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Урок 52. Гукі і літары беларускай мовы

(Урок 1 па тэме «Фанетыка і арфаэпія. Графіка і арфаграфія»)

Мэта: даць вучням блок тэарэтычных ведаў па тэме «Фанетыка» (паняцце пра гукі і літары, алфавіт  
і яго прызначэнне, асаблівасці складу галосных і зычных), паказаць, як робіцца фанетычны разбор і запіс 
у транскрыпцыі; развіваць разумовыя здольнасці лагічнага мыслення, супастаўлення і аналізу; выхоўваць 
пачуццё адказнасці за навакольны свет.

Ход урока

1. Арганізацыйны момант

2. Вывучэнне новай тэмы

Вывучэнне тэмы вядзецца праз гутарку і запаўненне карткі.
— Слова «фанетыка» сугучна слову «фон», «фона» — у перакладзе «гук». Ці можаце вы пат-

лумачыць, што такое гук?
— Як вы думаеце, што будзе вывучаць фанетыка як навука?
— Слова «арфаэпія» складаецца з дзвюх частак: «арфа» (правільна) і «эпас» (гаварыць). Як 

вы думаеце, што гэта за навука?
— Прачытайце азначэнне слова «алфавіт». Як вы думаеце, для чаго размяшчаць літары  

ў пэўным парадку?
— А што такое літара?
— Ці падобныя алфавіты розных моў — рускай, англійскай? Чым?
— Як вы думаеце, чаго больш: літар або гукаў і чаму?
— Параўнаем два словы: «лавіць» і «лье». Ці аднолькавымі будуць першыя літары і першыя гукі?
— Вы ўжо ведаеце з пачатковай школы, на якія дзве групы падзяляюцца ўсе гукі?
— Па якіх прыметах адбываецца гэты падзел?
— Чаму галосныя гукі менавіта так называюцца? (Утвараюцца толькі з дапамогай голасу.)
Пры тлумачэнні асаблівасцей галосных гукаў, асабліва йотаваных, абавязкова даць вучням 

магчымасць іх вымаўляць, цягнуць.
— У пачатку навучальнага года мы з вамі гаварылі пра мілагучнасць беларускай мовы. Ці 

памятаеце вы, што маецца на ўвазе пад гэтым азначэннем?
— А дзякуючы чаму беларуская мова прыгожа гучыць, з’яўляецца пявучай?
— Ці памятаеце вы пра такую з’яву, як поўнагалоссе? Што гэта такое?
— Паспрабуйце, зыходзячы з гэтых ведаў, растлумачыць, чаму пасля галоснага ў гуку [а] 

з’яўляецца [й], напрыклад, у слове «прыгожая»?
— Колькі зычных гукаў у рускай мове?
— Чаму ў беларускай мове іх менш?
— Успомніце, якія віды зычных гукаў вы ўжо ведаеце?
— Мы з вамі гаварылі, што многія словы ў беларускай мове гаваркія. Падумайце, якія гукі 

маглі назваць свісцячымі, а якія шыпячымі? (Абавязкова іх вымаўленне.)
— А таксама ёсць адзін гук, які называецца дрыжачым. Хто здагадаецца, які?
— Яшчэ ёсць такая асаблівасць у мове: здаецца, падобныя гукі, а толькі адзін галосны,  

а другі зычны. Успомніце пра поўнагалоссе і правілы правапісу і паспрабуйце здагадацца, чаму 
галосны [у] мог ператварыцца ў зычны [ў]?

— Усмомніце, чаму ж гукаў больш, чым літар?
— Як называецца галосны, на які падае націск? Здагадайцеся, як называюцца астатнія?
— Ці складаны матэрыял мы з вамі запісалі?
— Што падалося найбольш цікавым? Запомнілася?
— Пры вывучэнні замежнай мовы вы сустракаецеся з транскрыпцыяй. Для чаго словы 

запісваюцца ў транскрыпцыю?
— Вымавіце слова «дождж». Ці супадае вымаўленне і напісанне? 
— Вымавіце павольна словы «жыццё» і «яна». У чым адрозненні з напісаннем?
Для таго каб ведаць навуку фанетыку, нам неабходна яшчэ навучыцца рабіць фанетычны раз-

бор (у картку запісваецца адно слова-прыклад). Возьмем для аналізу слова «пясчаны». 
Запоўненая картка:

Фанетыка і арфаэпія
Фанетыка — гэта раздзел навукі аб мове, у якім вывучаюцца гукі мовы.
Арфаэпія — гэта раздзел навукі аб мове, у якім вывучаюцца правілы вымаўлення гукаў і іх 

спалучэнняў.
Алфавіт — усе літары адной мовы, якія размешчаны ў пэўным парадку.
У беларускай мове 32 літары і 49 гукаў. Усе літары падзяляюцца на галосныя і зычныя. Для 

абазначэння гукаў выкарыстоўваюцца дужкі [ ]. 
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Прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне ўрокаў 
беларускай мовы ў 5 класе (II паўгоддзе)

