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настаўнікам беларускай мовы і літаратуры, рускай мовы і
літаратуры для выкарыстання пры арганізацыі адукацыйнага
працэсу.
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літаратуры ДУА“Міёрская сярэдняя школа №3 імя Героя
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1.Інфармацыйны блок
Назва тэмы вопыту
Выкарыстанне

інтэрактыўных

метадаў

на

ўроках

беларускай мовы ў 5-7 класах пры вывучэнні раздзелаў
“Арфаграфія” і “Марфалогія” для павышэння ўнутранай
матывацыі навучэнцаў
Актуальнасць вопыту
Галоўнае ў сённяшнім навучанні – не толькі вучыць, але і
навучыць; не толькі даваць веды, але і развіваць асобу. Гэта
датычыць метадаў і адукацыйных тэхналогій. Ад маладога
чалавека, які ўступае ў жыццё, сёння патрабуецца ўменне
працаваць у групе і ў калектыве, адстойваць сваю думку,
згладжваць канфлікты, адчуваць адказнасць за работу, быць
мабільным, камунікабельным, гібкім у розных сітуацыях.
Валоданне гэтымі ўменнямі дапаможа выпускніку ўладкавацца
ў жыцці. Але вельмі важна разумець, што авалодаць названымі
кампетэнцыямі можна толькі шляхам дзейнасці навучэнцаў. Каб
навучыцца ўзаемадзейнічаць – трэба ўзаемадзейнічаць. Развіццё
ніколі не можа быць дасягнута шляхам прымусу, яно мае месца
толькі тады, калі чалавек сам цягнецца да ведаў, да творчасці [4,
с.3].
У

адукацыйным

працэсе

сапраўды

існуе

праблема

матывацыі да вучобы. Інтэрактыўныя метады, прыёмы і
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формы працы дапамагаюць вырашаць “адвечную” праблему па
фарміраванні ўнутранай матывацыі ў школьнікаў на ўроках
беларускай мовы. Без выкарыстання інтэрактыўных метадаў
работы зараз проста не абысціся, бо менавіта яны і
падтрымліваюць цікавасць сучасных падлеткаў да навучання.
Пры выкарыстанні гэтых метадаў адбываецца “інтэрактыўнае
педагагічнае ўзаемадзеянне, якое ўзмацняе мэтанакіраваную
дзейнасць педагога і вучняў паміж сабой з мэтай актывізацыі
пазнавальнай дзейнасці на розных этапах урока”. [5, c. 167]
Мэта вопыту: Развіццё ўнутранай матывацыі ў вучняў,
фарміраванне сістэмных ведаў праз адбор эфектыўных
метадаў інтэрактыўнага навучання і стварэнне сістэмы
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выкарыстання гэтых метадаў ў вучэбным працэсе.
Задачы

вопыту:

дыдактычныя

1)

распрацаваць

матэрыялы,

якія

і

сістэматызаваць

даюць

магчымасць

выкарыстоўваць інтэрактыўныя метады на ўроках мовы;
2) ахарактарызаваць сістэму інтэрактыўных метадаў і апісаць
некаторыя з іх;
3) вызначыць эфектыўнасць выкарыстання выбраных метадаў.
Прагназуемыя вынікі:
- сфарміраванасць мэтававанага імкнення вучняў да набыцця
новых ведаў;
- забеспячэнне высокага ўзроўню пазнавальнай дзейнасці
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вучня;
- павышэнне ўзроўню падрыхтоўкі вучняў да рознага віду
кантролю.
Працягласць творчай практыкі над вопытам склала чатыры
гады і ўключыла ў сябе наступныя этапы:
1. Аналіз

зместу

метадычнай

літаратуры

па

тэме,

абгрунтаванне мэт і задач, вызначэнне паслядоўнасці
дзеянняў;
2. Адбор інтэрактыўных метадаў, апрабіраванне сістэмы
працы;
3. Аналіз ведаў вучняў і вывады наконт фарміравання
ўнутранай матывацыі.
Апісанне тэхналогіі вопыту
Асноўнай мэтай інтэрактыўнай методыкі з’яўляецца
прывіццё навыкаў самастойнага пошуку адказаў і навучанне
праз узаемадзеянне. Пры гэтым асноўная ўвага павінна быць
зроблена на ўзаемадзеянне навучэнцаў адзін з адным. Вучні
пры такім падыходзе пачынаюць усведамляць патрэбу рашыць
моўныя задачы, выказаць свае меркаванні, зрабіць высновы.
Мэта настаўніка- стварыць умовы, пры якіх навучэнцы самі
будуць

здабываць

і

канструяваць

веды.

