіс тысяч.
Знаходжанне значэнняў выразаў.
Рашэнне задач на рух.
[1] Ч. 1. С. 24—25

С. 25, 
№ 1, 2
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Замацоўваць уменне рашаць 
задачы; знаходзіць значэнне 
выразу

12 Клас адзінак 
і клас тысяч

Пазнаёміць з класам тысяч 
і кла сам адзінак. 
Вучыць чытаць і запісваць мна
га знач ныя лікі, якія складаюц
ца з адзінак II класа.
Вучыць выконваць арыфметы
чныя дзеянні з тысячамі, засна
ваныя на вусных вылічэннях 
у межах 100.
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Вызначэнне класаў і разрадаў мна га знач
ных лікаў.
Чытанне і запіс тысяч.
Складанне і адніманне, множанне і дзяле
нне тысяч, заснаваныя на вылічэннях 
у межах 100.
Рашэнне састаўных задач. 
[1] Ч. 1. С. 26—27

С. 27, 
№ 1, 2

13 Чытанне мна га
знач ных лікаў

Вучыць чытаць мна га знач ныя 
лікі, якія складаюцца з адзінак 
I і II класаў. 
Замацоўваць уменне выко
нваць арыфметычныя дзе
янні з тысячамі, заснаваныя 
на вылічэннях у межах 100. 
Замацоўваць уменне знахо
дзіць значэнні выразаў.
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Чытанне мна га знач ных лікаў, якія скла
даюцца з адзінак I і II класаў. 
Выкананне арыфметычных дзеянняў 
з тысячамі на аснове вылічэнняў у межах 
100.
Знаходжанне значэнняў выразаў.
Рашэнне састаўных задач.
Выбар схемы да тэксту задачы.
Работа з табліцай.
[1] Ч. 1. С. 28—29

С. 29, 
№ 1, 2

14 Запіс мна га знач
ных лікаў

Вучыць запісваць мна га знач
ныя лікі, якія складаюцца 
з адзінак I і II класаў. 
Пазнаёміць з суадносінамі па
між адзінкамі суседніх разра
даў. 
Замацоўваць уменне выко
нваць арыфметычныя дзеянні 
з лікавымі значэннямі велі
чынь.
Замацоўваць уменне складаць 
і рашаць задачы

Запіс мна га знач ных лікаў, якія складаюц
ца з адзінак I і II класаў. 
Множанне і дзяленне на 10 на аснове ве
дання суадносін паміж адзінкамі суседніх 
разрадаў.
Складанне і адніманне лікавых значэнняў 
велічынь.
Складанне задачы па табліцы і ра шэн не 
задач.
[1] Ч. 1. С. 30—31

С. 31, 
№ 1, 2

15 Разрадны састаў 
мна га знач ных лі
каў. Прадстаўлен
не мнагазначнага 
ліку ў выглядзе 
сумы разрадных 
складаемых 

Вучыць вызначаць разрадны 
састаў мна га знач ных лікаў, 
прадстаўляць мна га знач ныя 
лікі ў выглядзе сумы разра
дных складаемых.
Вучыць выконваць арыфме
тычныя дзеянні, заснаваныя 
на веданні разраднага саставу 
ліку. 
Замацоўваць вылічальныя 
ўменні, уменне рашаць задачы

Вызначэнне разраднага саставу мна га
знач ных лікаў.
Запіс мнагазначнага ліку ў выглядзе сумы 
разрадных складаемых.
Пісьмовае множанне і дзяленне трохзна
чнага ліку на адназначны лік.
Рашэнне задач, складанне задачы па та
бліцы.
[1] Ч. 1. С. 32—33

С. 33, 
№ 1, 2

16 Параўнанне мна
га знач ных лікаў

Вучыць параўноўваць мна га
знач ныя лікі.
Замацоўваць уменне выко
нваць арыфметычныя дзеянні 
над мна га знач нымі лікамі, за
снаваныя на вылічэннях у ме
жах 100.
Замацоўваць уменне вызна
чаць час па цыферблатным 
гадзінніку.
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Параўнанне мна га знач ных лікаў на асно
ве іх разраднага саставу.
Вуснае складанне, адніманне, множанне 
і дзяленне мна га знач ных лікаў, заснава
нае на разрадным саставе і вылічэннях 
у межах 100.
Пісьмовае множанне і дзяленне лікаў 
у межах 1000.
Вызначэнне часу па цыферблатным га
дзінніку.
[1] Ч. 1. С. 34—35

С. 35, 
№ 1, 2
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17 Замацаванне Замацоўваць уменне чытаць, 
запісваць і параўноўваць мна
га знач ныя лікі.
Замацоўваць уменне складаць 
выразы і знаходзіць іх значэ
нні.
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Чытанне, запіс і параўнанне мна га знач
ных лікаў. 
Складанне выразаў па графсхемах, зна
ходжанне іх значэнняў.
Рашэнне састаўных задач.
Выбар схемы да тэксту задачы.
[1] Ч. 1. С. 36—37

С. 37, 
№ 1, 2

18 Складанне і адні
манне мна га знач
ных лікаў, засна
ванае на вылічэн
нях у межах 100 

Вучыць выконваць вуснае 
складанне і адніманне мна
га знач ных лікаў, заснаванае 
на вылічэннях у межах 100. 
Замацоўваць уменне рашаць 
ураўненні.
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы.
Замацоўваць уменне вылічваць 
перыметр прамавугольніка

Складанне і адніманне мна га знач ных лі
каў, заснаванае на пазатаблічным склада
нні і адніманні ў межах 100.
Рашэнне ўраўненняў.
Рашэнне састаўных задач.
Вылічэнне перыметра прамавугольніка.
[1] Ч. 1. С. 38—39

С. 39, 
№ 1, 2

19 Множанне 
і дзяленне мна
га знач ных 
лікаў, заснаванае 
на вылічэннях 
у межах 100

Вучыць выконваць вуснае мно
жанне і дзяленне мна га знач
ных лікаў, заснаванае на вылі
чэннях у межах 100.
Замацоўваць уменне знахо
дзіць значэнне выразу пры за
дадзеных значэннях перамен
най.
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Множанне і дзяленне мна га знач ных лікаў, 
заснаванае на пазатаблічным множанні 
і дзяленні ў межах 100.
Знаходжанне значэнняў літарных выра
заў пры зададзеных значэннях перамен
най.
Складанне выразаў па графсхемах і зна
ходжанне іх значэнняў.
Рашэнне задач.
[1] Ч. 1. С. 40—41

С. 41, 
№ 1, 2

20 Множанне 
і дзяленне мна
га знач ных 
лікаў, заснаванае 
на вылічэннях 
у межах 100

Вучыць выконваць вуснае мно
жанне і дзяленне мна га знач
ных лікаў, заснаванае на вылі
чэннях у межах 100.
Замацоўваць уменне складаць 
і рашаць ураўненні.
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Множанне і дзяленне мна га знач ных лікаў, 
заснаванае на пазатаблічным множанні 
і дзяленні ў межах 100.
Складанне і ра шэн не ўраўненняў. 
Рашэнне задач.
[1] Ч. 1. С. 42—43

С. 43, 
№ 1, 2

21 Адзінка даўжы
ні — міліметр 

Пазнаёміць з адзінкай даўжы
ні — міліметрам.
Вучыць вымяраць і выражаць 
даўжыню адрэзка ў міліметрах.
Замацоўваць уменне выко
нваць вусныя вылічэнні з мна
га знач нымі лікамі, заснаваныя 
на вылічэннях у межах 100.
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Вымярэнне даўжынь адрэзкаў з дакладна
сцю да міліметра.
Выкананне арыфметычных дзеянняў з лі
кавымі значэннямі даўжыні.
Выражэнне лікавых значэнняў даўжыні 
ў адзінках розных найменняў.
Выкананне арыфметычных дзеянняў над 
мна га знач нымі лікамі на аснове вылічэн
няў у межах 100.
Рашэнне састаўных задач.
[1] Ч. 1. С. 44—45

С. 45, 
№ 1, 2

22 Суадносіны 
паміж адзінкамі 
даўжыні

Удакладніць суадносіны паміж 
адзінкамі даўжыні.
Вучыць выражаць значэнне 
даўжыні ў адзінках розных 
найменняў. 
Замацоўваць уменне выко
нваць арыфметычныя дзеянні 
з мнагазначынымі лікамі, за
снаваныя на вылічэннях у ме
жах 100

Выражэнне лікавых значэнняў даўжыні 
ў адзінках розных найменняў.
Выкананне арыфметычных дзеянняў 
з мна га знач нымі лікамі на аснове вылі
чэнняў у межах 100.
Параўнанне лікавых значэнняў велічынь.
Рашэнне задач.
Суаднясенне тэксту задачы і выразу 
з пераменнай.
Складанне задачы па схеме.
[1] Ч. 1. С. 46—47

С. 47, 
№ 1, 2
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23 Замацаванне Замацоўваць уменне выко
нваць вусныя вылічэнні з мна
га знач нымі лікамі, заснаваныя 
на вылічэннях у межах 100.
Замацоўваць уменне выражаць 
значэнне даўжыні ў адзінках 
розных найменняў.
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Выкананне арыфметычных дзеянняў 
з мна га знач нымі лікамі на аснове вылі
чэнняў у межах 100.
Выкананне арыфметычных дзеянняў з лі
кавымі значэннямі даўжыні.
Выражэнне значэнняў даўжыні ў адзінках 
розных найменняў.
Рашэнне ўраўненняў.
Рашэнне састаўных задач.
Выбар схемы да тэксту задачы.
[1] Ч. 1. С. 48—49

С. 49, 
№ 1, 2

24 Адзінкі часу — 
тыдзень, месяц

Удакладніць уяўленні аб тыдні 
і месяцы як адзінках часу.
Замацоўваць уменне выко
нваць вусныя вылічэнні з мна
га знач нымі лікамі, заснаваныя 
на вылічэннях у межах 100.
Замацоўваць уменне выко
нваць пісьмовыя вылічэнні над 
лікамі ў межах 1000.
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Выражэнне значэнняў часу ў тыднях і ме
сяцах.
Работа з планам спраў на тыдзень, кале
ндаром.
Выкананне арыфметычных дзеянняў над 
мна га знач нымі лікамі на аснове вылічэн
няў у межах 100.
Складанне лікавых выразаў па слоўным 
апісанні і знаходжанне іх значэнняў.
Рашэнне задач.
[1] Ч. 1. С. 50—51

С. 51, 
№ 1, 2

25 Параўнанне ме
сяцаў па колька
сці сутак

Удакладніць уяўленне аб коль
касці сутак у кожным месяцы 
года.
Удасканальваць вылічальныя 
ўменні і навыкі.
Замацоўваць уменне знахо
дзіць значэнні літарных выра
заў пры зададзеных значэннях 
пераменнай.
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Вызначэнне колькасці сутак у кожным 
месяцы.
Параўнанне працягласці месяцаў па ко
лькасці сутак.
Знаходжанне значэнняў выразаў.
Знаходжанне значэнняў літарных выра
заў пры зададзеных значэннях перамен
най.
Выкананне арыфметычных дзеянняў з лі
кавымі значэннямі даўжыні.
Рашэнне задач.
[1] Ч. 1. С. 52—53

С. 53, 
№ 1, 2

26 Адзінка часу — 
год. Колькасць 
месяцаў і сутак 
у годзе. Высако
сны і невысако
сны год

Удакладніць уяўленне аб коль
касці месяцаў і сутак у годзе.
Пазнаёміць з паняццямі «выса
косны год» і «невысакосны 
год».
Замацоўваць уменне выко
нваць дзяленне з астачай і яго 
праверку.
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Выражэнне значэнняў часу ў сутках, ме
сяцах, гадах.
Вызначэнне высакоснага і невысакоснага 
года з апорай на каляндар.
Выкананне дзя лен ня з астачай, яго праве
рка.
Складанне выразаў, знаходжанне іх зна
чэнняў.
Рашэнне задач.
Выбар схемы да тэксту задачы.
[1] Ч. 1. С. 54—55

С. 55, 
№ 1, 2

27 Адзінка часу — 
стагоддзе 

Пазнаёміць з адзінкай вымярэ
ння часу — стагоддзем.
Вучыць вызначаць парадкавы 
нумар стагоддзя ад пачатку ле
тазлічэння.
Вучыць выконваць арыфметы
чныя дзеянні з лікавымі значэ
ннямі часу.
Удасканальваць вылічальныя 
ўменні і навыкі.
Замацоўваць уменні рашаць 
задачы

Выражэнне значэнняў часу ў стагоддзях.
Вызначэнне парадкавага нумара стагод
дзя ад пачатку летазлічэння з дапамогай 
схемы («стужкі часу»).
Выкананне арыфметычных дзеянняў над 
лікавымі значэннямі часу.
Рашэнне ўраўненняў.
Рашэнне задач.
Пабудова прамавугольніка.
[1] Ч. 1. С. 56—57

С. 57, 
№ 1, 2
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28 Дыяграмы Пазнаёміць з дыяграмай як 
спосабам прадстаўлення ліка
вых даных.
Замацоўваць уменне выко
нваць вусныя арыфметычныя 
дзеянні з мна га знач нымі ліка
мі, заснаваныя на вылічэннях 
у межах 100. 
Замацоўваць уменне складаць 
і рашаць задачы

Работа з дыяграмай.
Дапаўненне тэксту задачы лікавымі даны
мі, прадстаўленымі на дыяграме.
Выкананне арыфметычных дзеянняў 
над мна га знач нымі лікамі, заснаваных 
на вылічэннях у межах 100.
Складанне лікавага выразу па слоўным 
апісанні і знаходжанне яго значэння.
Параўнанне лікавых значэнняў велічынь.
Рашэнне задач.
Складанне задачы па табліцы.
[1] Ч. 1. С. 58—59

С. 59, 
№ 1, 2

29 Дыяграмы Вучыць разумець і выкары
стоўваць для ра шэн ня задач 
інфармацыю, прадстаўленую 
на дыяграме.
Удасканальваць вылічальныя 
ўменні і навыкі.
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Работа з дыяграмай.
Складанне тэксту задачы з выкарыстан
нем лікавых даных дыяграмы.
Выкананне арыфметычных дзеянняў над 
лікавымі значэннямі масы.
Рашэнне задач. 
[1] Ч. 1. С. 60—61

С. 61, 
№ 1, 2

30 Дыяграмы Вучыць разумець і выкары
стоўваць для ра шэн ня задач 
інфармацыю, прадстаўленую 
на дыяграме.
Замацоўваць уменне складаць 
і рашаць ураўненні. 
Удасканальваць вылічальныя 
ўменні і навыкі.
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Дапаўненне тэксту задачы лікавымі даны
мі, прадстаўленымі на дыяграме.
Складанне лікавых выразаў па слоўным 
апісанні і знаходжанне іх значэнняў. 
Вусныя і пісьмовыя вылічэнні ў межах 
1000.
Складанне правільных няроўнасцей.
Рашэнне задач.
[1] Ч. 1. С. 62—63

С. 63, 
№ 1, 2

31 Замацаванне Замацоўваць уменні:
 чытаць, запісваць і параўноў
ваць мна га знач ныя лікі;
 выконваць арыфметычныя 
дзеянні над мна га знач нымі 
лікамі, заснаваныя на вылічэ
ннях у межах 100;
 рашаць ураўненні;
 рашаць задачы

Чытанне, запіс і параўнанне мна га знач
ных лікаў.
Выкананне арыфметычных дзеянняў над 
мна га знач нымі лікамі на аснове вылічэн
няў у межах 100.
Рашэнне ўраўненняў.
Параўнанне лікавых значэнняў велічынь.
Рашэнне задач.
Складанне тэксту задачы з апорай на ды
яграму.
Пабудова прамавугольніка, знаходжанне 
яго перыметра.
Вызначэнне парадкавага нумара стагод
дзя.
[1] Ч. 1. С. 64—65

С. 65, 
№ 1, 2

32 Замацаванне. Ка
нтрольная работа 
№ 1

Праверыць узровень засваення 
вучэбнага матэрыялу 

Праверыць:
 уменне чытаць, запісваць і параўноўваць 
мна га знач ныя лікі;
 уменне выконваць арыфметычныя дзе
янні над мна га знач нымі лікамі на аснове 
вылічэнняў у межах 100;
 уменне знаходзіць значэнні выразаў;
 уменне рашаць ураўненні;
 уменні выконваць арыфметычныя дзе
янні над лікавымі значэннямі велічынь, 
параўноўваць лікавыя значэнні велічынь;
 уменне рашаць задачы

33 Замацаванне Ажыццявіць адваротную су
вязь па выніках выканання ка
нтрольнай работы.
Выканаць работу па карэкцыі 
дапушчаных памылак

Паведамленне вынікаў кантрольнай рабо
ты.
Аналіз дапушчаных памылак. Паўторнае 
выкананне заданняў, аналагічных тым, 
у якіх былі дапушчаны памылкі
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II чвэрць (32 г)

34 Адзінка пло
шчы — квадратны 
дэцыметр

Пазнаёміць з адзінкай пло
шчы — квадратным дэцыме
трам.
Удасканальваць вылічальныя 
ўменні і навыкі. 
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Выражэнне значэння плошчы фігуры 
ў квадратных дэцыметрах.
Выкананне арыфметычных дзеянняў над 
мна га знач нымі лікамі на аснове вылічэн
няў у межах 100.
Знаходжанне значэнняў літарных выра
заў пры зададзеных значэннях перамен
най.
Выражэнне лікавых значэнняў часу 
ў адзінках іншых найменняў.
Рашэнне задач.
[1] Ч. 1. С. 66—67

С. 67, 
№ 1, 2

35 Адзінка пло
шчы — квадратны 
метр

Пазнаёміць з адзінкай пло
шчы — квадратным метрам.
Замацоўваць веды аб суадно
сінах паміж адзінкамі аднаро
дных велічынь.
Удасканальваць вылічальныя 
ўменні і навыкі. 
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Выражэнне значэння плошчы фігуры 
ў квадратных метрах.
Знаходжанне долі лікавых значэнняў ве
лічынь.
Выкананне арыфметычных дзеянняў над 
мна га знач нымі лікамі на аснове вылічэн
няў у межах 100.
Пісьмовае множанне і дзяленне трохзна
чных лікаў.
Рашэнне задач.
Складанне задачы па лікавым выразе.
[1] Ч. 1. С. 68—69

С. 69, 
№ 1, 2

36 Суадносіны 
паміж адзінкамі 
плошчы 

Пазнаёміць з суадносінамі 
паміж адзінкамі плошчы.
Вучыць выражаць значэнне 
плошчы ў адзінках розных 
найменняў.
Удасканальваць вылічальныя 
ўменні і навыкі. 
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Выражэнне адзінак плошчы ў адзінках 
розных найменняў.
Складанне выразаў і знаходжанне іх зна
чэнняў.
Рашэнне задач.
Суаднясенне ўмовы задачы і выразу 
з пераменнай.
[1] Ч. 1. С. 70—71

С. 71, 
№ 1, 2

37 Плошча прамаву
гольніка 

Пазнаёміць са спосабам вылі
чэння плошчы прамавуголь
ніка.
Удасканальваць вылічальныя 
ўменні і навыкі. 
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Вылічэнне плошчы прамавугольніка.
Складанне літарных выразаў, знаходжан
не іх значэнняў пры зададзеным значэнні 
пераменнай.
Рашэнне задач.
Складанне і ра шэн не адваротных задач.
[1] Ч. 1. С. 72—73

С. 73, 
№ 1, 2

38 Плошча квадрата Пазнаёміць са спосабам вылі
чэння плошчы квадрата.
Вучыць выражаць лікавыя зна
чэнні плошчы ў адзінках іншых 
найменняў.
Удасканальваць вылічальныя 
ўменні і навыкі. 
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Вылічэнне плошчы квадрата. 
Выражэнне лікавых значэнняў плошчы 
ў адзінках розных найменняў.
Знаходжанне значэнняў лікавых выразаў.
Рашэнне задач.
Складанне тэксту задачы па табліцы.
Работа з дыяграмай.
[1] Ч. 1. С. 74—75

С. 75, 
№ 1, 2

39 Замацаванне Замацоўваць уменне вылічваць 
плошчу прамавугольніка (ква
драта).
Удасканальваць вылічальныя 
ўменні і навыкі. 
Замацоўваць уменне праца
ваць з дыяграмай

Вылічэнне плошчы квадрата і прамаву
гольніка.
Знаходжанне значэнняў выразаў.
Параўнанне лікавых значэнняў велічынь.
Рашэнне задач.
Выкарыстанне дыяграмы для дапаўнення 
тэксту і ра шэн ня задачы.
[1] Ч. 1. С. 76—77

С. 77, 
№ 1, 2
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Складанне і адніманне (26 г)

40 Пісьмовае скла
данне і адніманне 
мна га знач ных лі
каў без пераходу 
праз разрадную 
адзінку

Пазнаёміць з алгарытмам пісь
мовага складання і аднімання 
мна га знач ных лікаў.
Удасканальваць вылічальныя 
ўменні і навыкі. 
Замацоўваць уменні рашаць 
ураўненні.
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Пісьмовае (у слупок) складанне і адніма
нне мна га знач ных лікаў. 
Параўнанне мна га знач ных лікаў. Рашэнне 
ўраўненняў.
Выражэнне лікавых значэнняў часу 
ў адзінках розных найменняў.
Рашэнне задач.
Распазнаванне прамавугольнага, востра
вугольнага, тупавугольнага трохвуголь
ніка.
[1] Ч. 1. С. 78—79

С. 79, 
№ 1, 2

41 Пісьмовае скла
данне мна га
знач ных лікаў 
з пераходам 
праз разрадную 
адзінку

Пазнаёміць з пісьмовым скла
даннем мна га знач ных лікаў 
з пераходам праз разрадную 
адзінку.
Удасканальваць вылічальныя 
ўменні і навыкі. 
Замацоўваць уменні рашаць 
задачы.
Замацоўваць уменне вызна
чаць перыметр фігуры

Пісьмовае (у слупок) складанне мна га
знач ных лікаў.
Складанне і ра шэн не ўраўненняў.
Рашэнне задач.
Рашэнне задач з геаметрычным зместам, 
вызначэнне перыметра трохвугольніка.
Работа з табліцай.
Вызначэнне працягласці падзеі.
[1] Ч. 1. С. 80—81

С. 81, 
№ 1, 2

42 Пісьмовае ад
німанне мна га
знач ных лікаў 
з пераходам 
праз разрадную 
адзінку

Пазнаёміць з пісьмовым адні
маннем мна га знач ных лікаў 
з пераходам праз разрадную 
адзінку.
Замацоўваць уменне выко
нваць праверку аднімання.
Замацоўваць уменне складаць 
правільныя няроўнасці.
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Пісьмовае (у слупок) адніманне мна га
знач ных лікаў.
Праверка аднімання.
Падбор значэнняў пераменнай, пры якіх 
няроўнасці становяцца правільнымі.
Рашэнне задач.
[1] Ч. 1. С. 82—83

С. 83, 
№ 1, 2

43 Рашэнне задач 
на чацвёртае пра
па рцыянальнае 
спо сабам адносін

Пазнаёміць з ра шэн нем задач 
на знаходжанне чацвёртага 
прапарцыянальнага спосабам 
адносін.
Удасканальваць вылічальныя 
ўменні і навыкі. 
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Рашэнне задач на чацвёртае прапарцы
янальнае спосабам адносін.
Суадносіны адзінак часу, выражэнне лі
кавых значэнняў часу ў адзінках розных 
найменняў.
Вуснае і пісьмовае складанне і адніманне 
мна га знач ных лікаў.
Пісьмовае множанне і дзяленне лікаў 
у межах 1000.
Рашэнне задач.
[1] Ч. 1. С. 84—85

С. 85, 
№ 1, 2

44 Замацаванне Замацоўваць уменне рашаць 
задачы на знаходжанне чацвё
ртага прапарцыянальнага спо
сабам адносін.
Удасканальваць вылічальныя 
ўменні і навыкі. 
Замацоўваць уменне вылічваць 
плошчу квадрата

Рашэнне задач на знаходжанне чацвёртага 
прапарцыянальнага спосабам адносін.
Параўнанне лікавых значэнняў часу.
Знаходжанне плошчы квадрата. 
Рашэнне задач.
Выбар схемы да задачы.
Работа з дыяграмай.
Вызначэнне парадкавага нумара стагод
дзя.
[1] Ч. 1. С. 86—87

С. 87, 
№ 1, 2

45 Замацаванне Замацоўваць уменне выко
нваць пісьмовае складанне і ад
німанне мна га знач ных лікаў.
Удасканальваць вылічальныя 
ўменні і навыкі. 
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Пісьмовае складанне і адніманне мна га
знач ных лікаў.
Выражэнне лікавых значэнняў велічынь 
у адзінках розных найменняў.
Рашэнне задач.
Работа з дыяграмай.
[1] Ч. 1. С. 88—89

С. 89, 
№ 1, 2
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46 Адзінка плош
чы — гектар

Пазнаёміць з адзінкай пло
шчы — гектарам.
Удасканальваць вылічальныя 
ўменні і навыкі. 
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Выражэнне значэння плошчы ў гектарах.
Выражэнне лікавых значэнняў плошчы 
ў гектарах і квадратных метрах.
Пісьмовае складанне і адніманне мна га
знач ных лікаў.
Складанне ўраўненняў па слоўным апіса
нні і іх ра шэн не.
Рашэнне задач.
[1] Ч. 1. С. 90—91

С. 91, 
№ 1, 2

47 Адзінка пло
шчы — ар. Суад
носіны паміж 
адзінкамі плошчы

Пазнаёміць з адзінкай пло
шчы — арам.
Разгледзець суадносіны паміж 
адзінкамі плошчы.
Удасканальваць вылічальныя 
ўменні і навыкі. 
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Выражэнне значэння плошчы ў арах.
Выражэнне лікавых значэнняў плошчы 
ў адзінках розных найменняў.
Складанне выразаў, знаходжанне іх зна
чэнняў.
Выкананне арыфметычных дзеянняў над 
мна га знач нымі лікамі. 
Рашэнне задач.
Выбар схемы да тэксту задачы.
[1] Ч. 1. С. 92—93

С. 93, 
№ 1, 2

48 Задачы на рух 
у супрацьлеглых 
напрамках на зна
ходжанне часу

Пазнаёміць са спосабам ра шэн
ня задач на рух у супрацьле
глых напрамках на знаходжа
нне часу. 
Замацоўваць уменне выра
жаць лікавыя значэнні плошчы 
ў адзінках розных найменняў. 
Удасканальваць вылічальныя 
ўменні і навыкі. 
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Рашэнне задач на рух у супрацьлеглых 
напрамках на знаходжанне часу.
Рашэнне ўраўненняў.
Выражэнне лікавых значэнняў плошчы 
ў адзінках розных найменняў.
Рашэнне задач. 
Вызначэнне часу па цыферблатным га
дзінніку.
Знаходжанне перыметра квадрата.
[1] Ч. 1. С. 94—95

С. 95, 
№ 1, 2

49 Замацаванне Замацоўваць уменне рашаць 
задачы на рух у супрацьлеглых 
напрамках на знаходжанне  
часу.
Замацоўваць уменне выра
жаць лікавыя значэнні плошчы 
ў адзінках розных найменняў.
Удасканальваць вылічальныя 
ўменні і навыкі. 
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Рашэнне задач на рух у супрацьлеглых 
напрамках на знаходжанне часу.
Выражэнне лікавых значэнняў плошчы 
ў адзінках розных найменняў.
Рашэнне ўраўненняў.
Знаходжанне значэнняў выразаў.
Рашэнне задач.
Работа з дыяграмай.
[1] Ч. 1. С. 96—97

С. 97, 
№ 1, 2

50 Задачы на рух 
у супрацьле
глых напрамках 
на знаходжанне 
скорасці

Пазнаёміць са спосабамі ра
шэн ня задач на рух у супра
цьлеглых напрамках на знахо
джанне скорасці.
Замацоўваць уменне выко
нваць вусныя і пісьмовыя вы
лі чэнні.
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Рашэнне задач на рух у супрацьлеглых 
напрамках на знаходжанне скорасці.
Пісьмовае множанне і дзяленне трохзна
чнага ліку на адназначны лік. 
Складанне выразаў і знаходжанне іх зна
чэнняў.
Рашэнне задач.
Вызначэнне парадкавага нумара стагод
дзя. 
[1] Ч. 1. С. 98—99

С. 99, 
№ 1, 2

51 Замацаванне Замацоўваць уменне рашаць 
задачы на рух у супрацьлеглых 
напрамках на знаходжанне ско
расці.
Замацоўваць уменне выражаць 
лікавыя значэнні велічынь 
у адзінках розных найменняў.
Замацоўваць уменне выко
нваць вылічэнні з мна га знач
нымі лікамі

Рашэнне задач на рух у супрацьлеглых 
напрамках на знаходжанне скорасці.
Вусныя і пісьмовыя вылічэнні з мна га
знач нымі лікамі.
Выражэнне лікавых значэнняў масы 
ў адзінках розных найменняў.
Рашэнне задач.
Складанне задач па схеме.
Работа з дыяграмай.
[1] Ч. 1. С. 100—101

С. 101, 
№ 1, 2
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52 Замацаванне Замацоўваць уменні параў
ноўваць лікавыя значэнні ве
лічынь і выражаць іх у адзінках 
розных найменняў.
Удасканальваць вылічальныя 
ўменні і навыкі. 
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Складанне выразаў і знаходжанне іх зна
чэнняў.
Параўнанне лікавых значэнняў велічынь, 
выражэнне лікавых значэнняў велічынь 
у адзінках іншых найменняў.
Рашэнне задач.
Вызначэнне парадкавага нумара стагод
дзя.
[1] Ч. 1. С. 102—103

С. 103, 
№ 1, 2

53 Задачы на сустрэ
чны рух на знахо
джанне часу

Пазнаёміць са спосабам ра
шэн ня задач на сустрэчны рух 
на знаходжанне часу.
Удасканальваць вылічальныя 
ўменні і навыкі. 
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Рашэнне задач на знаходжанне часу пры 
сустрэчным руху.
Выкананне арыфметычных дзеянняў над 
мна га знач нымі лікамі.
Вызначэнне значэнняў літарных выразаў 
пры зададзеных значэннях пераменнай.
Складанне і адніманне лікавых значэнняў 
часу.
Рашэнне задач.
Вымярэнне даўжынь адрэзкаў.
[1] Ч. 1. С. 100—101

С. 101, 
№ 1, 2

54 Задачы на сустрэ
чны рух на знахо
джанне скорасці

Пазнаёміць са спосабам ра
шэн ня задач на сустрэчны рух 
на знаходжанне скорасці.
Удасканальваць вылічальныя 
ўменні і навыкі. 
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Рашэнне задач на знаходжанне скорасці 
пры сустрэчным руху.
Рашэнне ўраўненняў.
Знаходжанне долі ліку і ліку па яго долі.
Рашэнне задач.
[1] Ч. 1. С. 106—107

С. 107, 
№ 1, 2

55 Пісьмовае скла
данне і адніманне 
лікавых значэн
няў даўжыні

Пазнаёміць з пісьмовым скла
даннем і адніманнем лікавых 
значэнняў даўжыні.
Удасканальваць вылічальныя 
ўменні і навыкі.
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы на знаходжанне скора
сці пры сустрэчным руху

Пісьмовае складанне і адніманне лікавых 
значэнняў даўжыні.
Рашэнне задач на знаходжанне скорасці 
пры сустрэчным руху.
Складанне правільных роўнасцей і няроў
насцей.
Пабудова адрэзкаў.
[1] Ч. 1. С. 108—109

С. 109, 
№ 1, 2

56 Пісьмовае скла
данне і адніманне 
лікавых значэн
няў масы 

Пазнаёміць з пісьмовым скла
даннем і адніманнем лікавых 
значэнняў масы.
Замацоўваць уменне выко
нваць дзяленне з астачай і яго 
праверку, знаходзіць значэнні 
выразаў. 
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы 

Пісьмовае складанне і адніманне лікавых 
значэнняў масы.
Дзяленне з астачай і яго праверка.
Знаходжанне значэнняў выразаў.
Рашэнне задач.
Складанне тэкстаў задач па схемах.
[1] Ч. 1. С. 110—111

С. 111, 
№ 1, 2

57 Замацаванне Замацоўваць уменне рашаць 
задачы на рух.
Удасканальваць вылічальныя 
ўменні і навыкі. 
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Рашэнне задач на знаходжанне скорасці 
і часу пры сустрэчным руху.
Выкананне арыфметычных дзеянняў над 
мна га знач нымі лікамі.
Пісьмовае складанне і адніманне лікавых 
значэнняў даўжыні і масы.
Рашэнне задач.
Работа з табліцай.
[1] Ч. 1. С. 112—113

С. 113, 
№ 1, 2

58 Пісьмовае скла
данне і адніманне 
лікавых значэн
няў часу (выпадкі 
віду 
34 г 27 мін +/– 
13 г 15 мін)

Пазнаёміць з пісьмовым скла
даннем і адніманнем лікавых 
значэнняў часу (выпадкі віду 
34 г 27 мін +/– 13 г 15 мін).
Удасканальваць вылічальныя 
ўменні і навыкі. 
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Пісьмовае складанне і адніманне лікавых 
значэнняў часу.
Выкананне арыфметычных дзеянняў над 
мна га знач нымі лікамі.
Параўнанне лікавых значэнняў масы.
Рашэнне задач.
Вызначэнне перыметра прамавугольніка.
[1] Ч. 1. С. 114—115

С. 115, 
№ 1, 2
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59 Пісьмовае склада
нне і адніманне лі
кавых значэнняў 
часу (выпадкі віду 
34 г 27 мін +/– 
13 г 45 мін)

Пазнаёміць з пісьмовым скла
даннем і адніманнем лікавых 
значэнняў часу (выпадкі віду 
34 г 27 мін +/– 13 г 45 мін).
Удасканальваць вылічальныя 
ўменні і навыкі. 
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Пісьмовае складанне і адніманне лікавых 
значэнняў часу.
Знаходжанне значэнняў выразаў.
Складанне і ра шэн не ўраўненняў.
Рашэнне задач.
[1] Ч. 1. С. 116—117

С. 117, 
№ 1, 2

60 Задачы на вызна
чэнне часу зака
нчэння падзеі

Вучыць рашаць задачы на вы
значэнне часу заканчэння па
дзеі.
Замацоўваць уменне знахо
дзіць значэнні выразаў пры 
зададзеных значэннях пераме
ннай.
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Рашэнне задач на вызначэнне часу зака
нчэння падзеі.
Знаходжанне значэнняў літарных выра
заў пры зададзеных значэннях перамен
най.
Рашэнне задач.
Складанне і ра шэн не адваротных задач.
[1] Ч. 1. С. 118—119

С. 119, 
№ 1, 2

61 Задачы на вызна
чэнне часу пача
тку і працягласці 
падзеі

Вучыць рашаць задачы 
на вызначэнне часу пачатку 
і працягласці падзеі.
Замацоўваць уменне складаць 
і аднімаць значэнні часу.
Удасканальваць вылічальныя 
ўменні і навыкі. 
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Рашэнне задач на вызначэнне часу пача
тку і працягласці падзеі.
Пісьмовае складанне і адніманне лікавых 
значэнняў часу.
Рашэнне ўраўненняў. 
Выкананне дзя лен ня з астачай. 
Рашэнне задач.
Складанне задачы па табліцы.
[1] Ч. 1. С. 120—121

С. 121, 
№ 1, 2

62 Пісьмовае скла
данне і адніманне 
лікавых значэн
няў цаны (кошту)

Пазнаёміць з пісьмовым скла
даннем і адніманнем лікавых 
значэнняў цаны (кошту).
Удасканальваць вылічальныя 
ўменні і навыкі. 
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Пісьмовае складанне і адніманне лікавых 
значэнняў цаны (кошту).
Складанне літарнага выразу да задачы, 
знаходжанне яго значэння пры зададзе
ным значэнні пераменнай.
Рашэнне задач.
[1] Ч. 1. С. 122—123

С. 123, 
№ 1, 2

63 Замацаванне Замацоўваць:
 веданне аб паслядоўнасці 
і разрадным саставе мна га знач
ных лікаў; 
 уменне выконваць арыфме
тычныя дзеянні над мна га знач
нымі лікамі і лікавымі значэн
нямі велічынь, знаходзіць зна
чэнні выразаў;
 уменне выражаць лікавыя 
зна чэнні велічынь у адзінках 
розных найменняў; 
 уменне рашаць задачы

Чытанне, запіс, параўнанне мна га знач ных 
лікаў.
Прадстаўленне мна га знач ных лікаў у выг
лядзе сумы разрадных складаемых.
Выкананне пісьмовага складання і адні
мання мна га знач ных лікаў.
Пісьмовае множанне і дзяленне трохзна
чных лікаў.
Выражэнне лікавых значэнняў велічынь 
у адзінках розных найменняў.
Рашэнне задач.
Складанне задач па схемах.
Работа з табліцай.
[1] Ч. 1. С. 124—126

64 Замацаванне.
Кантрольная 
работа № 2

Праверыць узровень засваення 
вучэбнага матэрыялу

Праверыць:
 уменне выконваць арыфметычныя дзе
янні над мна га знач нымі лікамі і лікавымі 
значэннямі велічынь;
 уменне знаходзіць значэнні выразаў;
 уменне выражаць лікавыя значэнні велі
чынь у адзінках розных найменняў;
 уменне рашаць задачы;
 уменне вызначаць плошчу прама вуголь
ніка (квадрата)

65 Замацаванне Ажыццявіць адваротную су
вязь па выніках выканання ка
нтрольнай работы.
Выканаць работу па карэкцыі 
дапушчаных памылак

Паведамленне вынікаў кантрольнай ра
боты.
Аналіз дапушчаных памылак.
Паўторнае выкананне заданняў, аналагі
чных тым, у якіх былі дапушчаны памылкі
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Частка 2 (75 г)

III чвэрць (41 г)

Множанне і дзяленне (67 г)

66 Пісьмовае мно
жанне мнага
значнага ліку 
на адназначны 
без пераходу 
праз разрадную 
адзінку 

Пазнаёміць з пісьмовым мно
жаннем мнагазначнага ліку 
на адназначны лік без пераходу 
праз разрадную адзінку.
Вучыць выконваць пісьмовае 
множанне лікавых значэнняў 
велічынь. 
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Пісьмовае множанне мнагазначнага ліку 
на адназначны лік. 
Пісьмовае множанне лікавых значэнняў 
масы на адназначны лік.
Рашэнне ўраўненняў.
Рашэнне задач.
Складанне задачы па табліцы.
[1] Ч. 2. С. 4—5

С. 5, 
№ 1, 2

67 Пісьмовае мно
жанне мнагазна
чнага ліку на ад
назначны (віду 
122 143 ∙ 4)

Пазнаёміць з пісьмовым мно
жаннем мнагазначнага ліку 
на адназначны лік з пераходам 
праз разрадную адзінку.
Замацоўваць уменне выко
нваць пісьмовае множанне лі
кавых значэнняў велічынь.
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Пісьмовае множанне мнагазначнага ліку 
на адназначны лік.
Пісьмовае множанне лікавых значэнняў 
даўжыні на адназначны лік.
Выкананне дзя лен ня з астачай.
Падбор лікавых значэнняў пераменных, 
пры якіх няроўнасці становяцца праві
льнымі.
Рашэнне задач.
Работа з дыяграмай.
[1] Ч. 2. С. 6—7

С. 7, 
№ 1, 2

68 Пісьмовае мно
жанне мнагазна
чнага ліку на ад
назначны (віду 
201 053 ∙ 3)

Пазнаёміць з пісьмовым мно
жаннем мнагазначнага ліку 
на адназначны лік з перахо
дам праз разрадную адзінку 
(з нулём у сярэдзіне першага 
множніка).
Удасканальваць вылічальныя 
ўменні і навыкі. 
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Пісьмовае множанне мнагазначнага ліку 
на адназначны лік.
Складанне і ра шэн не ўраўненняў.
Знаходжанне значэнняў літарных выра
заў пры зададзеных значэннях перамен
най.
Рашэнне задач.
Складанне задачы па табліцы.
[1] Ч. 2. С. 8—9

С. 9, 
№ 1, 2

69 Пісьмовае мно
жанне мнагазна
чнага ліку на ад
назначны лік  
(віду 2400 ∙ 4)

Пазнаёміць з пісьмовым мно
жаннем мнагазначнага ліку 
на адназначны лік з перахо
дам праз разрадную адзінку 
(з двума нулямі на канцы 
першага множніка).
Удасканальваць вылічальныя 
ўменні і навыкі. 
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Пісьмовае множанне мнагазначнага ліку 
на адназначны (віду 2400 ∙ 4).
Пісьмовае складанне і адніманне лікавых 
значэнняў велічынь.
Рашэнне задач.
Суаднясенне схемы задачы з лікавымі 
выразамі.
[1] Ч. 2. С. 10—11

С. 11, 
№ 1, 2

70 Пісьмовае мно
жанне мнагазна
чнага ліку на ад
назначны лік 
(віду 3240 ∙ 9)

Пазнаёміць з пісьмовым мно
жаннем мнагазначнага ліку 
на адназначны лік з пераходам 
праз разрадную адзінку (з ад
ным нулём на канцы першага 
множніка). 
Удасканальваць вылічальныя 
ўменні і навыкі. 
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Пісьмовае множанне мнагазначнага ліку 
на адназначны (віду 3240 ∙ 9).
Складанне лікавых выразаў і знаходжан
не іх значэнняў.
Пісьмовае множанне і дзяленне лікавых 
значэнняў масы і часу.
Рашэнне задач.
Выбар схемы да тэксту задачы.
Пабудова прамавугольнага трохвуголь
ніка па ўзоры.
[1] Ч. 2. С. 12—13

С. 13, 
№ 1, 2

71 Замацаванне Замацоўваць уменне выко
нваць арыфметычныя дзеянні 
над мна га знач нымі лікамі.
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Выкананне арыфметычных дзеянняў 
з мна га знач нымі лікамі.
Параўнанне значэнняў выразаў.
Рашэнне ўраўненняў.
Рашэнне задач.

С. 15, 
№ 1, 2
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Вызначэнне парадкавага нумара ста
годдзя.
[1] Ч. 2. С. 14—15

72 Задачы на прапа
рцыянальнае 
дзяленне

Пазнаёміць са спосабам ра шэн
ня задач на прапарцыянальнае 
дзяленне.
Удасканальваць вылічальныя 
ўменні і навыкі.
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Рашэнне задач на прапарцыянальнае 
дзяленне спосабам знаходжання паста
яннай велічыні.
Дзяленне з астачай і яго праверка.
Рашэнне ўраўненняў.
Рашэнне задач.
[1] Ч. 2. С. 16—17

С. 17, 
№ 1, 2

73 Пісьмовае дзяле
нне мнагазначна
га ліку на адна
значны лік  
(віду 6572 : 4)

Пазнаёміць з пісьмовым дзяле
ннем мнагазначнага ліку на ад
назначны лік (першае няпоўнае 
дзялімае — адназначны лік). 
Вучыць выконваць пісьмовае 
дзяленне лікавых значэнняў 
велічынь. 
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Пісьмовае дзяленне мнагазначнага ліку 
на адназначны лік. 
Пісьмовае дзяленне лікавых значэнняў 
масы на адназначны лік.
Рашэнне задач.
[1] Ч. 2. С. 18—19

С. 19, 
№ 1, 2

74 Пісьмовае дзяле
нне мнагазначна
га ліку на адна
значны лік  
(віду 14 124 : 6)

Пазнаёміць з пісьмовым дзяле
ннем мнагазначнага ліку на ад
назначны лік (першае няпоўнае 
дзялімае — неадназначны лік). 
Замацоўваць уменне выко
нваць пісьмовае дзяленне лі
кавых значэнняў велічынь.
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Пісьмовае дзяленне мнагазначнага ліку 
на адназначны.
Пісьмовае дзяленне лікавых значэнняў 
даўжыні на адназначны лік.
Рашэнне задач.
Складанне задачы па табліцы.
Пабудова прамавугольнага трохвуголь
ніка з зададзенымі значэннямі даўжынь 
трох старон.
[1] Ч. 2. С. 20—21

С. 21, 
№ 1, 2

75 Замацаванне Замацоўваць уменне выко
нваць пісьмовае дзяленне мна
газначнага ліку на адназначны 
(вывучаныя выпадкі). 
Удасканальваць вылічальныя 
ўменні і навыкі.
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Пісьмовае дзяленне мнагазначнага ліку 
на адназначны лік.
Пісьмовае дзяленне лікавых значэнняў 
велічынь на адназначны лік.
Параўнанне лікавых значэнняў велічынь.
Рашэнне ўраўненняў.
Рашэнне задач.
Работа з дыяграмай.
[1] Ч. 2. С. 22—23

С. 23, 
№ 1, 2

76 Пісьмовае дзяле
нне мнагазна
чнага ліку на ад
назначны лік 
з астачай

Пазнаёміць з пісьмовым дзяле
ннем мнагазначнага ліку на ад
назначны лік з астачай. 
Удасканальваць вылічальныя 
ўменні і навыкі. 
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Пісьмовае дзяленне мнагазначнага ліку 
на адназначны з астачай.
Знаходжанне значэнняў выразаў, параў
нанне іх значэнняў.
Рашэнне задач.
Складанне тэксту задачы па схеме.
Вылічэнне перыметра квадрата.
Вызначэнне парадкавага нумара стагод
дзя.
[1] Ч. 2. С. 24—25

С. 25, 
№ 1, 2

77 Замацаванне Замацоўваць уменне выко
нваць пісьмовае множанне 
і дзяленне мнагазначнага ліку 
на адназначны лік.
Удасканальваць вылічальныя 
ўменні і навыкі. 
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Пісьмовае множанне і дзяленне мнагазна
чнага ліку на адназначны лік.
Рашэнне ўраўненняў.
Складанне лікавых выразаў і знаходжан
не іх значэнняў.
Рашэнне задач.
Складанне задачы па схеме.
Работа з дыяграмай.
[1] Ч. 2. С. 26—27

С. 27, 
№ 1, 2
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78 Задачы на прапа
рцыянальнае 
дзяленне

Замацоўваць уменне рашаць 
задачы на прапарцыянальнае 
дзяленне.
Удасканальваць вылічальныя 
ўменні і навыкі. 
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Рашэнне задач на прапарцыянальнае 
дзяленне спосабам знаходжання паста
яннай велічыні.
Выкананне арыфметычных дзеянняў над 
мна га знач нымі лікамі.
Выражэнне лікавых значэнняў плошчы 
ў адзінках розных найменняў.
[1] Ч. 2. С. 28—29

С. 29, 
№ 1, 2

79 Пісьмовае дзяле
нне мнагазначна
га ліку на адна
значны лік 
(віду 23 430 : 3)

Пазнаёміць з пісьмовым дзяле
ннем мнагазначнага ліку на ад
назначны (з лічбай 0 на канцы 
дзялімага і дзелі).
Удасканальваць вылічальныя 
ўменні і навыкі. 
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Пісьмовае дзяленне мнагазначнага ліку 
на адназначны лік.
Параўнанне значэнняў выразаў. 
Рашэнне задач.
Работа з табліцай.
[1] Ч. 2. С. 30—31

С. 31, 
№ 1, 2

80 Пісьмовае дзяле
нне мнагазначна
га ліку на адна
значны лік 
(віду 624 : 3)

Пазнаёміць з пісьмовым дзяле
ннем мнагазначнага ліку на ад
назначны (з лічбай 0 у сярэдзі
не дзелі).
Удасканальваць вылічальныя 
ўменні і навыкі. 
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Пісьмовае дзяленне мнагазначнага ліку 
на адназначны лік.
Пісьмовае множанне мнагазначнага ліку 
на адназначны лік.
Рашэнне задач.
Складанне тэксту задачы па табліцы.
[1] Ч. 2. С. 32—33

С. 33, 
№ 1, 2

81 Пісьмовае дзяле
нне мнагазначна
га ліку на адна
значны лік  
(віду 12 024 : 6)

Пазнаёміць з пісьмовым дзяле
ннем мнагазначнага ліку на ад
назначны лік (з лічбай 0 у сярэ
дзіне дзялімага і дзелі).
Замацоўваць уменне выко
нваць арыфметычныя дзеянні 
з лікавымі значэннямі велі
чынь.
Удасканальваць вылічальныя 
ўменні і навыкі.
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Пісьмовае дзяленне мнагазначнага ліку 
на адназначны лік.
Выкананне арыфметычных дзеянняў над 
лікавымі значэннямі велічынь.
Рашэнне задач.
Пабудова прамавугольнага трохвуголь
ніка па ўзоры.
[1] Ч. 2. С. 34—35

С. 35, 
№ 1, 2

82 Скарочаны запіс 
пісьмовага дзя
лен ня

Пазнаёміць са скарочаным за
пісам пісьмовага дзя лен ня (для 
выпадкаў з нулямі ў дзелі).
Удасканальваць вылічальныя 
ўменні і навыкі. 
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Пісьмовае дзяленне мнагазначнага ліку 
на адназначны лік.
Рашэнне ўраўненняў.
Параўнанне значэнняў выразаў. 
Рашэнне задач.
Складанне тэксту задачы па схеме.
[1] Ч. 2. С. 36—37

С. 37, 
№ 1, 2

83 Замацаванне Замацоўваць уменне выко
нваць пісьмовае дзяленне мна
газначнага ліку на адназначны 
лік.
Удасканальваць вылічальныя 
ўменні і навыкі. 
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Пісьмовае дзяленне мнагазначнага ліку 
на адназначны лік.
Складанне ўраўненняў па слоўным апіса
нні, ра шэн не ўраўненняў.
Складанне выразаў па табліцы, знаходжа
нне іх значэнняў.
Рашэнне задач.
Складанне тэксту задачы па табліцы.
Работа з табліцай і дыяграмай.
[1] Ч. 2. С. 38—39

С. 39, 
№ 1, 2

84 Цыркуль Пазнаёміць з чарцёжным ін
струментам — цыркулем.
Вучыць выкарыстоўваць цы
ркуль для пабудовы на прамой 
адрэзкаў зададзенай даўжыні 
і параўнання даўжынь адрэзкаў.

Пабудова адрэзкаў зададзенай даўжыні 
з дапамогай цыркуля. Параўнанне даў
жынь адрэзкаў з дапамогай цыркуля.
Пісьмовае дзяленне мна га знач ных лікаў 
на адназначны лік.
Рашэнне ўраўненняў.

С. 41, 
№ 1, 2
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Удасканальваць вылічальныя 
ўменні і навыкі. 
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Складанне правільных роўнасцей і няроў
насцей.
Рашэнне задач.
[1] Ч. 2. С. 40—41

85 Акружнасць 
і круг. Пабудова 
акружнасці з да
памогай цыркуля

Пазнаёміць з акружнасцю, 
кругам, радыусам акружнасці 
(круга), цэнтрам акружнасці 
(круга). 
Вучыць будаваць акружнасць 
з дапамогай цыркуля.
Удасканальваць вылічальныя 
ўменні і навыкі. 
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Пабудова акружнасці з дапамогай цыр
куля.
Параўнанне радыусаў акружнасцей з да
памогай цыркуля.
Знаходжанне значэнняў выразаў.
Рашэнне задач.
[1] Ч. 2. С. 42—43

С. 43, 
№ 1, 2

86 Множанне 
і дзяленне на 10, 
100, 1000

Пазнаёміць з множаннем 
і дзяленнем лікаў на 10, 100, 
1000. 
Замацоўваць уменне будаваць 
з дапамогай цыркуля акру
жнасць з радыусам зададзенай 
даўжыні.
Удасканальваць вылічальныя 
ўменні і навыкі. 
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Множанне і дзяленне лікаў на 10, 100, 
1000.
Пабудова акружнасці з зададзеным рады
усам з дапамогай цыркуля.
Пісьмовае множанне і дзяленне мна га
знач ных лікаў на адназначны лік.
Рашэнне ўраўненняў.
Рашэнне задач.
Вызначэнне парадкавага нумара стагод
дзя.
[1] Ч. 2. С. 44—45

С. 45, 
№ 1, 2

87 Спалучальная 
ўласцівасць мно
жання

Пазнаёміць са спалучальнай 
уласцівасцю множання.
Удасканальваць вылічальныя 
ўменні і навыкі. 
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Параўнанне значэнняў выразаў на аснове 
спалучальнай уласцівасці множання.
Рашэнне ўраўненняў.
Рашэнне задач.
Суаднясенне тэксту задачы і літарнага 
выразу.
[1] Ч. 2. С. 46—47

С. 47, 
№ 1, 2

88 Рацыянальныя 
спосабы вылічэ
нняў

Вучыць прымяняць пера
мяшчальную і спалучальную 
ўласцівасці множання для 
выканання вылічэнняў зру
чным спосабам.
Удасканальваць вылічальныя 
ўменні і навыкі. 
Замацаваць уменне рашаць 
задачы

Знаходжанне значэнняў выразаў рацы
янальным спосабам на аснове перамяшча
льнай і спалучальнай уласцівасцей мно
жання.
Выкананне арыфметычных дзеянняў над 
мна га знач нымі лікамі.
Рашэнне задач.
Выбар пытання да тэксту задачы.
Пабудова акружнасці.
[1] Ч. 2. С. 48—49

С. 49, 
№ 1, 2

89 Вуснае множанне 
віду 34 ∙ 20. Пісь
мовае множанне 
віду 432 ∙ 20,  
321 ∙ 200

Пазнаёміць з вусным і пісьмо
вым множаннем на дзясяткі 
і сотні.
Удасканальваць вылічальныя 
ўменні і навыкі. 
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Пісьмовае множанне мна га знач ных лікаў 
на дзясяткі і сотні.
Рашэнне ўраўненняў.
Параўнанне лікавых значэнняў велічынь.
Рашэнне задач.
Работа з табліцай.
[1] Ч. 2. С. 50—51

С. 51, 
№ 1, 2

90 Пісьмовае мно
жанне віду 
320 ∙ 20

Пазнаёміць з пісьмовым мно
жаннем віду 320 ∙ 20.
Удасканальваць вылічальныя 
ўменні і навыкі. 
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Пісьмовае множанне і дзяленне мна га
знач ных лікаў.
Падбор значэнняў пераменнай, пры якіх 
няроўнасці становяцца правільнымі.
Рашэнне задач.
Складанне выразу да тэксту задачы.
Выкарыстанне цыркуля для параўнання 
даўжынь адрэзкаў.
[1] Ч. 2. С. 52—53

С. 53, 
№ 1, 2
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91 Замацаванне Замацоўваць уменне выко
нваць множанне мна га знач ных 
лікаў на дзясяткі і сотні.
Удасканальваць вылічальныя 
ўменні і навыкі. 
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Пісьмовае множанне і дзяленне мна га
знач ных лікаў.
Знаходжанне значэнняў выразаў рацы
янальным спосабам на аснове перамяшча
льнай і спалучальнай уласцівасцей мно
жання.
Рашэнне задач.
Работа з табліцай і дыяграмай.
Пабудова адрэзкаў з дапамогай цыркуля.
[1] Ч. 2. С. 54—55

С. 55, 
№ 1, 2

92 Парадак дзеян
няў у лікавых 
выразах, якія 
змяшчаюць адну 
ці некалькі дужак

Пазнаёміць з правілам парадку 
выканання дзеянняў у лікавых 
выразах, якія змяшчаюць адну 
ці некалькі пар дужак.
Удасканальваць вылічальныя 
ўменні і навыкі. 
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Вызначэнне парадку выканання дзеянняў 
у лікавых выразах.
Знаходжанне значэнняў лікавых выразаў.
Складанне і ра шэн не ўраўненняў.
Выкананне арыфметычных дзеянняў з лі
кавымі значэннямі велічынь.
Рашэнне задач.
Выбар схемы да тэксту задачы.
Пабудова адрэзкаў.
[1] Ч. 2. С. 56—57

С. 57, 
№ 1, 2

93 Дзяленне ліку 
на здабытак

Пазнаёміць з правілам дзя лен
ня ліку на здабытак, вучыць 
прымяняць яго для вызначэн
ня значэнняў выразаў.
Удасканальваць вылічальныя 
ўменні і навыкі. 
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Знаходжанне значэнняў выразаў на асно
ве правіла дзя лен ня ліку на здабытак.
Рашэнне задач.
Работа з табліцай.
[1] Ч. 2. С. 58—59

С. 59, 
№ 1, 2

94 Вуснае дзяленне 
віду 360 : 30

Пазнаёміць з вусным дзяле
ннем на дзясяткі, заснава
ным на правіле дзя лен ня ліку 
на здабытак.
Удасканальваць вылічальныя 
ўменні і навыкі. 
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Дзяленне мна га знач ных лікаў на дзясяткі 
на аснове правіла дзя лен ня ліку на зда
бытак.
Параўнанне лікавых значэнняў велічынь.
Рашэнне ўраўненняў.
Рашэнне задач.
[1] Ч. 2. С. 60—61

С. 61, 
№ 1, 2

95 Вуснае дзяленне 
на 10, 100, 1000 
з астачай 

Пазнаёміць з прыёмам вусна
га дзя лен ня на 10, 100, 1000 
з астачай. 
Удасканальваць вылічальныя 
ўменні і навыкі. 
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Дзяленне з астачай на 10, 100, 1000 і яго 
праверка.
Параўнанне лікавых значэнняў велічынь.
Рашэнне задач.
Выбар схемы да тэксту задачы.
Складанне пытання да ўмовы задачы.
[1] Ч. 2. С. 62—63

С. 63, 
№ 1, 2

96 Дзяленне з аста
чай віду 561 : 80 

Пазнаёміць з дзяленнем лікаў 
на дзясяткі з астачай.
Удасканальваць вылічальныя 
ўменні і навыкі. 
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Дзяленне з астачай і яго праверка.
Знаходжанне значэнняў літарных выра
заў пры зададзеных значэннях перамен
най.
Рашэнне задач.
Вызначэнне парадкавага нумара стагод
дзя.
[1] Ч. 2. С. 64—65

С. 65, 
№ 1, 2

97 Пісьмовае дзяле
нне на лікі, якія 
заканчваюцца 
нулямі

Пазнаёміць з пісьмовым дзяле
ннем на лікі, якія заканчваюц
ца нулямі.
Удасканальваць вылічальныя 
ўменні і навыкі. 
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Дзяленне мнагазначнага ліку на дзясяткі.
Рашэнне задач.
Выбар схемы да тэксту задачы.
Пабудова адрэзкаў зададзенай даўжыні 
з дапамогай цыркуля.
[1] Ч. 2. С. 66—67

С. 67, 
№ 1, 2
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98 Замацаванне Замацоўваць навыкі вусных 
і пісьмовых вылічэнняў для 
выпадкаў дзя лен ня на лікі, якія 
заканчваюцца нулямі.
Удасканальваць вылічальныя 
ўменні і навыкі. 
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Выкананне арыфметычных дзеянняў над 
мна га знач нымі лікамі.
Знаходжанне значэнняў лікавых выразаў.
Параўнанне лікавых значэнняў велічынь.
Дзяленне з астачай і яго праверка.
Рашэнне ўраўненняў.
Рашэнне задач.
Складанне задачы па табліцы.
[1] Ч. 2. С. 68—69

С. 69, 
№ 1, 2

99 Множанне ліку 
на суму. Множан
не віду 18 ∙ 12

Пазнаёміць з правілам мно
жання ліку на суму, вучыць 
прымяняць яго для выпадкаў 
вуснага множання на двухзна
чны лік.
Удасканальваць вылічальныя 
ўменні і навыкі. 
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Множанне на двухзначны лік рацыяналь
ным спосабам на аснове правіла множан
ня ліку на суму.
Выкананне арыфметычных дзеянняў над 
мна га знач нымі лікамі.
Рашэнне задач.
Пабудова адрэзкаў.
[1] Ч. 2. С. 70—71

С. 71, 
№ 1, 2

100 Пісьмовае мно
жанне на двух
значны лік віду  
36 ∙ 24

Пазнаёміць з пісьмовым мно
жаннем на двухзначны лік.
Удасканальваць вылічальныя 
ўменні і навыкі. 
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Пісьмовае множанне на двухзначны лік. 
Складанне выразаў, знаходжанне іх зна
чэнняў.
Дзяленне з астачай.
Рашэнне ўраўненняў.
Рашэнне задач.
Вылічэнне плошчы прамавугольніка.
[1] Ч. 2. С. 72—73

С. 73, 
№ 1, 2

101 Пісьмовае мно
жанне на двух
значны лік віду  
185 ∙ 45

Пазнаёміць з пісьмовым мно
жаннем трохзначнага ліку 
на двухзначны лік.
Удасканальваць вылічальныя 
ўменні і навыкі. 
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Пісьмовае множанне трохзначнага ліку 
на двухзначны лік.
Складанне выразаў, знаходжанне іх зна
чэнняў.
Рашэнне ўраўненняў.
Параўнанне лікавых значэнняў велічынь.
Рашэнне задач.
[1] Ч. 2. С. 74—75

С. 75, 
№ 1, 2

102 Пісьмовае мно
жанне на трохзна
чны лік віду  
245 ∙ 342

Пазнаёміць з пісьмовым мно
жаннем на трохзначны лік.
Удасканальваць вылічальныя 
ўменні і навыкі. 
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Пісьмовае множанне трохзначных лікаў.
Рашэнне ўраўненняў.
Параўнанне лікавых значэнняў велічынь.
Рашэнне задач.
Пабудова прамавугольнага трохвуголь
ніка па ўзоры.
Рашэнне задач вывучаных відаў
[1] Ч. 2. С. 76—77

С. 77, 
№ 1, 2

103 Пісьмовае мно
жанне на трохзна
чны лік віду  
256 ∙ 302, 256 ∙ 320

Пазнаёміць з пісьмовым мно
жаннем на трохзначны лік 
(з нулём у сярэдзіне і на канцы 
другога множніка).
Удасканальваць вылічальныя 
ўменні і навыкі. 
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Пісьмовае множанне трохзначных лікаў.
Рашэнне задач.
Работа з табліцай.
Знаходжанне значэнняў выразаў рацы
янальным спосабам.
[1] Ч. 2. С. 78—79

С. 79, 
№ 1, 2

104 Замацаванне Замацоўваць:
 уменне выконваць пісьмовае 
множанне і дзяленне;
 уменне складаць выразы 
і знаходзіць іх значэнні;
 уменне рашаць ураўненні 
і выконваць праверку; 
 уменне выражаць лікавыя

Пісьмовае множанне на адназначны, 
двухзначны і трохзначны лік.
Пісьмовае дзяленне на адназначны і двух
значны лік.
Знаходжанне значэнняў выразаў.
Рашэнне ўраўненняў.
Выражэнне лікавых значэнняў велічынь 
у адзінках розных найменняў.

С. 82, 
№ 1, 2
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значэнні велічынь у адзінках 
розных найменняў;
 уменне рашаць задачы;
 уменне прымяняць цыркуль 
для пабудовы адрэзка зададзе
най даўжыні і акружнасці

Рашэнне задач.
Складанне задач па табліцы. Работа з ды
яграмай.
Пабудова акружнасці з зададзеным рады
усам і адрэзка зададзенай даўжыні.
[1] Ч. 2. С. 80—81

105 Замацаванне. Ка
нтрольная работа 
№ 3

Праверыць узровень засваення 
вучэбнага матэрыялу

Праверыць уменні: 
 выконваць пісьмовае множанне на ад
назначны, двухзначны і трохзначны лік;
 выконваць пісьмовае дзяленне на адна
значны і двухзначны лік;
 знаходзіць значэнне выразу;
 рашаць ураўненні;
 рашаць задачы;
 будаваць адрэзак і акружнасць

106 Замацаванне Ажыццявіць адваротную су
вязь па выніках выканання ка
нтрольнай работы.
Выканаць работу па карэкцыі 
дапушчаных памылак

Паведамленне вынікаў кантрольнай ра
боты.
Аналіз дапушчаных памылак.
Паўторнае выкананне заданняў, анала
гічных тым, у якіх былі дапушчаны па
мылкі.
[1] Ч. 2. С. 82—83

IV чвэрць (34 г)

107 Задачы на знахо
джанне невядо
мага па дзвюх 
рознасцях

Пазнаёміць са спосабам ра шэн
ня задач на знаходжанне не
вядомага па дзвюх рознасцях.
Удасканальваць навыкі вылі
чэнняў.
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Рашэнне задач на знаходжанне невядома
га па дзвюх рознасцях.
Пісьмовае множанне і дзяленне мна га
знач ных лікаў.
Параўнанне значэнняў лікавых выразаў.
Рашэнне задач.
[1] Ч. 2. С. 84—85

С. 85, 
№ 1, 2

108 Пісьмовае дзяле
нне на двухзна
чны лік віду  
212 : 53

Пазнаёміць з пісьмовым дзяле
ннем на двухзначны лік (у дзе
лі адназначны лік). 
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы на знаходжанне невядо
мага па дзвюх рознасцях.
Удасканальваць навыкі вылі
чэнняў

Пісьмовае дзяленне на двухзначны лік.
Дзяленне з астачай.
Параўнанне значэнняў выразаў.
Рашэнне задач.
Пабудова квадрата і акружнасці.
[1] Ч. 2. С. 86—87

С. 87, 
№ 1, 2

109 Пісьмовае дзяле
нне на двухзна
чны лік віду  
4712 : 62

Пазнаёміць з пісьмовым дзяле
ннем на двухзначны лік (у дзе
лі двухзначны лік).
Удасканальваць вылічальныя 
ўменні і навыкі.
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Пісьмовае дзяленне на двухзначны лік.
Дзяленне з астачай.
Складанне і адніманне лікавых значэнняў 
часу.
Рашэнне задач.
Складанне літарнага выразу да задачы.
Пабудова адрэзка і акружнасці.
[1] Ч. 2. С. 88—89

С. 89, 
№ 1, 2

110 Замацаванне Замацоўваць уменне выко
нваць пісьмовае дзяленне 
на двухзначны лік (у дзелі ад
назначны ці двухзначны лік).
Удасканальваць вылічальныя 
ўменні і навыкі.
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Пісьмовае дзяленне на двухзначны лік.
Дзяленне з астачай.
Арыфметычныя дзеянні над лікавымі зна
чэннямі велічынь.
Рашэнне ўраўненняў.
Рашэнне задач.
[1] Ч. 2. С. 90—91

С. 91, 
№ 1, 2
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111 Пісьмовае дзяле
нне на двухзна
чны лік з астачай 

Пазнаёміць з пісьмовым дзяле
ннем на двухзначны лік з аста
чай.
Замацоўваць уменне рашаць 
ураўненні; падбіраць значэнні 
пераменных, пры якіх няроўна
сці будуць правільнымі.
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Пісьмовае дзяленне на двухзначны лік 
з астачай.
Рашэнне ўраўненняў.
Падбор значэнняў пераменных, пры якіх 
няроўнасці становяцца правільнымі.
Рашэнне задач.
Работа з дыяграмай.
[1] Ч. 2. С. 92—93

С. 93, 
№ 1, 2

112 Замацаванне Замацоўваць уменне выко
нваць пісьмовае дзяленне 
на двухзначны лік з астачай.
Удасканальваць вылічальныя 
ўменні і навыкі.
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Пісьмовае дзяленне на двухзначны лік 
з астачай.
Складанне выразаў і знаходжанне іх зна
чэнняў.
Рашэнне задач.
Складанне задачы па табліцы. 
Выбар схемы да тэксту задачы.
Пабудова прамавугольніка, вылічэнне яго 
плошчы.
[1] Ч. 2. С. 94—95

С. 95, 
№ 1, 2

113 Замацаванне Замацоўваць уменне выко
нваць пісьмовае дзяленне 
на двухзначны лік.
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы на знаходжанне невядо
мага па дзвюх рознасцях. 
Замацоўваць уменне выко
нваць арыфметычныя дзеянні 
з мна га знач нымі лікамі

Пісьмовае дзяленне на двухзначны лік.
Дзяленне з астачай.
Знаходжанне долі лікавага значэння ве
лічынь.
Рашэнне задач.
Пабудова акружнасці з зададзеным рады
усам.
[1] Ч. 2. С. 96—97

С. 97, 
№ 1, 2

114 Задачы на знахо
джанне невядо
мага па дзвюх 
рознасцях 

Замацоўваць уменне рашаць 
задачы на знаходжанне невядо
мага па дзвюх рознасцях.
Удасканальваць навыкі вусных 
і пісьмовых вылічэнняў.
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Рашэнне задач на знаходжанне невядома
га па дзвюх рознасцях.
Выкананне арыфметычных дзеянняў над 
мна га знач нымі лікамі.
Знаходжанне значэнняў літарных выра
заў пры зададзеных значэннях перамен
най.
Рашэнне ўраўненняў.
Пабудова адрэзкаў.
[1] Ч. 2. С. 98—99

С. 99, 
№ 1, 2

115 Пісьмовае дзяле
нне на двухзна
чны лік віду 
272 : 34

Пазнаёміць з пісьмовым дзяле
ннем на двухзначны лік віду 
272 : 34.
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы на знаходжанне невядо
мага па дзвюх рознасцях.
Удасканальваць навыкі вылі
чэнняў

Пісьмовае дзяленне на двухзначны лік.
Параўнанне значэнняў выразаў.
Знаходжанне долі лікавага значэння ве
лічыні.
Складанне і ра шэн не ўраўненняў.
Рашэнне задач.
[1] Ч. 2. С. 100—101

С. 101, 
№ 1, 2

116 Замацаванне Замацоўваць уменне выко
нваць пісьмовае дзяленне 
на двухзначны лік.
Замацоўваць уменне знахо
дзіць значэнні выразаў.
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Пісьмовае дзяленне на двухзначны лік.
Складанне выразаў і знаходжанне іх зна
чэнняў.
Параўнанне лікавых значэнняў велічынь.
Рашэнне задач.
Работа з табліцай.
[1] Ч. 2. С. 102—103

С. 103, 
№ 1, 2

117 Пісьмовае дзяле
нне на двухзна
чны лік віду 
952 : 28

Пазнаёміць з пісьмовым дзяле
ннем на двухзначны лік, калі 
лічба дзелі знаходзіцца ў выні
ку некалькіх спроб. 
Удасканальваць вылічальныя 
ўменні і навыкі.

Пісьмовае дзяленне на двухзначны лік.
Падбор значэнняў пераменных, пры якіх 
няроўнасці становяцца правільнымі.
Рашэнне задач.
Складанне тэкстаў задач па схемах.
Дапаўненне тэксту задачы данымі ры 
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Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

сунка.
[1] Ч. 2. С.104—105

118 Замацаванне Замацоўваць уменне выко
нваць пісьмовае дзяленне 
на двухзначны лік.
Удасканальваць вылічальныя 
ўменні і навыкі.
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Пісьмовае дзяленне на двухзначны лік.
Рашэнне задач.
Работа з дыяграмай.
[1] Ч. 2. С. 106—107

С. 107, 
№ 1, 2

119 Замацаванне Замацоўваць уменне выкон
ваць пісьмовае дзяленне на 
двух значны лік. 
Замацоўваць уменне рашаць 
ураўненні.
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Пісьмовае дзяленне на двухзначны лік.
Складанне і ра шэн не ўраўненняў.
Выражэнне лікавых значэнняў часу 
ў адзінках розных найменняў.
Рашэнне задач.
Работа з табліцай.
[1] Ч. 2. С. 108—109

С. 109, 
№ 1, 2

120 Пісьмовае дзяле
нне на двухзна
чны лік віду 
34 860 : 42. 
Скарочаны запіс 
дзя лен ня

Пазнаёміць з пісьмовым дзяле
ннем на двухзначны лік з ну
лём на канцы дзялімага і дзелі. 
Пазнаёміць са скарочаным за
пісам дзя лен ня з нулём на ка
нцы дзялімага і дзелі.
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Пісьмовае дзяленне на двухзначны лік.
Пісьмовае множанне на двухзначны лік.
Параўнанне лікаў і значэнняў выразаў.
Рашэнне задач.
Вылічэнне плошчы прамавугольніка.
[1] Ч. 2. С. 110—111

С. 111, 
№ 1, 2

121 Пісьмовае дзяле
нне на двухзна
чны лік віду  
11 256 : 28

Пазнаёміць з пісьмовым дзяле
ннем на двухзначны лік з ну
лём у сярэдзіне дзелі. 
Пазнаёміць са скарочаным за
пісам дзя лен ня на двухзначны 
лік з нулём у сярэдзіне дзелі. 
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Пісьмовае дзяленне на двухзначны лік.
Знаходжанне значэнняў лікавых выразаў.
Знаходжанне значэнняў літарных выра
заў пры зададзеных значэннях перамен
най.
Рашэнне задач.
[1] Ч. 2. С. 112—113

С. 113, 
№ 1, 2

122 Задачы на рух 
у адным напра
мку на знаходжа
нне адлегласці

Пазнаёміць са спосабам ра шэн
ня задач на рух у адным напра
мку (пры аддаленні аб’ектаў) 
на знаходжанне адлегласці.
Удасканальваць навыкі пісьмо
вых вылічэнняў.
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Рашэнне задач на рух у адным напрамку 
на знаходжанне адлегласці.
Знаходжанне значэнняў лікавых выразаў.
Дзяленне на двухзначны лік з астачай, 
выкананне праверкі.
Рашэнне задач.
Пабудова адрэзкаў.
[1] Ч. 2. С. 114—115

С. 115, 
№ 1, 2

123 Замацаванне Замацоўваць уменне рашаць 
задачы на рух у адным напрам
ку (пры аддаленні аб’ектаў) на 
знаходжанне адлегласці.
Удасканальваць навыкі пісьмо
вых вылічэнняў.
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Рашэнне задач на рух у адным напрамку 
на знаходжанне адлегласці.
Множанне і дзяленне з мна га знач нымі 
лікамі.
Знаходжанне значэнняў лікавых выразаў.
Вызначэнне долі лікавага значэння даў
жыні.
Рашэнне задач. 
Выбар схемы да тэксту задачы.
Складанне тэксту задачы па схеме.
[1] Ч. 2. С. 116—117

С. 117, 
№ 1, 2

124 Задачы на рух 
у адным напра
мку на знаходжа
нне адлегласці

Пазнаёміць са спосабам ра шэн
ня задач на рух у адным напра
мку (пры збліжэнні аб’ектаў) 
на знаходжанне адлегласці.
Удасканальваць навыкі вылі
чэнняў.
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Рашэнне задач на рух у адным напрамку 
на знаходжанне адлегласці.
Выкананне арыфметычных дзеянняў з лі
кавымі значэннямі велічынь.
Рашэнне задач.
[1] Ч. 2. С. 118—119

С. 119, 
№ 1, 2
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125 Замацаванне Замацаваць уменне рашаць за
дачы на рух у адным напрамку 
(пры аддаленні аб’ектаў) на 
знаходжанне адлегласці.
Удасканальваць навыкі вылі
чэнняў.
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Рашэнне задач на рух у адным напрамку 
на знаходжанне адлегласці.
Выкананне арыфметычных дзеянняў з лі
кавымі значэннямі велічынь.
Знаходжанне значэнняў літарных выра
заў пры зададзеным значэнні пераменнай.
Рашэнне задач.
Складанне задачы па схеме.
Складанне задачы па табліцы. 
Суаднясенне тэксту задачы і лікавых 
выразаў.
[1] Ч. 2. С. 120—121

С. 121, 
№ 1, 2

126 Замацаванне Замацоўваць навыкі пісьмовых 
вылічэнняў.
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Выкананне арыфметычных дзеянняў над 
мна га знач нымі лікамі.
Выражэнне лікавых значэнняў велічынь 
у адзінках розных найменняў.
Рашэнне задач.
Складанне задач па схемах.
[1] Ч. 2. С. 122—123

С. 123, 
№ 1, 2

127 Геаметрычныя 
целы: шар, куб

Удакладніць уяўленні аб шары 
і кубе.
Удасканальваць навыкі вылі
чэнняў.
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Распазнаванне шара і куба.
Знаходжанне значэнняў літарных выра
заў пры зададзеных значэннях перамен
най.
Параўнанне значэнняў лікавых выразаў.
Рашэнне задач.
Работа з дыяграмай.
[1] Ч. 2. С. 124—125

С. 125, 
№ 1, 2

128 Геаметрычныя 
целы: піраміда, 
прызма

Удакладніць уяўленні аб піра
мідзе і прызме.
Удасканальваць навыкі вылі
чэнняў.
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Распазнаванне піраміды і прызмы.
Выкананне арыфметычных дзеянняў над 
мна га знач нымі лікамі.
Рашэнне задач.
Складанне задач па выразах.
[1] Ч. 2. С. 126—127

С. 127, 
№ 1, 2

129 Геаметрычныя 
целы: цыліндр, 
конус

Удакладніць уяўленні аб цылі
ндры і конусе.
Удасканальваць навыкі вылі
чэнняў.
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы

Распазнаванне цыліндра і конуса.
Знаходжанне значэнняў лікавых выразаў.
Складанне і ра шэн не ўраўненняў.
Рашэнне задач.
[1] Ч. 2. С. 128—129

С. 129, 
№ 1, 2

130
131
132

Замацаванне Замацоўваць навыкі вусных 
і пісьмовых вылічэнняў.
Замацоўваць уменне рашаць 
задачы.
Замацоўваць уменні выко
нваць дзеянні з лікавымі зна
чэннямі велічынь

Выкананне арыфметычных дзеянняў 
з мна га знач нымі лікамі.
Складанне і ра шэн не ўраўненняў.
Выкананне арыфметычных дзеянняў над 
лікавымі значэннямі велічынь.
Параўнанне лікавых значэнняў велічынь.
Складанне і ра шэн не ўраўненняў.
Рашэнне задач.
Пабудова адрэзка і акружнасці.
[1] Ч. 2. С. 130—133

Паўтарэнне матэрыялу, вывучанага ў 4 класе (8 г)

133
134
135
136
137
138
139
140 

Паўтарэнне, аба
гульненне і сістэ
матызацыя.
Кантрольная 
работа

Замацоўваць веды, уменні 
і навыкі, якія былі атрыманы 
пры вывучэнні вучэбнага ма
тэрыялу ў 4 класе.
Праверыць узровень засваен
ня вучэбнага матэрыялу (кан
троль ная работа).
Ажыццявіць адваротную су
вязь па выніках выканання ка
нтрольнай работы.

Замацаваць і праверыць уменні:
 выконваць арыфметычныя дзеянні над 
мна га знач нымі лікамі;
 параўноўваць лікі і значэнні выразаў, 
знаходзіць значэнні выразаў;
 складаць і рашаць ураўненні;
 знаходзіць значэнні літарных выразаў 
пры зададзеных значэннях пераменнай;
 выконваць арыфметычныя дзеянні над 
лікавымі значэннямі велічынь;

С. 5, 
№ 1, 2
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1 2 3 4 5

Выканаць работу па карэкцыі 
дапушчаных памылак

 выражаць лікавыя значэнні велічынь 
у адзінках розных найменняў;
 вызначаць долю лікавых значэнняў ве
лічынь;
 рашаць задачы;
 будаваць прамавугольнік, вылічваць яго 
плошчу;
 будаваць акружнасць і адрэзак зададзе
най даўжыні з дапамогай цыркуля;
 распазнаваць геаметрычныя целы;
 вызначаць працягласць падзеі.
[1] Ч. 2. С. 4—5

Заканчэнне
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Матэматыка
Агульная колькасць гадзін — 140

 Чабатарэўская, Т. М. Матэматыка : вучэб. дапам. для 4 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай наву-
чання : у 2 ч. / Т. М. Чабатарэўская, В. У. Нікалаева. — Мінск : Пачатковая школа, 2018.

 Чеботаревская, Т. М. Математика в 4 классе : пособие для учителей учреждений общ. сред. образования с рус. 
яз. обучения / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева. — Минск, 2018. 

 Чабатарэўская, Т. М. Матэматыка. 4 клас : рабочы сшытак : дапам. для вучняў устаноў агул. сярэд. адукацыі з бе-
ларус. мовай навучання : у 2 ч. / Т. М. Чабатарэўская, В. У. Нікалаева, Л. А. Бондарава. — Мінск, 2018. 

 Чеботаревская, Т. М. Проверочные и контрольные работы по математике. 4 класс : пособие для учителей учрежде-
ний общ. сред. образования с рус. яз. обучения : в 2 ч. / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева, Л. А. Бондарева. — 
Минск, 2016, 2017.

Месца кантрольных работ у сістэме ўрокаў выбрана прыблізна. Час іх правядзення неабходна ўдакладніць 
у адпаведнасці з раскладам урокаў і патрабаваннямі санітарных нормаў. 

Час праверкі вусных і пісьмовых навыкаў вучняў вызначае настаўнік. 
Настаўнік мае права самастойна вызначыць тэмы ўрокаў раздзела «Паўтарэнне вывучанага ў 4 класе», размер-

каваць матэрыял для паўтарэння і сістэматызацыі ведаў, зыходзячы з дасягненняў вучняў класа.
Для дамашніх работ прапаноўваюцца два апошнія заданні кожнага ўрока ў вучэбным дапаможніку на выбар.
У якасці матэрыялу для ўрокаў паўтарэння трэба выкарыстоўваць заданні раздзела вучэбнага дапаможніка 

«Паўтарэнне вывучанага ў 4 класе», а таксама заданні вучэбнага дапаможніка і рабочых сшыткаў, якія не былі вы-
кананы на працягу навучальнага года.