Улічваючы

дыферэнцыраваны падыход і індывідуальныя асаблівасці
навучэнцаў,

настаўнік

мае

права

выбраць

метадычныя
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прыёмы, якія будуць спрыяць падтрымцы матывацыі і
актыўнасці вучняў на працягу ўсяго перыяду навучання.
Матэрыял ўяўляе сабой разнастайныя заданні, якія
дазваляюць аналізаваць, супастаўляць, параўноўваць, рабіць
вывады па той ці іншай тэме, замацоўваць тэарэтычны
матэрыял шляхам шматразовага паўтарэння ў розных формах.
Умелая арганізацыя ўзаемадзеяння навучэнцаў на аснове
вучэбнага

матэрыялу

можа

стаць

моцным

фактарам

павышэння эфектыўнасці вучнёўскай дзейнасці ў цэлым.
Апісанне сутнасці вопыту
Навучанне

з выкарыстаннем інтэрактыўных метадаў

забяспечвае высокі ўзровень пазнавальнай дзейснасці вучняў,
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актывізуецца ўнутраная матывацыя. Пры выбары пэўнага
метаду

абавязкова

вызначаным

трэба

ўлічваць,

вучэбна-выхаваўчым

каб

ён

задачам,

адпавядаў
праграмным

патрабаванням да ведаў. Назва інтэрактыўных метадаў
паходзіць ад псіхалагічнага тэрміна “інтэракцыя”,
азначае “ўзаемадзеянне”. Інтэракцыянізм
сучаснай

педагогіцы,

амерыканскага

які

сацыёлага

базіруецца
і

псіхолага

што

– напрамак у
на

канцэпцыях

Дж.Г.Міда.

Сэнс

інтэрактыўнасці складаецца з абагульнення паняццяў “інтэр”
(паміж) і “актыўнасць” (узмоцненая дзейнасць). У гэтай сувязі
тэрмін “інтэрактыўнае ўзаемадзеянне” можна тлумачыць як
5

узмоцненую дзейнасць удзельнікаў па ўзаемадзеянні паміж
сабой, а тэрмін “інтэрактыўнае педагагічнае ўзаемадзеянне” –
як

узмоцненую

мэтанакіраваную

дзейнасць

педагога

і

навучэнцаў па арганізацыі ўзаемадзеяння паміж сабой умэтах
развіцця. [5, с.27]
Інтэрактыўныя метады - гэта сістэма правілаў арганізацыі
прадуктыўнага ўзаемадзеяння навучэнцаў паміж сабой і з
настаўнікам у форме навучальных, справавых, ролевых
гульняў, дыскусій і інш., пры якіх адбываецца засваенне
новага досведу і атрыманне новых ведаў. Інтэрактыўныя
метады дазваляюць вырашаць наступныя задачы:
- актыўна ўключаць кожнага навучэнца ў навучальнавыхаваўчы працэс;
- навучаць навыкам паспяховых зносін (умення слухаць і
чуць адзін аднаго, ладзіць дыялог, задаваць пытанні на
разуменне);
- выхоўваць лідарскія якасці;
- умела працаваць з камандай і ў камандзе;
- умець прымаць на сябе адказнасць за супольную і ўласную
дзейнасць для дасягнення выніку.
Згодна з пастаўленымі мэтамі і задачамі ўрока, узроставымі
індывідуальнымі
навучэнца

асаблівасцямі,

тэмпам

работы

выкарыстоўваю інтэрактыўныя

кожнага

метады.

Урок
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нельга пераўтвараць у гульню, таму на адным занятку
прымяняю 1-2 метады. Часта звяртаюся да апераджальных
заданняў. Выкарыстоўваю інтэрактыўныя метады яшчэ і для
таго, каб урокі былі максімальна цікавымі, займальнымі,
эфектыўнымі. Часта прымяняю ў сваёй практыцы наступныя
метады:
1.

Метад

“Карэктар”.

Фарміраванне

арфаграфічнай

пільнасці- адна з галоўных задач на ўроках беларускай мовы.
Уменне бачыць і знаходзіць свае і чужыя памылкі дазваляе ў
дальнейшым наогул пазбавіцца ад іх. Метад “Карэктар” дае
мажлівасць развіваць уважлівасць у працэсе пошуку памылак.
Для гэтага да ўрока падбіраю слоўнікавыя дыктоўкі, сказы,
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тэксты з загадзя запланаванымі памылкамі. Іх колькасць
называю вучням. Даю такія заданні як для індывідуальнай
працы, так і для працы ў групах, парах. Калі заданні
атрымліваюць групы, то спачатку кожны шукае памылкі,
потым калектыўна абмяркоўваюць у групе. Далей ідзе
праверка і абмеркаванне дапушчаных арфаграфічных або
граматычных памылак. (Дадатак 1)
2. Метад “Навучэнец- выкладчык”. Для таго каб зрабіць
урок

больш

эфектыўным,

лічу

мэтазгодным

даваць

апераджальныя заданні вучням. Можна перад урокам даць
магчымасць лепшым вучням распрацаваць пытанні і заданні, а
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на ўроку пабыць у якасці настаўніка. Лепш за ўсё прымяніць
гэты метад можна пры паўтарэнні і сістэматызацыі вывучанага
матэрыялу, але выкарыстоўваю яго і пры вывучэнні новага
матэрыялу, калі тэма нескладаная. Вучні з задавальненнем
працуюць з настаўнікам- вучнем, пры гэтым у іх развіваюцца
лідарскія