№ урока 
і дата 

правя-
дзення

№ урока 
па вучэб-

ным 
да памож-

ніку 

Тэма ўрока Задачы ўрока Асноўныя віды і спосабы дзейнасці  
(з рэкамендуемымі заданнямі)

1 2 3 4 5

Частка 1

Паўтарэнне вывучанага ў 3 класе (10 г)

1 1 Вусная і пісьмо
вая нумарацыя 
трохзначных 
лікаў

1) Паўтарэнне правіл чытан
ня і запісу трохзначных лікаў;
2) паўтарэнне разраднага 
саставу трохзначных лікаў 
і запісу іх сумай разрадных 
складаемых

Практыкаванне ў чытанні, запісе трохзна
чных лікаў, вызначэнні іх разраднага саста
ву (№ 1, 2, 3).
Рашэнне састаўных задач (№ 5, 8).
Пабудова прамавугольніка, вызначэнне яго 
перыметра і плошчы (з дапамогай падліку 
квадратных сантыметраў) (№ 6). 
Вылічэнні (№ 7, 9)

2 2 Параўнанне трох
знач ных лікаў

1) Паўтарэнне правіла параў
нання трох знач ных лікаў;
2) паўтарэнне ра шэн ня задач 
на знаходжанне перыметра 
фігур і чацвёртага прапарцыя
нальнага

Размяшчэнне лікаў па нарастанні і спаданні 
(№ 1, 2).
Паўтарэнне разраднага саставу ліку (№ 4).
Рашэнне простых і састаўных задач (№ 3, 
5*, 8).
Параўнанне трох знач ных лікаў (№ 6, 12).
Знаходжанне і параўнанне перыметраў 
трох вуголь нікаў (№ 7).
Вылічэнні (№ 9).
Складанне лікавых выразаў па схемах і зна
ходжанне іх значэнняў (№ 10)

3 3 Складанне лікаў 
і лікавых значэн
няў велічынь

1) Паўтарэнне алгарытмаў 
складання трох знач ных лікаў 
і лікавых значэнняў велічынь;
2) практыкаванне ў параўнан
ні лікаў і лікавых значэнняў 
велічынь

Выкананне складання лікаў і лікавых зна
чэнняў велічынь (№ 1, 7).
Устанаўленне залежнасці паміж сумай 
і змяненнем складаемых (№ 2, 3).
Рашэнне задач на адначасовы рух у супраць
леглых напрамках (№ 4).
Рашэнне простых і састаўных задач (№ 5*, 8).
Рашэнне ўраўненняў (№ 6).
Параўнанне лікавых значэнняў велічынь 
(№ 11).
Вычэрчванне фігур (№ 10)

4 4 Адніманне лікаў 
і лікавых значэн
няў велічынь

1) Паўтарэнне алгарытмаў 
аднімання трох знач ных лікаў 
і лікавых значэнняў велічынь;

Вылічэнне па ўзоры (№ 2).
Складанне, пошук ра шэн ня і ра шэн не про
стых і састаўной задачы па чарцяжы (№ 1, 
3, 9, 11).
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Працяг

1 2 3 4 5

2) практыкаванне ў складанні 
і ра шэн ні задач на адніманне 

Знаходжанне заканамернасці і працяг рада 
лікаў (№ 5*).
Адніманне лікавых значэнняў велічынь 
(№ 7).
Рашэнне ўраўненняў (№ 4).
Вылічэнне перыметра трох вуголь ніка 
(№ 6).
Выкананне аднімання лікаў рацыянальным 
спосабам (№ 10, 12).
Запіс лікаў (№ 8)

5 5 Множанне. Пры
ёмы множання

1) Паўтарэнне канкрэтна
га сэнсу дзеяння множання, 
назвы кампанентаў множання 
і сувязі паміж імі;
2) замацаванне ведання пры
ёмаў множання двухзначных 
і трох знач ных лікаў на адна
значны лік

Замена множання складаннем (№ 1).
Вылічэнне здабыткаў і іх параўнанне (№ 2, 
3, 7, 11).
Рашэнне геаметрычнай задачы на пабудову 
(№ 4).
Рашэнне састаўных задач (№ 5, 6, 8*, 10).
Рашэнне ўраўненняў (№ 9)

6 6 Дзяленне. Сувязь 
паміж кампа
нентамі дзеян
ня дзя лен ня. 
Дзялен не з аста
чай

1) Паўтарэнне канкрэтна
га сэнсу дзеяння дзя лен ня, 
назвы кампанентаў дзя лен ня 
і сувязі паміж імі;
2) паўтарэнне правіла дзя лен
ня з астачай

Складанне задач па выразе і іх ра шэн не 
(№ 1).
Выкананне дзя лен ня цалкам і з астачай 
(№ 2, 3, 6, 7, 8, 13).
Рашэнне задачы на часавыя прамежкі (№ 9).
Параўнанне даўжынь (№ 11).
Пошук і ра шэн не састаўных задач па рысу
нку (№ 4, 5*), на рух (№ 12).
Знаходжанне і параўнанне перыметраў ква
драта і прамавугольніка (№ 10)

7 7 Доля. Знаходжан
не долі ліку і ліку 
па яго долі

1) Замацаванне паняцця долі;
2) паўтарэнне правіл знахо
джання долі ліку і ліку па яго 
долі

Рашэнне простых задач з долямі (№ 1, 2).
Знаходжанне долі ліку і ліку па долі (№ 3, 4).
Практыкаванне ў вылічэннях (№ 5, 7, 12).
Рашэнне састаўных задач на знаходжан
не долей (№ 6, 11) і кратнае параўнанне 
(№ 8*).
Распазнаванне прамавугольнікаў (№ 9).
Рашэнне ўраўненняў з праверкай (№ 10)

8 8 Лікавыя выразы. 
Выразы з пераме
ннымі

1) Паўтарэнне правіл зна
ходжання значэння выразаў 
з пераменнай і без яе;
2) практыкаванне ў складанні 
і ра шэн ні ўраўненняў

Чытанне выразаў, іх запіс і знаходжанне 
значэнняў (№ 1, 2, 11).
Параўнанне лікаў і лікавых значэнняў ве
лічынь (№ 6).
Запіс выразаў з пераменнай і знаходжанне 
іх значэнняў (№ 3, 7).
Рашэнне простых і састаўных задач (№ 4, 
5*, 8, 10).
Складанне і ра шэн не ўраўненняў (№ 9)

9 9 Парадак дзеянняў 
у выразах з ду
жкамі і без іх

1) Паўтарэнне парадку дзеян
няў у выразах з дужкамі і без 
дужак;
2) удасканальванне вылічаль
ных навыкаў 

Складанне выразаў па схемах і знаходжанне 
іх значэнняў (№ 1), пабудова схем вылічэ
нняў (№ 2).
Рашэнне задач з геаметрычным зместам 
(№ 4*, 5), на рух (№ 3, 10).
Дзяленне з астачай (№ 8).
Вылічэнні (№ 6, 7, 11).
Запіс трох знач ных лікаў па іх разрадным са
ставе і размяшчэнне іх па нарастанні (№ 9)

10 10 Плошча фігур. 
Квадратны са
нтыметр

1) Паўтарэнне розных пры
ёмаў вылічэння плошчы фі
гур;
2) практыкаванне ў ра шэн ні 
састаўных задач вывучаных 
відаў

Знаходжанне плошчы фігур, адлюстрава
ных на рысунках (№ 1, 2).
Стварэнне фігур па зададзенай плошчы 
(№ 4).
Знаходжанне значэнняў выразаў (№ 5).
Рашэнне простых і састаўных задач (№ 3, 
6, 7*, 8)
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Працяг

1 2 3 4 5

Мна га знач ныя лікі ад 1000 да 1 000 000 (29 г)

11 11 Утварэнне чаты
рохзначных лікаў

1) Распаўсюджванне прынцы
пу ўтварэння трох знач ных лі
каў на чатырохзначныя;
2) адпрацоўка ўменняў чы
таць, запісваць і адлюстроў
ваць на абаку чатырохзнач
ныя лікі

Чытанне і запіс чатырохзначных лікаў 
(№ 1, 2, 4).
Адлюстраванне лікаў на абаку (№ 3).
Рашэнне састаўных задач (№ 5*, 6, 8).
Чытанне лікавых выразаў і знаходжанне іх 
значэнняў (№ 9).
Рашэнне ўраўненняў (№ 7)

12 12 Тысяча — но
вая лічыльная 
адзінка

1) Азнаямленне вучняў з лі
чэннем тысячамі, утварэннем 
і запісам лікаў віду *000;
2) удасканальванне вылічаль
ных навыкаў 

Запіс чатырохзначных лікаў віду *000 
(№ 1).
Рашэнне простых і састаўных задач (№ 2, 
4, 5*, 6, 9).
Знаходжанне значэнняў лікавых выразаў 
(№ 3, 10).
Рашэнне ўраўненняў (№ 8).
Вызначэнне па рысунку долі цэлага (№ 7)

13 13 Клас адзінак 1) Азнаямленне вучняў з кла
сам адзінак;
2) паўтарэнне нумарацыі 
разрадаў і разраднага саставу 
трох знач ных лікаў

Запіс трох знач ных лікаў па іх разрадным 
саставе (№ 1).
Вычэрчванне вуглоў (№ 2).
Выкананне дзеянняў з лікавымі значэннямі 
велічынь і лікамі (№ 7, 10).
Рашэнне простых і састаўных задач (№ 3, 
5, 6*, 8, 9).
Рашэнне ўраўненняў (№ 4)

14 14 Клас тысяч 1) Азнаямленне вучняў з кла
сам тысяч;
2) навучанне запісу мна га
знач ных лікаў з дапамогай 
табліцы класаў і разрадаў 

Чытанне і запіс лікаў па табліцы нумарацыі 
(№ 1, 2, 3).
Вылічэнні з лікамі і лікавымі значэннямі 
велічынь (№ 4, 7).
Рашэнне састаўных задач рознага зместу 
(№ 5*, 6, 8, 9).
Параўнанне выразаў (№ 10)

15 15 Суадносіны 
паміж разраднымі 
адзінкамі

1) Састаўленне табліцы су
адносін паміж разраднымі 
адзінкамі класаў адзінак і ты
сяч;
2) практыкаванне ў запісе лі
каў па колькасці разрадных 
адзінак

Па табліцы нумарацыі лікаў устанаўленне 
суадносін паміж разраднымі адзінкамі (за
данне ў рамцы, № 1, 8).
Рашэнне састаўных задач (№ 2, 4, 6*, 7).
Рашэнне ўраўненняў (№ 5).
Запіс лікаў з выкарыстаннем табліцы кла
саў і разрадаў (№ 3)

16 16 Разрадны састаў 
мна га знач ных 
лікаў

1) Распаўсюджванне ведаў аб 
разрадным саставе трох знач
ных лікаў на мна га знач ныя 
лікі; 
2) практыкаванне ў запісе 
лікаў па разрадным саставе 
і запісе разраднага саставу 
дадзеных лікаў

Чытанне і запіс мна га знач ных лікаў з выка
рыстаннем табліцы нумарацыі (№ 1, 2).
Устанаўленне заканамернасці (№ 5*).
Запіс па ўзоры разраднага саставу лікаў 
(№ 3).
Вылічэнне перыметра прамавугольніка 
(№ 6).
Знаходжанне значэнняў выразаў (№ 7, 9).
Рашэнне састаўных задач (№ 4, 8)

17 17 Алгарытм чытан
ня мна га знач ных 
лікаў

1) Азнаямленне вучняў з ал
га рытмам чытання мна га знач
ных лікаў;
2) практыкаванне ў запісе 
выразаў і знаходжанні іх зна
чэнняў

Чытанне мна га знач ных лікаў у адпаведна
сці з алгарытмам (№ 1).
Параўнанне мна га знач ных лікаў і запіс іх 
разраднага саставу (№ 2).
Запіс лікавых выразаў і знаходжанне іх зна
чэнняў (№ 4). 
Рашэнне задач (№ 5*, 8).
Правядзенне даследавання пры ра шэн
ні задачы з геаметрычным зместам (№ 6), 
з долямі (№ 3).
Параўнанне адзінак даўжыні (№ 9).
Вылічэнні (№ 7)
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18 18 Алгарытм запісу 
мна га знач ных 
лікаў

1) Азнаямленне вучняў з ал
гарытмам запісу мна га знач
ных лікаў;
2) практыкаванне ў запісе 
лікавых роўнасцей і ра шэн ні 
ўраўненняў

Запіс мна га знач ных лікаў па іх разрадным 
саставе (№ 1, 2).
Рашэнне састаўных задач на рух (№ 3, 9), 
простай задачы (№ 6), задачы на кемлівасць 
(№ 4*). 
Рашэнне ўраўненняў (№ 5).
Пабудова прамавугольніка па клетачках, 
знаходжанне яго плошчы (№ 7).
Запіс лікавых роўнасцей (№ 8).
Вылічэнні (№ 10)

19 19 Сума разрадных 
складаемых

1) Навучанне запісу мна га
знач ных лікаў у выглядзе 
сумы разрадных складаемых 
і запісу па суме разрадных 
складаемых дадзеных лікаў;
2) удасканальванне вылічаль
ных навыкаў 

Запіс мна га знач ных лікаў сумай разрадных 
складаемых і наадварот (№ 1, 2, 3).
Аналіз гатовых ра шэн няў састаўной задачы, 
абвяржэнне няправільных ра шэн няў (№ 4).
Устанаўленне правільных і няправільных 
лікавых няроўнасцей (№ 7).
Рашэнне задачы з геаметрычным зместам 
(№ 8).
Рашэнне састаўных задач (№ 5*, 6, 10).
Вылічэнні з папярэднім устанаўленнем за
канамернасці (№ 9, 11)

20 20 Вызначэнне агу
льнай колькасці 
адзінак кожнага 
разраду

1) Паўтарэнне правіла вы
дзя лен ня поўнай колькасці 
адзінак, дзясяткаў, соцень 
у запісе трох знач ных лікаў;
2) выкарыстанне вядомага 
прыёму для вызначэння агу
льнай колькасці адзінак ко
жнага разраду ў мна га знач
ных ліках

Вызначэнне агульнай колькасці адзінак 
кожнага разраду ў мна га знач ным ліку (за
данне ў рамцы, № 1).
Запіс лікаў па табліцы класаў сумай разра
дных складаемых (№ 2, 9).
Рашэнне ўраўненняў (№ 4).
Рашэнне задачы рознымі спосабамі (№ 3).
Пошук спосабаў ра шэн ня задачы па чар
цяжы, афармленне ра шэн ня (№ 5*, 8). 
Вылічэнне перыметраў прамавугольніка 
і квадрата (№ 7).
Вылічэнні (№ 6)

21 21 Параўнанне мна
га знач ных лікаў

1) Распаўсюджванне алгарыт
му параўнання трох знач ных 
лікаў на мна га знач ныя лікі;
2) практыкаванне ў параўна
нні лікаў

Паразраднае параўнанне мна га знач ных лі
каў (№ 1, 11).
Вылічэнні (№ 3, 6, 7).
Запіс лікаў у парадку нарастання, спадання 
(№ 2).
Рашэнне састаўных задач (№ 4, 5*, 10).
Запіс лікаў па суме разрадных складаемых 
(№ 8).
Рашэнне задач з геаметрычным зместам 
(№ 9)

22 22 Складанне і ад
німанне мна га
знач ных лікаў 
на аснове пас
лядоўнасці лікаў 
і іх разраднага 
саставу

1) Азнаямленне вучняў з пры
ёмамі вуснага складання і ад
німання лікаў у абазначаных 
выпадках;
2) паўтарэнне суадносін па
між адзінкамі вымярэння часу

Практыкаванне ў вусным складанні і адні
манні лікаў (заданне ў рамцы, № 1).
Запіс выразаў і знаходжанне іх значэнняў 
(№ 2).
Пераўтварэнне і параўнанне адзінак вы
мярэння часу (№ 7, 10).
Вызначэнне агульнай колькасці адзінак ко
жнага разраду ў мна га знач ным ліку (№ 3).
Рашэнне задач геаметрычнага зместу (№ 4, 
8), задачы на рух (№ 5), задачы з апорай 
на схему (№ 9), развіваючай задачы (№ 6*)

23 23 Множанне мна
га знач ных лікаў 
на адназначны 
лік

1) Азнаямленне вучняў з пры
ёмам вуснага множання мна
газначнага ліку на адназна
чны на аснове іх разраднага 
саставу і множання ў межах 
сотні;

Практыкаванне ў вусным множанні лікаў 
(заданне ў рамцы, № 1).
Запіс лікаў (№ 8).
Параўнанне і пераўтварэнне лікавых значэ
нняў велічынь (№ 3, 11). 
Распазнаванне квадратаў (№ 6*).
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2) адпрацоўка вылічальных 
навыкаў

Знаходжанне значэння выразу з пераме
ннай (№ 5), ра шэн не ўраўненняў (№ 7), 
вылічэнні (№ 9).
Рашэнне састаўных задач з апорай на чар
цёж (№ 2, 10), геаметрычнага зместу (№ 4)

24 24 Дзяленне мна
га знач ных лікаў 
на адназначны 
лік

1) Азнаямленне вучняў з ву
снымі прыёмамі дзя лен ня 
мнагазначнага ліку на адна
значны на аснове дзя лен ня 
ў межах сотні і па правіле 
дзя лен ня сумы на лік;
2) практыкаванне ў ра шэн ні 
задач вывучаных відаў

Практыкаванне ў вусным дзяленні лікаў 
(заданне ў рамцы, № 1, 9).
Рашэнне ўраўненняў (№ 3), параўнанне лі
кавых значэнняў велічынь і выкананне з імі 
дзеянняў (№ 7).
Рашэнне задач на адначасовы рух у супраць
леглых напрамках (№ 2), на часавыя праме
жкі (№ 6), на знаходжанне чацвёртага пра
парцыянальнага (№ 8), на вылічэнне перы
метра і даўжыні старон прамавугольніка 
і квадрата (№ 4)

25 25 Адзінкі вымярэ
ння даўжыні. 
Міліметр

1) Азнаямленне вучняў з но
вай адзінкай даўжыні — мілі
метрам;
2) замацаванне ведаў аб выву
чаных раней велічынях

Вычэрчванне адрэзкаў зададзенай даўжыні 
(№ 1).
Вымярэнне даўжынь з дакладнасцю да мі
ліметра (№ 2).
Параўнанне і пераўтварэнне лікавых значэ
нняў велічынь (№ 4, 9).
Рашэнне састаўных задач на знаходжанне 
долі ліку (№ 5, 10), на рух (№ 11).
Запіс лікаў (№ 3).
Знаходжанне значэнняў лікавых выразаў 
(№ 7, 12)

26 26 Суадносіны 
паміж адзінкамі 
вымярэння даў
жыні

1) Састаўленне табліцы мер 
даўжыні;
2) адпрацоўка навыкаў пераў
тварэння адзінак вымярэння 
даўжыні

Пераўтварэнне адзінак даўжыні (№ 1).
Параўнанне лікаў і лікавых значэнняў ве
лічынь (№ 2, 6, 10).
Вылічэнні (№ 3, 12).
Рашэнне састаўных задач (№ 4, 9, 11).
Распазнаванне геаметрычных фігур па ры
сунку (№ 5).
Запіс лікаў па іх разрадным саставе (№ 7)

27 27 Суадносіны 
паміж адзінкамі 
вымярэння масы

1) Адпрацоўка ўмення пе
ра ўтвараць і параўноўваць 
адзінкі вымярэння масы;
2) адпрацоўка ўмення скла
даць і рашаць ураўненні

Пераўтварэнне адзінак вымярэння масы 
(№ 1, 4).
Рашэнне састаўных задач (№ 2, 3, 5*, 9).
Назіранне, аналіз рысунка, запіс адрэзкаў 
(№ 6).
Складанне і ра шэн не ўраўненняў (№ 7).
Выкананне арыфметычных дзеянняў (№ 8).
Параўнанне лікавых значэнняў велічынь 
(№ 10)

28 28 Час. Адзінкі вы
мярэння часу

1) Абагульненне ведаў аб часе 
і адзінках яго вымярэння;
2) навучанне ўменню кары
стацца гадзіннікамі з рознымі 
цыферблатамі

Вызначэнне часу па цыферблаце гадзінніка 
(№ 1, 2).
Рашэнне простай задачы на знаходжанне 
часу (№ 3), састаўной задачы геаметрычна
га зместу (№ 7).
Рашэнне задач, у змесце якіх прысутнічае 
маса (№ 4, 5*, 9).
Параўнанне і запіс мна га знач ных лікаў 
(№ 6, 8).
Знаходжанне значэнняў лікавых выразаў 
(№ 10)

29 29 Адзінкі вымярэн
ня часу. Год

1) Азнаямленне вучняў з адзін
кай вымярэння часу — годам;
2) навучанне вучняў ра шэн
ню простых задач на вызна
чэнне часу

Адказы на пытанні і ра шэн не задач на часа
выя прамежкі (№ 1, 2, 3, 4).
Складанне і ра шэн не ўраўненняў (№ 9).
Выкананне арыфметычных дзеянняў (№ 7, 8).
Рашэнне састаўных задач (№ 5, 10).
Параўнанне мна га знач ных лікаў (№ 11)
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30 30 Адзінкі вымярэ
ння часу. Стагод
дзе. Тыдзень

1) Азнаямленне вучняў з адзін
камі вымярэння часу — ста
годдзем і тыднем;
2) замацаванне ведання су
адносін паміж адзінкамі вы
мярэння часу

Практыкаванне ва ўстанаўленні прынале
жнасці года стагоддзю (№ 1).
Знаходжанне долей сутак, гадзіны (№ 3).
Параўнанне часавых прамежкаў (№ 5).
Пабудова чарцёжнымі інструментамі пра
мога вугла (№ 10).
Запіс лікаў і вылічэнні (№ 7, 8).
Складанне і ра шэн не ўраўненняў (№ 11).
Рашэнне састаўных задач (№ 4, 9, 12)

31 31 Замацаванне 1) Паўтарэнне суадносін па
між адзінкамі вымярэння ве
лічыні;
2) паўтарэнне парадку выка
нання дзеянняў у лікавых 
выразах

Вымярэнне даўжынь у міліметрах (№ 1).
Складанне выразаў па схемах (№ 3).
Размяшчэнне адзінак вымярэння часу па 
нарастанні (№ 4).
Параўнанне лікаў (№ 12).
Вычэрчванне адрэзкаў (№ 6).
Складанне правільных роўнасцей з лікавых 
значэнняў велічынь (№ 9) і лікаў (№ 8).
Вылічэнні (№ 7).
Рашэнне састаўных задач на знаходжанне 
чацвёртага прапарцыянальнага (№ 10), на 
рознаснае параўнанне (№ 2, 11)

32 * Кантрольная 
работа

1) Праверка засваення вуч
нямі нумарацыі мна га знач
ных лікаў у межах класа ты
сяч;
2) праверка засваення адзінак 
вымярэння даўжыні, масы, 
часу і суадносін паміж імі;
3) праверка ўмення пераўтва
раць і параўноўваць велічыні

Змест кантрольнай работы прапанаваны 
на с. 64—68 у частцы 1 дапаможніка «Праве
рачныя і кантрольныя работы па матэматы
цы. 4 клас»

33 * Аналіз кантроль
най работы

1) Падвядзенне вынікаў за
сваення праграмнага матэ
рыялу;
2) адпрацоўка ўменняў і на
выкаў, якія патрабуюць карэ
кціроўкі 

Абмеркаванне заданняў кантрольнай рабо
ты. Выкананне работы над памылкамі

34 32 Дыяграма 1) Навучанне вызначэнню 
і параўнанню лікавых значэ
нняў велічынь па дыяграме;
2) паўтарэнне суадносін па
між адзінкамі вымярэння ма
сы і часу

Вызначэнне лікавых значэнняў велічынь па 
дыяграме (заданне ў рамцы).
Параўнанне мна га знач ных лікаў (№ 1).
Складанне правільных роўнасцей з велічы
нямі (№ 3).
Рашэнне састаўных задач (№ 2, 7).
Пераўтварэнне адзінак вымярэння часу 
(№ 5).
Запіс лікавых выразаў і знаходжанне іх зна
чэнняў (№ 6, 8)

35 33 Плошча прамаву
гольніка

1) Паўтарэнне прыёму вылі
чэння плошчы фігур, якія 
складаюцца з поўных ква
дратаў;
2) азнаямленне з формулай 
плошчы прамавугольніка

Знаходжанне плошчы і перыметра прамаву
гольніка (заданне ў рамцы, № 1, 2).
Пошук спосабаў ра шэн ня састаўной задачы 
па чарцяжы (№ 3) і па рысунку (№ 4*).
Рашэнне ўраўненняў (№ 5).
Вылічэнне (№ 8).
Параўнанне адзінак вымярэння даўжыні 
(№ 6). 
Знаходжанне перыметра і плошчы прадме
таў, якія маюць прамавугольную форму 
(№ 7)

36 34 Плошча квадрата 1) Замацаванне ведаў аб роз
ных спосабах вылічэння пло
шчы фігур;
2) азнаямленне з формулай 
плошчы квадрата

Знаходжанне плошчы квадрата, прамавуго
льніка (заданне ў рамцы, № 1, 2).
Знаходжанне долі (№ 6).
Вылічэнне (№ 7).
Складанне і ра шэн не ўраўненняў (№ 4).
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Пераўтварэнне лікавых значэнняў велічынь 
(№ 9).
Рашэнне састаўных задач: на знаходжан
не чацвёртага прапарцыянальнага (№ 3), 
на вылічэнне долі ліку (№ 8).
Канструяванне фігур (№ 5*)

37 35 Адзінкі вымярэн
ня плошчы. Ква
дратны дэцыметр

1) Азнаямленне вучняў з но
вай адзінкай вымярэння пло
шчы — квадратным дэцыме
трам;
2) адпрацоўка ўменняў праца
ваць з формулай плошчы пра
мавугольніка

Знаходжанне плошчы прамавугольніка 
і квадрата (заданне ў рамцы, № 1, 2).
Вызначэнне агульнай колькасці адзінак ко
жнага разраду ў мна га знач ным ліку (№ 3).
Рашэнне ўраўненняў (№ 5) і састаўных за
дач (№ 4, 6*, 9, 11).
Выкананне вылічэнняў (№ 7, 12).
Практыкаванне ў пабудове дыяграмы 
(№ 8).
Пераўтварэнне адзінак вымярэння часу, іх 
параўнанне (№ 10*)

38 36 Адзінкі вымярэ
ння плошчы. 
Квадратны метр

1) Азнаямленне вучняў з но
вай адзінкай вымярэння пло
шчы — квадратным метрам;
2) паўтарэнне формул вылі
чэння плошчы прамавуголь
ніка і квадрата

Вылічэнне плошчы і перыметра поля, якое 
мае прамавугольную форму (№ 1).
Рашэнне састаўных задач (№ 2).
Рашэнне простых задач на знаходжанне 
плошчы. Складанне і ра шэн не адваротных 
задач (№ 5, 8).
Рашэнне ўраўненняў (№ 6) і прыкладаў 
(№ 3*, 4, 7, 9)

39 37 Суадносіны 
паміж адзінкамі 
вымярэння пло
шчы

1) Азнаямленне вучняў з су
адносінамі паміж вывуча
нымі адзінкамі вымярэння 
плошчы;
2) адпрацоўка навыкаў рабо
ты з дыяграмамі

Пераўтварэнне лікавых значэнняў велічынь 
(заданне ў рамцы, № 1).
Практыкаванне ў пабудове дыяграм (№ 3).
Рашэнне простых і састаўных задач (№ 2, 
4, 6, 8).
Рашэнне ўраўненняў (№ 7).
Вылічэнні (№ 9).
Устанаўленне лікавай заканамернасці 
(№ 5*)

Складанне і адніманне (26 г)

40 38 Сэнс дзеяння 
складання

1) Абагульненне ведаў аб дзе
янні складання і знаходжанні 
яго невядомых кампанентаў;
2) складанне і ра шэн не про
стых задач розных відаў на 
складанне

Распазнаванне сярод розных выразаў — су
мы (№ 1), сярод простых — задач на скла
данне (№ 2).
Рашэнне ўсіх відаў простых задач на скла
данне (№ 2).
Рашэнне ўраўненняў (№ 3) і састаўных за
дач (№ 5*, 6, 7, 9).
Падбор лічбаў у лікавых няроўнасцях 
(№ 4).
Знаходжанне значэнняў выразаў (№ 8, 10)

41 39 Замацаванне 1) Практыкаванне ў ра шэн ні 
задач вывучаных відаў;
2) замацаванне ведаў аб пе
раўтварэнні, параўнанні лі
кавых значэнняў велічынь 
і выкананні дзеянняў

Рашэнне тэкставых задач (№ 1, 5, 9, 10).
Пераўтварэнне і параўнанне лікавых значэ
нняў велічынь (№ 2, 7*, 8).
Вылічэнне значэнняў выразаў з дужкамі 
і без (№ 3, 6, 11)

42 40 Уласцівасці скла
дання

1) Замацаванне ведання пера
мяшчальнага і спалучальнага 
законаў складання;
2) удасканальванне ўменняў 
ра шэн ня задач з геаметры
чным зместам

Складанне двух і трох лікаў рознымі споса
бамі (№ 1, 2, 9).
Рашэнне састаўных задач (№ 3, 8).
Знаходжанне старон і вылічэнне плошчы 
прамавугольніка (№ 4).
Пабудова адрэзкаў і прамавугольніка (№ 4, 5).
Пераўтварэнне адзінак часу (№ 6).
Складанне прыкладаў па схемах і іх ра шэн
не (№ 7)
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43 41 Пабудова прама
вугольнага трох
вуголь ніка з зада
дзенымі даўжы
нямі старон

1) Азнаямленне вучняў з па
будовай прамавугольнага 
трох вуголь ніка па старанах, 
якія ўтвараюць прамы вугал;
2) практыкаванне ў параўна
нні велічынь па дыяграме і па 
лікавых даных

Практыкаванне ў пабудове прамавугольна
га трох вуголь ніка (заданне ў рамцы).
Рашэнне ўраўненняў (№ 1). 
Вылічэнні (№ 3*, 9).
Знаходжанне па дыяграме скарасцей 
і параўнанне іх (№ 2).
Рашэнне простай задачы (№ 4) і састаўных 
задач (№ 5, 6, 8).
Правядзенне даследавання для адказу на 
пастаўленыя пытанні (№ 7)

44 42 Задачы на знахо
джанне скорасці 
пры сустрэчным 
руху

1) Азнаямленне вучняў з но
вым відам састаўных задач 
на сустрэчны рух;
2) паўтарэнне параўнання 
лікавых значэнняў велічынь

Аналіз умовы задачы, пошук ра шэн ня з апо
рай на чарцёж, ра шэн не задачы (заданне 
ў рамцы).
Вылічэнні (№ 1, 5*, 9).
Запіс лікаў (№ 6).
Пабудова квадрата з папярэднім вылічэн
нем яго стараны (№ 2).
Рашэнне задач (№ 4, 8).
Параўнанне лікавых значэнняў велічынь 
(№ 3, 7)

45 43 Складанне мна
га знач ных лікаў 
без пераходу праз 
разрад

1) Перанос ведання алгары
тму складання без пераходу 
праз разрад трох знач ных лі
каў на мна га знач ныя лікі;
2) практыкаванне ў ра шэн ні 
састаўных задач на рух

Складанне мна га знач ных лікаў без перахо
ду праз разрад (заданне ў рамцы, № 1, 9).
Вылічэнне перыметра трох вуголь ніка (№ 5).
Рашэнне састаўных задач на рух (№ 2, 8).
Параўнанне лікавых значэнняў велічынь 
(№ 6) і лікаў (№ 4).
Рашэнне ўраўненняў (№ 7)

46 44 Адзінкі вымярэ
ння плошчы. 
Гектар

1) Азнаямленне вучняў з но
вай адзінкай вымярэння пло
шчы — гектарам;
2) замацаванне ведання пісь
мовага складання мна га знач
ных лікаў без пераходу праз 
разрад

Рашэнне задачы на знаходжанне плошчы 
квадрата (заданне ў рамцы, № 1).
Знаходжанне долі (№ 3).
Рашэнне састаўных задач: на параўнанне 
ёмістасці (№ 9), плошчаў (№ 2), на рух (№ 7).
Параўнанне лікавых значэнняў велічынь па 
дыяграме (№ 4).
Рашэнне ўраўненняў (№ 8).
Вылічэнні (№ 5)

47 45 Складанне мна
га знач ных лікаў 
з пераходам праз 
разрад

1) Перанос ведання алгары
тму складання трох знач ных 
лікаў з пераходам праз разрад 
на мна га знач ныя лікі;
2) практыкаванне ў ра шэн ні 
задач на сустрэчны рух

Складанне мна га знач ных лікаў з пераходам 
праз разрад (заданне ў рамцы, № 1, 9).
Складанне і ра шэн не задач на сустрэчны 
рух па чарцяжы (№ 2, 8).
Устанаўленне заканамернасці (№ 3).
Рашэнне задачы на знаходжанне чацвёртага 
прапарцыянальнага (№ 4).
Рашэнне ўраўненняў (№ 5).
Пераўтварэнне лікавых значэнняў велічынь 
(№ 7)

48 46 Адзінкі вымярэн
ня плошчы. Ар

1) Азнаямленне вучняў з но
вай адзінкай вымярэння пло
шчы — арам;
2) паўтарэнне адзінак вы
мярэння велічынь;
3) параўнанне лікавых значэ
нняў велічынь

Рашэнне задач на знаходжанне плошчы, 
параўнанне плошчаў (заданне ў рамцы, № 2).
Параўнанне лікавых значэнняў велічынь 
(№ 1).
Вылічэнні (№ 4) і гульня «Вылічальная ма
шына» (№ 3). 
Запіс выразаў і знаходжанне іх значэнняў 
(№ 6).
Распазнаванне велічынь (№ 5).
Рашэнне ўраўненняў (№ 7).
Рашэнне задачы на рух (№ 8)

49 47 Складанне мна
га знач ных лікаў 
з пераходам праз 
разрад

1) Перанос ведання алгарыт
му складання двух лікаў на 
складанне трох і больш лікаў;
2) практыкаванне ў параўна
нні і пераўтварэнні лікавых 
значэнняў велічынь

Складанне двух і трох мна га знач ных лікаў 
у слупок (заданне ў рамцы, № 1, 10).
Запіс лікаў (№ 3).
Пераўтварэнне адзінак масы (№ 5, 7).
Рашэнне ўраўненняў (№ 8), задач (№ 2, 4).
Рашэнне задачы на сустрэчны рух (№ 9)
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50 48 Суадносіны 
паміж адзінкамі 
вымярэння пло
шчы

1) Састаўленне табліцы мер 
плошчы;
2) практыкаванне ў параўна
нні і пераўтварэнні лікавых 
значэнняў розных велічынь

Параўнанне і пераўтварэнне лікавых значэ
нняў велічынь (№ 1, 2).
Рашэнне простых і састаўных задач (№ 3, 
5*, 6, 7, 11).
Пабудова прамавугольнага трох вуголь ніка 
(№ 8).
Рашэнне ўраўненняў (№ 9, 10).
Вылічэнні (№ 4, 12)

51 49 Складанне ліка
вых значэнняў 
велічынь

1) Азнаямленне вучняў з пры
ёмамі складання лікавых зна
чэнняў велічынь;
2) адпрацоўка ўменняў ра
шаць задачы

Складанне лікавых значэнняў розных велі
чынь (заданне ў рамцы, № 1, 11).
Рашэнне тэкставых задач (№ 2, 4, 5*, 6, 8, 
10).
Запіс выразаў (№ 3), знаходжанне іх значэ
нняў (№ 9), параўнанне (№ 7)

52 50 Замацаванне 1) Паўтарэнне суадносін па
між адзінкамі вымярэння ве
лічынь;
2) удасканальванне ўменняў 
рашаць задачы вывучаных 
відаў 

Рашэнне тэкставых задач (№ 1, 5*, 7, 10, 12).
Пераўтварэнне і параўнанне лікавых значэ
нняў велічынь (№ 3, 9, 11, 13).
Вылічэнні і ра шэн не ўраўненняў (№ 2, 6, 8).
Пабудова прамавугольніка з папярэднім 
вылічэннем яго вымярэнняў (№ 4)

53 51 Сэнс дзеяння 
аднімання

1) Абагульненне ведаў аб дзе
янні аднімання і знаходжанні 
яго невядомых кампанентаў;
2) складанне і ра шэн не прос
тых задач розных відаў на ад
німанне

Складанне простых задач на адніманне 
(№ 1, 5).
Адпрацоўка сэнсу дзеяння аднімання (№ 2).
Адніманне двухзначных і трох знач ных лі
каў (№ 3), складанне мна га знач ных лікаў 
(№ 9).
Рашэнне састаўных задач (№ 4, 6*, 7, 8)

54 52 Задачы на знахо
джанне часу пры 
сустрэчным руху

1) Азнаямленне вучняў з но
вым відам задач на сустрэчны 
рух;
2) практыкаванне ў параўна
нні, пераўтварэнні і складан
ні лікавых значэнняў розных 
велічынь

Рашэнне задач на сустрэчны рух (задача 
ў рамцы, № 9).
Пераўтварэнне, параўнанне, складанне лі
кавых значэнняў велічынь (№ 3, 6, 7), зна
ходжанне долі лікаў (№ 2).
Вылічэнне перыметра і плошчы прамаву
гольніка (№ 5). Мадэляванне пры ра шэн ні 
задачы (№ 4*).
Складанне і ра шэн не ўраўненняў (№ 8).
Выкананне арыфметычных дзеянняў 
(№ 10)

55 53 Адніманне мна
га знач ных лікаў 
без пераходу праз 
разрад

1) Перанос ведання алгары
тму аднімання без пераходу 
праз разрад трох знач ных лі
каў на мна га знач ныя лікі;
2) паўтарэнне ведаў аб перы
метры і плошчы прамавуголь
ніка і квадрата

Адніманне мна га знач ных лікаў без перахо
ду праз разрад (заданне ў рамцы, № 1, 8).
Рашэнне задач на знаходжанне і параўнан
не перыметраў і плошчаў прамавугольніка 
і квадрата (№ 2, 6).
Вылічэнні (№ 3, 4).
Рашэнне задач на рух (№ 5*, 7)

56 54 Адніманне мна
га знач ных лікаў 
з пераходам праз 
разрад

1) Перанос ведання алгары
тму аднімання трох знач ных 
лікаў з пераходам праз разрад 
на мна га знач ныя лікі;
2) удасканальванне вылічаль
ных навыкаў

Адніманне мна га знач ных лікаў (заданне 
ў рамцы, № 1, 2, 10). 
Рашэнне задачы на часавыя прамежкі 
(№ 3).
Рашэнне ўраўненняў (№ 4).
Аднаўленне лічбаў у прыкладах на склада
нне (№ 5).
Рашэнне састаўных задач (№ 6, 7*, 8, 9)

57 55 Адніманне ліка
вых значэнняў 
велічынь

1) Азнаямленне вучняў з пры
ёмамі аднімання лікавых зна
чэнняў велічынь;
2) замацаванне ведання алга
рытмаў складання і адніман
ня мна га знач ных лікаў

Адніманне розных велічынь (заданне 
ў рамцы, № 1, 9).
Запіс выразаў і знаходжанне іх значэнняў 
(№ 4, 7).
Параўнанне здабыткаў (№ 3).
Рашэнне тэкставых задач (№ 2, 5*, 6, 8)
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58 56 Адніманне мна га
знач ных лікаў

1) Разгляд выпадкаў адніман
ня мна га знач ных лікаў ад лі
каў віду 10***, 100***;
2) практыкаванне ў складанні 
і адніманні лікавых значэнняў 
велічынь

Практыкаванне ў адніманні лікаў па ўзоры, 
прапанаваным у рамцы (№ 1).
Рашэнне задач геаметрычнага зместу (№ 2, 
6), на рух (№ 9), на вылічэнне плошчы 
(№ 8).
Складанне роўнасцей, ураўненняў і іх ра
шэн не (№ 3, 10).
Складанне і адніманне лікавых значэнняў 
велічынь (№ 4).
Гульня «Вылічальная машына» (№ 7)

59 57 Адніманне мна га
знач ных лікаў

1) Адпрацоўка ўменняў выко
нваць адніманне мна га знач
ных лікаў у тых выпадках, 
калі ў запісе памяншаемага 
ўтрымліваюцца нулі;
2) практыкаванне ў параў
нанні, складанні і адніманні 
лікавых значэнняў велічынь

Практыкаванне ў адніманні мна га знач ных 
лікаў (№ 1, 2).
Практыкаванне ў параўнанні, складанні 
і адніманні лікавых значэнняў велічынь 
(№ 4) і лікаў (№ 6, 12).
Рашэнне ўраўненняў (№ 5) і задач (№ 3, 
7, 10, 11).
Аднаўленне лічбаў у прыкладах на склада
нне (№ 9)

60 58 Замацаванне 1) Адпрацоўка ўменняў ра
шаць задачы вывучаных ві
даў;
2) практыкаванне ў складан
ні і адніманні мна га знач ных 
лікаў

Рашэнне задач: на рух у супрацьлеглых 
напрамках (№ 1, 9), на знаходжанне даў
жыні стараны трох вуголь ніка (№ 4), на зна
ходжанне плошчаў прамавугольніка і ква
драта (№ 8).
Вылічэнні (№ 2, 3, 10).
Складанне і ра шэн не ўраўненняў (№ 5).
Параўнанне лікавых значэнняў велічынь 
(№ 7)

61 * Кантрольная 
работа

Устанаўленне ступені засва
ення вучнямі вучэбнага матэ
рыялу, вывучанага ў першым 
паўгоддзі чацвёртага класа

Змест кантрольнай работы прапанаваны на 
с. 69—73 у частцы 1 дапаможніка «Правера
чныя і кантрольныя работы па матэматыцы. 
4 клас»

62 * Аналіз кантроль
най работы

1) Падвядзенне вынікаў за
сваення праграмнага матэ
рыялу;
2) адпрацоўка ўменняў і на
выкаў, якія патрабуюць карэ
кціроўкі

Абмеркаванне заданняў кантрольнай рабо
ты. Выкананне работы над памылкамі

63 59 Задачы на зна
ходжанне ско
расці пры руху 
ў супраць леглых 
напрамках

1) Азнаямленне вучняў з ра
шэн нем задач на знаходжанне 
скорасці пры руху ў супраць
леглых напрамках; 
2) адпрацоўка вылічальных 
навыкаў

Аналіз умовы, пошук ра шэн ня з апо
рай на чарцёж, ра шэн не задачы (заданне 
ў рамцы, № 9).
Выкананне вылічэнняў (№ 1, 4, 10).
Складанне выразу з пераменнай па ўмове 
задачы (№ 3).
Вылічэнне долі (№ 2).
Рашэнне задачы на знаходжанне чацвёртага 
прапарцыянальнага (№ 6). 
Рашэнне ўраўненняў (№ 7). 
Пабудова трох вуголь ніка па пунктах (вяр
шынях), вымярэнне яго старон і вылічэнне 
перыметра (№ 8)

64 60 Задачы на знахо
джанне часу пры 
руху ў супрацьле
глых напрамках

1) Азнаямленне вучняў з ра
шэн нем задач на знаходжанне 
часу пры руху ў супрацьле
глых напрамках; 
2) удасканальванне вылічаль
ных навыкаў

Аналіз умовы задачы, пошук ра шэн ня з апо
рай на чарцёж, ра шэн не задачы (заданне 
ў рамцы, № 10).
Складанне і ра шэн не ўраўненняў (№ 1).
Параўнанне лікавых значэнняў велічынь 
(№ 2).
Вылічэнні (№ 3, 6, 7, 11).
Рашэнне састаўных задач вывучаных відаў 
(№ 4, 8, 9)
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65 61 Замацаванне 1) Практыкаванне ў ра шэн ні 
задач на адначасовы рух у су
працьлеглых напрамках;
2) удасканальванне ўменняў 
выконваць арыфметычныя 
дзеянні з велічынямі пры ра
шэн ні прыкладаў і задач

Рашэнне задач на адначасовы рух (№ 1, 9).
Выкананне вылічэнняў і параўнанняў з лі
камі і лікавымі значэннямі велічынь (№ 2, 
5, 6, 10).
Рашэнне састаўных задач, якія ўтрымліва
юць дзеянні над даўжынямі (№ 3) і адзінка
мі часу (№ 7).
Рашэнне ўраўненняў (№ 8)

Множанне і дзяленне (67 г)

66 62 Сэнс дзеяння 
множання

1) Абагульненне ведаў аб дзе
янні множання і знаходжанні 
яго невядомых кампанентаў;
2) практыкаванне ў ра шэн ні 
задач на адначасовы рух

Фармалізацыя канкрэтнага сэнсу дзеяння 
множання (заданне ў рамцы, № 3).
Правядзенне вылічэнняў пры рабоце з пры
кладамі і задачамі (№ 1, 2, 4, 7, 8, 9).
Рашэнне задач з апорай на чарцёж (№ 5, 6*)

67 63 Прыватныя выпа
дкі множання

1) Абагульненне ведаў аб пры
ватных выпадках дзеяння мно
жання;
2) практыкаванне ў ра шэн ні 
тэкставых задач на рух

Сістэматызацыя прыватных выпадкаў мно
жання (заданне ў рамцы, № 1, 2).
Рашэнне задачы з апорай на чарцёж (№ 4), 
на знаходжанне чацвёртага прапарцыяна
льнага (№ 9).
Складанне і ра шэн не ўраўненняў (№ 3, 5).
Вылічэнне плошчы прамавугольніка і ква
драта (№ 6).
Параўнанне лікавых значэнняў велічынь 
(№ 10).
Гульня «Вылічальная машына» (№ 8)

68 64 Замацаванне 1) Практыкаванне ў ра шэн ні 
задач на адначасовы рух у су
працьлеглых напрамках;
2) практыкаванне ў складан
ні і адніманні лікаў і лікавых 
значэнняў велічынь пры ра
шэн ні прыкладаў і задач

Пошук ра шэн ня задачы па рысунку (№ 1).
Знаходжанне перыметра і плошчы квадрата 
(№ 2).
Пераўтварэнне, складанне і адніманне ліка
вых значэнняў велічынь (№ 4, 5, 6, 9).
Рашэнне састаўной задачы (№ 11).
Знаходжанне значэнняў лікавых выразаў 
(№ 7, 12).
Складанне выразу з пераменнай па ўмове 
задачы (№ 10)

69 65 Уласцівасці мно
жання

1) Абагульненне ведаў аб ула
сцівасцях множання;
2) практыкаванне ў прымяне
нні ўласцівасцей множання 
для спрашчэння вылічэнняў

Сімвалічны запіс і чытанне ўласцівасцей 
множання (заданне ў рамцы, № 1).
Выкарыстанне ўласцівасцей множання для 
рацыяналізацыі вылічэнняў (№ 2).
Рашэнне задачы на рух з выкарыстаннем 
чарцяжа (№ 3), раней вывучаных задач 
(№ 5, 9).
Параўнанне лікавых значэнняў велічынь 
(№ 6).
Вылічэнне плошчы па рысунку (№ 7).
Складанне і ра шэн не ўраўненняў (№ 8, 10)

70 66 Множанне сумы 
(рознасці) на лік

1) Абагульненне ведаў аб 
мно жанні сумы (рознасці) на 
лік;
2) практыкаванне ў складан
ні лікавых выразаў па схемах 
вылічэнняў

Сімвалічны запіс і чытанне размеркаваль
ных законаў множання адносна складан
ня і аднімання, выкарыстанне гэтых зако
наў для спрашчэння вылічэнняў (заданне 
ў рамцы, № 3, 4, 7).
Складанне выразаў па схемах і знаходжанне 
іх значэнняў (№ 1).
Вылічэнні (№ 9).
Рашэнне задачы з апорай на рысунак і ча
рцёж (№ 2, 6), на знаходжанне чацвёртага 
прапарцыянальнага (№ 8)

71 67 Задачы на прапа
рцыянальнае 
дзяленне

1) Азнаямленне вучняў з за
дачамі на прапарцыянальнае 
дзяленне;
2) адпрацоўка ўмення рашаць 
задачы на часавыя адносіны

Аналіз умовы задачы і запіс дадзеных зна
чэнняў велічынь у табліцу, выкананне ра
шэн ня (задача ў рамцы, № 8).
Складанне задач па выразе (№ 2).
Складанне і ра шэн не трох узаемаадварот
ных задач на часавыя прамежкі (№ 4).
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Параўнанне даўжынь (№ 6).
Вылічэнні (№ 1, 9).
Пабудова адрэзкаў зададзенай даўжыні і іх 
параўнанне (№ 7)

Частка 2

72 68 Множанне лікаў 
на разрадныя 
адзінкі

1) Перанос ведаў аб множанні 
лікаў на 10 і на 100 на множа
нне лікаў на любыя разра
дныя адзінкі;
2) адпрацоўка навыкаў пераў
тварэння адзінак вымярэння 
велічынь