якасці,

уменне

трымацца

перад

аўдыторыяй,

аб’ектыўна ацэньваць сваю і чужую працу.
3. Метад “Праца ў групах”. Адзін з метадаў, які
карыстаецца поспехам у навучэнцаў і дазваляе навучыцца
навыкам паспяховых зносін: уменню ладзіць дыялогі, слухаць
і чуць адзін аднаго, прымаць на сябе адказнасць за дзейнасць
іншых для дасягнення максімальнай мэты.
Вучні з высокай матывацыяй да навучання маюць
магчымасць актыўна практыкавацца ў ведах, даносіць іх да
вучняў са слабейшай матывацыяй да навучання. Тыя ж у сваю
чаргу паказваюць свае веды перад аднакласнікамі, таму не так
баяцца выказаць няправільнае меркаванне. Настаўнік пры
гэтым павінен быць кантралёрам- рэгулятарам дзейнасці
вучняў, а таксама павінен даваць ацэнку іх дасягненняў.
Гэты метад прымяняю на розных этапах урока: для
праверкі дамашняга задання, пры вывучэнні новага матэрыялу,
пры замацаванні пройдзенага матэрыялу. У групах навучэнцы
вучацца працаваць у камандзе, задаваць правільна пытанні,
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складаць віктарыны, слоўнікавыя дыктоўкі, кластары, табліцы,
вучацца ствараць міні- праекты. У іх фарміруюцца навыкі
самастойнай

працы,

працы

з

падручнікам,

дадатковай

літаратурай, слоўнікамі, даведнікамі. Вучні на такіх уроках
адчуваюць сябе ўпэўнена, разняволена, у іх актывізуецца
мысленне, і яны атрымліваюць маральнае задавальненне ад
працы нягледзячы на тое, што адказваць па тэме ўрока трэба
абавязкова і выбар для прэзентацыі працы можа выпасць на
любога.
4. Метад “Адгадай”. З мэтай праверкі ўзроўню засваення
ведаў, развіцця звязнага і лагічнага мыслення, засваення
тэрміналогіі выкарыстоўваю дадзены метад. Аптымальна
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прымяняю яго пры вывучэнні граматычных катэгорый розных
часцін мовы. Навучэнцы вучацца правільна фармуляваць
пытанні і хутка знаходзіць адказ пры ўмове, што яны добра
валодаюць пройдзеным матэрыялам. Возьмем, напрыклад,
тэму “Лічэбнік”. Пасля вывучэння тэмы вучні атрымліваюць
карткі з надпісамі: “Колькасныя лічэбнікі”, “Парадкавыя
лічэбнікі”, “Зборныя лічэбнікі” і заданне: на працягу 5 хвілін
скласці 5 пытанняў, якія дазволяць вызначыць свой тэрмін і
якія павінны адносіцца да “разраду закрытых” (адказ можа
быць толькі “так” ці “не”). Чым часцей выкарыстоўваю
дадзены метад, тым лягчэй вучні знаходзяць адказы.
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5. Метад “Трымайся да перамогі”. Праца арганізуецца
наступным

чынам:

усім

вучням

па

чарзе

задаюцца

нескладаныя пытанні, на якія яны павінны даць хуткі адказ.
Тыя вучні, якія не змаглі даць правільны адказ, выбываюць з
гульні. Перамагае той вучань, які змог адказаць на ўсе
пытанні. Пры выкарыстанні гэтага метаду правяраюцца
тэарэтычныя веды. Яго можна прымяняць падчас праверкі
дамашніх заданняў і ў час засваення новага матэрыялу.
Эфектыўна праводжу і групавую форму работы, калі адна
група задае другой пытанні.
6. Метад “Асацыятыўны рад”. Навучэнцы па асацыяцыях
ці па асацыятыўных радах павінны пазнаць загаданае паняцце.
Напрыклад, на ўроку па тэме “Разрады прыметнікаў” (6 клас),
арганізацыйна-матывацыйны этап.
Асацыяцыі: утвараюць формы ступеняў параўнання,
абазначаюць якасці жывых істот, прадметаў, з’яў; адносяцца
да матэрыялу ці рэчыва, месца знаходжання, часу існавання;
прыналежаць жывой істоце ці асобе. Да якога разраду
адносяцца дадзеныя прыметнікі?
Асацыяцыі да паняцця

“Правапіс назоўнікаў трэцяга

скланення ў адзіночным ліку”: з асновай на мяккі зычны, на
губны зычны, на ж,ч,ш, на р. Якія канчаткі характэрны для
такіх назоўнікаў? (этап замацавання ведаў).
10

7. Метад “Запоўні табліцу”. Каб прасачыць вынікі працы
навучэнцаў за год, у пачатку навучальнага года імі заводзіцца
асобны сшытак. У гэтым сшытку будуць адсочвацца памылкі
пасля правядзення кантрольных работ. Правілы, па якіх вучні
дапусцяць

памылкі,

будуць

яшчэ

раз

зададзены

для

паўтарэння, а потым будзе праведзена карэкцыйная работа.
Такім чынам, да канца навучальнага года будзе зразумела,
якія арфаграфічныя навыкі выпрацаваны добра, а якія
патрабуюць дальнейшай дапрацоўкі. ( Дадатак 2)
8. “Ведаю – хачу даведацца - даведаўся”. Вучні пры
запаўненні табліцы вучацца параўноўваць, сістэматызавць,
вылучаць

11

галоўнае

і

другараднае.