Сістэматызацыя і абагульненне ведаў аб 
множанні лікаў на разрадную адзінку (за
данне ў рамцы, № 1, 2, 6, 7, 11).
Пераўтварэнне адзінак вымярэння даўжы
ні, масы, плошчы, часу (№ 3, 8).
Рашэнне задач вывучаных відаў (№ 4, 10).
Параўнанне лікаў і выразаў (№ 9)

73 69 Задачы на прапа
рцыянальнае 
дзяленне

1) Азнаямленне вучняў з но
вым відам задач на прапарцы
янальнае дзяленне;
2) удасканальванне ўменняў 
у параўнанні лікавых значэн
няў велічынь і выкананні з імі 
дзеянняў

Аналіз умовы задач, пошук іх ра шэн ня, ра
шэн не задач (заданне ў рамцы, № 9).
Параўнанне лікавых значэнняў велічынь 
і выкананне з імі дзеянняў (№ 1, 7, 10).
Пабудова прамавугольнікаў зададзенай 
плошчы (№ 4).
Устанаўленне заканамернасцей у змяненні 
сумы (№ 2, 3*).
Рашэнне ўраўненняў (№ 5).
Запіс ра шэн ня задачы выразам з перамен
най (№ 8).
Рашэнне простай задачы (№ 6)

74 70 Замацаванне 1) Удасканальванне ўменняў 
ра шэн ня задач на прапарцы
янальнае дзяленне;
2) практыкаванне ў ра шэн ні 
задач з геаметрычным зме
стам

Аналіз умовы задач, пошук іх ра шэн ня, ра
шэн не задач (№ 1, 3, 9).
Выкананне вылічэнняў (№ 2, 10).
Параўнанне лікавых значэнняў велічынь 
і выкананне з імі дзеянняў (№ 4, 7).
Выкананне пабудоў геаметрычных фігур 
(№ 6, 8)

75 71 Множанне мна
газначнага ліку 
на адназначны 
лік

1) Азнаямленне вучняў з алга
рытмам множання мнагазна
чнага ліку на адназначны без 
пераходу праз разрад;
2) паўтарэнне спосабаў скла
дання і аднімання велічынь

Параўнанне пісьмовага і вуснага спосабаў 
множання мнагазначнага ліку на адназна
чны (заданне ў рамцы), выкананне множа
ння (№ 1, 8).
Рашэнне задач вывучаных відаў (№ 2, 7).
Пераўтварэнне лікавых значэнняў велічынь 
і выкананне дзеянняў (№ 3, 5)

76 72 Множанне мна
газначнага ліку 
на адназначны 
лік

1) Азнаямленне вучняў з ал
гарытмам множання мнага
значнага ліку на адназначны 
з пераходам праз разрад;
2) практыкаванне ў ра шэн ні 
задач вывучаных відаў 

Выкананне множання мнагазначнага ліку 
на адназначны (заданне ў рамцы, № 1, 9).
Аналіз умовы, пошук ра шэн ня і ра шэн не 
задач (№ 2, 8). 
Рашэнне ўраўненняў (№ 3).
Пераўтварэнне і складанне лікавых значэ
нняў велічынь (№ 4, 7).
Складанне задачы па рысунку і яе ра шэн не 
(№ 5)

77 73 Множанне мна
га знач ных лікаў 
на адназначныя

1) Азнаямленне вучняў з пры
ёмамі вуснага і пісьмовага 
множання дзясяткаў, соцень, 
тысяч на адназначны лік;
2) удасканальванне вылічаль
ных навыкаў

Выкананне множання лікаў (заданне ў рам
цы, № 1, 9).
Рашэнне задач вывучаных відаў (№ 2, 7, 8).
Выкананне дзеянняў з лікавымі значэннямі 
велічынь (№ 3).
Знаходжанне значэння выразу з перамен
най (№ 5).
Рашэнне ўраўненняў (№ 6)

78 74 Множанне ліка
вых значэнняў 
велічынь на адна
значны лік

1) Азнаямленне вучняў з пры
ёмамі множання лікавых зна
чэнняў велічынь на лік;
2) замацаванне ўменняў вы
конваць пісьмовыя вылічэнні 
з мна га знач нымі лікамі

Выкананне множання велічынь на лік (за
данне ў рамцы, № 1, 11).
Рашэнне задач вывучаных відаў (№ 2, 10).
Устанаўленне залежнасці значэння плошчы 
квадрата ад даўжыні яго стараны (№ 9).
Складанне ўраўненняў па схемах і ра шэн не 
іх (№ 3).
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Пераўтварэнне лікавых значэнняў велічынь 
(№ 4, 8).
Параўнанне мна га знач ных лікаў (№ 6).
Пабудова прамавугольнага трох вуголь ніка 
(№ 7)

79 75 Замацаванне 1) Практыкаванне ў ра шэн ні 
задач вывучаных відаў;
2) удасканальванне вылічаль
ных навыкаў

Аналіз умовы, пошук ра шэн ня, ра шэн не 
задач (№ 1, 3, 8, 10).
Выкананне вылічэнняў (№ 2, 4, 11).
Пошук невядомых множнікаў (№ 5).
Выкананне дзеянняў з лікавымі значэннямі 
велічынь (№ 6, 9)

80 76 Замацаванне 1) Практыкаванне ў ра шэн ні 
задач вывучаных відаў;
2) удасканальванне ўменняў 
выконваць пабудову геаме
трычных фігур

Аналіз умовы задач, пошук іх ра шэн ня, ра
шэн не задач (№ 1, 4*, 10).
Запіс выразаў і знаходжанне іх значэнняў 
(№ 2, 8, 9).
Выкананне пабудоў геаметрычных фігур 
(№ 3, 7).
Параўнанне лікавых значэнняў велічынь 
(№ 5).
Рашэнне ўраўненняў (№ 4)

81 77 Сэнс дзеяння дзя
лен ня

1) Абагульненне ведаў аб дзе
янні дзя лен ня і знаходжанні 
яго невядомых кампанентаў;
2) удасканальванне вылічаль
ных навыкаў

Фармалізацыя канкрэтнага сэнсу дзеяння 
дзя лен ня (заданне ў рамцы, № 1).
Вылічэнне значэнняў лікавых выразаў 
(№ 2, 3, 9).
Аналіз умовы задачы па чарцяжы, запіс яе 
ра шэн ня (№ 4, 8).
Выкананне дзеянняў з лікавымі значэннямі 
велічынь (№ 6).
Пабудова прамавугольніка (№ 7)

82 78 Прыватныя выпа
дкі дзя лен ня

1) Абагульненне ведаў аб пры
ватных выпадках дзеяння 
дзя лен ня;
2) практыкаванне ў пабудове 
прамавугольніка і квадрата, 
вылічэнне іх перыметра і пло
ш чы

Сістэматызацыя прыватных выпадкаў дзя
лен ня (заданне ў рамцы, № 1, 7).
Рашэнне задач вывучаных відаў (№ 2, 9).
Вылічэнні (№ 3, 10).
Пабудова прамавугольніка і квадрата, вылі
чэнне іх перыметра і плошчы (№ 4).
Складанне і ра шэн не ўраўненняў (№ 6).
Параўнанне выразаў без вылічэння іх зна
чэнняў (№ 8)

83 79 Дзяленне ліку 
на здабытак

1) Абагульненне ведаў аб роз
ных спосабах дзя лен ня ліку 
на здабытак;
2) удасканальванне вылічаль
ных навыкаў

Сімвалічны запіс, чытанне і прымяненне 
ў вылічэннях правіла дзя лен ня ліку на зда
бытак (заданне ў рамцы, № 1, 3, 11).
Рашэнне задач вывучаных відаў (№ 2, 6, 8*, 
10).
Вызначэнне даўжыні адрэзка па чарцяжы 
(№ 4).
Дзяленне з астачай (№ 7).
Параўнанне лікавых значэнняў велічынь 
(№ 9).
Рашэнне ўраўненняў (№ 5)

84 80 Задачы на знахо
джанне невядо
мага па дзвюх 
рознасцях

1) Азнаямленне вучняў з но
вым відам задач: задач на 
знахо джанне невядомага па 
дзвюх рознасцях;
2) практыкаванне ў параўна
нні лікавых значэнняў велі
чынь

Аналіз умовы задачы з апорай на табліцу, 
пошук ра шэн ня задачы, запіс ра шэн ня (за
данне ў рамцы).
Вылічэнні (№ 1, 8, 10).
Параўнанне лікавых значэнняў велічынь 
(№ 2).
Рашэнне задач вывучаных відаў (№ 4, 7, 9).
Устанаўленне заканамернасці (№ 5*).
Рашэнне ўраўненняў (№ 6).
Паўтарэнне разраднага саставу мна га знач
ных лікаў (№ 3)
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85 81 Дзяленне лікаў 
на разрадныя 
адзінкі

1) Абагульненне ведаў аб 
дзя ленні лікаў на разрадныя 
адзін кі;
2) адпрацоўка навыкаў пераў
тварэння адзінак вымярэння 
велічынь

Практыкаванне ў дзяленні лікаў на разра
дныя адзінкі (заданне ў рамцы, № 1).
Рашэнне задач вывучаных відаў (№ 2, 8).
Пераўтварэнне лікавых значэнняў велічынь 
(№ 4, 6).
Аднаўленне лічбаў у прыкладах на множа
нне (№ 7).
Параўнанне выразаў (№ 3).
Рашэнне ўраўненняў (№ 9)

86 82 Акружнасць. 
Круг

1) Азнаямленне вучняў з цы
ркулем, акружнасцю, кругам 
і іх пабудовай;
2) замацаванне ведання алга
рытму множання мна га знач
ных лікаў на адназначны лік

Засваенне паняццяў (акружнасць, круг,  
цэнтр, радыус), пабудова цыркулем (зада
нне ў рамцы, № 1, 2).
Складанне і ра шэн не задач (№ 3, 7, 8).
Множанне мна га знач ных лікаў на адназна
чны (№ 4). 
Параўнанне лікавых значэнняў велічынь 
і выкананне з імі дзеянняў (№ 6, 9)

87 83 Замацаванне 1) Абагульненне ведаў аб ра
шэн ні задач з геаметрычным 
зместам;
2) паўтарэнне адзінак вы
мярэння велічынь і суадносін 
паміж імі 

Рашэнне задач вывучаных відаў (№ 1, 9).
Пабудова квадрата, акружнасці, прамавуго
льніка, вылічэнне плошчы і яе часткі (№ 2, 
8).
Пераўтварэнне лікавых значэнняў велічынь 
(№ 3).
Рашэнне ўраўненняў (№ 10).
Параўнанне лікаў і выкананне арыфметы
чных дзеянняў (№ 5, 6, 7)

88 84 Замацаванне 1) Практыкаванне ў ра шэн ні 
задач вывучаных відаў;
2) удасканальванне вылічаль
ных навыкаў

Аналіз умовы задач, пошук іх ра шэн ня, ра
шэн не задач (№ 1, 5*, 6, 10).
Вылічэнні (№ 2, 7, 8).
Пабудова фігур з дапамогай цыркуля і лі
нейкі (№ 3).
Рашэнне ўраўненняў (№ 9).
Параўнанне і пераўтварэнне лікавых значэ
нняў велічынь (№ 4, 11)

89 85 Задачы на рух 
у адным напра
мку

1) Азнаямленне вучняў з за
дачамі на рух у адным напра
мку;
2) практыкаванне ў множанні 
мна га знач ных лікаў і лікавых 
значэнняў велічынь на адна
значны лік

Аналіз умовы задачы з апорай на чарцёж; 
устанаўленне залежнасці адлегласці паміж 
пешаходам і веласіпедыстам ад напрам ку 
руху і велічыні скарасцей (заданне ў рам
цы). 
Параўнанне лікаў і лікавых значэнняў велі
чынь, дзеянні з імі (№ 1, 3, 6, 7, 10).
Вызначэнне памераў прамавугольніка па 
яго значэннях перыметра і плошчы (№ 4*). 
Рашэнне задач вывучаных відаў (№ 2, 8, 9).
Пазнаванне на рысунку знаёмых фігур 
(№ 5)

90 86 Задачы на рух 
у адным напра
мку

1) Азнаямленне вучняў з пры
ёмам пошуку ра шэн ня задач 
на рух у адным напрамку;
2) удасканальванне ўменняў 
множання мна га знач ных лі
каў і велічынь на адназначны 
лік

Пошук адказаў на пытанні метадам перабо
ру і ўстанаўленнем заканамернасці (№ 1).
Пабудова акружнасці зададзенага радыуса, 
параўнанне даўжынь адрэзкаў з радыусам 
(№ 4).
Рашэнне задачы (№ 9).
Дзеянні з лікавымі значэннямі велічынь 
(№ 7, 8, 10) і лікамі (№ 2, 3).
Рашэнне ўраўненняў і рознаснае параўна
нне лікаў (№ 6)

91 87 Замацаванне 1) Практыкаванне ў ра шэн ні 
задач на рух у адным напра
мку;
2) удасканальванне вылічаль
ных навыкаў

Аналіз умовы задач, пошук іх ра шэн ня, ра
шэн не задач (№ 1, 4*, 8, 9).
Вылічэнні (№ 2, 6).
Пабудова акружнасці (№ 3).
Пераўтварэнне лікавых значэнняў велічынь 
(№ 7).
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Рашэнне ўраўненняў (№ 10).
Падлік колькасці кубікаў у прасторавых 
фігурах (№ 5)

92 88 Дзяленне мна
газначнага ліку 
на адназначны 
лік

1) Азнаямленне вучняў з ал
гарытмам пісьмовага дзя лен
ня мнагазначнага ліку на ад
назначны ў выпадку, калі ўсе 
адзінкі разрадаў цалкам дзе
ляцца на дзельнік;
2) адпрацоўка ўмення работы 
з цыркулем

Алгарытмізацыя пісьмовага дзя лен ня мна
газначнага ліку на адназначны (заданне 
ў рамцы).
Выкананне дзя лен ня і праверка дзя лен ня 
множаннем (№ 1).
Вылічэнні (№ 9).
Рашэнне задач вывучаных відаў (№ 3, 8).
Пераўтварэнне велічынь (№ 7).
Параўнанне выразаў без вылічэння іх зна
чэнняў (№ 4).
Пазнаванне мна га знач ных лікаў па суме іх 
разрадных складаемых (№ 2).
Пабудова і параўнанне адрэзкаў (№ 6).
Вылічэнні (№ 9)

93 89 Дзяленне мнага
значнага ліку 
на адна значны 
лік

1) Азнаямленне вучняў з ал
гарытмам пісьмовага дзя лен
ня, калі не ўсе адзінкі разра
даў дзялімага цалкам дзеляц
ца на адназначны лік;
2) практыкаванне ў ра шэн ні 
задач вывучаных відаў 

Практыкаванне ў пісьмовым дзяленні па 
алгарытме мнагазначнага ліку на адназна
чны (заданне ў рамцы, № 1, 9).
Аднаўленне лічбаў у прыкладзе (№ 2).
Рашэнне задач вывучаных відаў (№ 3, 5*, 8).
Вызначэнне з апорай на рысунак і ўказа
ныя памеры плошчы прамавугольніка і яго 
часткі (№ 4).
Прымяненне правіла параўнання мна га
знач ных лікаў у нестандартнай сітуацыі 
(№ 6, 7)

94 90 Вызначэнне 
колькасці лічбаў 
у дзелі 

1) Азнаямленне вучняў з пры
ёмам самаправеркі дзя лен ня 
шляхам падліку колькасці ліч
баў у дзелі;
2) замацаванне ведання алга
рытму дзя лен ня мнагазначна
га ліку на адназначны

Праверка правільнасці выканання дзя лен
ня мнагазначнага ліку на адназначны праз 
падлік колькасці лічбаў у дзелі (заданне 
ў рамцы, № 1, 2, 8).
Рашэнне задач вывучаных відаў (№ 3, 7).
Знаходжанне плошчы фігуры ў практычнай 
сітуацыі (№ 5).
Вылічэнні (№ 4).
Параўнанне лікаў у нестандартнай сітуацыі 
(№ 6)

95 91 Дзяленне мна
газначнага ліку 
на адназначны 
лік

1) Разгляд новага выпадку 
дзя лен ня на адназначны лік: 
першае няпоўнае дзялімае — 
двух значны лік;
2) замацаванне ведання прыё
му вызначэння колькасці ліч
баў у дзелі

Практыкаванне ў дзяленні мнагазначнага 
ліку на адназначны ў новай сітуацыі (задан
не ў рамцы, № 1, 9). 
Аналіз, пошук, ра шэн не задач вывучаных 
відаў (№ 2, 4, 8).
Пераўтварэнне лікавых значэнняў велічынь 
(№ 3).
Рашэнне ўраўненняў (№ 6).
Пошук ліку па зададзеных умовах (№ 7)

96 92 Дзяленне мна
газначнага ліку 
на адназначны 
лік

1) Азнаямленне вучняў з ал
гарытмам пісьмовага дзя лен
ня мнагазначнага ліку на ад
назначны ў выпадку, калі ў ся
рэдзіне дзелі ўтвараецца нуль;
2) замацаванне ўменняў пра
цаваць з цыркулем

Практыкаванне ў дзяленні мнагазначнага 
ліку на адназначны ў выпадку, калі ў дзелі 
з’яўляецца нуль (заданне ў рамцы, № 1, 9).
Рашэнне задачы з апорай на чарцёж (№ 3).
Рашэнне задачы на знаходжанне лікаў па 
дзвюх рознасцях (№ 8).
Параўнанне лікавых значэнняў велічынь 
(№ 6).
Знаходжанне невядомых лікаў спосабам 
падбору (№ 2, 4).
Выкарыстанне цыркуля пры пабудове ад
рэзкаў зададзенай даўжыні (№ 7)
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97 93 Дзяленне мна
газначнага ліку 
на адназначны 
лік

1) Азнаямленне вучняў з ал
гарытмам пісьмовага дзя
лен ня мнагазначнага ліку на 
адназначны ў выпадку, калі 
нуль стаіць у сярэдзіне і ў ка
нцы дзялімага і дзелі;
2) паўтарэнне дзеянняў з лі
кавымі значэннямі велічынь

Дзяленне мнагазначнага ліку на адназна
чны (у дзелі з’яўляецца некалькі нулёў) 
(заданне ў рамцы, № 1).
Рашэнне задач вывучаных відаў (№ 2, 8).
Знаходжанне памераў прамавугольніка па 
зададзеным перыметры (№ 5).
Вызначэнне агульнай колькасці адзінак ко
жнага разраду (№ 3).
Выкананне дзеянняў з лікавымі значэннямі 
велічынь (№ 6).
Запіс лікаў па іх разрадным саставе (№ 7).
Рашэнне ўраўненняў (№ 9)

98 94 Дзяленне лікавых 
значэнняў велі
чынь на адназна
чны лік

1) Азнаямленне вучняў з пры
ёмам дзя лен ня лікавых значэ
нняў велічынь на адназнач ны 
лік;
2) практыкаванне ў выканан
ні дзеянняў з лікавымі значэ
ннямі велічынь пры ра шэн ні 
задач і прыкладаў

Пераўтварэнне лікавых значэнняў велічынь 
(масы, часу, даўжыні) і дзяленне іх на лік 
(заданне ў рамцы, № 1, 6).
Рашэнне задач вядомых відаў (№ 2, 8).
Вылічэнні (№ 3, 9).
Рашэнне ўраўненняў (№ 4).
Вылічэнне перыметра прамавугольніка 
(№ 7)

99 95 Замацаванне 1) Замацаванне ўмення выко
нваць дзяленне лікавых зна
чэнняў велічынь на адназна
чны лік;
2) замацаванне ўменняў ра
шэн ня задач вывучаных відаў

Аналіз, пошук ра шэн ня задач з апорай 
на схемы, правядзенне ра шэн ня (№ 1, 7, 9).
Параўнанне лікаў і лікавых значэнняў велі
чынь, выкананне дзеянняў (№ 2, 5, 6, 8, 10).
Пошук названай фігуры на рысунку (№ 3). 
Знаходжанне памераў прамавугольніка 
з зададзеным перыметрам (№ 4)

100 96 Замацаванне 1) Удасканальванне вылічаль
ных навыкаў;
2) практыкаванне ў ра шэн ні 
задач вывучаных відаў

Рашэнне ўраўненняў і задач (№ 1, 7, 8, 10).
Выкананне дзеянняў з лікавымі значэннямі 
велічынь (№ 2, 9).
Пераўтварэнне і параўнанне лікавых значэ
нняў велічынь (№ 5, 6).
Дзяленне на адназначны лік (№ 11)

101 * Кантрольная 
работа

1) Устанаўленне ўзроўню за
сваення вучнямі прыёмаў 
пісь мовага множання і дзя
лен ня мна га знач ных лікаў на 
адназначны лік;
2) праверка ўмення вучняў 
рашаць простыя і састаўныя 
задачы вывучаных відаў

Змест кантрольнай работы прапанаваны 
на с. 64—68 у частцы 2 дапаможніка «Праве
рачныя і кантрольныя работы па матэматы
цы. 4 клас»

102 * Аналіз кантроль
най работы

1) Падвядзенне вынікаў за
сваення праграмнага матэры
ялу;
2) адпрацоўка ўменняў і на
выкаў, якія маюць патрэбу 
ў карэкціроўцы

Абмеркаванне заданняў кантрольнай рабо
ты. Выкананне работы над памылкамі

103 97 Множанне мна
га знач ных лікаў 
на лікі віду *0, 
*00

1) Азнаямленне вучняў з алга
рытмам пісьмовага множання 
мна га знач ных лікаў на двух
значны і трох знач ны лікі, якія 
заканчваюцца нулямі;
2) удасканальванне ўменняў 
рашаць задачы вывучаных ві  
даў

Практыкаванне ў множанні мна га знач ных 
лікаў з апорай на спалучальную ўласцівасць 
множання (заданне ў рамцы, № 1).
Аналіз умовы задач па табліцы, чарцяжы, 
іх ра шэн не (№ 2, 3, 7, 9).
Пераўтварэнне, множанне і дзяленне ліка
вых значэнняў велічынь (№ 5, 8).
Рашэнне ўраўненняў (№ 6).
Вылічэнні (№ 10)

104 98 Множанне мна
га знач ных лікаў, 
якія заканчваюц
ца нулямі

1) Азнаямленне вучняў з пі
сьмовым множаннем мна га
знач ных лікаў, якія заканчва
юцца нулямі;
2) удасканальванне вылічаль
ных навыкаў

Практыкаванне ў множанні лікаў, якія зака
нчваюцца нулямі (заданне ў рамцы, № 1, 6).
Рашэнне задач вывучаных відаў (№ 2, 5, 11).
Вылічэнне плошчы прамавугольніка (№ 3).
Пабудова акружнасці зададзенага радыуса 
(№ 7).
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Знаходжанне значэнняў выразу з дзвюма 
пераменнымі пры названых значэннях пе
раменных (№ 8).
Гульня «Вылічальная машына» (№ 9).
Знаходжанне значэнняў выразаў (№ 12)

105 99 Замацаванне 1) Удасканальванне вылічаль
ных навыкаў;
2) удасканальванне ўменняў 
работы з дыяграмай

Множанне лікаў, якія заканчваюцца нулямі 
(№ 1).
Рашэнне простай задачы і складанне адва
ротных задач (№ 3).
Рашэнне задач з апорай на рысунак, чарцёж, 
дыяграму (№ 2, 9, 10).
Выкананне дзеянняў з лікавымі значэннямі 
велічынь (№ 7).
Вылічэнне памераў прамавугольніка па за
дадзенай плошчы (№ 8).
Знаходжанне значэнняў выразаў (№ 6).
Дзяленне з астачай (№ 11)

106 100 Вуснае дзяленне 
лікаў, якія закан
чваюцца нулямі

1) Азнаямленне вучняў з пры
ёмамі вуснага дзя лен ня лікаў;
2) практыкаванне ў ра шэн ні 
задач вывучаных відаў

Практыкаванне ў дзяленні лікаў, якія зака
нчваюцца нулямі, з апорай на правіла дзя
лен ня на здабытак і правіла дзя лен ня сумы 
на лік (заданне ў рамцы, № 1).
Аналіз задач і іх ра шэн не з апорай на схемы, 
рысунак (№ 2, 3, 5*, 8).
Пераўтварэнне лікавых значэнняў велічынь 
(№ 4).
Практыкаванне ў пабудове дыяграмы 
(№ 6).
Знаходжанне значэнняў выразаў (№ 9).
Рашэнне ўраўненняў (№ 7)

107 101 Замацаванне 1) Адпрацоўка вылічальных 
навыкаў;
2) практыкаванне ў ра шэн ні 
задач вывучаных відаў

Множанне і дзяленне лікаў і лікавых зна
чэнняў велічынь на адназначныя лікі і лікі, 
якія заканчваюцца нулямі (№ 1, 3, 11).
Гульня «Вылічальная машына» (№ 5).
Рашэнне задач вывучаных відаў (№ 2, 9, 10).
Аднаўленне лічбаў у прыкладах на дзяленне 
(№ 8).
Пабудова прамавугольніка і вылічэнне пло
шчы (№ 4).
Складанне прыкладу па схеме (№ 6)

108 102 Дзяленне з аста
чай мнагазначна
га ліку на двух
значны лік віду 
*0

1) Азнаямленне вучняў з пры
ёмам падбору лічбаў дзелі пры 
дзяленні з астачай на двух
значны лік, які заканчваецца 
нулём;
2) азнаямленне вучняў з алга
рытмам пісьмовага дзя лен ня 
з астачай

Практыкаванне ў дзяленні з астачай мна
га знач ных лікаў з прымяненнем метаду 
падбору і ацэньвання лічбаў дзелі (заданне 
ў рамцы, № 1, 11).
Рашэнне задач вывучаных відаў (№ 2, 10).
Знаходжанне плошчы прамавугольніка 
і яго часткі (№ 3, 4).
Параўнанне выразаў без вылічэння іх зна
чэнняў (№ 5).
Вызначэнне агульнай колькасці адзінак ко
жнага разраду (№ 9).
Гульня «Вылічальная машына» (№ 7).
Рашэнне ўраўненняў (№ 8)

109 103 Дзяленне мна
газначнага ліку 
на двухзначны 
лік віду *0

1) Азнаямленне вучняў з алга
рытмам пісьмовага дзя лен ня 
мнагазначнага ліку на двух
значны, які заканчваецца ну
лём;
2) удасканальванне ўменняў 
рашаць задачы вывучаных ві  
даў

Выкананне па алгарытме дзя лен ня мнага
значнага ліку на двухзначны лік (заданне 
ў рамцы, № 1, 9).
Рашэнне задач вывучаных відаў (№ 2, 3, 8).
Вылічэнне перыметра і плошчы прамаву
гольніка (№ 4).
Параўнанне выразаў (№ 7).
Множанне лікавых значэнняў велічынь 
(№ 6)
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110 104 Дзяленне мна
газначнага ліку 
на лікі віду *00 
і *000

1) Азнаямленне вучняў з пры
ёмам падбору лічбаў дзелі 
пры дзяленні на лікі, якія за
канчваюцца нулямі;
2) удасканальванне ўменняў 
ра шэн ня задач вывучаных ві  
даў

Прымяненне вывучанага алгарытму ў но
вай сітуацыі (у выпадку дзя лен ня на трох
знач ны лік) (заданне ў рамцы, № 1, 11).
Рашэнне задачы на знаходжанне плошчы 
квадрата (№ 2).
Дзяленне лікаў на разрадную адзінку (№ 9).
Рашэнне задач на рух (№ 4, 10), на знахо
джанне прапарцыянальнай велічыні (№ 3, 
8).
Параўнанне, складанне і адніманне велі
чынь (№ 5, 7)

111 105 Замацаванне 1) Адпрацоўка навыкаў выка
нання дзя лен ня лікаў;
2) практыкаванне ў ра шэн ні 
задач вывучаных відаў

Распазнаванне розных відаў трох вуголь
нікаў на рысунку (№ 3).
Пераўтварэнне лікавых значэнняў велічынь 
(№ 4).
Складанне правільных роўнасцей і няроў
насцей (№ 5*, 6).
Рашэнне састаўных задач на рух з апорай 
на чарцёж і табліцу (№ 7, 10).
Складанне выразу па схеме і знаходжанне 
яго значэння (№ 8).
Знаходжанне долі лікаў (№ 9).
Вылічэнні (№ 1, 11)

112 106 Замацаванне 1) Замацаванне ведання вы
вучаных алгарытмаў множа
ння і дзя лен ня мна га знач ных 
лікаў;
2) удасканальванне ўменняў 
ра шэн ня задач вывучаных 
відаў

Рашэнне састаўных задач вывучаных відаў 
(№ 1, 3, 5, 6, 11).
Правядзенне вылічэнняў з выкарыстаннем 
вывучаных уласцівасцей (№ 2, 7, 9, 12).
Параўнанне лікавых значэнняў велічынь 
(№ 4).
Пабудова перасякальных акружнасцей 
(№ 10)

113 107 Множанне двух
значнага ліку 
на двухзначны 
лік

1) Азнаямленне вучняў з алга
рытмам пісьмовага множання 
двухзначнага ліку на двухзна
чны лік;
2) удасканальванне навыкаў 
ра шэн ня задач вывучаных ві  
даў

Множанне двухзначных лікаў на аснове ды
стрыбутыўнага закону множання адносна 
складання (заданне ў рамцы, № 1, 9).
Рашэнне састаўных задач на рух з апорай 
на чарцёж (№ 2, 8).
Пабудова розных прамавугольнікаў з адноль
кавым перыметрам, вылічэнне і параўнанне 
іх плошчаў (№ 4).
Знаходжанне значэнняў выразаў (№ 5).
Параўнанне лікавых значэнняў велічынь 
(№ 7)

114 108 Множанне мна
га знач ных лікаў, 
якія заканчва
юцца нулямі, 
на двухзначны 
лік

1) Азнаямленне вучняў з вус
ным і пісьмовым прыёмамі 
множання мна га знач ных лі
каў, якія заканчваюцца ну
лямі, на двухзначны лік;
2) практыкаванне ў параўнан
ні і множанні велічынь

Практыкаванне ў множанні мнагазначнага 
ліку на двухзначны лік (заданне ў рамцы, 
№ 1, 10).
Вылічальная дзейнасць пры ра шэн ні задач 
і прыкладаў (№ 2, 4, 8, 9).
Параўнанне лікавых значэнняў велічынь 
і выкананне дзеянняў (№ 3, 6).
Вызначэнне масы пры дапамозе шаляў 
(№ 5*).
Пабудова прамавугольніка і вылічэнне яго 
плошчы (№ 7)

115 109 Множанне мна
газначнага ліку 
на двухзначны 
лік

1) Азнаямленне вучняў з мно
жаннем любога мнагазначна
га ліку на двухзначны лік;
2) устанаўленне заканамерна
сці ў прыёме множання мна
газначнага ліку на лік 11

Практыкаванне ў множанні і дзяленні лікаў 
і лікавых значэнняў велічынь (№ 1, 2, 6, 8).
Рашэнне задачы на сустрэчны рух з апорай 
на чарцёж (№ 7).
Вызначэнне агульнай колькасці адзінак ко
жнага разраду (№ 9).
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Вылічэнне стараны і плошчы квадрата 
(№ 4).
Рашэнне задачы на прапарцыянальнае 
дзяленне (№ 10).
Рашэнне ўраўненняў (№ 11)

116 110 Замацаванне 1) Практыкаванне ў множа
нні і дзяленні мна га знач ных 
лікаў на двухзначныя лікі;
2) удасканальванне ўмення 
рашаць задачы з велічынямі

Рашэнне задач вывучаных відаў (№ 1, 3, 8, 
10).
Практыкаванне ў выкананні множання 
і дзя лен ня мна га знач ных лікаў па вывуча
ных алгарытмах (№ 2, 11).
Рашэнне ўраўненняў (№ 4).
Параўнанне лікавых значэнняў велічынь 
(№ 5).
Паўтарэнне паняццяў: круг, акружнасць, 
квадрат (№ 6).
Вызначэнне колькасці лічбаў у дзелі (№ 9)

117 111 Множанне мна
га знач ных лікаў 
на трох знач ны 
лік

1) Азнаямленне вучняў з мно
жаннем мна га знач ных лікаў 
на трох знач ны лік;
2) удасканальванне ўмення 
рашаць ураўненні

Прымяненне вывучанага алгарытму ў но
вай сітуацыі: множанне на трох знач ны лік 
(заданне ў рамцы, № 1).
Складанне правільных няроўнасцей з ве
лічынь (№ 6).
Рашэнне задач вывучаных відаў (№ 2, 8*, 9).
Рашэнне ўраўненняў (№ 3).
Вызначэнне колькасці лічбаў у дзелі (№ 7).
Параўнанне перыметраў і плошчаў двух 
прамавугольнікаў па вядомых памерах 
(№ 4).
Вызначэнне лікавага значэння масы з дапа
могай шаляў (№ 5).
Множанне на двухзначны лік (№ 10)

118 112 Множанне мна
га знач ных лікаў, 
якія ўтрымліва
юць у запісе нулі

1) Азнаямленне вучняў з мно
жаннем мна га знач ных лікаў 
у выпадках, калі ў запісе ад
наго ці абодвух множнікаў 
прысутнічае 0;
2) практыкаванне ў складанні 
і параўнанні лікавых выразаў

Практыкаванне ў знаходжанні здабытку 
мна га знач ных лікаў, якія ўтрымліваюць 
у запісе нулі (заданне ў рамцы, № 1, 9).
Гульня «Вылічальная машына» (№ 4).
Складанне выразаў і знаходжанне іх зна
чэнняў (№ 3).
Рашэнне састаўных задач прыкладнога ха
рактару (№ 2, 7, 8).
Пераўтварэнне адзінак вымярэння плошчы 
(№ 6)

119 113 Парадак дзеянняў 
у лікавых выра
зах, якія ўтрымлі
ваюць некалькі 
пар дужак

1) Абагульненне ведаў аб па
радку выканання дзеянняў 
у выразах, якія ўтрымліваюць 
дужкі;
2) удасканальванне навыкаў 
вылічэння і ра шэн ня задач

Паўтарэнне правіл аб парадку выканання 
дзеянняў у выразах з дужкамі і без іх (за
данне ў рамцы, № 1).
Рашэнне задач вывучаных відаў (№ 2, 3, 9). 
Рашэнне ўраўненняў (№ 4).
Рашэнне задачы з геаметрычным зместам 
(№ 6).
Параўнанне лікавых значэнняў велічынь 
(№ 7).
Знаходжанне долі лікаў (№ 10)

120 114 Замацаванне 1) Практыкаванне ў множан ні 
мна га знач ных лікаў на трох
знач ны лік;
2) замацаванне ўменняў вы
конваць складанне і адніман
не велічынь

Рашэнне задач вывучаных відаў (№ 1, 8).
Складанне па схемах выразаў і знаходжанне 
іх значэнняў (№ 5).
Выкананне дзеянняў з лікамі і лікавымі зна
чэннямі велічынь (№ 2, 3, 9).
Гульня «Вылічальная машына» (№ 7).
Распазнаванне вуглоў на вока і праверка 
правільнасці адказу з дапамогай вугольні
ка (№ 6)
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121 115 Дзяленне трох
значнага ліку 
на двухзначны 
лік

1) Азнаямленне вучняў з дзя
леннем трох знач ных лікаў 
на двухзначны лік у выпадку, 
калі ў дзелі атрымліваецца 
адназначны лік;
2) практыкаванне ў складанні 
выразаў з пераменнай і знахо
джанні іх значэнняў

Дзяленне па алгарытме мнагазначнага ліку 
на двухзначны (заданне ў рамцы, № 1, 8).
Рашэнне састаўных задач вывучаных відаў 
(№ 2, 7).
Складанне выразу з пераменнай і знаходжа
нне яго значэння (№ 3).
Пераўтварэнне адзінак вымярэння часу 
(№ 4).
Вылічэнне плошчы прамавугольніка (№ 6)

122 116 Дзяленне з аста
чай трохзначнага 
ліку на двухзна
чны лік

1) Азнаямленне вучняў з пі
сьмовым дзяленнем з астачай 
трохзначнага ліку на двухзна
чны лік;
2) практыкаванне ў ра шэн ні 
задач вывучаных відаў

Дзяленне з астачай (заданне ў рамцы, № 1).
Рашэнне састаўных задач з апорай на таблі
цу, схему (№ 2, 8).
Пераўтварэнне лікавых значэнняў велічынь 
(№ 3).
Вылічэнні (№ 7, 9).
Пабудова прамавугольніка (№ 5).
Састаўленне і ра шэн не ўраўненняў (№ 6)

123 117 Дзяленне трох
значнага ліку
на двухзначны 
лік з двухзначнай 
дзеллю

1) Адпрацоўка правіла дзя
лен ня мнагазначнага ліку на 
двухзначны лік;
2) замацаванне ўменняў ра
шэн ня задач з велічынямі

Перанос ведання алгарытму дзя лен ня мна
га знач ных лікаў на выпадак двухзначнай 
дзелі, практыкаванне ў дзяленні (заданне 
ў рам цы, № 1).
Рашэнне састаўных задач з апорай на ры
сункі (№ 2, 3, 7).
Пераўтварэнне лікавых значэнняў велічынь 
(№ 4).
Параўнанне выразаў без вылічэння іх зна
чэнняў (№ 6).
Вылічэнні (№ 8)

124 118 Замацаванне 1) Замацаванне ведання алга
рытму дзя лен ня трохзначнага 
ліку на двухзначны лік;
2) практыкаванне ў ра шэн ні 
задач вывучаных відаў

Выкананне дзя лен ня лікаў па вывучаных 
алгарытмах (№ 1, 10).
Рашэнне задач вывучаных відаў (№ 2, 4, 6, 
7, 9).
Знаходжанне значэнняў выразу з пераме
ннай пры названых значэннях пераменнай 
(№ 3).
Вызначэнне разрадных складаемых лікаў 
(№ 8)

125 119 Дзяленне мна
газначнага ліку 
на двухзначны 
лік

1) Распаўсюджванне ведаў 
аб пісьмовым дзяленні трох
значнага ліку на двухзначны 
(на групу мна га знач ных лі
каў);
2) удасканальванне вылічаль
ных навыкаў

Выкананне дзя лен ня мнагазначнага ліку 
на двухзначны (заданне ў рамцы, № 1, 9).
Рашэнне састаўных задач вывучаных відаў 
(№ 2, 5*, 8).
Пабудова адрэзка зададзенай даўжыні 
(№ 3).
Пераўтварэнне адзінак вымярэння масы 
(№ 6).
Складанне па схемах выразаў і знаходжанне 
іх значэнняў (№ 4).
Рашэнне ўраўненняў (№ 7)

126 120 Замацаванне 1) Адпрацоўка навыкаў дзя
лен ня мнагазначнага ліку на 
двухзначны лік;
2) абагульненне прыёмаў ра
шэн ня задач вывучаных відаў

Рашэнне задач з апорай на табліцу (№ 1).
Запіс мна га знач ных лікаў (№ 3).
Выкананне дзеянняў над мна га знач нымі лі
камі пры ра шэн ні прыкладаў і задач (№ 2, 
5, 9, 11).
Рашэнне задачы на знаходжанне долі ліку 
(№ 10).
Параўнанне лікавых значэнняў велічынь 
(№ 7).
Знаходжанне перыметра і плошчы прама
вугольніка і квадрата (№ 8).
Устанаўленне заканамернасцей (№ 6*)
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127 121 Прасторавыя 
фігуры

1) Азнаямленне вучняў з ас
ноўнымі прасторавымі геаме
трычнымі фігурамі;
2) замацаванне ведання алга
рытмаў пісьмовага выканан
ня арыфметычных дзеянняў 
з мна га знач нымі лікамі

Назіранне, супастаўленне, параўнанне 
формы геаметрычных цел з навакольнымі 
прадметамі (заданне ў рамцы, № 1).
Рашэнне задач вывучаных відаў (№ 2, 8).
Складанне выразаў і знаходжанне іх зна
чэнняў (№ 4).
Вылічэнні (№ 3, 9).
Пабудова прамавугольніка і вылічэнне яго 
перыметра і плошчы (№ 5).
Рашэнне ўраўненняў (№ 6)

128 122 Замацаванне 1) Удасканальванне ўменняў 
запісваць выразы і знаходзіць 
іх значэнні;
2) удасканальванне ўмен
няў выкарыстання цыркуля 
і лінейкі пры геаметрычных 
пабудовах

Запіс выразаў і знаходжанне іх значэнняў 
(№ 1, 6, 11).
Рашэнне задач з апорай на чарцёж (№ 2, 10).
Параўнанне выразаў без вылічэння іх зна
чэнняў (№ 5).
Устанаўленне заканамернасцей (№ 4*).
Рашэнне задачы на знаходжанне чацвёртага 
прапарцыянальнага (№ 3).
Пабудова акружнасці з зададзеным рады
усам (№ 7).
Пераўтварэнне лікавых значэнняў велічынь 
(№ 9)

129 123 Куб. Шар 1) Азнаямленне вучняў з пра
сторавымі фігурамі — кубам; 
шарам;
2) абагульненне вывучаных 
вы лічальных прыёмаў пры 
ра шэн ні задач і ўраўненняў, 
знаходжанні значэнняў выра
заў

Назіранне, супастаўленне плоскіх і прасто
равых фігур: квадрата і куба, круга і шара 
(заданне ў рамцы).
Пазнаванне ў навакольнай абстаноўцы зна
ёмых геаметрычных фігур і цел (№ 1).
Рашэнне задач вывучаных відаў (№ 2, 4, 9).
Устанаўленне заканамернасцей (№ 3*).
Рашэнне ўраўненняў (№ 6).
Вылічэнні (№ 10).
Запіс выразаў і знаходжанне іх значэнняў 
(№ 7).
Складанне і адніманне велічынь (№ 8).
Вылічэнне плошчы квадрата (№ 5)

130 124 Замацаванне 1) Адпрацоўка вылічальных 
навыкаў;
2) абагульненне ведаў аб дзе
яннях з лікавымі значэннямі 
велічынь

Знаходжанне значэнняў выразаў (№ 1, 9).
Рашэнне састаўных задач вывучаных відаў 
(№ 2, 8).
Пабудова адрэзкаў і акружнасцей у адпаве
днасці з зададзенай умовай (№ 3).
Пераўтварэнне велічынь (№ 4).
Кантрольнаацэначная дзейнасць (№ 5).
Выкананне дзеянняў з велічынямі (№ 6)

131 125 Замацаванне 1) Удасканальванне ўмення 
рашаць тэкставыя задачы;
2) фарміраванне прасторавага 
ўяўлення

Аналіз умовы задач, пошук іх ра шэн ня, ра
шэн не задач (№ 1, 4*, 7, 9).
Пабудова геаметрычных фігур (№ 2, 5).
Вылічэнні (№ 3, 6, 8, 10)

132 126 Замацаванне 1) Абагульненне ведаў аб па
раўнанні лікавых значэн няў 
велічынь і выкананні з імі 
дзеянняў пры ра шэн ні пры
кладаў і задач;
2) абагульненне ведаў аб ге
аметрычных велічынях (пе
рыметры і плошчы)

Вылічэнне плошчы і перыметра прамаву
гольніка (№ 1, 8).
Рашэнне задач вывучаных відаў (№ 2, 12, 
10*).
Параўнанне лікавых значэнняў велічынь 
(№ 3) і выкананне дзеянняў з імі (№ 6).
Параўнанне даўжынь адрэзкаў з дапамогай 
цыркуля (№ 4).
Вылічэнні (№ 5, 7, 13).
Рашэнне ўраўненняў (№ 11)
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Паўтарэнне вывучанага ў 4 класе (8 г)

133
134
135
136
137

* Паўтарэнне выву
чанага матэрыялу 
ў 4 класе

Замацаванне, карэкцыя, ды
ягностыка:
 ведання нумарацыі мна
га знач ных лікаў ад 1000 да 
1 000 000, прыёмаў вусных 
і пісьмовых арыфметычных 
дзеянняў, парадку іх выканан
ня ў выразах з дужкамі і без іх;
 уменняў рашаць простыя 
і састаўныя задачы;
 ведання велічынь (даўжыня, 
маса, час, аб’ём, плошча), дзе
янняў над іх лікавымі значэ
ннямі, іх вымярэння і параў
нання;
 ведання геаметрычных фі
гур (плоскіх і аб’ёмных), іх 
пабудовы чарцёжнымі інстру
ментамі

Запіс мна га знач ных лікаў (№ 2, 3, 4).
Параўнанне лікаў і выразаў (№ 10, 26, 42, 
64).
Рацыянальныя вылічэнні (№ 11).
Вызначэнне колькасці лічбаў у дзелі (№ 20).
Выкананне арыфметычных дзеянняў і пра
верка іх правільнасці (№ 5, 14, 22, 37, 49, 
74, 79).
Аднаўленне лічбаў у прыкладах (№ 34, 59, 
77, 86).
Аднаўленне знакаў дзеянняў і дужак (№ 69, 
83).
Запіс выразаў і знаходжанне іх значэнняў 
(№ 25, 36, 46, 71).
Знаходжанне значэння выразаў з пераме
ннай (№ 54).
Рашэнне ўраўненняў (№ 21, 29, 53, 56, 68).
Рашэнне задач на часавыя прамежкі (№ 28, 
76).
Рашэнне састаўных задач вывучаных відаў 
(№ 6, 12, 19, 23, 27, 35, 52, 63) з выкарыста
ннем рысункаў, схем, дыяграм.
Рашэнне састаўных задач на рух (№ 16, 24, 
31, 48, 57, 65).
Рашэнне састаўных задач на знаходжанне 
чацвёртага прапарцыянальнага (№ 18).
Рашэнне састаўных задач на прапарцыяна
льнае дзяленне (№ 39).
Пераўтварэнне лікавых значэнняў велі
чынь, параўнанне іх і выкананне дзеянняў 
(№ 9, 30, 32, 43, 45, 62, 81).
Пабудова геаметрычных фігур (№ 8, 33, 67, 
73).
Вылічэнне перыметра і плошчы прама
вуголь ніка (№ 15, 33, 38, 40, 47, 50, 51)

138 * Кантрольная 
работа

1) Устанаўленне ўзроўню 
засваення вучнямі вусных 
і пісьмовых арыфметычных 
дзеянняў з мна га знач нымі 
лікамі;
2) праверка ўмення вучняў 
рашаць простыя і састаўныя 
задачы ў 2—3 дзеянні на скла
данне і адніманне, множанне 
і дзяленне

Змест кантрольнай работы прапанаваны 
на с. 69—73 у частцы 2 дапаможніка «Праве
рачныя і кантрольныя работы па матэматы
цы. 4 клас»

139 
140

* Аналіз кантроль
най работы

1) Падвядзенне вынікаў за
сваення праграмнага матэ
рыялу;
2) адпрацоўка ўменняў і на
вы каў, якія маюць патрэбу 
ў карэкціроўцы

Абмеркаванне заданняў кантрольнай рабо
ты. Выкананне работы над памылкамі

Заканчэнне
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Чалавек і свет  
(Мая Радзіма — Беларусь)

Агульная колькасць гадзін — 35

 Паноў, С. В. Чалавек і свет. Мая Радзіма — Беларусь : вучэб. дапам. для 4 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з бе
ларус. і рус. мовамі навучання / С. В. Паноў, С. В. Тарасаў. — Мінск : Выдавецкі цэнтр БДУ, 2018.