Напрыклад,

перад

вывучэннем тэмы “Правапіс у,ў ” у 5 класе на этапе выкліку,
улічваючы набытыя веды ў пачатковых класах, раблю
наступны запіс у выглядзе табліцы:

11

Ведаю

Хачу даведацца

Правапіс у,ў пасля Правапіс
галосных

у,ў

Даведаўся
пасля

у галосных у запазычаных

спрадвечна

словах

беларускіх словах
Правапіс у,ў пасля Правапіс у,ў пасля злучка
зычных

і

знакаў ў словах, пасля двукосся,

прыпынку

калі

ім

папярэднічае

галосны
Правапіс

у,ў

у Правапіс у, ў, калі на яго

пачатку

ўласных падае націск

назваў
Такім чынам, калонка “Хачу даведацца” стане на гэтым
уроку месцам для фармулёўкі мэты заняткаў.
9. Метад “Альтэрнатыўны тэст”. Адносіцца да прыёмаў
этапу выкліку. Класу прапаную па яшчэ не вывучанай тэме
паслухаць або прагледзіць ланцужок правільных і памылковых
сцверджанняў. Іх задача – выбраць тыя, якія, па-іхняму,
з’яўляюцца правільнымі і даказаць гэта. Дадзены прыём мае
характар займальнасці і выклікае непадробную цікавасць у
навучэнцаў.(Дадатак 3).
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10. Віктарына. Пры распрацоўцы віктарын вучні маюць
мажлівасць паўтарыць вялікі аб’ём матэрыялу, развіваць
кемлівасць, вынаходніцтва, уменне рознабакова падыходзіць
да філасофскіх з’яў, пашыраць свой кругагляд. Згаджуся, што
віктарыны

найбольш

эфектыўныя

арфаграфічна-фанетычна-лексічных

пры

правядзенні

размінак,

якія

можна

ўключаць на розных этапах урока. (Дадатак 3)
1.Запішыце слова, якое вымаўляецца: [дрост]
2.Ад назоўніка Чыкага ўтварыце пры дапамозе суфікса –скпрыметнік і запішыце яго
3. Посная ежа, бясхлебіца, голад - [н’ішчым’іца]
4. Адносны прыметнік, утвораны ад слова завод - [завацк’і]
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5. Месяц у апошняй квадры - [в’этах].
11.

Мадэляванне.

Вучням

самастойна

прапаную

распрацаваць арфаграфічныя хвілінкі па зададзеных тэмах,
пры гэтым сама выконваю толькі ролю кансультанта. Пасля
разам

абмяркоўваем

вучнёўскія

мадэлі

арфаграфічных

хвілінак. Для мадэлявання выкарыстоўваем метады: “Працягні
ланцужок”, “Завяршы выказванне”, “Рашы словаўтваральны
прыклад”, “”, “Знайдзі адзін лішні прыклад у радку”. (Дадатак
4)
12. “Лаві памылку”. Выкарыстоўваю на этапе замацавання
або пры праверцы дамашняга задання ў форме лічбавага
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дыктанта з мэтай эканоміі часу. У словах спецыяльна
дапускаю памылкі, а вучні запісваюць нумары слоў з
памылкамі.
13. ”Знайдзі пару”. Для вучняў на картках або на дошцы
запісваю словы з арфаграмамі. Яны павінны дапісаць словы на
гэта правіла і растлумачыць правапіс. Напрыклад, б’е- …,
фламастар-…, Пітэр- … .
14. Эстафета “Хто больш?”. Прапаную прыдумаць як мага
больш прыкладаў на пэўнае правіла. Напрыклад, хто больш
прыдумае прыналежных прыметнікаў з суфіксам – ін,-ын.
Выніковасць і эфектыўнасць заключаецца ў тым, што
метады працы, якія прапануюцца на ўроку, даюць магчымасць
вучням атрымліваць веды не ў гатовым выглядзе, а ў працэсе
ўдумлівай і мэтанакіраванай працы , падчас самастойных
пошукаў. Гэта спрыяе больш дасканаламу засваенню ведаў на
практыцы, павышэнню цікавасці да прадмета. Фарміраванне
моўнай кампетэнцыі адбываецца праз актывізацыю дзейнасці,
накіраваную на ўсведамленне законаў пісьма. У час сумеснай
працы, суразмоўніцтва і назірання за моўнымі з’явамі ўзнікае
ўнутраная матывацыя ў вучняў, таму яны лягчэй засвойваюць
вучэбны матэрыял. Станоўчымі вынікамі сваёй дзейнасці лічу
і наступныя:
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- штогод вучні ўдзельнічаюць у рэспубліканскім конкурсе
“Буслік” і становяцца пераможцамі ( 2015 год - прыз 3-яй
ступені заваявалі вучаніца 5 класа і вучаніца 7 класа);
- вучні ўдзельнічаюць у разнастайных конурсах па беларускай
мове і літаратуры ( 2015 год- у раённым конкурсе “Журавельсімвал Міёрскага краю” вучаніцы 6 класа занялі 1-ае і 2-ое
месцы, 2016год - 2 вучаніцы 7 класа занялі 2-ое месца ў
конкурсе “Выратавальнікі вачыма дзяцей”);
- вучні з задавальненнем займаюцца пазакласнай дзейнасцю па
прадмеце,

прымаюць

удзел

у

навукова-

практычных

канферэнцыях, з’яўляюцца ўдзельнікамі інавацыйнага праекта
“Звычаі і абрады беларусаў”;
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-

паступова

павышаецца

арфаграфічная

пісьменнасць

навучэнцаў 5-7 класаў. Вучням была прапанавана анкета, дзе
трэба было даць адказы на наступныя пытанні:
Ці трэба на занятках беларускай мовы выкарыстоўваць
інтэрактыўныя метады?
А) так- 92%вучняў;
Б) не- 8 %вучняў.
Якая карысць ад выкарыстання інтэрактыўных метадаў на
ўроках беларускай мовы?
А) урокі становяцца больш цікавымі, займальнымі (72%);
Б) матэрыял лепш запамінаецца (47%);
15

В) у кожнага ёсць магчымасць праявіць сябе, свае творчыя
здольнасці, выказаць сваю думку і даказаць яе (75%);
Г) настаўнікі і навучэнцы становяцца адзіным цэлым (65%);
Д) нічога не дае (0%).
Якія інтэрактыўныя метады вам падабаюцца больш за ўсё?
“Навучэнец- выкладчык” (75%); “Праца ў групах” (86%);
“Альтэрнатыўны

тэст”

(79%);

“Віктарына”

(74%);

“Мадэляванне” (61%); “Запоўні табліцу” (45%); “Эстафета”
(60%); “Карэктар” (45%).
Такім чынам, можна зрабіць выснову, што вучні
пазітыўна ставяцца да выкарыстання інтэрактыўных метадаў
на ўроках беларускай мовы, лічаць такія заняткі больш
сучаснымі і эфектыўнымі.
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Заключэнне
Дзякуючы выкарыстанню ў практыцы дадзенага вопыту, у
навучэнцаў паступова фарміруецца ўстойлівая ўнутраная
матывацыя. Бясспрэчна тое, што вучні свядома стараюцца
пашырыць і паглыбіць свае веды, кругагляд і інтэлектуальныя
здольнасці. У іх фарміруюцца асноўныя камунікатыўныя
ўменні і навыкі, развіваюцца творчыя здольнасці. Вучні
авалодваюць

ўменнямі

самастойнай

працы,

асэнсавана

знаходзяць выйсце з розных сітуацый.
Інтэрактыўныя

метады

навучання

народжаны

патрабаваннямі часу і з’яўляюцца дзейсным педагагічным
сродкам,
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а

педагогі

маюць

вялікія

магчымасці

для

самарэалізацыі і ўстоўлівай падтрымкі цікавасці да іх
прадмета. Лічу, што ў далейшым неабходна працягваць
рэалізацыю дадзенага вопыту, імкнуцца да сістэматызацыі
практычнага

матэрыялу,

дзяліцца

вопытам

з

калегамі,

выкарыстоўваць інтэрактыўныя метады і на ўроках беларускай
літаратуры.
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Дадатак 1
Дыдактычны матэрыял. Карэктар
Адрэдагуйце сказы ў адпаведнасці з правіламі арфаграфіі:
1. Трыо баяністаў з Беларусі сталі лаўрэатамі музычнага
конкурсу ў Ватэрлоо.
2. Шумная кампанія юнакоў і дзяўчат накіравалася на радэо.
3. Іван скончыў хімічны факультэт Беларускага дзяржаўнага
універсітэта.
4. Цішыня трывала, можа, хвіліну, але была яна такой
кантрастнай, што здавалася чужой, незразумелай.
5. Усе даныя аб аб’ёме вытворчасці мінеральных угнаенняў
дадзены ў пераліку на стопрацэнтную колькасць у іх
пажыўных элементаў.
6. На рынку тавараў і паслуг горада Токіо існуе жорсткая
канкурэнцыя, тут ёсць свае лідэры і свае аўтсайдэры.
7. Мужчына дастаў хусцінку, працёр пенсне, паправіў на шыі
белае новае кашне і пакрочыў далей па вуліцы Фрунзе.
8. Калі да дзесяці дабавіць восям, атрымаецца васемнаццаць.
Выпішыце нумары сказаў з граматычнымі памылкамі ва
ўжыванні дзеепрыметнікаў.
1. Ён быў дагледжаны, падпраўлены і нядаўна пабелены, гэты
журботны напамінак вайны. 2. Невялікая магілка з завялай
травою і высахлымі немудрагелістымі вянкамі старанна
20

падраўняна; пагабляваныя штыкеціны агароджы афарбаваны
зялёнай фарбай ― як і належыць вайскоўцам.
3. Прылажыўся дзед Талаш ― і гулкі стрэл здрыгануў лясную
глухмень, і трыумфуючы воўк таксама падскочыў угору і
асунуўся, як мяшок. 4. У бары густым настоен пах смалісты.
Падаслан пад ногі хвоям мох пушысты.
5.