Тэмы ўрокаў  
і дата правя

дзення
Мэты і задачы ўрокаў Рэкамендаваныя віды і спосабы  

вучэбнапазнавальнай дзейнасці

Паняцці, персаналіі, 
даты, назвы дзяржаў, 
дзяржаўныя святы*

Абсталя
ванне

1 2 3 4 5

1. Бе ла
русь — мая 
Радзіма

Засваенне вучнямі зместу 
паняццяў «Радзіма», «Баць
каўшчына», «продкі», «гі сто
рыя».
Азнаямленне вуч няў з гіс то
рыяй паходжання назвы на
шай краіны і шматнацыяналь
ным складам насельніцтва

Азнаямленне са структурай ву
чэбнага дапаможніка і правіламі 
работы з ім.
Самастойнае вызначэнне вуч
нямі паняцця «Радзіма» з выка
рыстаннем вокладкі вучэбнага 
дапаможніка.
Гутарка па засваенні зместу па
няццяў «Бацькаўшчына», «прод
кі», «гісторыя» з выкарыстан  
нем картасхемы на першым фор
зацы вучэбнага дапаможніка 
«Памятныя мясціны Беларусі».
Абмеркаванне паходжання на
звы «Белая Русь».
Пабудова ўласнага сямейнага 
радаводу, які складаецца з імён 
бацькоў і дзядоў

Продкі.
Радзіма. 
Бацькаўшчына.
Гісторыя

С. 4—8, 
159—160 
вучэбнага 
дапа мож
ні ка

Раздзел 1. Геаграфічныя і гістарычныя звесткі аб нашай Радзіме (7 г)

2. Мы 
і нашы 
суседзі

Актуалізацыя ведаў аб геа гра
фічным становішчы Беларусі.
Азнаямленне з назвамі і мес
цам распалажэння краінсу
седак Рэспублікі Беларусь.
Засваенне вучнямі ведаў аб 
падзеле Беларусі па абласцях.
Фарміраванне ў вуч няў умен
ня працаваць з картасхемай

Чытанне тэксту апавядання аб 
плошчы і працягласці нашай 
краіны з поўначы на поўдзень 
і з захаду на ўсход, колькасці 
на сельніцтва Беларусі.
Практычная работа па карта
схеме «Беларусь і яе суседзі» на 
с. 10 вучэбнага дапаможніка па 
вызначэнні абласнога падзелу, 
месцараспалажэння свайго на
селенага пункта, назваў краін
суседак Беларусі.
Практычная работа па вызна
чэнні месцазнаходжання Бела
русі на карце Усходняй Еўропы 
з дапамогай карты «Беларусь на 
карце Еўропы» на с. 1 атласа.
Праца з палітыкаадміні стра
цыйнай картай Рэспублікі Бе
ларусь на с. 2—3 у атласе.
Праца з заданнямі контурнай 
карты на с. 1, 2—3

С. 9—11 
вучэбнага 
дапа мож
ні ка.
Атлас. 
Контурная 
карта

3. Нашы 
продкі

Фарміраванне ў вуч няў уяў
лення аб усходне славян скіх 
плямёнах, якія жылі ў стара
жытнасці на тэрыторыі Бела
русі, тэрыторыі іх рассялення 
і агульнасці паходжання.
Засваенне вучнямі зместу па

Каменціраванае чытанне тэксту 
апавядання. Азнаямленне са 
звычаем, які існаваў у крыві чоў 
адносна юнакоў.
Практычная работа па карта
схеме «Рассяленне ўсходне сла 
вян скіх плямён на тэрыторыі

Племя С. 11—15, 
160 вучэб
нага дапа
можніка.
Атлас. 
Контурная 
карта

* Абазначаныя тлустым шрыфтам паняцці абавязковыя для засваення (размяшчаюцца ў гістарычным слоўніку на с. 159—161 вучэб
нага дапаможніка), выдзеленыя тлустым шрыфтам гістарычныя даты не з’яўляюцца абавязковымі для запамінання (размяшчаюц
ца ў рубрыцы «Асноўныя гістарычныя даты» і «Дзяржаўная святы» на с. 162—164 вучэбнага дапаможніка).
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няцця «племя».
Азнаямленне вуч няў з літара
турнымі гіпотэзамі паходжан
ня назваў плямён «крывічы», 
«дрыгавічы», «радзімічы».
Фарміраванне ў вуч няў умен
няў працаваць з картасхемай, 
контурнай картай, малюнкамі

Беларусі» з  вызначэннем мес
ца рассялення крывічоў, дрыга
ві чоў, радзімічаў (с. 12 вучэбнага 
дапаможніка, с. 4 атласа). Су
аднясенне месцараспалажэння 
гарадоў Полацк, Віцебск, Тураў, 
Гомель з тэрыторыяй, дзе жылі 
крывічы, дрыгавічы, радзімічы.
Вызначэнне па змесце апавя
дання, малюнку на с. 14 вучэб
нага дапаможника, а таксама 
ілюстрацыях на с. 4, 10 атласа 
заняткаў (паляванне, земляроб
ства, уборка ўраджаю), адзення, 
старажытных паселішчаў (жыл
ля) нашых продкаў.
Праца з заданнямі контурнай 
карты на с. 4

4. Зямля 
блакітных 
рэк і азёр

Актуалізацыя ведаў вуч няў 
аб галоўных рэках і азёрах 
Бе ларусі.
Азнаямленне з гісторыяй ракі
вуліцы Няміга ў старажыт
ным Мінску. 
Фарміраванне ў вуч няў уяў
лення аб легендарным мі ну
лым на прыкладзе падання 
пра возера Свіцязь. 
Засваенне вучнямі зместу па
няцця «паданне».
Адпрацоўка ўменняў праца
ваць з картасхемай і малюн
камі

Каменціраванае чытанне ўрыў
каў з тэксту апавядання, пры
свечаных рацэ Нямізе, паданню 
пра возера Свіцязь, з апорай на 
малюнак «Старажытны Мінск 
і Няміга» і выяву партрэта 
А. Міц кевіча. 
Практычная работа па карта
схеме «Шлях “з варагаў у грэкі”» 
па вызначэнні ролі рэк Заходняя 
Дзвіна і Дняпро на гэтым шляху 
(с. 17 вучэбнага дапаможніка, с. 5 
атласа) з апісаннем выгляду ста
ражытных караблёў, пададзенага 
на с. 16 вучэбнага дапаможніка.
 Знаходжанне месцараспалажэн
ня Навагрудка і выявы помніка 
А. Міцкевічу на с. 14—15 атласа.
Праца з заданнямі контурнай 
карты на с. 4, 5, 12—13

Паданне.
Адам Міцкевіч

С. 15—21, 
160 вучэб
нага дапа
мож ні ка.
Атлас 
(с. 5). 
Контурная 
карта

5. Наша 
Радзіма на 
гістарычнай 
карце

Фарміраванне ў вуч няў карта
графічных уяўленняў аб ад
лю с траванні гістарычных з’яў 
і па дзей на карце.
Азнаямленне вуч няў з пра ві
ламі работы па «чытан ні» гіс
тарычнай карты

Каменціраванае чытанне тэксту 
апавядання.
Практычная работа па вызна
чэнні ўмоўных абазна чэнняў 
(населеных пунктаў, рэк, лясоў, 
заняткаў людзей) на стылі за
ванай гістарычнай картасхеме 
на с. 22 вучэбнага дапаможніка. 
Практычная работа па «чытанні» 
гістарычнай карты на с. 5 атласа

С. 21—24 
вучэбнага 
дапа мож
ні ка.
Атлас 
(с. 5)

6. «Стужка 
часу»

Фарміраванне ў вуч няў пер
ша пачатковых храналагіч ных 
уяў ленняў аб гістарыч ным  
часе.
Азнаямленне вуч няў са «стуж
кай часу» і правіламі лічэння 
гадоў у гісторыі.
Засваенне вучнямі зместу па
няццяў «дата», «эра», «стаян
ка», «дзяржава».
Фарміраванне ў вуч няў ведаў 
аб Полацкім княстве як пер
шай дзяржаве на тэрыторыі 
Беларусі

Каменціраванае чытанне тэксту 
апавядання на с. 23—24.
Практычная работа па вызна
чэнні на «стужцы часу» перыя
даў «да нашай эры» і «наша эра», 
ча су з’яўлення першых стаянак 
ста ражытных жыхароў на тэ ры
торыі Беларусі, пачатку нашай 
эры — нараджэння Ісуса Хрыс
та, першай дакладна вядомай 
у гісторыі нашай краіны даты — 
згадвання пра Полацк (на «стуж
цы часу» абазначаны малюнкам, 
які адлюстроўвае Сафійскі са

Дата. 
Эра. 
Стаянка. 
Дзяржава.
Ісус Хрыстос.
Прыкладна 100—
35 тысяч гадоў 
таму — з’яўленне 
на тэрыторыі 
Беларусі першых 
стаянак перша
бытных людзей.
862 г. — першае 
летапіснае ўпамі

С. 24—27, 
159—162 
вучэбнага 
дапа мож
ні ка
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бор у Полацку і прыгарад), су
часнага перыяду жыцця (21 ста
годдзе). 
Гутарка па засваенні зместу па
няцця «дзяржава» з прыкладам 
Полацкага княства і Рэспублікі 
Беларусь

нанне пра Полацк.
9-е стагоддзе — 
станаўленне По
лацкага княства 
як самастойнай 
дзяржавы.
Полацкае княства.
Рэспубліка Бела-
русь

7. Маўклі
выя сведкі 
мінуў
шчыны

Азнаямленне вуч няў з кры ні
цамі гістарычных ве даў, якімі 
з’яўляюцца камяні і курганы, 
а таксама з днямі шанавання 
памяці продкаў.
Засваенне вучнямі зместу 
па няццяў «курган», «волат», 
«Ра даўніца», «Дзяды»

Падрыхтоўка вучнямі расказаў 
пра камяні і курганывалатоўкі 
на аснове азнаямлення са зме
стам апавядання і ілюстрацыямі 
«Барысаў камень у Полацку», 
«Музей валуноў у Мінску» на 
с. 28—29 вучэбнага дапаможніка. 
Падрыхтоўка вучнямі паве дам
ленняў аб тым, як у іх сем’ях 
уша ноўваюць памяць сваіх 
прод каў, а таксама пра наведван
не музеяў.
Падрыхтоўка вучнямі паве дам
лення пра архе ала гічную і му
зейную дзейнасць братоў Тыш
кевічаў

Курган.
Волат.
Радаўніца.
Дзяды.
Археалогія.
Канстанцін 
і Яўстах 
Тышкевічы

С. 27—31, 
159—160 
вучэбнага 
дапа мож
ні ка

8. Як да нас 
прыйшла 
кніга

Стварэнне ў вуч няў уяў лен
няў аб эвалюцыі кніжнай 
спра вы.
Фарміраванне ў вуч няў умен
няў працаваць з партрэтам 
гістарычнай асобы.
Засваенне вучнямі зместу па
няццяў «летапіс», «манах», 
«вежа». Усведамленне вуч ня
мі маральнага сэнсу запавету 
Кірылы Тураўскага

Каменціраванае чытанне тэксту 
апавядання з акцэнтаваннем ува
гі на летапісах, рукапісных кні
гах, берасцяных граматах.
Падрыхтоўка вучнямі па малюн
ках на с. 32—33 расказу аб тым, 
як выглядалі старонкі старажыт
ных рукапісных кніг, летапісаў, 
як яны ствараліся, у чым заклю
чалася праца па перапісцы кніг. 
Абмеркаванне з вучнямі выказ
вання аднаго з летапісцаў аб ролі 
кнігі ў навучанні чалавека.
Вызначэнне на картасхеме «Па
мятныя мясціны Беларусі» на 
першым форзацы вучэбнага 
дапаможніка, а таксама ў атласе 
на с. 10—11, 14—15 месцараспа
лажэння Турава і выявы помніка 
яму.
Праца з выявай маляванага пар
трэта Кірылы Тураўскага на с. 34 
вучэбнага дапаможніка.
Абмеркаванне вучнямі запавету 
Кірылы Тураўскага як правіла 
маральных паводзін чалавека.
Праца з заданнямі контурнай 
карты на с. 5, 12—13

Летапіс.
Манах.
Вежа.
Кірыла Тураўскі.
12-е стагоддзе

С. 32—35, 
159—160 
вучэбнага 
дапа мож
ні ка.
Атлас 
(с. 10—11, 
14—15).
Контурная 
карта

Раздзел 2. Гісторыя Беларусі ў паданнях і імёнах (18 г)

9. Князёўна 
з трыма 
імёнамі

Засваенне вучнямі зместу па
няццяў «князь», «манахі ня».
Развіццё пазнавальнай ціка
васці вуч няў да лёсаў людзей 
у гістарычным мінулым, у тым 
ліку на прыкладзе жыцця Раг
неды.
Усведамленне вучнямі выбару

Чытанне тэксту апавядання пра 
гістарычныя падзеі з удзелам 
Рагнеды і яе сына Ізяслава.
Складанне простага плана па 
тэксце апавядання аб жыцці 
Раг неды.
Праца з маляванымі ілюстра
цыямі на с. 36, 38 вучэбнага да

Князь.
Манахіня.
Рагвалод.
Рагнеда. 
Гарыслава.
Анастасія.
Ізяслаў

С. 36—39, 
160 вучэб
нага дапа
мож ні ка.
Атлас 
(с. 14—15).
Контурная 
карта
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Ізяслава пры абароне жыцця 
сваёй маці.
Фарміраванне ў вуч няў умен
няў працаваць з партрэтам 
гістарычнай асобы

паможніка і іх суаднясенне са 
зместам апавядання. Вызна
чэнне на картасхеме «Памят
ныя мясціны Беларусі» на пер
шым форзацы вучэбнага дапа
можніка, а таксама ў атласе на 
с. 14—15 месцараспалажэння За
слаўя і выявы помніка Рагнедзе 
і Ізяславу.
Праца з заданнямі контурнай 
карты на с. 12—13

10. Сын 
Рагнеды — 
Яраслаў 
Мудры 

Фарміраванне ў вуч няў уяў
лення аб агульнасці гіста рыч
нага лёсу славянскіх народаў 
беларусаў, рускіх, украінцаў, 
якія былі жыхарамі старажыт
нарускай дзяржавы Кіеўскай 
Русі. Засваенне вучнямі зме
сту паняццяў «закон», «са
бор».
Усведамленне вучнямі зако
на як правіла жыцця для ўсіх 
людзей. 
Фарміраванне ў вуч няў умен
няў працаваць з партрэтам 
гістарычнай асобы

Вызначэнне на картасхеме на 
с. 17 вучэбнага дапаможніка 
«Шлях “з варагаў у грэкі”» мес
цараспалажэння Ноўгарада, По
лацка, Кіева.
Праца з маляваным партрэтам 
Яраслава Мудрага на с. 40 вучэб
нага дапаможніка з вызначэннем 
паходжання яго мянушкі.
Каменціраванае чытанне апавя
дання з вызначэннем «Рускай 
праўды» як закона, ролі веры 
ў Хрыста ў аб’яднанні дзяржа
вы Кіеўская Русь, сэнсу запавету 
Яраслава Мудрага сваім сынам

Закон.
Сабор. 
Яраслаў Мудры.
Кіеўская Русь

С. 40—42, 
159, 161 
вучэбнага 
дапа мож
ні ка

11. Усяслаў 
Чарадзей 

Фарміраванне ў вуч няў уяў
лен ня аб полацкім князю Уся
сла ву Чарадзею як дзяржаў
ным дзеячы. Засваенне вуч ня
мі зместу паняцця «дружына».
Фарміраванне ў вуч няў умен
няў працаваць з партрэтам 
гістарычнай асобы

Падрыхтоўка вучнямі расказа 
аб дзейнасці Усяслава Чарадзея 
з выкарыстаннем складзенага імі 
простага плана па змесце апавя
дання, а таксама паведамлення 
аб бітве на Нямізе з выкарыстан
нем малюнка з летапісу на с. 45 
вучэбнага дапаможніка.
Праца з маляваным партрэтам 
Усяслава Чарадзея і выявай кня
жацкага дружынніка на с. 43 ву
чэбнага дапаможніка.
Апісанне па ілюстрацыі Полац
кага Сафійскага сабора на с. 44 
вучэбнага дапаможніка. 
Вызначэнне на картасхеме «Па
мятныя мясціны Беларусі» на 
першым форзацы вучэбнага 
дапаможніка, а таксама ў атласе 
на с. 14—15 месцараспалажэння 
Полацка і выявы помніка Уся
славу Чарадзею.
Праца з заданнямі контурнай 
карты на с. 12—13

Дружына.
Усяслаў Чарадзей.
11-е стагоддзе —
княжанне полац
кага князя Уся
слава.
1067 г. — бітва на 
рацэ Нямізе

С. 42—46, 
159 вучэб
нага дапа
мож ні ка. 
Атлас 
(с. 14—15).
Контурная 
карта

12. Ефра сін
ня Полац
кая 

Фарміраванне ў вуч няў уяў
лення аб прызначэнні жыцця 
чалавека на прыкладзе слу
жэння Ефрасінні Полацкай 
Богу і бедным людзям.
Усведамленне вучнямі правіл 
маральных паводзін на аснове 
азнаямлення з дзейнасцю і ву
чэннем Ефрасінні Полацкай.
Фарміраванне ў вуч няў 
уменняў працаваць з партрэ
там гістарычнай асобы

Падрыхтоўка вучнямі расказу 
аб жыцці Ефрасінні Полацкай 
на аснове тэксту апавядання, 
маляванага партрэта Ефрасінні 
Полацкай і ілюстрацыі Спаса
Ефрасіннеўскай царквы на с. 47 
вучэбнага дапаможніка.
Падрыхтоўка па тэксце апавя
дання паведамлення аб крыжы 
Ефрасінні Полацкай з выкары
станнем адпаведнай ілюстрацыі 
на с. 50 вучэбнага дапаможніка.

Прадслава.
Ефрасіння

С. 46—51 
вучэбнага 
дапа мож
ні ка.
Атлас.
Контурная 
карта
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Вызначэнне на картасхеме «Па
мятныя мясціны Беларусі» на 
першым форзацы вучэбнага 
дапаможніка, а таксама ў атласе 
на с. 14—15 месцараспалажэн
ня Полацка і выявы помніка 
Ефрасінні Полацкай.
Праца з заданнямі контурнай 
карты на с. 12—13

13. У што 
верылі 
нашы 
продкі

Фарміраванне ў вуч няў уяў
лен ня аб шматбожжы ў да
хрыс ціян скія часы.
Актуалізацыя ведаў аб гіс та
рычных асобах і архі тэк тур
ных пабудовах часоў Полац
кага княства.
Фарміраванне ў вуч няў уяў
лення аб шматканфесійным 
складзе беларускага грамад
ства.
Выхаванне ў вуч няў вера
цяр пімасці ў адносінах да ве
руючых і ва ўзаемаадносінах 
па між прадстаўнікамі розных 
рэлігій

Гутарка па змесце апавядання 
з выкарыстаннем ілюстрацый на 
с. 52, 53 вучэбнага дапаможніка, 
с. 13 атласа, якія тычацца свят
кавання Купалля і Каляд.
Падрыхтоўка вучнямі паве дам
ленняў аб святкаванні ў іх сем’ях 
ці мясцовасці Купалля і Каляд.
Самастойная падрыхтоўка вуч
нямі расказу пра гісторыю бу
даў ніцтва Чырвонага касцёла 
ў Мінску на аснове тэксту і ілю
страцыі на с. 54—56 вучэбнага 
дапаможніка

Купалле.
Каляды.
Эдвард 
Вайніловіч

С. 51—56, 
159, 160 
вучэбнага 
дапа мож
ні ка.
Атлас 
(с. 13)

14.  У аба
рону сваёй 
зямлі 

Усведамленне вучнямі неаб
ходнасці аб’яднання бела рус
кіх і літоўскіх зямель у адной 
дзяржаве ў барацьбе супраць 
знешняй небяспекі.
Фарміраванне ў вуч няў уяў
лення аб шматнацыянальным 
складзе войск, што змагаліся 
супраць крыжакоў.
Фарміраванне ў вуч няў уяў
ленняў аб Вялікім Княстве 
Літоўскім як гістарычнай фор
ме дзяржаўнасці на тэрыторыі 
Беларусі. 
Фарміраванне ў вуч няў умен
няў працаваць з партрэтам гіс
тарычнай асобы

Каменціраванае чытанне тэксту 
апавядання з выкарыстаннем 
ілюстрацыі на с. 57 вучэбнага 
дапаможніка.
Вызначэнне на картасхеме «Па
мятныя мясціны Беларусі» на 
першым форзацы вучэбнага 
дапаможніка і на карце атласа 
на с. 6—7 месцараспалажэння 
Навагрудка, напрамкаў на па
дзенняў крыжакоў.
Падрыхтоўка паведамлення аб 
дзейнасці Вітаўта з выкарыстан
нем яго партрэта на с. 58 вучэб
нага дапаможніка ці ў атласе на 
с. 7.
Праца з заданнямі контурнай 
карты на с. 6—7

Рыцар.
Вітаўт.
13-е стагоддзе —
утварэнне 
Вялікага Княства 
Літоўскага.
1410 г. — Грун
вальдская бітва.
Вялікае Княства 
Літоўскае

С. 57—60, 
160 вучэб
нага дапа
мож ні ка.
Атлас 
(с. 6—7).
Контурная 
карта

15. Пад 
сценамі 
стара жыт
ных замкаў

Фарміраванне ў вуч няў уяў
лення аб абарончай і гаспадар
чай ролі замкаў.
Фарміраванне ў вуч няў па
чуцця гонару за велічнасць 
і прыгажосць замкавых пабу
доў.
Стварэнне вобраза культур
най сям’і. 
Фарміраванне ў вуч няў уяў
ленняў аб Рэчы Паспалітай як 
гістарычнай форме дзяржаў
насці на тэрыторыі Беларусі

Умоўнае падарожжа па стара
жытных замках з выкарыстан
нем зместу апавядання, кар
тасхемы «Памятныя мясціны 
Беларусі» на першым форза
цы вучэбнага дапаможніка, 
ілюстрацый вучэбнага дапамож
ніка, карты на с. 8—9 атласа.
Падрыхтоўка паведамлення аб 
жыцці людзей у старажытным 
замку па ілюстрацыі «Стара
жытны замак» на с. 61 вучэбнага 
дапаможніка.
Самастойная падрыхтоўка вуч
ня мі расказу аб паданні, звяза
ным з выратаваннем Вітаўтам 
і будаўніцтвам Сынкавіцкай 
цар квыкрэпасці з апорай на 
маляваную ілюстрацыю на с. 62 
вучэбнага дапаможніка.

16-е стагоддзе —
аб’яднанне Вялі
кага Княства 
Літоў с кага 
і Полацкага 
каралеўства 
ў складзе Рэчы 
Паспалітай.
Радзівілы.
Напалеон Орда.
Рэч Паспалітая

С. 60—67, 
162 вучэб
нага дапа
мож ні ка.
Асноўныя 
гіста рыч
ныя даты.
Атлас 
(с. 8—9).
Контурная 
карта
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Суаднясенне выяў Нясвіжскага 
і Мірскага замкаў на малюнках 
Напалеона Орды з іх сучасным 
выглядам.
Праца з заданнямі контурнай 
карты на с. 8—9

16. Па якіх 
законах 
жылі нашы 
продкі

Актуалізацыя засвоеных вуч
нямі ведаў аб ролі законаў 
ў жыц ці людзей.
Фарміраванне ў вуч няў уяў
лен ня аб агульнанарод ным 
вырашэнні важных дзяр жаў
ных пытанняў і грамадскіх 
спраў.
Засваенне вучнямі зместу па
няццяў «веча», «Статут».
Усведамленне вучнямі неаб
ходнасці дзейнічаць адпаведна 
агульнадзяржаўным законам.
Фарміраванне ў вуч няў умен
няў працаваць з партрэтам 
гістарычнай асобы

Нагадванне вучням аб «Рускай 
праўдзе» Яраслава Мудрага.
Падрыхтоўка расказаў аб по
лацкім вечы і Статуце ВКЛ на 
аснове азнаямлення са зместам 
апавядання і ілюстрацыяй на 
с. 69 вучэбнага дапаможніка. 
Праца з партрэтам Льва Сапегі 
на с. 69 вучэбнага дапаможніка. 
Вызначэнне на картасхеме «Па
мятныя мясціны Беларусі» на 
першым форзацы вучэбнага да
паможніка, а таксама ў атласе 
на с. 14—15 месцараспалажэн
ня Віцебска, Лепеля і выявы 
помніка Льву Сапегу.
Праца з заданнямі контурнай 
карты на с. 12—13

Веча.
Статут.
Леў Сапега.
16-е стагоддзе — 
выданне Статута 
Вялікага Княства 
Літоўскага

С. 67—70, 
159, 161, 
162 вучэб
нага дапа
мож ні ка.
Атлас 
(с. 14—15).
Контурная 
карта

17, 18, 19. 
Адкуль 
пайшлі 
назвы 
нашых 
гарадоў

Фарміраванне ў вуч няў уяў
ленняў аб легендарным пахо
джанні назваў гарадоў.
Фарміраванне ў вуч няў кар
таграфічных уменняў і пра
сто равых уяўленняў аб рас па
лажэнні гарадоў на тэ рыторыі 
Беларусі. Засваенне вучнямі 
зместу паняцця «ратуша»

Умоўнае падарожжа па карта
схеме Беларусі на с. 79 вучэбнага 
дапаможніка з каменціраваным 
чытаннем апавядання, падрых
тоўкай паведамленняў аб гіс то
рыі паходжання назваў гарадоў 
і іх гербах, гарадах з правам на 
самакіраванне, з вызначэннем 
месцараспалажэння гарадоў на 
картасхеме на с. 5, 24 атласа.
Самастойная падрыхтоўка рас
казаў аб пахо джанні назваў По
лацка, Турава, Мінска з апорай 
на іх малюнкі на с. 71—72, 74 
вучэбнага дапаможніка.
Падрыхтоўка паведамлення 
аб гісторыі паходжання назвы 
свайго населенага пункта з вы
карыстаннем краязнаўчага ма
тэрыялу.
Праца з заданнямі контурнай 
карты на с. 2—3

Ратуша.
862 г. — пер
шае летапіснае 
ўпамінанне пра 
Полацк.
1067 г. — першыя 
звесткі ў летапісе 
пра Мінск

С. 70—80, 
160 вучэб
нага дапа
мож ні ка. 
Атлас 
(с. 5, 24).
Контурная 
карта

20. Пачы
нальнік 
кнігадрука
вання

Фарміраванне ведаў аб па
чатку кнігадрукавання сярод 
усходніх славян і беларускіх 
першадрукарах.
Усведамленне вучнямі патры
ятызму Францыска Скарыны 
і правіл жыцця, выкладзеных 
Сымонам Будным. 
Фарміраванне ў вуч няў умен
няў працаваць з партрэтам гіс
тарычнай асобы.
Усведамленне вучнямі знач
насці дзейнасці Ф. Скарыны

Падрыхтоўка па тэксце апавя
дання расказу пра дзейнасць 
Францыска Скарыны з выка
рыстаннем яго партрэта на с. 82 
вучэбнага дапаможніка.
Вызначэнне матывацыі дзей
нас ці Ф. Скарыны праз чытан
не надпісу на тытульным лісце 
выдадзенай ім «Бібліі».
Пошук вучнямі парадоксу (су
пярэчнасці) у выяве ордэна 
Ф. Скарыны.
Маляванне загалоўных літар па 
прыкладзе тых, што выкарыста
ны ў выданнях Ф. Скарыны.

Францыск Ска-
рына.
Сымон Будны.
1517 г. — пачатак 
кнігадрукавання 
Францыскам Ска
рынам

С. 80—85, 
162 вучэб
нага дапа
мож ні ка.
Атлас 
(с. 14—15).
Контурная 
карта
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Праца з партрэтам Сымона Буд
нага.
Вызначэнне на картасхеме «Па
мятныя мясціны Беларусі» на 
першым форзацы вучэбнага 
дапаможніка, а таксама ў атласе 
на с. 14—15 месцараспалажэн
ня Полацка, Мінска, Нясвіжа 
і выяў помнікаў Францыску 
Скарыну і Сымону Буднаму.
Праца з заданнямі контурнай 
карты на с. 12—13

21. У краіне 
майстроў 
і творцаў

Фарміраванне ў вуч няў уяў
ленняў аб культурнагіс та
рычным асяроддзі беларуска
га народа на прыкладзе твораў 
дэкаратыўнапрыкладнога ма
стацтва

Падрыхтоўка паведамленняў аб 
вырабах беларускіх майстроў 
(слуцкіх паясах, кафлі) з выка
рыстаннем ілюстрацый на с. 86—
87, 89 вучэбнага дапаможніка.
Маляванне ўзораў слуцкіх па я
соў на аснове азнаямлення з ілю
страцыямі на с. 88, 90 ву чэб нага 
дапаможніка. 
Праслухоўванне песні «Слуцкія 
ткачыхі» на аснове азнаямлен
ня з урыўкам верша Максіма 
Багдановіча.
Вызначэнне на картасхеме «Па
мятныя мясціны Беларусі» на 
першым форзацы вучэбнага 
дапаможніка, а таксама ў атласе 
на с. 10—11 месцараспалажэння 
Нясвіжа, выяў шклянога посуду, 
кафлі, слуцкага пояса. 
Праца з заданнямі контурнай 
карты на с. 10—11

Максім 
Багдановіч

С. 85—90 
вучэбнага 
дапа мож
ні ка.
Атлас.
Контурная 
карта

22. Ад 
батлейкі — 
да паланэза

Развіццё пазнавальнай ціка
васці вуч няў да гісторыка
культурнай спадчыны бела
рускага народа.
Засваенне вучнямі зместу па
няцця «батлейка».
Азнаямленне вуч няў з дзей
насцю Сімяона Полацкага 
і вы хаванне на яго прыкладзе 
павагі да працы настаўніка.
Фарміраванне ў вуч няў умен
няў працаваць з партрэтам 
гістарычнай асобы. 
Азнаямленне вуч няў з фактам 
уключэння беларускіх зямель 
у склад Расіі

Падрыхтоўка расказу аб батлей
цы і Слонімскім тэатры Міхала 
Казіміра Агінскага на аснове 
азнаямлення са зместам апавя
дання і ілюстрацыямі на с. 91, 
94 вучэбнага дапаможніка, на 
с. 10—11 атласа.
Праца з партрэтамі Сімяона 
Полацкага і Міхала Казіміра 
Агінскага на с. 92, 94 вучэбнага 
да паможніка.
Праслухоўванне паланэза Мі ха
ла Клеафаса Агінскага «Разві
танне з Радзімай» з вызначэн
нем вучнямі сваіх пачуццяў. 
Праца з заданнямі контурнай 
карты на с. 10—11, 12—13

Батлейка.
Сімяон Полацкі.
Міхал Казімір 
Агінскі.
Міхал Клеафас 
Агінскі.
18-е стагоддзе —
уваходжанне 
беларускіх зямель 
у склад Расіі

С. 88—93, 
159, 163 
вучэбнага 
дапа мож
ні ка.
Атлас 
(с. 10—11).
Контурная 
карта

23. Песняры 
роднай 
мовы 
і Бацькаў
шчыны

Усведамленне вучнямі ролі 
Ф. Багушэвіча ў захаванні 
роднай мовы і значнасці бела
рускай мовы як дзяржаўнай. 
Азнаямленне вуч няў з твор
часцю народных паэтаў Бела
русі і выхаванне на гэтай ас
нове патрыятычных пачуццяў 
у адносінах да роднага краю.
Азнаямленне з творчасцю на 

Каменціраванае чытанне тэк
сту апавядання пра дзейнасць 
Францішка Багушэвіча з завуч
ваннем на памяць яго запавету.
Падрыхтоўка вучнямі расказаў 
аб творчай спадчыне (вершах) 
Янкі Купалы і Якуба Коласа 
з выкарыстаннем зместу апавя
дання і ілюстрацый на с. 14—15 
атласа.

Францішак 
Багушэвіч.
Янка Купала.
Якуб Колас.
Уладзімір 
Мулявін

С. 95—100 
вучэбнага 
дапа мож
ні ка.
Атлас 
(с. 14—15).
Контурная 
карта

© НМУ «Нацыянальны інстытут адукацыі», 2018 
© ТДА «Аверсэв», 2018

      www.adu.by 
www.aversev.by



176

Працяг

1 2 3 4 5

роднага артыста Беларусі Ула
дзіміра Мулявіна.
Фарміраванне ў вуч няў умен
няў працаваць з партрэтам гі
старычнай асобы

Праца з маляванымі партрэтамі 
Францішка Багушэвіча, Янкі 
Купалы і Якуба Коласа на с. 96—
97 вучэбнага дапаможніка. 
Самастойнае складанне расказу 
аб творчасці народнага артыста 
Беларусі Уладзіміра Мулявіна.
Праслухоўванне адной з песень 
ансамбля «Песняры» на вершы 
Янкі Купалы ці Якуба Коласа 
з вызначэннем вучнямі сваіх 
па чуццяў. 
Праца з заданнямі контурнай 
карты на с. 12—13

24. Будаў
ніцтва но
вага жыцця

Выхаванне ў вуч няў павагі да 
старэйшага пакалення, якое 
жыло ў Савецкім Саюзе.
Азнаямленне вуч няў з прык
ладамі буйных прамысловых 
прадпрыемстваў, створа ных 
у 1920—1930я гады, і пе ра
ўтварэннямі ў галіне сель
скай гаспадаркі, культуры 
і адукацыі. 
Азнаямленне вуч няў з фактам 
далучэння Заходняй Беларусі 
да БССР

Каменціраванае чытанне тэксту 
апавядання з выкарыстаннем 
ілюстрацый на с. 101—102 ву
чэбнага дапаможніка.
Суаднясенне вырабаў прамы
сло вых прадпрыемстваў, пабу
да ва ных у 1920—1930я га ды, 
з прадукцыяй, якой мы карыста
ем ся сёння ў штодзённым жыцці.
Праца з картай «Рэспубліка 
Бе ларусь. Прамысловасць» на 
с. 18—19 атласа па вызначэнні 
га ра доў, дзе ў 1920—1930я га
ды былі пабудаваны буйныя 
прамысловыя прадпрыемствы, 
прыклады якіх прыводзяцца 
ў апавяданні.
Вызначэнне месцараспалажэн
ня згаданых у апавяданні прад
прыемстваў

Беларуская 
Савецкая 
Сацыялістычная 
Рэспубліка 
(БССР).
Саюз Савецкіх 
Сацыялістычных 
Рэспублік 
(СССР).
1917 г. — Кастрыч  
ніцкая рэвалюцыя.
7 лістапада —
Дзень Кастрыч
ніцкай рэвалюцыі.
1919 г. — утварэн
не БССР.
1922 г. — стварэн
не СССР.
1 мая — Свята 
працы.
1939 г. — далу
чэнне Заходняй 
Беларусі да БССР

С. 100— 
104, 163,
164 вучэб
нага дапа
мож ні ка.
Атлас 
(с. 18—19)

25, 26. Бе  
ларусь 
у гады 
Вялікай 
Айчыннай 
вайны

Выхаванне ў вуч няў патрыя
тычных пачуццяў на прыкла
дах гераічнай барацьбы ў аба
рону роднай зямлі.
Усведамленне вучнямі айчын
нага і ўсенароднага характару 
барацьбы за свабоду і неза
лежнасць сваёй краіны.
Фарміраванне ў вуч няў уяў
лення аб трагедыі беларускага 
народа на прыкладзе спаленай 
вёскі Хатынь.
Фарміраванне ў вуч няў гума
ністычнага светапогляду на 
прыкладзе легендарнага по
дзвігу Т. Лук’яновіча

Гутарка па змесце апавядання 
з выкарыстаннем ілюстрацый на 
с. 105—108, 111, 112 вучэбнага 
дапаможніка, прысвечаных ге
роям і іх подзвігам.
Самастойная падрыхтоўка па
ве дамленняў аб падлеткахаба
ронцах Брэсцкай крэпасці і дзе
цяхахвярах вайны з выкарыс
таннем зместу апавядання і ілю
страцый на с. 105, 110 вучэбнага 
дапаможніка.
Вызначэнне на картасхеме «Па
мятныя мясціны Беларусі» на 
першым форзацы вучэбнага 
дапаможніка і карце атласа на 
с. 16—17 месцаў, дзе адбываліся 
падзеі Вялікай Айчыннай вай
ны, узведзены помнікі ў го
нар абаронцаў Айчыны. Пад
рыхтоўка паведамленняў аб мяс
цовых падзеях і героях Вялікай 
Айчыннай вайны. 
Праца з заданнямі контурнай 
карты на с. 14—15

Пеця Кацельнікаў.
Аляксандр Гара-
вец.
Дзед Талаш.
Марат Казей.
Бацька Мінай.
Канстанцін 
Заслонаў.
Аляксандр 
Мамкін.
Трыфан 
Лук’яновіч.
1941—1945 гг. — 
Вялікая Айчын
ная вайна савецка
га народу.
9 мая 1945 г. — 
Дзень Перамогі 
савецкага народу 
ў Вялікай Айчын
най вайне.
Дзень 
Незалежнасці 
Рэспублікі Бе-
ларусь (Дзень 
Рэспублікі).
Дзень Перамогі

С. 104—
114, 163, 
164.
Асноў ныя 
гістарыч
ныя даты.
Дзяржаў
ныя святы.
Атлас.
Контур ная 
карта
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Раздзел 3. Мая сучасная краіна (7 г)

27. Багацце 
нашай 
краіны 

Усведамленне вучнямі пра
цоў нага подзвігу беларускага 
народа ў час пасляваеннага 
аднаўлення народнай гас па
даркі.
Фарміраванне ў вуч няў ведаў 
аб найбольш значнай прамыс
ловай і сельскагаспадарчай 
прадукцыі, якая вырабляецца 
ў нашай краіне.
Выхаванне ў вуч няў пачуц ця 
гордасці за сусветна вядомую 
прадукцыю беларускіх прад
прыемстваў і яе стваральнікаў

Каменціраванае чытанне тэксту 
апавядання з выкарыстаннем 
ілюстрацый на с. 116—117, 119 
вучэбнага дапаможніка. Вызна
чэнне тавараў, які мі вучні кары
стаюцца ў штодзённым жыцці.
Самастойная падрыхтоўка паве
дамленняў аб прамысловай 
і сельскагаспадарчай прадукцыі 
(самазвалах і грузавіках МАЗ 
і БелАЗ, трактарах «Бела
рус», камбайнах, пасажырскім 
транспарце, бытавых таварах), 
а таксама аб Героях Беларусі 
М. С. Высоцкім і А. І. Дубко.
Практычная работа з картамі 
атласа «Рэспубліка Беларусь. 
Прамысловасць» і «Рэспубліка 
Беларусь. Сельская гаспадар
ка» па вызначэнні з дапамогай 
умоўных абазначэнняў буйных 
аб’ектаў, што згадваюцца ў змес
це апавядання

Міхаіл 
Сцяпанавіч 
Высоцкі.
Аляксанд 
Іосіфавіч Дубко

С. 115— 
121 ву чэб
нага дапа
мож ні ка.
Атлас
(с. 18—21).
Контурная 
карта

28. Тут 
мінуў шчына 
з сучас
насцю 
сышліся

Фарміраванне ў вуч няў ведаў 
аб новых беларускіх гарадах 
і размешчаных у іх прамысло
вых прадпрыемствах. 
Фарміраванне ў вуч няў уяў
лення аб спалучэнні мінулага 
і сучаснага ў цяперашнім жыц
ці новых беларускіх гарадоў 
і лёсах іх жыхароў.
Выхаванне паважлівых адно
сін да маці.
Усведамленне значнасці пра
фесійнага подзвігу (мужнасці) 
дзеля выратавання чалавечага 
жыцця

Гутарка па змесце апавядання 
з выкарыстаннем ілюстрацый 
і карты атласа «Рэспубліка Бе
ларусь. Прамысловасць» на 
с. 18—19.
Вызначэнне на карце месца
распалажэння Салігорска, На
ваполацка, Жодзіна, месца бу
даўніцтва Астравецкай АЭС.
Падрыхтоўка паведамленняў 
аб прафесіях жыхароў новых 
беларускіх гарадоў з апорай на 
фотаздымак здабычы калійнай 
солі на с. 123 вучэбнага да па
мож ніка.
Самастойная падрыхтоўка 
рас ка заў аб маціпатрыётцы 
Н. Ф. Куп рыянавай і адным з яе 
сы ноў П. Купрыянаве і подзвігу 
па жарнага В. Ігнаценкі з выка
рыстаннем зместу апавядання 
і ілюстрацый на с. 124, 127 ву
чэбнага дапаможніка.
Суаднясенне гіс та рычнага герба 
Астраўца з яго роллю ў сучас
ным эканамічным развіцці. 
Праца з заданнямі контурнай 
карты на с. 16—17

Настасся 
Фамінічна Ку-
прыянава.
Васіль Ігнаценка

С. 122—128 
вучэбнага 
дапа мож
ні ка.
Атлас
(с. 18—19).
Контурная 
карта

29, 30. 
Мінск — 
сталіца 
нашай 
краіны

Аднаўленне ведаў аб гісторыі 
паходжання Мінска і яго на
звы, паняцці «ратуша».
Фарміраванне ў вуч няў уяў
лення аб сувязі гісторыі і су
часнага жыцця г. Мінска.
Усведамленне вучнямі ролі 
Мінска як сталіцы Рэспублікі 
Беларусь.