Кветцы

засохшай

зноў

не

цвісці.

6.

Пачуў

плач

прачнуўшыхся і прагаладаўшыхся дзяцей, потым убачыў
цётку, вяртаючуюся

з лесу. 7.Сярод папераў пастарэлых,

сярод запыленых лістоў радкі даўно забытых вершаў
неспадзявана я знайшоў. 8.Апусцеўшае поле захмурнела
высахшым быльнікам.
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Адказы: 3, 4, 5, 6, 8.
Выпішыце нумары сказаў з памылкамі ва ўжыванні ці
ўтварэнні дзеепрыслоўяў.
1.Прыбегшы

ў

спякотны

дзень

да

ракі,

нельга

разгарачанаму адразу кідацца ў ваду. 2.Не чытаўшы кніг, не
вучыўшы ўрокаў, не спадзявайся на поспехі ў навуцы.
3.Слухаючы выступленне спявачкі, у людзей на сэрцы
станавілася лягчэй. 4.Было так ціха, што чуваць было, як
недзе, зашыўшыся ў траву, цвірчэў конік. 5.Ад’язджаючы ў
горад і надоўга развітваючыся з роднымі мясцінамі, у мяне
моцна заные ў сэрцы, балюча зашчыміць у грудзях.
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6.Развітваючыся з гаспадаром, госці адразу паехалі ў горад.
7.Было чуваць, як плешча, гуляючы ў вадзе, рыба, як злосна
гудуць, пралятаючы блізка каля агню, чорныя рагатыя жукі.
8.Паціху дагараўшы, дровы зрэдку ўспыхвалі дымком.
Адказы: 3, 5, 6, 8.
Выпішыце нумары сказаў з граматычнымі памылкамі ва
ўжыванні займеннікаў.
1. Чужое возьмеш ― сабе на карысць не пойдзе... 2.Я цябе
такое раскажу, што ў цябе адпадзе ахвота пярэчыць. 3.Не стаў
сабе дачасна помнік і ў бяссмерце не спяшы, лаві не ўласнай
славы промні, а сонца кожнае душы. 4.Каля самога плоту раслі
крапіва і чыстацел. 5.
7.Прыдбаў
сябе ў ”Букінісце” рэдкую кнігу. 8.Ніхто не зробіць горш табе,
чым сам сабе.
Адказы: 2, 4, 5, 6, 7
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Дадатак 2
Альтэрнатыўны тэст па тэме “Дзеепрыслоўе”


1.Адносіцца да самастойных часцін мовы? (Не, …)



2.Дзеерыслоўі не спрагаюцца і не скланяюцца? (Так, …)



3.У сказе заўсёды выконвае ролю выказніка? (Не, …)



4.Могуць быць зваротныя. (Так, …)



5.Дзеепрыслоўі незакончанага трывання ўтвараюцца ад

неазначальнай формы дзеяслова? (Не, …)


6.Бываюць закончанага і незакончанага трывання. (Так,

…)


7.Маюць нулявыя канчаткі. (Не, …)



8.Абазначаюць дадатковае дзеянне і паясняюць дзеяслоў-



выказнік. (Так, ..)



9. Дзепрыслоўі незакончанага трывання абазначаюць
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дзеянне, якое адбылося раней за асноўнае дзеянне, выражанае
дзеясловам- выказнікам.


(Не,…)



10.Дзепрыслоўі закончанага трывання ўтвараюцца ад

асноў неазначальнай формы дзеяслова. (Так, …)
Альтэрнатыўны тэст па тэме “Назоўнік”
1. Назоўнік – гэта самастойная часціна мовы? (Так,…)
2. Назоўнік адказвае напытанні хто? што? і абазначае
дзеянне.(Не,…)
23

3. Пачатковая форма назоўніка – Н.скл., мн.лік.(Не,…)
4. Назоўнікі

выконваюць

ролю

любога

члена

сказа.(Так,…)
5. Уласныя назоўнікі пішуцца з малой літары.(Не,…)
6. Вожык, валет, кароль – адушаўлёныя назоўнікі. (Так,…)
7. Васілёк, карта, магазін – адушаўлёныя назоўнікі.
(Не,…)
8. Абстрактныя назоўнікі не спалучаюцца з лічэбнікамі 23. (Так,…)
9. Рэчыўныя назоўнікі абазначаюць рэчывы, якія можна
вымяраць,але нельга лічыць. (Так,…)
10. Назоўнік сабака – ж.р., а гусь – м.р.. (Не,…)

24

знака

і

і

Дыктант
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№1

Пераказ

№1

Дыктант

№2

Пераказ

№2

Дыктант

№3

25

г.д.

Ужыванне вялікай літары і

Правапіс слоў разам, асобна,
праз злучок

Правапіс
падоўжаных
падвоеных зычных

Правапіс зычных д-дз, т-ц

Правапіс мяккага
апострафа

Правапіс звонкіх і глухіх,
шыпячых і свісцячых

Правапіс прыставак

Правапіс у, ў

Правапіс галосных е, ё, я

Правапіс галосных а, о, э

Дадатак 3

Табліца

Дадатак 4
Мадэляванне
Тэма “Правапіс літар у і ў ”
Завяршыце выказванні:
1.У пачатку ўласных назваў пішацца…
2.Пад націскам пішацца…
3.На канцы запазычаных слоў пішацца…
4.У запазычаных словах, якія заканчваюцца на -ум, -ус, і
вытворных ад іх пішацца…
5.Літара ў нескладовае пішацца пасля злучка ці двукосся, калі
папярэдняе слова заканчваецца на…
6. Пры чаргаванні [л] з [в] пішацца…
“Працягні ланцужок”
“Правапіс о,э,а”
Токіа, партфоліа, камп’ютар, прынтар...
“Правапіс прыстаўных і ўстаўных зычных”
Вугаль, Осла, Лявон, наогул, гэтаксама…
“Правапіс ы,й,і пасля прыставак”
Адыход, дэынфекцыя, зайсці, дзяржінспекцыя…
“Правапіс падвоеных і падоўжаных зычных”
Аўдоцця, збожжа, вяселле, туманны, ванна…
“Правапіс мяккага знака і апострафа”
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Цьма, бар’ер, вішанька, агеньчык, трох’ярусны…
Віктарына “Правапіс е,ё,я”
1.Зняволены, астрожнік- вязень.
2. Ветраны млын- вятрак.
3. Сорт садавінавай пасцілы- зефір.
4. Галаўны ўбор з палямі і высокім верхам- капялюш.
5. Дазволены законам- легальны.
6. Няўмелы, нязграбны чалавек- недарэка.
7. Печыва на мёдзе- пернік.
8.Жылыя ці гаспадарчыя пабудовы разам з садам, агародамсядзіба.
9. Медыцынскі работнік, які мае сярэднюю спецыяльную
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адукацыю- фельчар.
10. Будыніна з печкай для прасушвання снапоў перад
малацьбой- ёўня.
Віктарына “Правапіс у,ў”
1.Насякомае чырвонага ў чорную крапінку колерубагоўка.
2.Другі дзень тыдня- аўторак.
3.Паўднёвая расліна, з якой вырабляюць баваўнянае
валакно і пражу- бавоўна.
4.Невялікая пакаёвая печка- грубка.
5.Назва шклозавода- гута.
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6.Труна, дамавіна- дамоўка.
7.Стан разважання, паглыблення ў свае думкі- одум.
8.Прыстасаванне для ручнога прадзення кудзелікалаўрот.
9.Рабочы, які будуе што- небудзь з каменю або цэглымуляр.
10.Вельмі рэдкі, адзіны ў сваім родзе- унікум.
Тэма “Правапіс галосных о, э, а ў складаных словах ”
Утварыце правільна складаныя словы:
добры + душа = прыметнік
добры + сумленне = прыметнік
востры + ліст = прыметнік
востры + вугал = прыметнік
сто+ год = назоўнік
сто+ год = прыметнік
сто+ паверх = прыметнік
цёмны+ зялёны = прыметнік
вагоны + будаваць = назоўнік
сельскі + гаспадарчы = прыметнік
шмат+ бок = прыметнік
чырвоны+ шчокі = прыметнік
чысты+ поле = назоўнік
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“Лаві памылку”
(“Правапіс о,э,а”)
Брызент, карате, інжынер, экватэр, царымонія, жатон,
ветэран, маянэз, экземпляр, менеджэр, Пітэр, Юпітар,
Шэкспір, Токіо, глатаць, арандатар, сардэчны, чорствы, водар,
Чачэрск.
Адказы: 2, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 15, 18.
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Дадатак 5
Фрагменты ўрокаў
Тэма: Прыметнік як часціна мовы
Мэта: стварыць умовы для знаёмства з прыметнікам як з
часцінай мовы;

пашырыць

уяўленне

пра

семантыку

прыметнікаў і ролю іх у мове; выпрацоўваць уменне вылучаць
прыметнікі ў тэкстах і сказах; спрыяць выпрацоўцы навыкаў
ужываць прыметнікі ў вусным і пісьмовым маўленні; спрыяць
выхаванню любові да роднага краю.
Тып урока: вывучэнне новага матэрыялу
Трэніровачна-карэкцыйныэтап
1.Паэтычны тэкст з “белымі плямамі”
Аднавіць паэтычныя радкі вершаў, ужываючы прыметнікі
ў патрэбным родзе, ліку і склоне (у парах).
На карце ……. свету

Каб любіць

Яна- як ……… лісток,

Беларусь нашу ……..,

Сасмяглая песня лета,

Трэба ў ……… краях пабываць.

………. вады глыток,

Разумею цяпер, чаму з выраю

Адвечная калыханка,

Жураўлі на Палессе ляцяць.

Душы …….. куток.

Што ім тыя пагоды ………!

В.Вітка “Беларусь”

Што ім ………. ………. рай

Словы для даведак: зялёны, Калі клічуць іх далі ………..
жывы, запаветны, вялікі.