Умоўная экскурсія па Мінску 
з апорай на змест апавядання 
і яго ілюстрацыі, карту атласа на 
с. 22—23 вучэбнага дапаможніка 
з актуалізацыяй прызначэння 
ратушы.
Вызначэнне на картасхеме на 
другім форзацы вучэбнага да
па можніка месцараспалажэн

Пётр Міронавіч 
Машэраў.
Дар’я Домрачава

С.128—142 
вучэбнага 
дапа мож
ні ка.
Атлас.
Контурная 
карта
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Фарміраванне ў вуч няў пра
сторавых уменняў карыстацца 
планам горада

ня праспектаў Незалежнасці, 
Пераможцаў, плошчаў Прывак
зальнай, Незалежнасці, Пера
могі, вуліцы Няміга.
Падрыхтоўка паведамленняў аб 
прамысловых прадпрыемствах, 
установах адукацыі, культуры, 
спартыўных збудаваннях, на
звах праспектаў, вуліц і плошчаў 
г. Мінска, якія адлюстроўваюць 
прозвішчы гістарычных асоб.
Самастойная падрыхтоўка 
рас казаў пра П. М. Машэрава 
і Д. Домрачаву з апорай на змест 
і ілюстрацыі апавядання.
Суаднясенне наступстваў ава рыі 
на ЧАЭС з наступствамі атам
най бамбардзіроўкі японскіх 
гарадоў на аснове азнаямлення 
з помнікам «Звон Нагасакі».
Праца з заданнямі контурнай 
карты на с. 18—19

31. Сучас
ная Бела
русь 

Актуалізацыя ўяўленняў вуч
няў аб паняцці «дзяржава» 
і Полацкім княстве як першай 
самастойнай дзяржаве.
Аднаўленне ведаў аб аблас
ным падзеле Рэспублікі Бе
ларусь, Дне Незалежнасці 
Рэс публікі Беларусь (Дне 
Рэс пуб лікі).
Засваенне вучнямі зместу 
паняццяў «Канстытуцыя», 
«Прэ зідэнт».
Фарміраванне ў вуч няў уяў
лення аб форме дзяржаўнага 
кіравання і органах улады 
ў Рэспубліцы Беларусь, аб 
імкненні нашай краіны зрабіць 
сваю тэрыторыю бяз’ядзернай 
зонай.
Выхаванне паважлівых адно
сін да Асноўнага Закона на
шай дзяржавы — Канстытуцыі 
Рэспублікі Беларусь

Складанне вучнямі плана ад
казу на аснове тлумачэння на
стаў нікам зместу апавядання 
з актуалізацыяй звестак пра Кі
раўніка дзяржавы (Прэзідэн та 
Рэспублікі Беларусь), Парла
мент (Нацыянальны сход) і Урад 
(Савет Міністраў Рэспублікі Бе
ларусь).
Суаднясенне звестак аб Статуце 
ВКЛ у апавяданні «Па якіх зако
нах жылі нашы продкі» з тэкстам 
апавядання аб Асноўным Законе 
нашай дзяржавы — Канстытуцыі 
Рэспублікі Беларусь.
Падрыхтоўка расказу аб прычы
нах удзелу Беларусі ў заснаванні 
ААН.
Гутарка аб развіцці ўзаема ад
носін Беларусі і Расіі.
Замацаванне ведаў аб сучасных 
дзяржаўных святах Рэспублікі 
Беларусь.
Самастойная падрыхтоўка рас
казу аб подзвігу Героя Беларусі 
ваеннага лётчыка У. Карвата.
Праца з палітыкаадмі ніст ра
цыйнай картай Рэспублікі Бе
ларусь на с. 2—3 у атласе

Канстытуцыя.
Прэзідэнт
Аляксандр
Рыгоравіч Лука-
шэнка.
Уладзімір Карват.
1945 г. — удзел
Беларусі ў засна
ванні Арганізацыі 
Аб’яднаных нацый. 
1991 г. — утва
рэнне Рэспублікі 
Беларусь.
15 сакавіка 
1994 г. — Дзень 
прыняцця Кансты
туцыі Рэспублікі 
Беларуь.
1997 г. — утварэн
не Саюза Беларусі 
і Расіі.
2 красавіка — 
Дзень яднання 
народаў Беларусі 
і Расіі.
1999 г. — 
падпісанне Дага
вора аб стварэнні 
Саюзнай дзяржа
вы паміж Беларус
сю і Расіяй.
Садружнасць 
Незалежных 
Дзяржаў.
Саюз Беларусі 
і Расіі.
Саюзная 
дзяржава.
Дзень 
Канстытуцыі

С. 142—
148, 160, 
163, 164 
вучэбнага 
дапа мож
ні ка.
Атлас 
(с. 2—3)
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Рэспублікі Бела-
русь.
Дзень яднання 
народаў Беларусі 
і Расіі

32. Дзяр
жаўны 
герб нашай 
краіны

Фарміраванне ў вуч няў уяў
ленняў аб Дзяржаўным гер
бе Рэспублікі Беларусь і па
ходжанні яго элементаў.
Выхаванне ў вуч няў паваж
лівых адносін да дзяржаўнай 
сімволікі.
Развіццё ў вуч няў пазнаваль
най цікавасці да змястоўнага 
напаўнення элементаў Дзяр
жаўнага герба Рэспублікі Бе
ларусь

Каменціраванае чытанне тэк
сту апавядання з выкарыстан
нем ілюстрацый і прыкладаў, 
звязаных з персаналіямі кас ма
наўтаў — ураджэнцаў Беларусі.
Падрыхтоўка паведамленняў аб 
тым, што азначаюць элементы 
Дзяржаўнага герба Рэспублікі 
Бе ларусь.
Завучванне на памяць тэксту 
змешчанага ў дзённіку Дзяржаў
нага гімна Рэспублікі Беларусь 
і яго выкананне

Пётр Клімук.
Уладзімір Кава-
лёнак.
Алег Навіцкі

С. 148— 
151 
вучэбнага 
дапа мож
ні ка. 
Дзённік

33. Сцяг 
беларускай 
дзяржавы

Аднаўленне ведаў аб Перамо
зе савецкага народа ў Вялікай 
Айчыннай вайне.
Фарміраванне ў вуч няў уяў
ленняў аб Дзяржаўным сця
гу Рэспублікі Беларусь і па
ходжанні яго элементаў.
Выхаванне ў вуч няў паваж
лівых адносін да дзяржаўнай 
сімволікі

Каменціраванае чытанне тэксту 
апавядання з выкарыстаннем 
ілюстрацый.
Падрыхтоўка паведамленняў 
аб тым, што азначаюць колеры 
Дзяржаўнага сцяга Рэспублікі 
Беларусь.
Праца па параўнанні Дзяр жаў
нага сцяга Рэспублікі Беларусь 
і Дзяржаўнага сцяга БССР 
з апо рай на ілюстрацыі на с. 152, 
155 ву чэбнага дапаможніка

Дзень Дзяржаў-
нага герба 
і Дзяржаўнага 
сцяга

С. 152— 
155 
вучэбнага 
дапа мож
ні ка

34. Абагуль
ненне

Сістэматызацыя і замацаван
не ўяўленняў вуч няў аб гіста
рычным мінулым і ця пе раш
нім дні беларускага народа

Праца з пытаннямі і заданнямі 
на с. 156—159 вучэбнага дапа
можніка з апорай на с. 8—9, 10—
11, 14—15, 16—17, 18—19, 20—21, 
24 атласа, а таксама картасхему 
«Памятныя мясціны Беларусі» 
на першым форзацы вучэбнага 
дапаможніка

С. 156— 
159 
вучэбнага 
дапа мож
ні ка.
Атлас

35. Рэзер
вовы урок
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Працоўнае навучанне

Агульная колькасць гадзін — 35

 Журба, А. Ф. Працоўнае навучанне : падруч. для 4 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай навучання / 
А. Ф. Журба, Н. А. Юрчанка. — 2-е выд., выпр. і дап. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2014.

 Журба, А. Ф. Трудовое обучение в 4 классе : учеб.-метод. пособие для учителей учреждений общ. сред. образова-
ния с белорус. и рус. яз. обучения / А. Ф. Журба, Н. А. Юрченко. — 2-е изд., испр. — Минск : Нац. ин-т образова-
ния, 2015. 

 Журба, А. Ф. Чудо-мастерская. Альбом по трудовому обучению. 4 класс / А. Ф. Журба, Н. А. Юрченко. — Минск, 
2018.

 Журба, А. Ф. Трудовое обучение. 4 класс : тетрадь самооценки : пособие для учителей учреждений общ. сред. об-
разования с рус. и белорус. яз. обучения / А. Ф. Журба. — Минск, 2015.

Умоўныя абазначэнні:
& — падручнік;
 — альбом па працоўным навучанні;
1 — матэрыялы;
 — інструменты і прыстасаванні;
4 — вучэбна-метадычны дапаможнік для настаўніка;
۞ — сшытак самаацэнкі.

№ 
урока 
і дата 

правя-
дзення

Тэма ўрока Мэта ўрока Характарыстыка асноўных відаў  
і спосабаў дзейнасці вучняў

ВМК, матэрыялы,  
інструменты  

і прыстасаванні

1 2 3 4 5

ТЭХНАЛОГІЯ І ГРАМАДСТВА

1 Стадыі тэх на
логіі

Азнаёміць са зместам 
навучання ў бягучым 
годзе; актуалізаваць 
вопыт вучняў у аргані
зацыі рабочага месца, 
выкананні правіл паво
дзін і бяспекі працы; 
сфарміраваць  уяўленне 
аб стадыях і этапах тэ
хналогіі 

Прымаюць удзел у гутарцы «Тэхналогія, 
праца, прафесія, чалавек». Расказваюць 
аб сваёй працоўнай дзейнасці летам; 
называюць матэрыялы, якія нарыхтавалі, 
інструменты, якімі карысталіся, вырабы, 
якія зрабілі. Называюць віды матэрыялаў, 
інструментаў і прыстасаванняў, якія дэма
нструюцца настаўнікам.
Складаюць паслядоўнасць вырабу аль
бома для наклеек, вылучаюць стадыі 
і этапы тэхналогіі. Успамінаюць правілы 
арганізацыі рабочага месца і бяспечнай 
работы інструментамі. У адпаведнасці са 
складзенай паслядоўнасцю вырабляюць 
альбом для наклеек, упрыгожваюць яго 
аплікацыяй (па ўласнай задуме)

& — с. 4—7
 — каляровая  
папера, ліст шчы
льнай паперы
1 — клей
 — нажніцы, 
лінейка, аловак, 
памазок для 
клею, скобасшы
вальнік
4 — 25—30
۞ — с. 6

ТЭХНАЛОГІЯ НАРОДНЫХ РАМЁСТВАЎ

Фларыстыка

2 Фларыстыка Працягнуць фармірава
нне навыкаў састаўлен
ня кампазіцый з засуша
ных раслін; пашырыць 
уяўленне аб прынцыпах 
аранжыроўкі раслін

Знаёмяцца з рознымі відамі кветкавых 
кампазіцый, асаблівасцямі іх стварэння. 
Арганізуюць рабочае месца. Успамінаюць 
правілы збору раслін, састаўлення кампа
зіцыі. Аналізуюць кампазіцыі з засушаных 
раслін. Вызначаюць  віды выкарыстанага 
прыроднага матэрыялу, від кампазіцыі 
і кампазіцыйныя правілы (прапорцыі, сі
метрыя, асіметрыя, ураўнаважанасць, ды
намічнасць, суадносіны з фонам). Распра
цоўваюць алгарытм  вырабу кампазіцыі 
з засушаных раслін. Падбіраюць неабхо
дныя матэрыялы,  падрыхтоўваюць аснову 
для кампазіцыі (умацоўваюць трымальнік  
з пластыліну на рамцы), ствараюць кампа
зіцыю з засушаных раслін на рамцы

& — с. 52—53, 
форзацы 1, 2
1 — засушаныя 
расліны, пласты
лін, рамка, тонкі 
дрот
 — падкладная 
дошка, нажніцы, 
кусачкі
4 — с. 90—94, 
97—99
۞ — с. 27, 28
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3 Ікебана Пазнаёміць з японскім 
мастацтвам ікебаны; 
навучыць састаўляць 
самыя простыя кампазі
цыі з засушаных раслін 
у стылі ікебаны

Арганізуюць рабочае месца. Знаёмяцца 
з мастацтвам ікебаны, сімволікай раслін, 
якая перадае сэнсавы змест кветкавай ка
мпазіцыі. Аналізуюць фатаграфіі ікебан, 
вызначаюць выкананне вучнямі ўсіх вядо
мых кампазіцыйных правіл. Тлумачаць 
вядомыя правілы састаўлення кветкавых 
кампазіцый. 
На аснове графічнага вобраза састаўля
юць уласную кампазіцыю «Ікебана»: раз
глядаюць выяву, падбіраюць раслінны 
матэрыял (засушаныя расліны), аснову 
для кампазіцыі, састаўляюць кампазіцыю

& — с. 54—55
1 — засушаныя 
расліны, пласты
лін, падстаўка
 — падкладная 
дошка, нажніцы
4 — с. 94—97, 
100—102
۞ — с. 27, 29

ТЭХНАЛОГІЯ РАСЛІНАВОДСТВА

Догляд кветкава-дэкаратыўных раслін

4 Вырошчванне 
дэкаратыўных 
раслін 

Пашырыць уяўленні аб
кветкавадэкаратыўных 
раслінах; пазнаёміць 
з тэхналогіяй вырошчва
ння цыбульных дэкара
тыўных раслін; наву
чыць прыёмам пасадкі 
цыбулін у грунт

У працэсе гутаркі расказваюць аб знаёмых 
раслінах, якія цвітуць вясной, знаёмяцца 
з  цыбульнымі кветкавадэкаратыўнымі 
раслінамі, якія цвітуць вясной. Параў
ноўваюць асаблівасці вырошчвання рас
лін, якія цвітуць раней (цыбульныя), 
і аднагадовых. Знаёмяцца з тэхналогіяй 
(стадыі і этапы) іх вырошчвання. Выву
чаюць кветкавадэкаратыўныя расліны па 
ілюстрацыях у кнігах і часопісах, прапа
ноўваюць уласны варыянт афармлення 
клумбы. Расказваюць правілы пасадкі 
цыбулін. Складаюць план догляду паса
джаных раслін. Высаджваюць цыбуліны 
ў грунт. Расказваюць аб далейшым дог
лядзе пасаджаных раслін

& — с. 72—73
1 — цыбуліны 
кветкавых раслін 
 — сельскага
спадарчы інве
нтар
4 — с. 130—138
۞ — с. 40, 41

ТЭХНАЛОГІЯ АПРАЦОЎКІ МАТЭРЫЯЛАЎ

Стварэнне вырабаў з прыродных матэрыялаў

5 Мадэляванне 
з гатовых фо
рмаў прыро
днага матэры
ялу па ўласнай 
задуме

Пашырыць уяўленні аб 
шматстайнасці прыро
дных матэрыялаў, ва
рыятыўнасці іх выка
рыстання; працягнуць 
фар міраванне навыкаў 
аналізу, мадэлявання 
і вырабу фігурак

У ходзе гутаркі на тэму «Прыгажосць 
прыроды» акцэнтуюць увагу на шматстай
насці  прыроднага матэрыялу па форме, 
колеры, памерах. Знаходзяць розныя ва
рыянты прымянення прыроднага матэры
ялу, які дэманструецца. Расказваюць аб 
нарыхтоўцы прыродных матэрыялаў без 
нанясення шкоды прыродзе. Арганізуюць 
рабочае месца. Знаёмяцца з новымі споса
бамі злучэння дэталей з прыроднага ма
тэрыялу. Вывучаюць правілы бяспечнай 
работы шылам. Асвойваюць тэхналогію 
злучэння дэталей з прыроднага матэрыялу 
з дапамогай штыркоў і клею. Выконваюць 
практыкаванні па злучэнні дэталей з роз
ных прыродных матэрыялаў з дапамогай 
штыркоў і клею. (Настаўнік падрыхтоў
вае штыркі і праколвае адтуліны (калі гэта 
неабходна) для выканання злучэння вуч
нямі.) Прапаноўваюць уласныя вырабы 
з наяўнага прыроднага матэрыялу і рас
працоўваюць тэхналогію іх стварэння. 
Выконваюць вырабы з розных прыродных 
матэрыялаў па ўласнай задуме 

& — с. 38—39, 
фор зацы 1, 2
1 — прыродныя 
матэрыялы, клей, 
пластылін
 — падкладная 
дошка, шыла, 
памазок для клею
4 — с. 73—78
۞ — с. 20, 21
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6 Калектыўнае 
мадэляванне 
з гатовых фор
маў прыродна
га матэрыялу

Пашырыць уяўленні аб 
варыятыўнасці выка
рыстання прыроднага 
ма тэрыялу; працягнуць 
фар міраванне навыкаў 
ма дэлявання і вырабу 
фі гурак з прыроднага 
ма тэрыялу; фарміра
ваць навыкі калектыў
най работы

Вывучаюць вырабы з прыродных матэ
рыялаў, якія дэманструюцца; звяртаюць 
увагу на прапорцыі і суразмернасць ча
стак фігурак, іх узаемасувязь і суадносі
ны ў шматфігурнай кампазіцыі. Аргані
зуюць рабочае месца. Распрацоўваюць 
паслядоўнасць вырабу фігуркі з прыро
днага матэрыялу, вылучаючы стадыі і эта
пы тэхналогіі. Мадэлююць і вырабляюць 
індывідуальныя фігуркі і злучаюць іх 
у шматфігурную кампазіцыю. Аналізуюць 
працэс і вынікі працоўнай дзейнасці. Пад
час работы выконваюць правілы бяспекі 
і падтрымліваюць парадак на рабочым 
месцы. Прэзентуюць і аналізуюць вынік 
і працэс працы 

& — с. 40—41, 
форзацы 1, 2
1 — прыродныя 
матэрыялы, клей, 
пластылін
 — падкладная 
дошка, шыла, 
памазок для клею 
4 — с. 73—76, 
78—79
۞ — с. 20, 21

ТЭХНАЛОГІЯ НАРОДНЫХ РАМЁСТВАЎ

Саломапляценне

7 Саламяная 
скульптура

Працягнуць знаёмства 
з традыцыямі народнага 
саломапляцення, праві
ламі падрыхтоўкі сало
мкі да работы; навучыць 
вырабляць саламяную 
скульптуру

У ходзе гутаркі на тэму «Традыцыі наро
днага саломапляцення» знаёмяцца з выра
бамі народных майстроў. Расказваюць аб 
вядомых ім вырабах з саломкі. Успаміна
юць асноўныя правілы нарыхтоўкі саломы 
і падрыхтоўкі яе да работы. Тлумачаць не
абходнасць  запарвання саломкі. Арганізу
юць рабочае месца. Вывучаюць канстру
кцыйныя асаблівасці і тэхналогію вырабу 
коніка з саломкі. Праводзяць аналогію 
з працэсам вырабу лялькі з нітак (2 клас). 
Пад кіраўніцтвам настаўніка распрацоўва
юць тэхналогію вырабу саламянага  коні
ка.  Выконваюць практыкаванні па звязва
нні саломінак у пучкі. Пачынаюць выраб 
саламянага коніка (работа выконваецца 
ў групах па 2 чалавекі)

& — с. 56—58, 
форзацы 1, 2
1 — саломка, 
ніткі
 — падкладная 
дошка, нажніцы
4 — с. 102—109
۞ — с. 30, 31

8 Саламяная 
скульптура

Працягнуць фарміра
ванне навыкаў вырабу 
саламянай скульптуры

Аналізуюць саламяных конікаў, іх ка
нструкцыйныя асаблівасці. Арганізуюць 
рабочае месца. Успамінаюць  асаблівасці 
падрыхтоўкі саломкі да работы. Паўта
раюць паслядоўнасць выканання часткі  
коніка, зробленай  на  папярэднім уро
ку. Складаюць паслядоўнасць далейшай 
работы. Вырабляюць  саламяную скуль
птуру «Конік» 

& — с. 58—59
1 — дэталі коні
ка, выкананыя на 
папярэднім уроку, 
саломка, ніткі
 — падкладная 
дошка, нажніцы
4 — с. 102—109
۞ — с. 30, 31

ТЭХНАЛОГІЯ АПРАЦОЎКІ МАТЭРЫЯЛАЎ

Выраб дэталей з тэкстыльных матэрыялаў

9 Асновы тэхна
логіі апрацоўкі 
тканіны. Мадэ
ляванне мяк
кай цацкі

Пашырыць уяўленне 
аб разнастайнасці тэ
кстыльных матэрыялаў; 
пазнаёміць з тэкстыль
нымі матэрыяламі з хі
мічных і змешаных ва
локнаў, іх уласцівасцямі; 
удасканальваць навыкі 
раскрою тэкстыльных 
матэрыялаў, пераводу 
выявы з дапамогай ка
лькі

У ходзе гутаркі аб розных тканінах знаё
мяцца з тэкстыльнымі матэрыяламі з хі
мічных і змешаных валокнаў. Вызначаюць  
адметныя асаблівасці  розных тэкстыль
ных матэрыялаў (тканіна, футра, трыката
жнае палатно, сінтэпон). Аналізуюць ула
снае адзенне, зыходзячы з прымяняемых 
тканін. Вызначаюць наяўнасць розных 
тэкстыльных матэрыялаў. Параўноўва
юць уласцівасці хімічных і натуральных 
тканін, робяць высновы. Прыводзяць пры
клады  выкарыстання футра,  трыкатажна
га  палатна. Арганізуюць рабочае месца. 

& — с. 28—30, 79, 
форзацы 1, 2
 — ліст калькі
1 — узоры тэ
кстыльных матэ
рыялаў, футра
 — падкладная 
дошка, нажніцы, 
аловак, сашчэпкі
4 — с. 52—57, 
65—67
۞ — с. 16, 17
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Успамінаюць правілы  бяспечнай работы. 
Аналізуюць канструкцыю мяккай цацкі. 
Падбіраюць  матэрыялы,  неабходныя для 
вырабу мяккай цацкі. Вырабляюць ляка
лы (пераводзяць выяву са старонкі падру
чніка пры дапамозе калькі). Выкройваюць 
дэталі мяккай цацкі, звяртаючы ўвагу на 
асаблівасці раскрою дэталей з футра

10 Мадэляванне 
мяккай цацкі

Пазнаёміць з тэхналогі
яй пашыву мяккай ца
цкі; фарміраваць навы
кі стварэння вырабаў 
з розных тэкстыльных 
матэрыялаў  (футра, 
трыкатажнае палатно); 
навучыць злучаць дэталі 
швом «цераз край»

Вывучаюць тэхналогію вырабу мяккай 
цацкі, праводзяць аналогію з працэсам 
выканання раней створаных вырабаў. 
Арганізуюць рабочае месца. Расказваюць 
правілы бяспечнай работы інструмента
мі і прытрымліваюцца іх падчас работы. 
Складаюць паслядоўнасць пашыву выра
бу. Знаёмяцца з асаблівасцямі  злучэння   
дэталей з футра. Злучаюць дэталі швом 
«цераз край». Выварочваюць і набіваюць 
цацку абрэзкамі тэкстыльных матэрыялаў, 
сінтэпонам. Афармляюць выраб

& — с. 30—31, 
форзацы 1, 2
1 — дэталі мяк
кай цацкі, ніткі, 
гузікі, стужка
 — падкладная 
дошка, нажніцы, 
іголка, напарстак, 
аловак
4 — с. 52—57, 
65—67
۞ — с. 16, 17

ТЭХНАЛОГІЯ НАРОДНЫХ РАМЁСТВАЎ

Выцінанка

11 Выразанне 
выцінанкі 
па ўласнай 
задуме

Актуалізаваць веды 
аб відах выцінанак і аса
блівасцях іх стварэння; 
працягнуць фармірава
нне навыкаў складання 
ўзору і выразання выці
нанкі

Успамінаюць адметныя асаблівасці роз
ных відаў выцінанак (сіметрычныя, рапо
ртныя, разеткавыя) і способы складвання 
паперы для іх выразання. Арганізуюць 
рабочае месца. Аналізуюць выцінанкі 
(або іх выявы). Расказваюць правілы, 
паслядоўнасць вырабу  вядомых ім выці
нанак. Тлумачаць патрабаванні да ўзораў 
для выцінанак. Складаюць узор, прары
соўваюць контур на загатоўцы і выра
заюць выцінанку па ўласнай задуме. 
Наклейваюць выцінанку на аснову

& — с. 48—49
 — ліст каляро
вай паперы, ліст 
белага тонкага 
кардону
1 — клейаловак
 — падкладная 
дошка, нажніцы, 
аловак
4 — с. 85—89
۞ — с. 25, 26

12 Выразанне 
выцінанкі

Пашырыць  уяўленне  аб 
узорах выцінанак; фа
рміраваць навыкі скла
дання ўзору з выкары
станнем некалькіх відаў 
сіметрыі ў адным выра
бе, працягнуць фарміра
ванне навыкаў выразан
ня выцінанкі

Арганізуюць рабочае месца. Знаёмяцца 
з традыцыйнай беларускай выцінанкай 
«Дрэва жыцця». Аналізуюць выцінанкі 
(або іх выявы). Вызначаюць матыў, від 
і спосаб атрымання ўзору. Расказваюць 
правілы, паслядоўнасць вырабу вядомых 
ім выцінанак. Выкарыстоўваючы ліст 
паперы з разметкай (з альбома), скла
дваюць і выразаюць выцінанку, якая су
мяшчае элементы разеткавага, сіметры
чнага і рапортнага ўзораў. Наклейваюць 
выцінанку на аснову з дапамогай клею 
алоўка

& — с. 50—51
 — ліст 1, ліст 
тонкага калярова
га кардону
1 — клейаловак
 — падкладная 
дошка, нажніцы, 
аловак
4 — с. 85—90
۞ — с. 25, 26

ТЭХНАЛОГІЯ АПРАЦОЎКІ МАТЭРЫЯЛАЎ

Стварэнне вырабаў з паперы і кардону

13 Мадэляван
не з палосак 
паперы

Працягнуць фарміра
ванне навыкаў аналізу 
канструкцыі вырабаў; 
удасканальваць навы
кі разметкі, разразання 
і наклейвання папяро
вых палосак, стварэння 
кампазіцыі і вырабу аб’
ёмных аплікацый з па
лосак паперы

Арганізуюць рабочае месца. Расказва
юць і ажыццяўляюць тэхналогію вырабу  
палосак з паперы. Расказваюць правілы 
бяспечнай работы нажніцамі. Аналізуюць 
плоскасныя і аб’ёмныя вырабы з палосак. 
Знаёмяцца з новым спосабам выкарыстан
ня палосак — аб’ёмная аплікацыя. Аналізу
юць аб’ёмныя аплікацыі з палосак паперы 
і асобныя элементы для аплікацыі. Параў
ноўваюць элементы, выкананыя з папяро
вых палосак. Выконваюць элементы са

& — с. 8—9, фор
зацы 1, 2
 — лісты двух
баковай каляро
вай паперы, ліст 
тонкага калярова
га кардону
1 — клей
 — падкладная 
дошка, аловак, 
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скручаных палосак. Асвойваюць  прыёмы 
наклейвання папяровых палосак на рабро. 
Наклейваюць элементы аплікацыі на асно
ву. Выконваюць аб’ёмную аплікацыю з па
пяровых палосак па ўласнай задуме

лінейка, нажні
цы, памазок для 
клею, саломінка
4 — с. 35—38
۞ — с. 7, 8

14 Разметка дэта
лей з дапамо
гай цыркуля

Навучыць выконваць 
разметку дэталей з да
памогай цыркуля, па
знаёміць са спосабамі 
дзялення акружнасці на 
часткі, навучыць дзяліць 
акружнасць на 4, 8, 3, 6, 
12 частак

Арганізуюць рабочае месца. Вызнача
юць адрозненні паняццяў «акружнасць» 
і «круг». Знаёмяцца з новым разметачным 
інструментам — цыркулем, правіламі бяс
печнай работы. Вывучаюць графічныя 
выявы акружнасці: цэнтр акружнасці, 
восевыя лініі, памер акружнасці. Выкон
ваюць практыкаванні па выстаўленні цы
ркуля на зададзены памер і вычэрчванні 
акружнасцей. На лісце тонкага кардону 
(з альбома) выконваюць разметку дэталей 
круглай формы з дапамогай чарцёжных 
інструментаў па прапанаванай у падру
чніку паслядоўнасці. Звяртаюць увагу 
на патрабаванні эканомнага расходавання  
матэрыялаў. Выконваюць дзяленне акру
жнасці на 4, 8, 3, 6, 12 частак з дапамогай 
цыркуля, трохвугольніка. Дзяленне на 3, 
6, 12 частак выконваюць на адной акру
жнасці

& — с. 10—13, 
форзацы 1, 2, 3
 — ліст 2а, ліст 
белага кардону
1 — клей
 — падкладная 
дошка, аловак, 
цыркуль, лінейка
4 — с. 31—35, 
38—40
۞ — с. 9

15 Канструяванне 
аб’ёмных выра
баў з паперы

Працягнуць фармірава
нне навыкаў разметкі 
дэталей з дапамогай 
цы р куля; навучыць пры
ёмам атрымання аб’ём
ных формаў з плоскай 
загатоўкі; замацаваць 
навыкі склейвання аб’
ёмных формаў з паперы

Аналізуюць канструкцыю падвескізора
чкі, выкананую з дэталі круглай формы, 
вызначаюць колькасць і форму дэталей, 
прапануюць варыянты аздаблення падве
скі. Арганізуюць рабочае месца. Ажыццяў
ляюць разметку дэталі падвескі з каляро
вай паперы, кіруючыся праілюстраванай 
у падручніку паслядоўнасцю. Звярта
юць увагу на размяшчэнне ліній разрэзу 
і неабходнасць дакладнага выразання 
загатоўкі. Выразаюць загатоўкі па выка
нанай і гатовай (ліст з альбома) разме
тцы. Склейваюць аб’ёмныя часткі дэталі 
падвескі. Прыдумваюць варыянты пад
весак з некалькіх аднолькавых дэталей. 
Выконваюць падвескі з некалькіх дэталей 
з наступным яе афармленнем па ўласнай 
задуме (калектыўная работа)

& — с. 14—15
 — ліст 3, 
лісты каляровай 
паперы
1 — клей
 — падкладная 
дошка, нажніцы, 
аловак, цыркуль, 
лінейка, памазок 
для клею
4 — с. 31—35, 
40—42
۞ — с. 7, 10

16 Канструяванне 
канічных выра
баў з тонкага 
кардону

Пашырыць уяўленне  
аб спосабах атрымання 
графічнай выявы дэта
лей на аснове круга; на
вучыць канструяваць 
і вы рабляць конусы роз
ных памераў (вышыня 
і дыяметр асновы); пра
цягнуць фарміраванне 
навыкаў аздаблення вы
рабаў вывучанымі ра ней 
спосабамі

Арганізуюць рабочае месца. Аналізуюць 
аб’ёмныя вырабы (конусы), выкананыя 
з тонкага кардону. Звяртаюць увагу на за
лежнасць памераў конуса ад радыуса круга 
і выкарыстанай часткі круга. Устанаўлі
ваюць сувязь паміж формай конуса і фо
рмай дэталі для яго вырабу. Асвойваюць  
паслядоўнасць разметкі дэталей на асно
ве круга (½ частка круга, ¼ частка круга). 
На тонкім кардоне размячаюць дэталь 
(½ частка круга або ¼, прадугледзеў
шы клапан для склейвання), выразаюць 
і склейваюць яе ў конус. Прыдумваюць 
уласны варыянт афармлення навагод
няга каўпака засвоенымі раней спосабамі 
і ажыццяўляюць яго

& — с. 16—17
 — ліст тонкага 
каляровага кардо
ну, лісты каляро
вай паперы
1 — клей, вяро
вачка або тонкая 
гумка, ніткі, скотч
 — падкладная 
дошка, нажніцы, 
аловак, памазок 
для клею
4 — с. 31—34, 
42—44
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17 Канструяван не 
аб’ёмных вы
рабаў пры зма
тыч най формы 
з кар дону

Пашырыць уяўленне  
аб разгортцы; навучыць 
выконваць разгортку 
вырабаў прызматычнай 
формы па зададзеных 
габарытных памерах; 
замацаваць навыкі згіна
ння па разметцы і склей
вання кардону

Арганізуюць рабочае месца. Аналізуюць 
розныя аб’ёмныя формы (куб, конус, цы
ліндр, піраміда, прызма) і падбіраюць ад
паведныя ім разгорткі. Знаёмяцца з графі
чнай выявай разгорткі скрыначкі, звярта
юць увагу на лініі чарцяжа, іх значэнне. 
Расказваюць аб неабходнасці клапанаў 
на разгортцы для наступнай зборкі аб’
ёмнага вырабу. Вызначаюць габарытныя 
памеры аб’ёмнага вырабу, якія неабходныя 
для пабудовы разгорткі, іх адлюстраван
не на чарцяжы. Вызначаюць, як зменіцца 
разгортка скрыначкі пры змяненні аднаго 
з габарытных памераў. На лісце тонкага ка
рдону вычэрчваюць разгортку скрыначкі, 
кіруючыся паслядоўнасцю, праілюстрава
най у падручніку. Выразаюць загатоўку, 
згінаюць па намечаных лініях, склейваюць 
скрыначку. Вызначаюць неабходныя габа
рытныя памеры вечка для скрыначкі. Па 
жаданні выконваюць разгортку і збіраюць 
вечка для скрыначкі

& — с. 18—19, 
форзац 3
 — ліст тонкага 
ка ляровага кар
дону
1 — клей
 — падкладная 
дошка, нажніцы, 
аловак, лінейка, 
вугольнік, гладзі
лка, памазок для 
клею
4 — с. 31—34, 
44—46
۞ — с. 7, 12

18 Калектыўнае 
мадэляванне 
комплекснага 
вырабу з папе
ры і кардону. 
Разметка 
вырабаў  
з кардону

Пазнаёміць з асаблі
васцямі  прафесійнай 
дзейнасці канструктара; 
замацаваць навыкі ажы
ццяўлення асноўных 
стадый і этапаў тэхна
логіі стварэння вырабаў 
з паперы і кардону; пра
цягнуць фарміраванне 
навыкаў разметкі дэта
лей з дапамогай чарцё
жных інструментаў

У ходзе гутаркі знаёмяцца з прафесій
най дзейнасцю канструктара. Арганізу
юць рабочае месца. На прыкладзе горада 
з паперы засвойваюць адрозненні паміж 
асноўнымі відамі вырабаў: дэталь, зборо
чная адзінка, камплект. Прыводзяць пры
клады вырабаў: дэталь, зборачная адзінка, 
камплект. Прапануюць варыянты аб’ектаў 
з паперы для «Казачнага горада». Аналі
зуюць форму, канструкцыю і тэхналогію 
стварэння вырабаў. Падбіраюць матэры
ялы. Выразаюць неабходныя дэталі з аль
бома. Чытаюць чарцяжы дэталей. Дэталі, 
якіх не хапае, размячаюць на паперы або 
кардоне з дапамогай чарцёжных інструме
нтаў і выразаюць

& — с. 20—23, 
форзац 3
 — лісты 4, 5, 6, 
7, лісты каляро
вай паперы
 — падкладная 
дошка, нажніцы, 
аловак, лінейка, 
вугольнік, цыр
куль
4 — с. 31—34, 
46—48
۞ — с. 7, 13

19 Калектыўнае 
мадэляванне 
комплекснага 
вырабу з папе
ры і кардону

Замацаваць навыкі ажы
ццяўлення асноўных 
стадый і этапаў тэхна
логіі стварэння выра
баў з паперы і кардону 
ў працэсе калектыўнага 
выканання комплекснай 
работы; працягнуць фа
рміраванне навыкаў пад
ртыхтоўкі дэталей, збо
ркі і афармлення вырабу

Арганізуюць рабочае месца. Расказваюць 
правілы бяспечнай работы інструмента
мі. Аналізуюць гатовыя домікі з паперы 
і кардону. Успамінаюць тэхналогію ства
рэння вырабу. Складаюць паслядоўнасць 
зборкі доміка. Згінаюць дэталі домікаў. 
Самастойна прадумваюць і вырабляюць 
з каляровай паперы дадатковыя дэталі для 
афармлення домікаў. Афармляюць домі
кі. Склейваюць дэталі домікаў. Злучаюць 
асобныя вырабы ў  адзіную кампазіцыю

& — с. 20—23
 — лісты 4, 5, 6, 
7, лісты каляро
вай паперы
1 — дэталі, пад
рыхтаваныя на 
папярэднім уроку, 
клей
 — падкладная 
дошка, нажніцы, 
аловак, лінейка, 
памазок для клею
4 — с. 31—34, 
46—48
۞ — с. 7, 13
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ТЭХНАЛОГІЯ НАРОДНЫХ РАМЁСТВАЎ

Вязанне кручком

20 Майстэрства 
вязання кру
чком. Тэхна
логія вязання 
слупка без 
накіду

Сфарміраваць уяўлен
не аб запісе ўзору для 
вязання з дапамогай 
умоўных абазначэнняў; 
навучыць чытаць схемы 
для вязання кручком; 
вывязваць слупок без 
накіду; удасканальваць 
навыкі вязання паветра
ных вочак, паўслупкоў

Арганізуюць рабочае месца. Аналізуюць 
звязаныя кручком вырабы. Успаміна
юць правіла выбару кручка ў залежнасці 
ад таўшчыні нітак. Вывучаюць умоўныя
абазначэнні вочак і слупкоў, прынятых 
для запісу ўзору. Аналізуюць схемы і га
товыя вязаныя вырабы, вызначаюць ад
паведныя вырабам схемы. Падбіраюць 
кручок у залежнасці ад таўшчыні нітак; 
выконваюць практыкаванні па вывязван
ні ланцужка з паветраных вочак, слупкоў 
без накіду. Вывязваюць кветачкі па схеме, 
прапанаванай у падручніку

& — с. 60—63, 
форзацы 1, 2
1 — ніткі
 — падкладная 
дошка, нажніцы, 
кручок
4 — с. 109—113
۞ — с. 33

21 Тэхналогія 
вязання слу
пка з накідам

Замацаваць навыкі чы
тання схем для вязання 
кручком; навучыць вы
вязваць слупок з накі
дам; працягнуць фармі
раванне навыкаў вяза
ння паветраных вочак, 
паўслупкоў, слупкоў без 
накіду

Арганізуюць рабочае месца. Успамінаюць, 
якія ўмоўныя абазначэнні выкарыстоў
ваюць на схемах для вязання кручком. 
Расказваюць, навошта выкарыстоўва
юцца ўмоўныя абазначэнні. Падбіраюць 
кручок у залежнасці ад таўшчыні нітак, 
выконваюць практыкаванні па вывязванні 
слупкоў з накідам. Вывязваюць невялікія 
кветачкі па прапанаваных у падручніку 
схемах. Складаюць кампазіцыю вырабу, 
выконваюць аплікацыю са звязаных кру
чком ланцужкоў і дробных вырабаў (рабо
та можа выконвацца ў групах)

& — с. 60—64
 — ліст каляро
вага кардону
1 — ніткі, клей
 — падкладная 
дошка, нажніцы, 
кручок, памазок 
для клею
4 — с. 109—113
۞ — с. 32, 34

ТЭХНАЛОГІЯ АПРАЦОЎКІ МАТЭРЫЯЛАЎ

Стварэнне вырабаў з тэкстыльных матэрыялаў

22 Выяўленчая 
нітка. Мадэ
ляванне выра
баў у тэхніцы 
выяўленчай 
ніткі

Пашырыць уяўленне 
аб мастацтве выяўле
нчай ніткі, сфарміраваць 
паняцце аб атрыманні 
ўзораў шляхам перап
ляцення нітак, навучыць 
складаць простыя ўзоры 
ў тэхніцы выяўленчай 
ніткі, навучыць выко
нваць перапляценне 
вугла

Аналізуюць простыя ўзоры ў тэхніцы 
выяўленчай ніткі. Праводзяць аналогію 
і адзначаюць адрозненні паміж тэхнікай 
перапляцення краю асновы і выканан
нем узораў у цэнтры асновы. Аналізуюць 
паштоўкі з простымі ўзорамі ў тэхніцы 
выяўленчай ніткі. Знаёмяцца з прынцы
пам складання ўзору з простых элементаў 
(вуглоў). Арганізоўваюць рабочае месца. 
Падрыхтоўваюць аснову для паштоў
кі. Складаюць просты ўзор з вуглоў (ці 
выкарыстоўваюць лісты альбома з нане
сенай разметкай, ці пераводзяць узор 
са с. 78 падручніка). Праколваюць дзіркі 
шылам. Падчас працы выконваюць праві
лы бяспечнай работы цыркулем, шылам, 
іголкай. Падбіраюць ніткі і выконваюць 
перапляценне. Аналізуюць вынік і працэс 
вырабу паштоўкі

& — с. 34—35, 78, 
форзацы 1, 2
 — лісты 7, 8, 
калька, капірава
льная папера
1 — ніткі, скотч
 — падкладная 
дошка, нажніцы, 
шыла, іголка, 
аловак, лінейка
4 — с. 61—64, 
69—71
۞ — с. 16, 19

23 Мадэляванне 
вырабаў у тэ
хніцы выяўле
нчай ніткі

Працягнуць фармірава
нне навыкаў атрымання 
ўзораў шляхам перап
ляцення нітак; навучыць 
выконваць перапляцен
не акружнасці