І азёрны ……… край!
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А.Ставер
“Жураўлі на Палессе ляцяць”
Словы для даведак:
розны,мілы, пышны, паўднёвы,
платанавы, рабінавы, сасновы.
Я …….. хлапчуком палюбіў

Беларусь-

твае пушчы і нівы,

Мая ……… казка,

І …….. рэкі, і мора ………

Поціск ……… матуліных рук.

лугоў.

Беларусь-

Ты мяне гадавала, як маці, і

Мая першая краска

рос я …….,

……… мая Беларусь.

Не зазнаўшы галечы, з
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Валянцін Лукша “Дарагая мая

атрадам ……. сяброў.
П.Панчанка

Беларусь”
Словы для даведак: любы,

“Радзіме”

дарагі, мілы.

Словы для даведак: блакітны,
малы, зялёны,вясёлы,
шчаслівы.
Кантрольна-карэкцыйны этап
1.Гульня “Чацвёрты лішні”:
А)сіні, зялёны, бярозавы, сіні;
Б)бабулін, татаў, цётчын, ясны;
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В)зімовы, учарашні, смачны.
Г)шыпкі, смелы, яркія.
Д)сінь, чырвоны, блакітны.
2.Знайсці адпаведнасць:
Нізкі

смак

Ружовы

памер

Злосны

колер

Кіслы

якасць чалавека

Бярозавы

рэчыва

Аўсяны

месца

Круглы

тэмпература

Сцюдзёны

форма

Падагульняльна-рэфлексійны этап.
”Рэстаўрацыя тэксту”
Прыметнік- гэта ……….. часціна мовы, якая абазначае
………. ………. і адказвае на пытанні…………………
Прыметнікі змяняюцца па ……. і ……….., а ў адзіночны
ліку – і па……………
Прыметнікі ў сказе паясняюць ……… ………., г.зн.
прыметнікі дапасуюцца ў……….., ………… і …………. Да
назоўнікаў. Пачатковая форма прыметніка……………………….
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У сказе прыметнікі з’яўляюцца ……………… або
………………..
Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага
па тэме “Лічэбнік”
(6 клас)
Мэта: спрыяць паглыбленню і сістэматызацыі ведаў
навучэнцаў пра лічэбнік як самастойную часціну
мовы;удасканальваць уменне адрозніваць разрады
лічэбнікаў паводле значэння і структуры, выяўляць іх
сэнсавую, граматычную і сінтаксічную ролю ў
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тэксце;стварыць умовы для развіцця аналітычных
здольнасцей вучняў, творчага мыслення, звязнага
маўлення навучэнца; садзейнічаць выхаванню цікавасці
да духоўнай спадчыны беларусаў.
Альтэрнатыўны тэст “Лічэбнік”
1. Паводле структуры лічэбнікі бываюць простыя,
складаныя, састаўныя . (Так)
2. Пяты, сямідзясяты, другі адносяцца да зборных
лічэбнікаў. (Не)
3. Лічэбнік паўтара ўжываецца з назоўнікамі
мужчынскага і ніякага роду, лічэбнік паўтары – з
назоўнікамі жаночага роду. (Так)
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4. Зборныя лічэбнікі ўжываюцца з назвамі асоб
мужчынскага полу, з назвамі маладых істот. (Так)
5. Лічэбнікі сорак, сто пры скланенні маюць адну
форму. (Не)
6. Парадкавыя лічэбнікі дапасуюцца да назоўнікаў у
родзе, ліку і склоне. (Так)
7. Пры скланенні дробавых лічэбнікаў змяняецца адна
частка. (Не)
8. У лічэбніках ад адзінаццаці да дваццаці і ў лічэбніку
трыццаць у сярэдзіне пішуцца дзве літары ц. (Так)
9. Складаныя лічэбнікі пяцьдзясят, шэсцьдзясят
пішуцца з мяккім знакам. (Так)
10.

У лічэбніках шэсць, сем, восем у творным

склоне апошні зычны асновы не падаўжаецца. (Так)
“Лаві памылку”. Адзначце нумары слоў з памылкамі.
Колькасць памылак- 6.
Пятнацацю вучнямі, абедзве нагі, дванаццаць месяцаў,
сямью сшыткамі, 2-3 вучаніцы, семідзясяты кіламетр,
дзевяцсот кніг, шасцью творамі, двухтысячны год, сорак
пяць наведвальнікаў, шасцідзесяты дом, 2- мільённы
жыхар, дзевяцьсот чалавек.
Адказы: 1, 4, 6, 7, 8,11.
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“Мудрае слова народнае”
У прыказках сцерліся некаторыя словы, трэба іх узнавіць,
назваць разрад і сінтаксічную ролю ўстаўленага лічэбніка .
1. …… аднаго не чакаюць.
2. ….. разоў адмер, …….. раз адрэж.
3. На …. мужыка злыдняў талака.
4. Сквапны ….. разы плоціць, а дурны ….. разы
ходзіць.
5. Усяе талакі- свае ….. рукі.
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6. Як пойдзеш нацянькі, то праходзіш …. дзянькі.
7. Не мей …… рублёў, а мей …… сяброў.

Словы для даведкі: сто, тры, сямёра, дзве, сем, адзін, два,
адзін.
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