Аналізуюць вырабы ў тэхніцы выяўленчай 
ніткі, называюць неабходныя матэрыялы, 
інструменты і прыстасаванні, спосабы 
атрымання ўзору. Арганізуюць рабочае 
месца.
Падрыхтоўваюць аснову для перапляцення 
ўзору «Сонейка» (выкарыстоўваюць ліст 
з альбома з разметкай ці размячаюць акру
жнасць і месцы праколу самастойна). Пад
час працы выконваюць правілы бяспеч

& — с. 36—37, 78
 — ліст 2б, 
калька, капірава
льная папера
1 — ніткі, скотч
 — падкладная 
дошка, нажніцы, 
шыла, іголка, 
ало вак, цыркуль, 
лінейка
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най работы цыркулем, шылам, іголкай. 
Праколваюць дзіркі па разметцы. Выко
нваюць практыкаванні па перапляценні 
акружнасці. Аналізуюць вырабы з двума 
слаямі нітак, вызначаюць адрозненні. 
Выконваюць другі слой перапляцення 
на сваёй аснове

4 — с. 61—64, 
71—73 
۞ — с. 16, 19

Стварэнне вырабаў з паперы і кардону

24 Мадэляван
не ў тэхніцы 
арыгамі

Удасканальваць уменні 
згінаць паперу; наву
чыць вырабляць дына
мічныя фігуркі спосабам 
шматразовага згінання

Успамінаюць правілы, спосабы і ўмоўныя 
абазначэнні згінання ў тэхніцы арыгамі. 
Арганізуюць рабочае месца. Выконваюць 
практыкаванні па згінанні паперы, згіна
юць з квадрата базавую форму «трохвуго
льнік» і на яе аснове разам з настаўнікам 
складваюць фігурку «жураўліка, які махае 
крыламі». Упрыгожваюць фігурку

& — с. 24—25, 
форзац 4
 — ліст ка
ляровай паперы
 — падкладная 
дошка, нажніцы
4 — с. 48—51
۞ — с. 7, 14

Стварэнне вырабаў з тэкстыльных матэрыялаў

25 Мадэляванне 
вырабаў у тэ
хніцы абрэзка
вага шыцця

Азнаёміць з абрэзкавым 
шыццём, разнастайнас
цю ўзораў абрэзкавага 
шыцця і прынцыпамі іх 
атрымання; навучыць 
выконваць выраб у тэ
хніцы абрэзкавага шы
цця

Знаёмяцца з гісторыяй і традыцыямі аб
рэзкавага шыцця. Прыводзяць прыклады 
вырабаў, выкананых  у тэхніцы абрэзкава
га шыцця. Разглядаюць і аналізуюць выра
бы і асобныя элементы ўзораў у тэхніцы 
абрэзкавага шыцця. Вывучаюць тэхнало
гію зборкі вырабу з абрэзкаў. Падбіраюць 
неабходныя матэрыялы, інструменты. 
Арганізуюць рабочае месца. Аналізуюць 
выраб, выкананы ў тэхніцы абрэзкавага 
шыцця, вызначаюць адрозненні ў афа
рмленні дэталей. Выкройваюць дэталі 
падушачкі. Падбіраюць абрэзкі для ўзору 
з трохвугольнікаў. Выконваюць абрэзкавы 
ўзор з дапамогай шва «ручная строчка»

& — с. 32—33, 79, 
форзацы 1, 2
 — ліст калькі
1 — тканіна, ніткі
 — падкладная 
дошка, лякала 
квадратнай фо
рмы, крэйда кра
вецкая, шпількі, 
іголка, напарстак, 
нажніцы, лінейка, 
аловак, сашчэпкі 
4 — с. 57—61, 
67—69
۞ — с. 18

26 Пашыў швей
нага вырабу

Працягнуць фарміра
ванне навыкаў пашыву 
швейных вырабаў

Арганізуюць рабочае месца. Успаміна
юць правілы бяспечнай работы іголкай 
і нажніцамі. Расказваюць аб неабходна
сці строгага выканання правіл бяспечнай 
работы. Складаюць паслядоўнасць пашы
ву падушачкі. Сшываюць дэталі падуша
чкі швом «ручная строчка», набіваюць яе 
сінтэпонам ці абрэзкамі тканіны, зашыва
юць падушку швом «цераз край»

& — с. 33
1 — дэталі 
падушкі, падры
хтаваныя на па
пярэднім уроку, 
сінтэпон, ніткі
 — падкладная 
дошка, нажніцы, 
іголка, напарстак
4 — с. 56—57, 
67—69
۞ — с. 16, 18

ТЭХНАЛОГІЯ НАРОДНЫХ РАМЁСТВАЎ

Вышыўка

27 Беларуская 
вы шыўка кры
жыкам

Пазнаёміць з беларускім 
рамяством — вышыўкай, 
матэрыяламі, інструме
нтамі і прыстасаван
нямі, якія прымяняюц
ца; навучыць прыёмам 
вышыўкі крыжыкам

Удзельнічаюць у гутарцы «Беларуская 
вышыўка крыжыкам і яе асаблівасці». 
Вывучаюць вырабы з вышыўкай крыжы
кам. Знаёмяцца з матэрыяламі, інстру
ментамі і прыстасаваннямі, неабходнымі 
для вышыўкі, акцэнтуюць увагу на якасці 
тканіны для вышыўкі. Параўноўваюць 
тканіну для вышыўкі (канва) з іншымі 
(выкарыстанымі раней) тканінамі. Арга
нізуюць рабочае месца. Вывучаюць патра
баванні да якасці вышыўкі. Выконваюць 
практыкаванні па запяльванні тканіны, 
замацаванні ніткі на тканіне, вышыўцы 
гарызантальнага і вертыкальнага радоў 
крыжыкаў 

& — с. 64—67, 
форзацы 1, 2
1 — канва, ніткі
 — падкладная 
дошка, нажніцы, 
іголка, пяльцы
4 — с. 114—123
۞ — с. 36
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28 Вышыўка 
крыжыкам 
па схеме

Пазнаёміць з прафесіяй 
вышывальшчыцы, са 
схемамі для вышыўкі 
кры жыкам, умоўнымі 
аба значэннямі на іх; на
вучыць выконваць вы
шыўку крыжыкам па 
схеме

Знаёмяцца з прафесійнай дзейнасцю 
вышывальшчыцы, прафесійна важнымі 
якасцямі, неабходнымі для паспяховай 
дзейнасці. Знаёмяцца з графічнымі выява
мі ўзораў  для вышыўкі крыжыкам, іх аса
блівасцямі. Аналізуюць схемы і вышытыя 
ўзоры. Арганізуюць рабочае месца. Выбі
раюць схему для вышыўкі мініяцюры, 
падбіраюць неабходныя ніткі. Вышыва
юць шматкаляровы ўзор на тканіне ў ад
паведнасці з выбранай схемай

& — с. 66—67
1 — канва, ніткі
 — падкладная 
дошка, нажніцы, 
іголка, пяльцы
4 — с. 116—121, 
123—125
۞ — с. 35, 36

29 Афармленне 
вышытых 
работ

Замацаваць навыкі вы
шывання крыжыкам па 
схеме, навучыць афарм
ляць вышытыя вырабы 
невялікага памеру

Арганізуюць рабочае месца. Завяршаюць 
вышыўку ўзору, пачатую на папярэднім 
уроку. Аналізуюць варыянты афармлення 
вышытых вырабаў. Вывучаюць паслядоў
насць афармлення вырабу ў кардонную 
рамачку. Складваюць ліст тонкага кардо
ну з альбома ў выглядзе паштоўкі. Раз
мячаюць самастойна ці выкарыстоўваюць 
прапанаваную на лісце разметку, выраза
юць на кардоне рамачку для вышыўкі. 
Уклейваюць вышыўку ў падрыхтаваную 
рамачку. Ацэньваюць вынік работы

& — с. 66—67
 — ліст 9
1 — канва 
з вышыўкай, 
пачатай на па
пярэднім уроку, 
ніткі, клей
 — падкладная 
дошка, нажніцы, 
іголка, пяльцы, 
аловак, лінейка, 
памазок для клею
4 — с. 116—121, 
123—125
۞ — с. 35

ТЭХНАЛОГІЯ АПРАЦОЎКІ МАТЭРЫЯЛАЎ

Стварэнне вырабаў з падручных матэрыялаў

30 Асновы тэхна
логіі апрацоўкі 
дроту

Сфарміраваць уяўленні 
аб дроце, яго ўласцівас
цях; азнаёміць з інстру
ментамі па апрацоўцы 
дроту; навучыць пры
ёмам згінання і злучэн
ня дроту; навучыць пры
ёмам апрацоўкі дроту; 
навучыць мадэляваць 
простыя фігуры з дроту

Прымаюць удзел у гутарцы «Што робяць 
з дроту?». Прыводзяць прыклады выра
баў з дроту. Параўноўваюць уласцівасці 
дроту і шпагату (вяроўкі, тоўстых нітак). 
Засвойваюць асноўнае прызначэнне дро
ту, яго ўласцівасці, памеры. Знаёмяцца 
з інструментам для разразання дроту, пры
ёмамі і правіламі выканання асноўных тэ
хналагічных аперацый — разразанне, згі
нанне, скручванне. Вывучаюць правілы 
бяспечнай работы. Арганізуюць рабочае 
месца. Выконваюць практыкаванні па раз
разанні, згінанні, скручванні дроту. Скла
даюць паслядоўнасць выканання фігурак 
з дроту. Вырабляюць фігуркі з дроту 

& — с. 42—43
1 — дрот
 — падкладная 
дошка, кусачкі
4 — с. 80, 81—82
۞ — с. 22, 23

Стварэнне вырабаў з паперы і кардону

31 Канструяван
не дынамічных 
вырабаў з папе
ры і кардону

Пашырыць уяўленне 
аб рухомым злучэнні дэ
талей; навучыць выраб
ляць дынамічную цацку 
з дротавым злучэннем 
дэталей

Арганізуюць рабочае месца. Аналізуюць 
дынамічныя цацкі з кардону па колькасці 
дэталей, прымененых матэрыялаў, спо
сабах злучэння. Прыводзяць прыклады 
рухомага і нерухомага злучэння дэталей. 
Вызначаюць іх асаблівасці. Асвойваюць 
прыёмы выканання рухомага дротавага 
злучэння «смоўж». Падчас працы выко
нваюць правілы бяспечнай работы. Пад
біраюць матэрыялы, выразаюць дэталі 
цацкі з ліста альбома, склейваюць парныя 
дэталі паміж сабой, збіраюць дынамічную 
цацку (работа можа выконвацца ў групах 
па 2 чалавекі)

& — с. 24—25, 78, 
форзацы 1, 2
 — ліст 10
1 — дрот, вяроў
ка, пластыкавыя 
трубачкі
 — падкладная 
дошка, нажніцы, 
шыла, кусачкі
4 — с. 51—52
۞ — с. 7, 15
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Заканчэнне

1 2 3 4 5

Стварэнне вырабаў з падручных матэрыялаў

32 Асновы тэхна
логіі апрацоўкі 
пластмасы

Пашырыць уяўленне аб 
пластмасах; навучыць 
канструяваць вырабы 
з пластмасавых дэталей

Прыводзяць прыклады вырабаў з пла
стмас. Параўноўваюць уласцівасці пла
стмасы і іншых матэрыялаў (шкла, металу, 
кардону, дрэва, нітак), выяўляюць тэхна
лагічныя асаблівасці пры рабоце з пла
стмасай, паперай, тканінай. Арганізуюць 
рабочае месца. Аналізуюць прадстаўленыя 
вырабы з пластмасавых дэталей (флако
наў, коркаў ад бутэлек, слоікаў, футляраў 
для кіндарсюрпрызаў, упаковак для цу
керак і інш.). Вызначаюць у іх рухомыя 
і нерухомыя злучэнні. Прапануюць свае 
варыянты вырабаў з пластмасавых дэта
лей. Тлумачаць неабходнасць дакладна
га выканання правіл бяспечнай работы 
інструментамі. Складаюць паслядоўнасць 
стварэння вырабу з пластмасавых дэталей. 
Падбіраюць матэрыялы і інструменты. 
Асвойваюць прыёмы злучэння дэталей 
рознымі спосабамі. Выконваюць выраб 
з пластмасавых дэталей

& — с. 44—47
 — лісты ка
ляровай паперы
1 — пластма
савыя вырабы, 
ніткі, дрот, скотч
 — падкладная 
дошка, нажніцы, 
кусачкі, шыла, 
іголка
4 — с. 80—81, 
83—84
۞ — с. 22, 24

ТЭХНАЛОГІЯ ГАСПАДАРАННЯ

Кнігі ў нашым доме

33 Догляд кніг. 
Дробны 
рамонт кніг

Пазнаёміць з працэсам 
стварэння кнігі; фармі
раваць беражлівыя ад
носіны да кніг; навучыць 
абгортваць кнігу; выко
нваць дробны рамонт 
кніг

Удзельнічаюць у экскурсіі ў школьную 
бібліятэку і гутарцы на тэмы «Беражлі
выя адносіны да кніг» і «Працоўная дзей
насць работнікаў друкарні». Называюць 
асноўныя правілы догляду кніг і спосабы 
іх рамонту. Аналізуюць стан школьных 
падручнікаў. Абгортваюць кнігі нестанда
ртнага памеру. Ажыццяўляюць у складзе 
спецыялізаваных брыгад дробны рамонт 
кніг (уклейванне старонкі, заклейванне 
разрываў старонкі, склейванне форзаца)

& — с. 68—69
1 — папера, клей, 
скотч
 — падкладная 
дошка, нажніцы, 
памазок для клею
4 — с. 126—128
۞ — с. 37, 38

Падрыхтоўка да свята

34 Фестываль 
майстэрства

Садзейнічаць абагульне
нню і самааналізу ўла
снай дзейнасці на ўро
ках працоўнага навучан
ня на працягу вучэбнага 
года; удасканальваць 
уменні па распрацоўцы 
канструкцыі рамкі і яе 
афармленні з выкары
станнем розных матэ
рыялаў і тэхналогій

Аналізуюць і прэзентуюць вопыт уласнай 
працоўнай дзейнасці на прыкладзе выка
наных імі вырабаў. Усведамляюць рэаль
ныя магчымасці ў ажыццяўленні розных 
тэхналогій пераўтварэння матэрыялаў. 
Распрацоўваюць канструкцыю, паслядоў
насць вырабу і ажыццяўляюць тэхналогію 
стварэння дэкаратыўнай рамкі

& — с. 70—71
 — ліст 11
 — лісты ка
ляровай паперы, 
якімі карысталіся 
ў навучальным 
годзе
4 — с. 128—129
۞ — с. 39

Я і свет тэхналогій

35 Выніковыя 
заняткі

Садзейнічаць усведа
мленню вопыту працоў
най дзейнасці, фарміра
ванню эмацыянальна 
каштоўнасных адносін 
да працэсу і вынікаў 
працы

Прымаюць удзел у выстаўцыярмарцы 
вырабаў. Дэманструюць сабраныя вырабы, 
прэзентуюць іх лепшыя бакі. Аналізуюць 
выкананыя на ўроках вырабы паводле ма
тэрыялаў, прымененых інструментаў 
і прыстасаванняў, асаблівасцей тэхналогіі 
стварэння. Атрымліваюць граматы «Уме
лец ручной працы» ў розных намінацыях

& — с. 74—75
 — бланк гра
маты
4 — с. 139—141
۞ — с. 42
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Асновы бяспекі жыццядзейнасці

Агульная колькасць гадзін — 35

 Загвоздкина, Т. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 4 класс : учеб. пособие для учащихся общеобра-
зоват. учреждений с белорус. и рус. яз. обучения / Т. В. Загвоздкина, Л. А. Одновол, Н. Н. Яковлева ; под ред. 
Н. Н. Яковлевой, Л. Ф. Кузнецовой. — Минск : Нац. ин-т образования, 2008.

 Аднавол, Л. А. Асновы бяспекі жыццядзейнасці. 4 клас : рабочы сшытак : дапам. для вучняў устаноў агул. сярэд. 
адукацыі з беларус. мовай навучання / Л. А. Аднавол, А. А. Сушко. — Мінск : Аверсэв, 2018.

№
урока Тэма Мэта і задачы Характарыстыка 

асноўнай дзейнасці вучняў

1 2 3 4

Асабістая і калектыўная бяспека 
Правілы дарожнага руху (8 г)

1 Правілы бяспечных паво-
дзін пешаходаў і пасажы-
раў, якія ўдзельнічаюць 
у дарожным руху.
Выкананне правіл даро-
жнага руху пешаходамі, 
пасажырамі — неабходная 
ўмова забеспячэння бяспекі 
дарожнага руху. Дзяржаўная 
аўтамабільная інспекцыя 
МУС Рэспублікі Беларусь — 
орган дзяржаўнага кантро-
лю ў галіне дарожнага руху 
(падп. 2.44, 2.46, 2.59, п. 4, 
главы 4, 5 Правіл дарожнага 
руху; далей — Правілы)

Мэта: паглыбіць веды вучняў аб 
пра вілах дарожнага руху з мэтай 
папярэджвання дзіцячага дарожна-
транс партнага траўматызму; сфармі-
раваць уяўленні вучняў аб бяспецы 
дарожнага руху пры перамяшчэн-
ні па вуліцах і дарогах; пазнаёміць 
з Дзяржаўнай аўтамабільнай інспе-
кцыяй МУС Рэспублікі Беларусь — 
органам дзяржаўнага кантролю ў га-
ліне дарожнага руху. 
Задачы:
— замацаваць веды вучняў аб асноў-
ных правілах бяспекі на вуліцы; 
— развіваць уменне прадбачыць не-
бяспечную сітуацыю;
— развіваць мысленне, вуснае маўле-
нне, памяць, увагу;
— выхоўваць культурнага пешахода, 
жаданне і імкненне вывучаць і выко-
нваць правілы дарожнага руху 

Вызначаюць крыніцы і зоны павы-
шанай небяспекі ў сучасным горадзе 
(сяле). Вывучаюць правілы бяспе-
чных паводзін у гэтых зонах.
Ацэньваюць ступень асабістай адка-
знасці за захаванне свайго здароўя, за 
здароўе і бяспеку навакольных.
Выбіраюць неабходную інфармацыю 
з дадатковых крыніц ведаў аб бяспе-
чных паводзінах на вуліцах і дарогах 
і абмяркоўваюць атрыманыя звесткі. 
Знаёмяцца з задачамі органа дзяр-
жаўнага кантролю ў галіне дарожнага 
руху — Дзяржаўнай аўтамабільнай 
інспекцыяй МУС Рэспуб лікі Бела-
русь. Вучацца пазнаваць супрацоў-
нікаў органаў дзяржаўнага кантролю 
ў галіне дарожнага руху. 
Замацоўваюць веды аб правілах да-
рожнага руху на практыцы 

2 Дарога ў школу і новыя ма-
ршруты.
Раён, у якім знаходзіцца 
школа. Разбор маршрутаў, 
якімі вучні часта карыста-
юцца: «дом — школа — дом», 
«дом — бібліятэка — дом», 
«дом — магазін — дом» і г. д. 
Ацэнка небяспекі на ма-
ршруце руху. Выбар бяспе-
чнага маршруту руху

Мэта: паглыбіць веды вучняў аб 
правілах дарожнага руху з мэтай па-
пярэджвання дзіцячага дарожна-тра-
нспартнага траўматызму; навучыць 
вучняў ацэньваць небяспеку пры 
перамяшчэнні па вуліцах і дарогах, 
адрозніваць і тлумачыць такія паняц-
ці, як «небяспечна», «бяспечна».
Задачы:
— замацаваць правілы бяспекі на ву-
ліцы; 
— вучыць знаходзіць бяспечны шлях 
у школу, прадбачыць небяспеку і паз-
бягаць яе;
— развіваць уменне прадбачыць не-
бяспечную сітуацыю;
— развіваць мысленне, вуснае маўле-
нне, памяць, увагу;
— выхоўваць культурнага пешахода, 
жаданне і імкненне вывучаць і выко-
нваць правілы дарожнага руху

Вызначаюць крыніцы і зоны павы-
шанай небяспекі ў сучасным горадзе 
(сяле). Вывучаюць правілы бяспе-
чных паводзін у гэтых зонах.
Аналізуюць маршруты «дом — шко-
ла — дом», «дом — бібліятэка — дом», 
«дом — магазін — дом» і г. д.
Выконваюць самастойную работу: 
віртуальнае (вуснае) падарожжа ад 
выбранага месца да ўстановы адука-
цыі. 
Выбіраюць неабходную інфармацыю 
з дадатковых крыніц ведаў аб бяспе-
чных паводзінах на вуліцах і дарогах 
і абмяркоўваюць атрыманыя звесткі. 
Ацэньваюць ступень асабістай адка-
знасці за захаванне свайго здароўя, 
за здароўе і бяспечнасць наваколь-
ных.
Удзельнічаюць у сюжэтна-ролевай 
гульні па выкананні Правіл з апорай 
на ўжо наяўны асабісты вопыт вуч-
няў як удзельнікаў дарожнага руху
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Працяг

1 2 3 4

3 Асноўныя правілы бяспе-
чных паводзін пешаходаў, 
якія ўдзельнічаюць у даро-
жным руху.
Пераход праезнай часткі 
дарогі па рэгулюемым і не-
рэгулюемым пешаходным 
пераходзе і па-за пешахо-
дным пераходам. Асаблі-
васці руху транспартных 
сродкаў і пешаходаў у сваім 
раёне (падп. 2.46, 17.2, п. 18, 
36, 42, 114, 135, падп. 50.2, 
50.3, глава 4 Правіл)

Мэта: паглыбіць і замацаваць веды 
па выкананні правіл бяспечных паво-
дзін пешаходаў, якія ўдзельнічаюць 
у дарожным руху; развіваць увагу, 
логіку, мысленне, творчыя здольна-
сці вучняў; выхоўваць культуру бяс-
печных паводзін на вуліцах і дарогах.
Задачы:
— вучыць ведаць і выконваць правілы 
бяспечных паводзін пешаходаў, якія 
ўдзельнічаюць у дарожным руху;
— фарміраваць уменні аналізаваць 
і прагназаваць сітуацыі на дарозе, 
прадбачыць магчымую небяспеку;
— выхоўваць  асобу бяспечнага тыпу, 
пачуццё адказнасці

Выбіраюць неабходную інфармацыю 
з дадатковых крыніц ведаў, даюць 
азначэнне, хто такі «пешаход», і аб-
мяркоўваюць атрыманыя звесткі.
Робяць выснову на падставе атрыма-
ных даных — пешаходы з’яўляюцца 
найбольш безабароннымі ўдзель-
нікамі дарожнага руху, таму яны 
павінны ведаць і выконваць правілы 
дарожнага руху, умець аналізаваць 
і прагназаваць сітуацыі на дарозе, 
прадбачыць магчымую небяспеку.
Аналізуюць асаблівасці руху тра-
нспартных сродкаў і пешаходаў 
у сваім раёне, горадзе (сяле) з пункту 
гледжання бяспечных паводзін пеша-
ходаў на дарозе.
Назіраюць за рухам транспартных 
сродкаў і пешаходаў падчас пра-
вядзення экскурсіі па населеным 
пункце. 
Замацоўваюць на практыцы правілы 
забеспячэння бяспекі пры перахо-
дзе праезнай часткі дарогі па рэгу-
люемым і нерэгулюемым пешахо-
дным пераходзе і па-за пешаходным 
пераходам.
Ацэньваюць ступень асабістай адка-
знасці за захаванне свайго здароўя, 
за здароўе і бяспеку навакольных

4 Асноўныя правілы бяспеч-
ных паводзін дзяцей-па-
са жыраў у маршрутным 
транспартным сродку пры 
руху з бацькамі, у групах 
і самастойна.
Правілы бяспечных паво-
дзін дзяцей-пасажыраў у ле-
гкавым аўтамабілі, на мата-
цыкле (падп. 2.44, п. 178, 179, 
падп. 181.5—181.7, глава 5 
Правіл)

Мэта: замацаваць веды вучняў аб 
асноўных правілах бяспечных паво-
дзін дзяцей-пасажыраў у маршру-
тным транспартным сродку пры руху 
з бацькамі, у групах і самастойна; фа-
рміраваць навыкі ўсвядомленых, ды-
сцыплінаваных паводзін на вуліцы, 
дарозе, у грамадскім транспартным 
сродку. 
Задачы:
— фарміраваць веды аб відах гара-
дскога (маршрутнага) транспарту 
і правілах паводзін побач з ім; 
— развіваць здольнасці да арыенці-
роўкі на вуліцы, адрозніваць формы 
і прызначэнні гарадскога (маршру-
тнага) транспарту; 
— узбагачаць слоўнікавы запас; 
— развіваць назіральнасць, цікаў-
насць;
— выхоўваць павагу да работы 
людзей, якія працуюць на транспарце, 
правіл паводзін у транспарце і каля 
яго;
— выхоўваць паважлівыя адносіны 
да пасажыраў, вучыць выкананню 
правіл бяспечных паводзін

Выбіраюць інфармацыю з дадатко-
вых крыніц ведаў, даюць азначэнне, 
хто такі «пасажыр», і абмяркоўваюць 
атрыманыя звесткі.
Назіраюць за рухам аўтобуса, тра-
лейбуса, трамвая на мэтавай прагу-
лцы.
Адгадваюць загадкі аб транспартных 
сродках.
Удзельнічаюць у навучальным ды-
ялогу аб відах гарадскога (маршру-
тнага) транспарту, яго прызначэ-
нні і правілах паводзін побач з ім 
(з выкарыстаннем мультымедыйнай 
прэзентацыі). 
Удзельнічаюць у абмеркаванні пра-
віл бяспечных паводзін дзяцей-па-
сажыраў у легкавым аўтамабілі, на 
ма тацыкле (падп. 2.44, п. 178, 179, 
падп. 181.5—181.7, глава 5 Правіл).
Замацоўваюць правілы паводзін 
пасажыра аўтобуса (тралейбуса, тра-
мвая); правілы паводзін пасажыра 
легкавога аўтамабіля.
Мадэлююць сітуацыі бяспечных
паводзін у транспартным сродку пры 
руху з бацькамі, у групах, самастойна
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5 Асноўныя правілы бяспе-
чных паводзін пасажыраў 
пры пасадцы ў транспарт, 
паездцы, высадцы з тра-
нспарту, руху пасля высадкі 

Мэта: замацаваць веды аб асноўных 
правілах бяспечных паводзін паса-
жыраў пры пасадцы ў транспарт, па-
ездцы, высадцы з транспарту, руху 
пасля высадкі; фарміраваць навыкі 
ўсвядомленых, дысцыплінаваных 
паводзін на вуліцы, дарозе, у грама-
дскім транспартным сродку. 
Задачы:
— садзейнічаць сацыялізацыі асо-
бы дзіцяці да прагназавання магчы-
мых небяспечных сітуацый на даро-
гах, у транспарце, заахвочваць да бяс-
печных паводзін; 
— фарміраваць веды аб правілах паво-
дзін побач з транспартам і каля яго; 
— выхоўваць павагу да работы лю-
дзей, якія працуюць на транспарце, 
да пасажыраў

Фармулююць этапы паездкі на ма-
ршрутным транспартным сродку:
1. Рух на пасадку.
2. Пасадка ў транспартны сродак.
3. Паездка.
4. Высадка з транспартнага сродку.
5. Рух пасля высадкі.
Вызначаюць на кожным этапе 
магчымыя небяспечныя сітуацыі 
і правілы паводзін.
Людзі, якія накіроўваюцца да тра-
нспарту, спяшаюцца, каб паспець 
на грамадскі транспарт, што пад’-
язджае да прыпынку або ўжо зна-
ходзіцца там. Будучы ўцягнутымі 
ў агульную спешку, пасажыры за-
бываюць або не звяртаюць увагі на 
патрабаванні бяспекі. 
Таксама паводзяць сябе пасажы-
ры і пасля выхаду з транспартна-
га сродку. Прыпынкі маршрутнага 
тран спарту — гэта месца вялікай 
колькасці людзей, што ўскладняе рух 
пешаходаў па тратуары. Узнікаюць 
штурханіна, мітусня. Часам, нават 
без свайго жадання, можна апынуцца 
на праезнай частцы.
Абмяркоўваюць правілы паводзін 
пасажыраў на кожным этапе. 
Трамвай, таксі, аўтобус спыняюцца 
ва ўстаноўленых пунктах, якія назы-
ваюцца прыпынкамі. 
На прыпынку
1. Захоўвайце парадак, паводзьце 
сябе спакойна: не гуляйце, не штур-
хайцеся, не бегайце.
2. Стойце толькі на тратуары, не на-
ступаючы на парэбрык.
3. Не выходзьце на праезную частку.
4. Падыходзьце да дзвярэй аўтобуса 
або тралейбуса толькі пасля поўнага 
яго спынення. 
Пры пасадцы
1. Прапусціце пасажыраў, якія выхо-
дзяць.
2. Захоўвайце асцярожнасць пры 
пасадцы, каб не апынуцца зацісну-
тымі дзвярыма, што зачыняюцца. 
Фармулююць правілы.
Нельга: 
— скакаць у транспарт на хаду;
— чапляцца за транспартны сродак 
ззаду;
— стаяць на частках і падножках, 
якія выступаюць.
У салоне аўтобуса і тралейбуса
1. Пасля пасадкі праходзьце ўперад, 
не затрымлівайцеся на прыступках 
і на пляцоўцы каля дзвярэй.
2. У салоне трымайцеся за поручні, не 
перашкаджайце праходзіць пасажы-
рам, загадзя рыхтуйцеся да выхаду.
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3. Пры выхадзе не мітусіцеся і не 
штурхайцеся.
Высадка з транспартнага сродку
1. Да выхаду неабходна падрыхтавац-
ца загадзя: спытаць у іншых пасажы-
раў, ці выходзяць яны тамсама, дзе 
вы, або не, па магчымасці падысці 
бліжэй да дзвярэй, але не спускацца 
на прыступкі. 
2. Пасля спынення і адкрыцця 
дзвярэй, калі пасажыры пачынаюць 
выходзіць, не штурхацца, не мітусіц-
ца. Дзеці старэйшага ўзросту павін-
ны дапамагчы пажылым пасажырам, 
інвалідам і малым. Малыя дзеці, якія 
едуць разам з дарослымі, выходзяць 
пасля іх.
3. Выйшаўшы з грамадскага тра-
нспарту, не спыняйцеся насупраць 
дзвярэй, а адыдзіце ўбок, каб не 
перашкаджаць выхаду іншых паса-
жыраў.
Рух пасля высадкі
Выйшаўшы з транспартнага сродку, 
вы зноў становіцеся пешаходам і, зна-
чыць, зноў павінны падпарадкоўвац-
ца патрабаванням правіл для пеша-
ходаў. Будзьце асабліва ўважлівымі, 
калі вам трэба перайсці на супраць-
леглы бок дарогі: ваш шлях толькі 
па пераходзе!

6 Вадзіцель і пасажыры, якія 
ўдзельнічаюць у дарожным 
руху.
Правілы зносін пасажы-
раў з вадзіцелем. Вадзіцель 
і пасажыры маршрутнага 
транспартнага сродку. Ва-
дзіцель і пасажыр легкавога 
аўтамабіля, матацыкла (ма-
педа). Недапушчальнасць 
адцягнення ўвагі вадзіце- 
ля пасажырамі падчас руху. 
Паводзіны пасажыраў у са-
лоне транспартнага сродку 
і бяспека дарожнага руху 
(падп. 2.8, 2.44, главы 5, 23 
Правіл)

Мэта: стварыць умовы для ўсведа-
млення вучнямі важнасці прафесіі ва-
дзіцеля, ад якога штодзённа залежыць 
жыццё  людзей; выхоўваць павагу да 
прафесіі вадзіцеля, жаданне быць ад-
казным пасажырам.
Задачы: 
— фарміраваць у вучняў адказныя 
паводзіны пры паездцы ў транспа-
ртным сродку;
— замацаваць веды вучняў па выка-
нанні правіл бяспечных паводзін пры 
пасадцы, паездцы, выхадзе, руху пас-
ля выхаду з транспартнага сродку;
— выхоўваць культуру паводзін з мэ-
тай папярэджвання дарожнага траў-
матызму;
— заахвочваць да бяспечных паводзін

Выбіраюць інфармацыю з дапамо-
жніка, дадатковых крыніц ведаў, да-
юць азначэнне, хто такі «вадзіцель», 
і абмяркоўваюць атрыманыя звесткі.
Абмяркоўваюць і даказваюць «Хто 
галоўны: пешаход або вадзіцель?».
Выпрацоўваюць правіла.
У салоне нельга:
— адцягваць увагу вадзіцеля размо-
вамі падчас руху;
— шумець, голасна размаўляць, пе-
рашкаджаць іншым пасажырам;
— высоўвацца або выстаўляць з акон 
якія-небудзь прадметы;
— вазіць з сабой прадметы, якія пэ-
цкаюцца, вострыя і колючыя інстру-
менты (іх неабходна старанна ўпа-
коўваць);
— ездзіць у брудным адзенні, якое 
пэцкае іншых пасажыраў;
— выйшаўшы з маршрутнага тра-
нспартнага сродку, неабходна выко-
нваць правілы пераходу на другі бок 
вуліцы.
Аналізуюць памылкі, якія прыво-
дзяць да няшчасных выпадкаў і ава-
рый на вуліцах горада і дарогах.
Адказваюць на пытанні для замаца-
вання: 
Якія правілы паводзін пасажыраў 
на прыпынку вы ведаеце? 
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Якія вы ведаеце правілы бяспечных 
паводзін пры карыстанні аўтобусам 
і тралейбусам? 
Якія правілы паводзін пры кары-
станні грамадскім транспартам вы 
выконваеце?
Чаму небяспечна ў транспартным 
сродку прыціскацца да дзвярэй? 

7 Бяспечныя паводзіны на 
чыгунцы.
Чыгунка і яе асаблівасці 
ў па раўнанні з аўтамабіль-
най дарогай. Чыгуначныя 
пераезды. Дарожныя знакі 
і сігналы дарожных святла-
фораў на чыгуначным пера-
ездзе. Іх значэнне. Правілы 
бяспекі пры руху людзей 
уздоўж чыгуначнага пуці. 
Небяспека, якая ўзнікае пры 
руху пешаходаў уздоўж чы-
гуначнага палатна. Забаро-
на гульняў паблізу чыгункі. 
Правілы перасячэння чы-
гуначных пуцей. Забарона 
хаджэння па чыгуначным 
палатне, насыпе. Правілы 
карыстання чыгуначным 
транспартам і паводзін у ім 
(дадатак 1 да Правіл)

Мэта: пазнаёміць вучняў з зонамі 
(месцамі) павышанай небяспекі на 
чыгуначным транспарце; замаца-
ваць веды вучняў правіл бяспечных 
паводзін пры паездцы ў чыгуначным  
транспарце і правіл бяспечных паво-
дзін на прыстанцыйных тэрыторыях; 
фарміраваць уменні хутка і правільна 
дзейнічаць у небяспечных і аварый-
ных сітуацыях на чыгуначным тра-
нспарце і на прыстанцыйных тэры-
торыях.
Задачы: 
— пазнаёміць вучняў з дарожнымі 
знакамі і сігналамі дарожных святла-
фораў на чыгуначным пераездзе, іх 
значэннем;
— пазнаёміць вучняў з небяспекай, 
якая ўзнікае пры руху пешаходаў уз-
доўж чыгуначнага палатна;
— пазнаёміць з правіламі карыстання 
чыгуначным транспартам і паводзін 
у ім

Знаёмяцца з дарожнымі знакамі 
і сігналамі дарожных святлафораў 
на чыгуначным пераездзе, іх значэ-
ннем. 
Асвойваюць правілы бяспечных 
паводзін на чыгунцы. Асвойваюць 
правілы бяспечных паводзін у чыгу-
начным транспарце.
Выконваюць калектыўную работу. 
Вырабляюць плакаты на тэмы: 
«Асцярожна! Чыгунка»; 
«Дарожныя знакі і сігналы даро-
жных святлафораў на чыгуначным 
пераездзе»;
«Рух пешаходаў уздоўж чыгуначнага 
палатна — небяспечна!»;
«Гульні паблізу чыгункі — забароне-
ны»; 
«Забаронена хаджэнне па чыгуна-
чным палатне, насыпе».
Арганізоўваюць выстаўку плакатаў, 
запрашаюць азнаёміцца з ёй вучняў 
іншых класаў. «Гіды» каменціруюць 
змест плакатаў

8 Дыягностыка засваення ву-
чэбнага матэрыялу па тэме 
«Правілы дарожнага руху»

Мэта: праверыць веды вучняў па тэме 
«Правілы дарожнага руху». 
Задача: 
— правесці праверку ведаў вучняў 
па правілах дарожнага руху шляхам 
выканання тэставых заданняў

Выконваюць тэставыя заданні па тэ-
ме «Правілы дарожнага руху».
Падвядзенне вынікаў

Асабістая бяспека (3 г)

9 Канфлікт як крыніца не-
бяспекі.
Бяспечныя паводзіны пры 
сустрэчы з незнаёмымі 
людзьмі на вуліцы, у тран-
спарце, пад’ездзе, ліфце, 
парку

Мэта: фарміраваць канфліктную ка-
мпетэнтнасць вучняў, здольнасць па-
пярэджваць узнікненне канфліктных 
сітуацый. 
Задачы:
— фарміраваць уяўленні аб розных 
варыянтах чалавечых зносін;
— пазнаёміць вучняў з паняццямі 
«канфлікт», «кампраміс»;
— развіваць пазнавальны інтарэс ву-
чняў;
— садзейнічаць фарміраванню пазі-
тыўных адносін да людзей, жадання 
авалодаць навыкамі зносін і сацыяль-
нага ўзаемадзеяння;
— заахвочваць вучняў да супрацоўні-
цтва і ўзаемаразумення 

Удзельнічаюць у гутарцы аб відах 
і прычынах узнікнення канфліктаў.
Аналізуюць канфліктныя сітуацыі.
Абмяркоўваюць спосабы выхаду 
з канфліктнай сітуацыі.
Выпрацоўваюць у сабе псіхалагі-
чныя якасці ўпэўненага чалавека 

10 Бяспека работы ў інтэр-
нэце.
Правілы бяспечнага кары-
стання інтэрнэтам

Мэта: пазнаёміць вучняў з правіла-
мі бяспечнага карыстання інтэрнэ-
там; развіваць самакантроль вуч-
няў, выхоўваць уважлівыя адносіны 
да інфармацыйных рэсурсаў.

Знаёмяцца з правіламі бяспекі пры 
карыстанні інтэрнэтам.
Выконваюць практычную работу: 
асваенне практычных уменняў бяс-
печнай работы ў сетцы інтэрнэт.
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Задачы: 
— пазнаёміць вучняў з патэнцыяль-
нымі пагрозамі, якія могуць сустрэцца 
пры рабоце ў сетцы інтэрнэт і наву-
чыць пазбягаць іх;
— фарміраваць уменні бяспечных 
паводзін у інфармацыйным грама-
дстве;
— адпрацоўваць уменні і навыкі: 
параўнанне інфармацыі, крытычны 
аналіз; 
— пашыраць кругагляд вучняў;
— фарміраваць інфармацыйную ку-
льтуру

Адпрацоўваюць уменні і навыкі: 
параўнанне інфармацыі, крытычны 
аналіз; вылучэнне галоўных думак 
і пісьменнае іх выкладанне, успры-
манне і засваенне пачутага

11 Правілы паводзін у выпа-
дку выяўлення боепрыпа-
саў і сродкаў паражэння 
або іх фрагментаў.
Боепрыпасы і сродкі пара-
жэння. Дзеянні пры выяўле-
нні боепрыпасаў або сродкаў 
паражэння. Негатыўныя 
наступствы ад абыходжання 
з боепрыпасамі або сродка-
мі паражэння (адказнасць, 
траўматызм, гібель)

Мэта: пазнаёміць вучняў з небяспе-
кай, якая можа здарыцца ў выпадку 
выяўлення боепрыпасаў і сродкаў 
паражэння або іх фрагментаў.
Задачы:
— пазнаёміць з правіламі паводзін 
у выпадку выяўлення боепрыпасаў 
і сродкаў паражэння або іх фрагме-
нтаў;
— выхоўваць уважлівасць, назіраль-
насць;
— фарміраваць адказныя, бяспечныя 
паводзіны, каштоўнасныя адносіны 
да жыцця і здароўя

Асвойваюць прыёмы дзеянняў у не-
бяспечных сітуацыях, складаюць 
план дзеянняў у выпадку выяўлен-
ня боепрыпасаў і сродкаў паражэння 
або іх фрагментаў.
Мадэлююць сітуацыі, вучацца пры-
мяняць атрыманыя тэарэтычныя ве-
ды ў змадэляваных сітуацыях

Абарона ад надзвычайных сітуацый (11 г)

12 Надзвычайныя сітуацыі Мэта: замацаваць веды аб сітуацыях, 
якія можна назваць «надзвычайны-
мі», дзеяннях пры надзвычайных сі-
туацыях.
Задачы:
— пашырыць уяўленне аб тым, якой 
бывае небяспека і чаму яна ўзнікае;
— замацаваць веды і навыкі паводзін 
у небяспечнай для жыцця сітуацыі;
— выхоўваць імкненне лічыцца з гра-
мадскай думкай, патрабавальнасць 
да сябе і таварышаў, адказнасць перад 
грамадствам

Характарызуюць надзвычайныя сі-
туацыі.
Атрымліваюць неабходную інфарма-
цыю з розных крыніц ведаў пра апа-
вяшчэнне насельніцтва аб надзвы-
чайных сітуацыях і абмяркоўваюць 
атрыманыя звесткі.
Ацэньваюць свае паводзіны і нава-
кольных пры сігнале «Увага ўсім!».
Адрозніваюць надзвычайныя сіту-
ацыі.
Мадэлююць сітуацыі паводзін пры 
пагрозе надзвычайнай сітуацыі

13 Правілы пажарнай бяспекі 
ў школе.
Агульныя патрабаванні па - 
жарнай бяспекі, якія прад’-
яўляюцца да вучняў. Пры-
значэнне наяўнага па жар-
нага абсталявання ва ўста-
нове адукацыі.
Неабходнасць трымання яго 
ў спраўным стане 

Мэта: стварыць умовы для авалодан-
ня правіламі пажарнай бяспекі ў шко-
ле, у доме. 
Задачы:
— разгледзець прычыны пажараў 
у жыллі; 
— пазнаёміць з прызначэннем пажа-
рнага абсталявання;
— фарміраваць у вучняў уменне прад-
бачыць і пазбягаць узнікнення пажа-
раў у школе і ў доме;
— развіваць уменні працаваць з дада-
тковымі крыніцамі ведаў; 
— вызначаць прычынна-следчыя су-
вязі, будаваць лагічныя ланцугі раз-
важанняў; 
— фарміраваць уменне прадбачыць 
і пазбягаць небяспечных сітуацый; 

Вывучаюць прычыны пажараў у жы-
лых і грамадскіх будынках, правілы 
бяспечных паводзін і спосабы эваку-
ацыі. 
Знаёмяцца з прызначэннем пажа-
рнага абсталявання, наяўнага ва 
ўстанове адукацыі. 
Мадэлююць сітуацыі, якія патрабу-
юць ведання правіл пажарнай бяс-
пекі. 
Вучацца правільна прымяняць пер-
шасныя сродкі пажаратушэння
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— праводзіць рэфлексію спосабаў 
і ўмоў дзеянняў, кантраляваць і ацэнь-
ваць вынік сваёй дзейнасці на ўроку;
— выхоўваць пачуццё адказнасці за 
ўласнае жыццё, а таксама за жыццё 
і здароўе навакольных; 
— працягнуць фарміраванне камуні-
катыўных навыкаў работы ў групе

14 Дзеянні вучняў пры выяў-
ленні задымлення, узгара-
ння, пажару.
Дзеянні вучняў пры выяўле-
нні задымлення, узгарання, 
пажару. 
Меры па папярэджванні 
атручвання дымам, атрыма-
ння апёкаў

Мэта: замацаваць веды і навыкі дзе-
янняў пры ўзнікненні пажару. 
Задачы: 
— развіваць пазнавальны інтарэс, ла-
гічнае мысленне; 
— паглыбляць, абагульняць і сістэма-
тызаваць веды аб правілах дзеянняў 
пры ўзнікненні пажару; 
— развіваць алгарытмічнае мысленне, 
памяць, уважлівасць

Удзельнічаюць у навучальным ды-
ялогу, выяўляючы магчымыя прычы-
ны ўзнікнення пажару. 
Вучацца валодаць асноўнымі праві-
ламі паводзін пры пажары.
Выпрацоўваюць алгарытм дзеянняў 
пры пажары ў будынку. 
Замацоўваюць веды аб сродках 
пажаратушэння і правілы іх прымя-
нення, правілы дзеянняў вучняў пры 
ўзнікненні пажару ў школе.
Мадэлююць сітуацыі, у якіх адпра-
цоўваюцца дзеянні пры выяўленні 
задымлення, узгарання, пажару

15 Планы эвакуацыі пры ўзні-
кненні пажару ў школе.
Планы эвакуацыі. Эваку-
ацыйныя шляхі з класа, 
спартыўнай ці актавай за-
лы, сталовай, бібліятэкі, фае, 
падчас перамены

Мэта: навучыць вучняў правільна 
дзейнічаць пры ўзнікненні пажару 
ў школе.
Задачы: 
— пазнаёміць вучняў з планам эваку-
ацыі з класа;
— выхоўваць у школьнікаў пачуццё 
адказнасці за ўласнае жыццё, а такса-
ма за жыццё і здароўе навакольных

Удзельнічаюць у абмеркаванні пра-
віл паводзін у выпадку пажару:
Пачуўшы ці ўбачыўшы сігнал сістэ-
мы  апавяшчэння, зарыентуйцеся 
і пакіньце будынак, які гарыць! 
Пастарайцеся выбраць самы бяспеч-
ны і хуткі спосаб.
Правілы эвакуацыі.
1. Пастроіцца хутка, без панікі.
2. Не штурхаць адзін аднаго.
3. Запомніць, хто стаіць з вамі побач, 
перад і за вамі.
4. Пры эвакуацыі вельмі важна не 
згубіць нікога.
5. Выходзіць па плане эвакуацыі праз 
запасныя выхады

16 Практычныя заняткі.
Дзеянні па эвакуацыі з бу-
дынка школы пры ўзнікне-
нні пажару.
Планы эвакуацыі. Эваку-
ацыйныя шляхі з класа, 
спартыўнай ці актавай за-
лы, сталовай, бібліятэкі, фае, 
падчас перамены

Мэта: навучыць вучняў правільна 
дзейнічаць пры ўзнікненні пажару 
ў школе.
Задачы: 
— замацаваць веды аб дзеяннях вуч-
няў згодна з планам эвакуацыі з класа;
— адпрацаваць на практыцы эваку-
ацыйныя шляхі з класа, спартыўнай 
ці актавай залы, сталовай, бібліятэкі, 
фае, падчас перамены;
— выхоўваць у школьнікаў пачуццё 
адказнасці за ўласнае жыццё, а такса-
ма за жыццё і здароўе навакольных

Удзельнічаюць у паўтарэнні правіл 
паводзін у выпадку пажару.
Адпрацоўваюць практычныя дзеян-
ні пры магчымым узнікненні пажару 
ў школе

17 Пажары ад электрапрыбо-
раў і электраабсталявання. 
Прычыны пажараў ад элек-
тра прыбораў: няспраўнасць, 
кароткае замыканне, пера- 
грузка. Пажаранебяспеч ны 
стан электрапрыбораў, разе-
так, электраправодак.
Першыя прыметы няспраў-

Мэта: замацаваць у вучняў правілы 
пажарнай бяспекі.
Задачы:
— замацаваць веды аб бытавых эле-
ктрапрыборах, іх назвах і правілах 
карыстання;
— прывіваць вучням навыкі ўмелых 
дзеянняў у выпадках узнікнення сі-
туацый, небяспечных для іх здароўя

Удзельнічаюць у гутарцы аб прычы-
нах узнікнення пажараў у побыце.
Адгадваюць загадкі аб электрапры-
борах, пазнаюць іх выявы на малюн-
ках.
Вызначаюць небяспечныя сітуацыі, 
якія могуць узнікнуць у жыллі ў паў-
сядзённым жыцці ад электрапрыбораў.
Вызначаюць прычыны пажараў ад
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насці электраабсталявання, 
якая можа стаць прычынай 
пажару. 
Дзеянні ў выпадку з’яўлен-
ня дыму, іскрэння, узгарання 
электраправодкі ці ўключа-
ных электрапрыбораў

і жыцця, і ўменняў правільна дзейні-
чаць па магчымасці;
— развіваць аналітычнае мысленне, 
уменне рабіць вывады, абагульняць;
— выхоўваць павагу да прафесіі рата-
вальніка-пажарнага

электрапрыбораў: няспраўнасць, ка-
роткае замыканне, перагрузка.
Складаюць правілы бяспечнага ка-
рыстання электрапрыборамі (пад 
кіраўніцтвам настаўніка).
Вывучаюць і засвойваюць правілы 
бяспекі пры карыстанні электрычны-
мі і электроннымі прыборамі

18 Тушэнне ўзгаранняў у пача-
тковай стадыі.
Магчымыя спосабы бяспе-
чнага тушэння ўзгарання. 
Сродкі, якія выкарыстоўва-
юцца для тушэння невялі-
кага ўзгарання (вада, зямля, 
пральны парашок), і споса-
бы іх прымянення. Недапу-
шчальнасць тушэння вадой 
уключаных у сетку электра-
прыбораў і электраправодкі

Мэта: замацаваць у вучняў правілы 
пажарнай бяспекі.
Задачы:
— пазнаёміць са сродкамі, якія выка-
рыстоўваюць для тушэння невяліка-
га ўзгарання (вада, зямля, пральны 
парашок), і спосабамі іх прымянення

Удзельнічаюць у гутарцы аб магчы-
мых спосабах бяспечнага тушэння 
ўзгарання; сродках, якія выкарыс-
тоўваюцца для тушэння невялікага 
ўзгарання (вада, зямля, пральны 
парашок), і спосабах іх прымянення. 
Завучваюць правіла аб недапушча-
льнасці тушэння вадой уключаных 
у сетку электрапрыбораў і электра-
праводкі

19 Дзіцячыя і юнацкія аб’яд-
нанні юных ратавальнікаў.
Мэты і задачы дзіцячых 
і юнацкіх аб’яднанняў рата-
вальнікаў-пажарных. Гурткі, 
секцыі, клубы, профільныя 
летнія лагеры

Мэта: даць паняцце аб важнасці дзі-
цячых аб’яднанняў ратавальнікаў-па-
жарных.
Задачы:
— пазнаёміць з існуючымі ў Рэспу-
бліцы Беларусь дзіцячымі і юнацкімі 
аб’яднаннямі юных ратавальнікаў; 
— зацікавіць вучняў заняткамі ў дзі-
цячых аб’яднаннях ратавальнікаў-па-
жарных

Знаходзяць інфармацыю аб дзі-
цячых і юнацкіх аб’яднаннях рата-
вальнікаў-пажарных у Рэспубліцы 
Беларусь 

20 Небяспека гаручых і лё-
гкаўзгаральных вадкасцей.
Віды гаручых і лёгкаўзгара-
льных вадкасцей, якія выка-
рыстоўваюцца ў побыце. 
Неабходныя меры засцярогі 
пры захаванні і выкарыстан-
ні. Дзеянні ў выпадку ўзга-
рання гаручых і лёгкаўзгара-
льных вадкасцей

Мэта: пазнаёміць вучняў з відамі га-
ручых і лёгкаўзгаральных вадкасцей, 
якія выкарыстоўваюцца ў побыце.
Задачы:
— даць уяўленне аб небяспецы, якую 
тояць у сабе гаручыя і лёгкаўзгараль-
ныя вадкасці;
— навучыць мерам засцярогі пры за-
хаванні і выкарыстанні гаручых і лё-
гкаўзгаральных вадкасцей

Знаёмяцца з паняццямі «гаручыя» 
і «лёгкаўзгаральныя вадкасці».
Пазнаюць гаручыя і лёгкаўзгараль-
ныя вадкасці сярод іншых вадкасцей.
Вучацца дзеянням у выпадку ўзга-
рання гаручых і лёгкаўзгаральных 
вадкасцей

21 На прыродзе без пажараў.
Меры бяспечнага расклада-
ння вогнішчаў і выкарыста-
ння мангалаў. Абавязковая 
ўборка месца адпачынку 
і стараннае тушэнне вогні-
шча і вуглёў з мангала

Мэта: пашырыць веды вучняў аб 
пры чынах узнікнення пажара небя-
с печных сітуацый, пажараў у лесе 
і спо сабах іх прадухілення. 
Задачы: 
— удакладніць веды вучняў аб відах 
лясных пажараў; 
— вывучыць асноўныя прычыны 
ўзнікнення лясных і тарфяных пажа-
раў, спосабы іх прадухілення;
— выхоўваць беражлівыя адносіны 
да прыроды роднага краю; 
— выхоўваць усведамленне важнасці 
экалагічнага дабрабыту рэгіёна

Даюць азначэнне ляснога пажару (не - 
кантралюемае гарэнне расліннасці).
Працуюць па плане на дошцы (кале-
ктыўная работа).
1. Прычыны ўзнікнення пажараў: 
— безадказныя адносіны людзей, 
неасцярожнае абыходжанне з агнём 
у лесе; 
— пажары ад удару маланкі;
— асколкі шкла факусіруюць соне-
чныя прамені як запальныя лінзы.
2. Наступствы пажараў: 
— знішчэнне лясных рэсурсаў, фло-
ры, фаўны; 
— пашкоджанне арганічнага слою 
глебы; 
— забруджванне атмасферы праду-
ктамі гарэння; 
— разбурэнне азонавага слою, пага-
ршэнне экалагічных абставін; 
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— загаранне сумежных аб’ектаў, зні-
шчэнне населеных пунктаў, гібель 
людзей. 
3. Папярэджванне лясных і тар-
фяных пажараў.
4. Як паводзіць сябе ў лесе падчас 
пажару:
— вызначце напрамак ветру і рас-
паўсюджвання агню, бяжыце з лесу 
насустрач ветру па магчымасці пара-
лельна фронту пажару; 
— калі вы ў зоне пажару, акуніцеся 
ў блі жэйшы вадаём ці хаця б змачы-
це воп ратку, дыхайце праз мокрую 
хустку; 
— калі агонь невялікі, можна засы-
паць яго зямлёй ці заліць вадой; 
— патушыўшы пажар, не адыходзьце, 
пакуль не пераканаецеся, што агонь 
не разгарыцца; 
— нельга карыстацца адкрытым 
агнём (кідаць запалкі, якія гараць); 
— нельга пакідаць на асветленых 
сон цам месцах бутэлькі ці асколкі 
шкла, якія могуць стаць запальнымі 
лін замі; 
— нельга выпальваць траву

22 Дыягностыка засваення ву-
чэбнага матэрыялу па тэме 
«Абарона ад надзвычайных 
сітуацый»

Мэта: праверыць веды вучняў па тэ-
мах раздзела «Абарона ад надзвычай-
ных сітуацый». 
Задачы: 
— правесці выніковае тэсціраванне 
па правілах пажарнай бяспекі;
— паўтарыць і замацаваць веды ву-
чняў па правілах пажарнай бяспекі;
— развіваць лагічнае мысленне, тво-
рчасць і памяць вучняў

Ажыццяўляюць самакантроль і са-
маацэнку выкананай работы па тэмах 
раздзела «Абарона ад надзвычайных 
сітуацый»

Навакольнае асяроддзе і бяспека (5 г)

23 Навакольнае асяроддзе 
і бяспека

Мэта: паказаць вучням, якая небяспе-
ка можа ўзнікнуць у паўсядзённым 
жыцці.
Задачы: 
— абмеркаваць з вучнямі небяспе-
чныя і бяспечныя сітуацыі;
— замацаваць правілы асноў бяспекі 
жыццядзейнасці:
прадбачыць гэту небяспеку;
ведаць спосабы, як пазбегнуць яе;
пры неабходнасці дзейнічаць рашу-
ча і зладжана змагацца да апош-
няга;
актыўна (усімі магчымымі споса-
бамі) прасіць аб дапамозе і само-
му яе аказваць тым, хто мае ў ёй 
патрэбу; 
— выхоўваць уважлівасць, засяро-
джанасць, рашучасць

Абгрунтоўваюць назву вучэбна-
га прадмета «Асновы бяспекі жы-
ццядзейнасці», неабходнасць яго 
вывучэння.
Знаходзяць у слоўніку значэнне слоў 
«небяспека» і «бяспека». (Небяспе-
ка — гэта сітуацыя, у якой чалавеку 
хтосьці ці штосьці пагражае. Бяспе-
ка — гэта адсутнасць пагрозы, калі 
чалавеку ніхто і нішто не пагражае.)
Зачытваюць тэму ўрока, тлумачаць, 
што такое навакольнае асяроддзе.
Удзельнічаюць у навучальным ды-
ялогу. 
— Ці можа навакольнае асяроддзе 
быць небяспечным для чалавека?
— Дзе нас можа падпільноўваць не-
бяспека?
Вучацца знаходзіць, прадбачыць не-
бяспеку, вучацца выконваць правілы 
паводзін, каб пазбегнуць небяспекі, 
дзейнічаць, калі ўсё ж здарылася бя да.
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Працуюць у групах. Складаюць 
паведамленне на тэму «Як нараджа-
ецца небяспека».
Тлумачаць значэнне прыказак і пры-
мавак:
Береженого Бог бережет.
Не всякий встречный друг серде-
чный.
Не зная броду, не суйся в воду.
Любопытной Варваре нос оторвали.
Не всякая находка — клад.
Держи язык за зубами.
Мир не без добрых людей.
В детстве не научишься — всю жизнь 
намучишься.
Дурной пример заразителен.
Хорошее повторять не грех.
С огнем не шути, с водой не дружи, 
ветру не верь.
Один за всех, все за одного.
Не всякому верь, запирай крепче 
дверь.
Не дразни собаку — не укусит.
Берегись бед, пока их нет

24 Небяспека, якая чакае нас 
зімой.
Небяспека галалёду, ледзя-
шоў, падзення лёду і снегу 
з дахаў. Меры перасцярогі 
пры руху на слізкіх участках 
дарогі ці тратуара. Павыша-
ная небяспека атрымання 
траўм у галалёд. Як ус це-
рагчыся ад падзенняў. Не-
бяспека выкарыстання за-
мерзлых вадаёмаў для ка-
тання на каньках у зімовы 
час. Небяспека тонкага лёду, 
прыметы небяспекі. Забаро-
на выхаду на тонкі лёд. Во-
пратка і абутак для зімовага 
надвор’я

Мэта: вучыць захоўваць і ўмацоўваць 
здароўе ў зімовы перыяд.
Задачы: 
— вызначыць, якія небяспечныя сіту-
ацыі могуць узнікнуць у зімовы перы-
яд, іх небяспечныя фактары, правілы 
бяспечных паводзін; 
— выхоўваць пачуццё бяспечных 
паводзін пры небяспечных прырод-
ных умовах; 
— павысіць пазнавальную актыў-
насць вучняў

Адгадваюць загадкі аб зіме.
Вызначаюць небяспечныя сітуацыі, 
якія могуць узнікнуць зімой на вулі-
цы (абмаражэнне, галалёд, ледзяшы, 
прастуда, рух на слізкіх участках 
дарогі ці тратуара, тонкі лёд на ва-
даёмах).
Удзельнічаюць у навучальным ды-
ялогу. 
— Чым небяспечны лёд?
— Чаму лёд не даруе бесклапотнасці 
і неасцярожнасці?
— Як дапамагчы чалавеку, які цер-
піць бедства на лёдзе?
Працуюць з вершам.
Опрятней модного паркета
Блистает речка, льдом одета.
Мальчишек радостный народ
Коньками звучно режет лед. 
А. С. Пушкин
— У чым заключаецца асноўная ду-
мка верша?
— Чаму на лёдзе небяспечна гуляць 
вялікімі групамі?
— Ці апраўдана такая рызыка?
Выконваюць тэст «Ацані сябе сам». 
Пастаўце сабе «10», калі вы:
а) рухаючыся праз вадаём з групай, 
трымаеце дыстанцыю 5—6 метраў;
б) небяспечныя месцы абыходзіце, 
не стараючыся пераскочыць ці пе ра-
бегчы праз іх;
в) апынуўшыся на тонкім лёдзе, ады-
ходзіце назад слізготнымі крокамі;
г) не скочваецеся на лёд з высокіх 
і абрывістых берагоў на санках ці 
лыжах;
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д) не збіраецеся з сябрамі вялікі-
мі групамі ў месцах, дзе ёсць лункі 
і трэшчыны.
Замацоўваюць навыкі ў гульнях.
Удзельнічаюць у гульні «Знатакі».
Клас дзеліцца на дзве групы. Першая 
група «Знатакі» — юныя члены Асво-
да, другая — астатнія вучні. Дзеці 
загадзя (дома) падбіраюць пытанні, 
якія яны хацелі б задаць знатакам.
Пытанне 1. Як дапамагчы чалаве - 
ку, які трапіў у бяду недалёка ад 
берага?
Адказ. Дапамагчы можна, не выхо-
дзячы на лёд, перадаўшы пацярпела-
му любы падручны сродак — вяроўку, 
дошку, шалік, рэмень.
Пытанне 2. А калі бяда здарылася 
далёка ад берага?
Адказ. Тады да пацярпелага наблі-
жайцеся паўзком, захапіўшы з сабой 
дошку, лыжы або драўляную лесвіцу.
Калі непадалёку аказалася некалькі 
чалавек, утварыце «жывы» ланцуг: 
трэба легчы і трымаць за ногі таго, 
хто ляжыць уперадзе. Першы ў ла-
нцужку дапамагае пацярпеламу, пад-
клаўшы пад сябе дошку ці лыжы.
Пытанне 3. Як доўга могуць знахо-
дзіцца ў ледзяной вадзе выратава-
льнікі?
Адказ. Нават трэніраваныя і зага-
ртаваныя выратавальнікі не могуць 
знаходзіцца ў ледзяной вадзе больш 
за адну мінуту. Таму здароўе і жыццё 
пацярпелага залежыць ад вашай ке-
млівасці і хуткасці дзеянняў.
Пытанне 4. Якую дапамогу трэба 
аказаць пацярпеламу да прыезду 
хуткай дапамогі?
Адказ. Пацярпелага перанясіце ў цё-
плае памяшканне, зніміце мокрую 
вопратку, вытрыце досуха і ўкруціце 
ў шарсцяную коўдру. Калі ў вырата-
ванага парушана дыханне, яму трэба 
рабіць штучнае дыханне, не чакаючы 
прыезду хуткай дапамогі. Дайце 
выратаванаму гарачае малако, чай 
ці каву, зрабіце ванну ці душ (тэмпе-
ратура вады 35—36°!).
Складаюць з літар слова:
Д К А О Ы Р Г Х — «крыгаход».
Слухаюць інфармацыю настаўніка.
Наступае вясна. Покрыва вадаёмаў 
становіцца рыхлым і нетрывалым, 
у ім утвараюцца праталіны і прамыві-
ны. На пакрытым вадой лёдзе часам 
немагчыма распазнаць, дзе проста са-
бралася вада, а дзе прамывіна. Пры 
пераходзе трэба быць яшчэ больш 
уважлівым.
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Крыгаход — відовішча, прывабнае 
для дзяцей і дарослых. Але ў гэту 
пару трэба быць асабліва асцярож-
ным.
Гульня «Можна ці нельга»
— Перапраўляцца цераз рэкі ў перы-
яд крыгаходу на лодцы (не).
— Знаходзіцца на абрывістых бера-
гах рэк (не).
— Заходзіць на прыбярэжныя льдзі-
ны (не).
— Катацца на каньках і санках па лё-
дзе, які трашчыць і прагінаецца (не).
— Пры падлёднай лоўлі — класці 
ў лункі дошку (так).
— Быць асцярожным на лёдзе (так).
Гульня «Назаві магчымыя насту-
пствы падзей»
1. Вясной вялікая спакуса для 
дзяцей — «пракаціцца» на льдзіне.
(Яна можа не вытрымаць, раптоўна 
трэснуць, на ёй можна паслізнуцца.)
2. Чалавек апынуўся на льдзіне, якая 
адкалолася.
(Вада можа аднесці яго разам з іль-
дзінай далёка ад берага.)
Вынік
— Звернемся да слоў на дошцы.
Вывад. Каб не здарылася бяда, не 
будзь бесклапотным!
Не выходзь сам і не дазваляй іншым 
выходзіць на лёд вадаёмаў!

25 Сродкі бытавой хіміі як 
крыніцы небяспекі.
Рэчывы, неабходныя ў дама-
шняй гаспадарцы (пральны 
парашок, вадкасць і парашок 
для мыцця і чысткі посуду, 
падлогі; сродкі для догляду 
дываноў, мэблі, абутку). Ме-
ры бяспекі пры карыстанні 
прадметамі бытавой хіміі

Мэта: выявіць ступень небяспекі прэ-
паратаў бытавой хіміі і навучыцца 
правільна імі карыстацца.
Задачы:
— удакладніць веды аб сродках бы-
тавой хіміі;
— навучыць вызначаць ступень не-
бяспекі прэпаратаў бытавой хіміі 
па сімвалах на іх этыкетках і распра-
цаваць правілы іх захоўвання;
— развіваць крытычнае мысленне, 
уменне працаваць у групах;
— выпрацаваць пачуццё адказнасці 
за сваю бяспеку

Прыводзяць прыклады прэпаратаў 
бытавой хіміі.
Фармулююць задачы ўрока.
1. Навучыцца вызначаць ступень не-
бяспекі прэпаратаў.
2. Навучыцца правільна іх выкары-
стоўваць.  
3. Навучыцца правільна захоўваць 
і ўтылізаваць іх рэшткі.
Слухаюць паведамленні настаўніка. 
— Па ступені і характары небяспекі 
для чалавека бытавыя хімікаты мож-
на падзяліць на 4 групы:
1. Адносна бяспечныя. На іх упакоў-
ках адсутнічаюць надпісы, якія па-
пярэджваюць аб небяспецы.
2. Небяспечныя для вачэй і скуры. 
На іх упакоўках ёсць папераджаль-
ныя надпісы, напрыклад: «Засцера-
гаць ад пападання ў вочы», «Не да-
пускаць пападання на скуру».
3. Вогненебяспечныя. На флаконах 
і балончыках з такімі рэчывамі напі-
сана «Вогненебяспечна», «Не захоў-
ваць каля агню».
4. Атрутныя, з надпісамі на ўпакоў-
цы «Атрута!», «Атрутна!».
Складаюць інструкцыю па выкары-
станні і захоўванні прэпаратаў бы-
тавой хіміі.
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Выказваюць прапановы, на падставе 
якіх складаецца прыкладная інстру-
кцыя, што запісваецца на дошцы:
1. Захоўваць асобна ад харчовых 
прадуктаў.
2. Нельга захоўваць прэпараты ў ме-
сцах, даступных для дзяцей.
3. Не дапускаць пападання ў рот, нос, 
вочы, але калі гэта адбылося, трэба 
звярнуцца да ўрача.
4. Захоўваць усе рэчывы ў заводскай 
упакоўцы і абавязкова падпісанымі.
5. Правяраць тэрмін захоўвання 
і выкарыстання гэтых рэчываў.
6. Пазбягаць нагрэву аэразольных 
балонаў і не пакідаць іх на сонцы.
7. Утылізаваць тару з-пад прэпаратаў 
згодна з інструкцыяй.
8. Выкарыстоўваць прэпараты толькі 
па прызначэнні.
Абмяркоўваюць і аналізуюць прапа-
наваныя сітуацыі. Хто дзейнічае 
правільна або няправільна і чаму?
1. Тата займаўся абслугоўваннем 
акумулятарнай батарэі аўтамабіля, 
выкарыстоўваючы раствор сернай 
кіслаты. Раствор застаўся. Каб яго 
не выліваць, ён зліў яго ў бутэльку 
з-пад ліманаду і паставіў у шафу.
2. Пасля таго як ваша старэйшая 
сястра выкінула скарыстаны бало-
нчык з-пад дыхлафосу на вуліцу, ваш 
малодшы брат пачаў яго разбіраць.
3. Мама пасля апрацоўкі памяшкан-
ня асвяжальнікам паветра паставіла 
балончык на падаконнік, на які падала 
многа сонечнага святла

26 Небяспека вадаёмаў.
Правілы паводзін на вадзе. 
Купанне і гульні на вадзе 
ў летнюю пару года 

Мэта: сфарміраваць уяўленне аб 
правільных, бяспечных паводзінах 
на вадзе; стварыць умовы для фармі-
равання такіх асобасных якасцей, як 
асцярожнасць, самавалоданне, адка-
знасць, павага да сябе і навакольных, 
камунікатыўнасць.
Задачы: 
— фарміраваць уяўленне аб правілах 
бяспечных паводзін на вадзе ў цёплы 
перыяд года, даць уяўленне аб дзеян-
нях у выпадку небяспекі, аб правілах 
знаходжання на сонцы; 
— развіваць увагу, назіральнасць, ву-
снае маўленне, камунікатыўнасць; 
— выхоўваць асцярожнасць і акура-
тнасць у паводзінах на вадзе

Адгадваюць загадку аб вадзе.
Чытаюць выраз: «Асцярожнасць — 
не баязлівасць». Разважаюць, як 
разумеюць дадзены выраз.
Рашаюць сітуацыйныя задачы.
На дошцы запісана пытанне: Вы 
вырашылі пайсці купацца. Асноў-
ныя  правілы  бяспекі  на  вадзе. 
Што вы павінны зрабіць? (Работа 
ў парах пастаяннага складу.) Дзеці 
працуюць над паслядоўнасцю сваіх 
дзеянняў. 2—3 пары агучваюць пас-
лядоўнасць дзеянняў. 
Выпрацоўваюць правілы бяспечных 
паводзін на вадзе (пад кіраўніцтвам 
настаўніка).
1. Калі вы купаецеся, побач павінны 
быць дарослыя.
2. Не стойце і не гуляйце ў тых мес-
цах, адкуль можна ўпасці ў ваду (на 
краі прыстані, мосце, крутым беразе).
3. Не пачынайце шумных гульняў на 
плаваючых сродках (лодках, катарах, 
надзіманых матрасах, плытах і г. д.).
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4. Не заходзьце на глыбокае месца, 
калі не ўмееце плаваць.
5. Не нырайце ў незнаёмых месцах.
6. Не заплывайце за буйкі.
7. Не падплывайце блізка да суднаў.
8. Нельга, гуляючы на вадзе, цягнуць 
адзін аднаго пад ваду, тапіць.
9. Не заплывайце далёка на надзіма-
ных прадметах.
10. Не разгойдвайце лодку, не хадзі-
це па ёй і не перагінайцеся цераз борт

27 Дыягностыка засваення ву-
чэбнага матэрыялу па тэме 
«Навакольнае асяроддзе 
і бяспека»

Мэта: праверыць веды вучняў па тэ-
мах раздзела «Навакольнае асяроддзе 
і бяспека»

Выконваюць праверачны тэст па тэ-
мах раздзела «Навакольнае асярод-
дзе і бяспека»

Здаровы лад жыцця (8 г)

28 Асновы здаровага ладу жы-
цця і бяспека чалавека.
Здаровы лад жыцця. Скла-
дальнікі здаровага ладу жы-
цця 

Мэта: арганізаваць дзейнасць вучняў 
па фарміраванні паняцця «здаровы 
лад жыцця і яго складальнікі». 
Задачы:
— пашырыць уяўленне вучняў аб 
здароўі; 
— раскрыць сутнасць паняцця «зда-
ровы лад жыцця»;
— фарміраваць у вучняў клапатлівыя 
адносіны да свайго здароўя;
— працягнуць фарміраванне навыку 
работы з дапаможнікам, дадатковай 
літаратурай;
— заахвоціць вучняў да разважання 
аб стане свайго здароўя;
— вывучыць складальнікі здаровага 
ладу жыцця і іх ролю ў захаванні зда-
роўя чалавека

Працуюць з прыказкамі аб здароўі.
Засвойваюць паняцці аб здаровым 
ладзе жыцця, яго складальніках.
Даследуюць узаемадзеянне чалаве-
ка з навакольным асяроддзем; уплыў 
навакольнага асяроддзя на чалавека.
Выбіраюць неабходную інфармацыю 
з дадатковых крыніц ведаў аб бяспе-
чных паводзінах чалавека, здаровым 
ладзе жыцця.
Складаюць рэжым дня, які садзейні-
чае захаванню здароўя

29 Карысныя і шкодныя звы-
чкі чалавека.
Карысныя і шкодныя звы-
чкі, іх уплыў на здароўе.
Тытунекурэнне і яго насту-
пствы для арганізма, для 
здароўя дзяцей і наваколь-
ных людзей. Алкаголь, яго 
ўплыў на здароўе і паводзі-
ны чалавека, зніжэнне разу-
мовай і фізічнай працаздо-
льнасці

Мэта: садзейнічаць развіццю ў ву-
чняў патрэбнасці ў здаровым ладзе 
жыцця.
Задачы:
— фарміраваць уяўленне аб здароўі 
як адной з галоўных каштоўнасцей 
чалавечага жыцця;
— фарміраваць уяўленне аб звычках, 
іх значэнні ў жыцці чалавека;
— пазнаёміць з правіламі, якія дапа-
магаюць захаваць здароўе;
— развіваць мысленне, маўленне, па-
мяць, творчае ўяўленне;
— выхоўваць пачуццё калектывізму, 
уменне кантактаваць і працаваць 
у групах, негатыўныя адносіны да 
шкодных звычак

Даведваюцца з сеткі інтэрнэт інфа-
рмацыю, што такое звычка. 
Звычка — гэта тое, што мы ажы-
ццяўляем, амаль не задумваючыся, 
дзейнічаючы як бы аўтаматычна. 
Напрыклад, звычка апранацца, чы-
сціць зубы або засцілаць сваю пасцель. 
Каб сфарміравалася звычка, неабхо-
дна паўтараць якое-небудзь дзеянне 
шматразова, дзень пры дні, і тады 
чалавек пачне яго выконваць не заду-
мваючыся. 
Такім чынам, варта толькі пачаць 
шматразова паўтараць тое або 
іншае дзеянне, як яно замацоўваецца 
ў свядомасці ў выглядзе звычкі. 
Класіфікуюць звычкі: карысныя 
і шкодныя. 
Звычкі могуць прыносіць чалавеку ка-
рысць, напрыклад дапамагаюць зру-
чна і камфортна арганізоўваць сваё 
жыццё і захоўваць здароўе, таму іх 
называюць карыснымі. Чалавек можа 
палепшыць сваё здароўе, стаць больш 
моцным, прыгожым, калі будзе імкну-
цца да таго, што карысна.
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Але бываюць і такія звычкі, якія нано-
сяць шкоду здароўю людзей, — гэта 
шкодныя звычкі. Калі яны з’явіліся 
ў чалавека, адмовіцца ад іх бывае 
часам вельмі няпроста. Такіх звычак 
бывае таксама, на жаль, многа.
Разважаюць аб карысных і шкодных 
звычках і іх уплыве на здароўе чала-
века.
Выбіраюць неабходную інфармацыю 
з дадатковых крыніц ведаў аб здаро-
вым ладзе жыцця, карысных і шко-
дных звычках, іх уплыве на здароўе 
чалавека.
Запісваюць свае карысныя і шко-
дныя звычкі

30 Уплыў шкодных звычак 
на здароўе чалавека.
Карысныя і шкодныя звы-
чкі, іх уплыў на здароўе. 
Тытунекурэнне і яго насту-
пствы для арганізма, для 
здароўя дзяцей і наваколь-
ных людзей. Алкаголь, яго 
ўплыў на здароўе і паводзі-
ны чалавека, зніжэнне разу-
мовай і фізічнай працаздо-
льнасці

Мэта: фарміраваць станоўчыя адносі-
ны да здаровага ладу жыцця.
Задачы:
— замацаваць паняцце аб шкодных 
звычках і іх наступствах для здароўя 
чалавека;
— забяспечыць вучняў неабходнай 
інфармацыяй для фарміравання нега-
тыўных адносін да шкодных звычак; 
— актывізаваць пазнавальную дзей-
насць вучняў на аснове калектыўнага 
спосабу навучання; засваенне ведаў, 
уменняў, навыкаў праз самастойны 
пошук інфармацыі; развіццё здоль-
насцей аналітычнага творчага мысле-
ння ва ўмовах групавой работы над 
праектам; 
— фарміраваць здольнасць канстру-
ктыўнага ўзаемадзеяння з членамі 
групы па дасягненні агульнай мэты; 
развіваць здольнасць прымянення 
атрыманых ведаў, а таксама ведаў, 
якія яшчэ трэба будзе атрымаць для 
рашэння праблем пры распрацоўцы 
праекта «Я выбіраю здароўе!»;
— стымуляваць цікавасць вучняў 
да праблем свайго здароўя і праз 
праектную дзейнасць, якая праду-
гледжвае рашэнне адной або шэрага 
праблем, паказаць практычнае пры-
мяненне атрыманых ведаў

Вызначаюць, што такое шкодныя 
звычкі, і іх уплыў на здароўе чала-
века. 
Калектыўная работа. Самастойны 
пошук інфармацыі пры распрацоўцы 
праекта «Я выбіраю здароўе!»

31 Здаровае харчаванне. Тра-
дыцыі харчавання

Мэта: фарміраваць у вучняў асновы 
культуры харчавання.
Задачы: 
— фарміраваць у вучняў уяўленні аб 
здароўі як адной з важнейшых чала-
вечых каштоўнасцей;
— пашыраць веды вучняў аб правілах 
харчавання, накіраваных на захаван-
не і ўмацаванне здароўя;
— фарміраваць навыкі правільнага 
харчавання як складовай часткі зда-
ровага ладу жыцця;
— развіваць творчыя здольнасці і кру-
гагляд у вучняў, іх інтарэсы і пазнава-
льную дзейнасць;

Вучацца працаваць з дадатковай 
інфармацыяй, абгрунтоўваюць зна-
чэнне правільнага харчавання для 
здароўя чалавека. (Выкарыстоўва-
юцца педагагічныя тэхналогіі разві-
ваючага навучання.)
Клас загадзя па жаданні вучняў дзе-
ліцца на групы: гісторыкі, медыкі, 
статысты, хімікі, дыетолагі. 
Працуюць з дадатковай інфармацы-
яй, абгрунтоўваюць:
«медыкі» — што такое здароўе;
«статысты» — паказчыкі даследава-
нняў: здароўе не менш чым на 50 % 
фарміруецца ладам жыцця, які вядзе
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— развіваць камунікатыўныя навыкі, 
уменне эфектыўна ўзаемадзейнічаць 
з равеснікамі;
— абуджаць цікавасць да народных 
традыцый, звязаных з харчаваннем 
і здароўем;
— пашыраць веды аб гісторыі і тра-
дыцыях свайго народа, фарміраваць 
пачуццё павагі да культуры свайго 
народа

чалавек, на 25 % — яго ўмовамі (эка-
логіяй, сацыальнымі фактарамі), 
на 15 % залежыць ад спадчынных 
фактараў і толькі на 10 % — ад ма-
гчымасцей медыцыны;
«гісторыкі» — традыцыі харчаван-
ня нашага народа, чым харчаваліся 
нашы продкі, што ўваходзіла ў рацы-
ён беларускай кухні.
Удзельнічаюць у дэбатах — абаро-
нцы «фаст-фудаў» і іх апаненты.
«Хімікі» — аб шкодзе фаст-фудаў-
скай ежы. Празмернае спажыванне 
тлушчаў і цукру, якія змяшчаюцца 
ў такой ежы, вядзе да рэальнай хімі-
чнай залежнасці. Якасць фаст-фудаў, 
энергетычны складальнік, прымяне-
нне транстлушчаў, а таксама празме-
рная колькасць цукру, солі, кансерва-
нтаў, фарбавальнікаў; 
«дыетолагі» — расставілі па пазіцыях 
не вельмі карысныя прадукты хутка-
га харчавання: бульбу фры; 
салодкія газіраваныя напіткі. Яны 
адрозніваюцца вялікай колькасцю 
цукру: у адной шклянцы яго не менш 
за пяць чайных лыжак. Такія напіткі 
не толькі не спаталяюць смагу, а, на-
адварот, яе выклікаюць; 
бульбяныя чыпсы, асабліва прыга-
таваныя не з суцэльнай бульбы, 
а з пюрэ. Гэта сумесь вугляводаў 
і тлу шчу са штучнымі смакавымі 
дабаў камі;
салодкія батончыкі. Спалучэнне 
вялікай колькасці цукру і розных 
хімічных дабавак забяспечвае най-
вышэйшую каларыйнасць і жаданне 
есці іх зноў і зноў;
сінтэтычныя абеды (бульбяное пюрэ, 
якое трэба заліваць кіпенем, з кава-
лачкамі нібыта мяса, хуткараствара-
льныя супы, локшына хуткага пры-
гатавання і г. д.);
сасіскі, сардэлькі, вараная каўбаса, 
паштэты і іншыя прадукты з так 
званымі схаванымі тлушчамі. У іх 
складзе сала, нутраны тлушч, сві-
ная шкурка займаюць да 40 % масы, 
і з дапамогай смакавых дабавак іх 
маскіруюць пад мяса; 
тлустыя сарты мяса, асабліва ў сма-
жаным выглядзе.
Складаюць свой рацыён харчавання 
і аналізуюць з пункту гледжання яго 
ўплыву на здароўе і бяспеку

32 Харчаванне дома. Харчава-
нне ў школьнай сталовай. 
Паводзіны ў школьнай ста-
ловай

Мэта: стварыць умовы для фарміра-
вання правільных адносін да свайго 
здароўя праз паняцце здаровага ха-
рчавання.
Задачы:
— вучыць складаць правільны рэжым 
харчавання і прытрымлівацца яго, ук-

Практычныя заняткі па складан-
ні правільнага рэжыму харчавання 
(колькасць разоў у суткі, карысныя 
і не вельмі карысныя прадукты для 
прыгатавання ежы, складанне меню)
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лючаючы харчаванне дома, харчаван-
не ў школьнай сталовай;
— фарміраваць уменне выбіраць ка-
рысныя прадукты харчавання;
— развіваць пачуццё адказнасці 
перад сваімі будучымі дзецьмі за зда-
роўе свайго арганізма;
— выхоўваць культуру паводзін 
у школьнай сталовай

33 Папярэджванне траўматы-
зму падчас масавых мера-
прыемстваў

Мэта: пазнаёміць вучняў з правіламі 
паводзін падчас удзелу ў масавых ме-
рапрыемствах з мэтай папярэджвання 
траўматызму.
Задачы:
— пазнаёміць з абавязкамі ўдзельніка 
масавых мерапрыемстваў;
— вызначыць дзеянні, якія здольны 
прывесці да ўзнікнення экстрэмаль-
ных сітуацый і ствараюць небяспеку 
для навакольных;
— вучыць паводзіць сябе паважліва 
ў адносінах да іншых грамадзян, аб-
слугоўваючага персаналу, які забяспе-
чвае правядзенне масавага мерапры-
емства, службовых асоб, адказных за 
падтрыманне грамадскага парадку 
і бяспекі пры правядзенні масавых 
мерапрыемстваў; 
— фарміраваць псіхалагічную ўстой-
лівасць, гатоўнасць да правільных 
паводзін падчас экстрэмальнай сіту-
ацыі

Удзельнічаюць у навучальным ды-
ялогу, успамінаюць масавыя мера-
прыемствы, якія яны наведваюць.
Выпрацоўваюць правіла паводзін ва 
ўмовах  экстрэмальнай сітуацыі.
Складаюць памятку паводзін удзель-
ніка масавых мерапрыемстваў з мэ-
тай папярэджвання траўматызму 

34 Прыёмы аказання першай 
дапамогі.
Дапамога пры ўдарах і парэ-
зах. Даўрачэбная дапамога 
пры парэзе, драпіне, пры 
ўдарах, атрыманні ранак, 
пры апёках. Апрацоўка ран. 
Правілы накладання павязкі

Мэта: пазнаёміць вучняў са значэн-
нем аказання першай дапамогі.
Задачы:
— навучыць вучняў аказваць першую 
дапамогу пры ўдарах і парэзах, ранках, 
апёках;
— развіваць кругагляд дзяцей, мысле-
нне, памяць, увагу;
— выхоўваць маральна-валявыя яка-
сці асобы, калектывізм, узаемадапа-
могу

Удзельнічаюць у гутарцы з меды-
цынскім работнікам аб значэнні 
першай дапамогі і дзеяннях па ака-
занні першай медыцынскай дапамогі.
Набываюць веды аб асноўных ві-
дах удараў і раненняў, іх прычынах 
і правілах аказання першай дапамогі.
Асвойваюць практычныя навыкі 
па аказанні першай дапамогі пры 
ўдарах і парэзах, драпінах, ранках, 
апёках (апрацоўка ран, правілы 
накладання павязак).
Выконваюць тэст «Аказанне першай 
дапамогі пры ўдарах, парэзах, апё-
ках»

35 Абагульненне і сістэматы-
зацыя ведаў па вывучаных 
тэмах

Мэта: замацаваць атрыманыя веды па 
вывучаных тэмах раздзелаў

Выконваюць практычныя заданні
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Русский язык. 4 класс. 
Рабочая тетрадь
М. Б. Антипова, А. В. Верниковская, 
Е. С. Грабчикова, Е. А. Гулецкая

Беларуская мова. 4 клас. 
Рабочы сшытак
В. І. Свірыдзенка

Сшыткі змяшчаюць цікавыя і займальныя заданні, 
якія дадуць школьнікам магчымасць праверыць 
і замацаваць атрыманыя на ўроках веды.

Рэкамендавана 
Навукова-метадычнай установай 

«Нацыянальны інстытут адукацыі» 
Мiнiстэрства адукацыi 

Рэспублiкi Беларусь

Музыка. 4 клас. Рабочы сшытак
М. Б. Гарбунова

Сшытак адпавядае вучэбнай праграме і змяшчае заданні, 
якія дапамогуць развіць музычныя здольнасці дзяцей, 
а таксама дазволяць ім навучыцца самастойна ацэньваць 
сваю дзейнасць.
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Выяўленчае мастацтва. 4 клас. 
Альбом заданняў
Г. С. Трусава

Альбом змяшчае заданні развіваючага і на-
вучальнага характару, згрупаваныя па відах 
практычнай мастацка-творчай дзейнасці 
ў адпаведнасці з праграмай па выяўленчым 
мастацтве для 1–4 класаў. Дапаможнік будзе 
карысным для настаўнікаў пры падрыхтоўцы 
і арганізацыі ўрокаў, дазволіць ажыццявіць 
дыферэнцыраваны падыход да навучання.
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