№  № старонкіТэма Датаурока ў дапаможніку
Фанетыка і арфаэпія. Графіка і арфаграфія 

(28 гадзін, з іх 4 гадзіны — на пісьмовыя работы)
2 тыдзень52 Гукі і літары беларускай мовы 13 чвэрць
2 тыдзень53 Літара як знак гука. Алфавіт 33 чвэрць
3 тыдзень54 Літара як знак гука. Алфавіт 53 чвэрць
3 тыдзень55 Прызначэнне літар е, ё, ю, я, і 73 чвэрць
3 тыдзень56 Склад. Націск 83 чвэрць
4 тыдзень57 Правілы пераносу слоў 103 чвэрць
4 тыдзень58 Кантрольны падрабязны пераказ мастацкага тэксту 113 чвэрць
4 тыдзень59 Кантрольны падрабязны пераказ мастацкага тэксту 113 чвэрць
5 тыдзень60 Галосныя гукі. Вымаўленне і правапіс галосных о, э, а 123 чвэрць
5 тыдзень61 Вымаўленне і правапіс галосных о, э, а 133 чвэрць
5 тыдзень62 Вымаўленне і правапіс галосных е, ё, я 143 чвэрць
6 тыдзень63 Вымаўленне і правапіс галосных е, ё, я 153 чвэрць

Вымаўленне і правапіс спалучэнняў іё (ыё), ія (ыя), іе (ые)  6 тыдзень64 17у запазычаных словах 3 чвэрць
Зычныя гукі. Звонкія, санорныя і глухія, свісцячыя і шыпячыя 6 тыдзень65 18зычныя 3 чвэрць

7 тыдзень66 Зычныя гукі, іх вымаўленне і правапіс 193 чвэрць
7 тыдзень67 Цвёрдыя і мяккія зычныя, іх вымаўленне і правапіс 213 чвэрць
7 тыдзень68 Зацвярдзелыя зычныя, іх вымаўленне і правапіс 233 чвэрць
8 тыдзень69 Праверачны дыктант па тэме “Правапіс галосных і зычных” 233 чвэрць
8 тыдзень70 Мяккі знак і апостраф 243 чвэрць
8 тыдзень71 Правапіс мяккага знака і апострафа 263 чвэрць
9 тыдзень72 Зычныя [д] — [дз’], [т] — [ц’], іх вымаўленне і правапіс 273 чвэрць
9 тыдзень73 Правапіс у, ў 293 чвэрць
9 тыдзень74 Правапіс у, ў 313 чвэрць
10 тыдзень75 Падаўжэнне і падваенне зычных на пісьме 333 чвэрць
10 тыдзень76 Прыстаўныя зычныя і галосныя гукі, іх правапіс 363 чвэрць
10 тыдзень77 Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага па раздзеле 383 чвэрць

Кантрольны дыктант па тэме «Фанетыка і арфаэпія. Графіка  11 тыдзень78 40і арфаграфія» 3 чвэрць
11 тыдзень79 Аналіз кантрольнага дыктанта. Урок карэкцыі ведаў 413 чвэрць

Купить в Беларуси: http://belveter.by

Купить в Беларуси: http://belveter.by



№  № старонкіТэма Датаурока ў дапаможніку

Лексіка. Фразеалогія
(20 гадзін, з іх 3 гадзіны — на пісьмовыя работы)

Словы як назвы рэчаў, з’яў, паняццяў. Лексічнае значэнне 11 тыдзень80 42слова 3 чвэрць
Словы як назвы рэчаў, з’яў, паняццяў. Лексічнае значэнне 1 тыдзень81 45слова 4 чвэрць

1 тыдзень82 Прамое і пераноснае значэнне слова 474 чвэрць
1 тыдзень83 Адназначныя і мнагазначныя словы 494 чвэрць
2 тыдзень84 Сінонімы 514 чвэрць
2 тыдзень85 Антонімы 534 чвэрць
2 тыдзень86 Амонімы 554 чвэрць
3 тыдзень87 Пераклад з рускай мовы на беларускую навучальнага тэксту 584 чвэрць
3 тыдзень88 Агульнаўжывальныя словы і словы абмежаванага ўжытку 594 чвэрць
3 тыдзень89 Прафесійныя словы. Навуковыя тэрміны 614 чвэрць
4 тыдзень90 Прафесійныя словы. Навуковыя тэрміны 614 чвэрць
4 тыдзень91 Устарэлыя словы. Неалагізмы 634 чвэрць
4 тыдзень92 Устарэлыя словы. Неалагізмы 634 чвэрць
5 тыдзень93 Запазычаныя словы, іх ужыванне і правапіс 654 чвэрць
5 тыдзень94 Паняцце пра фразеалагізмы 684 чвэрць
5 тыдзень95 Ужыванне і роля фразеалагізмаў у маўленні 704 чвэрць

Кантрольны падрабязны пераказ апавядальнага тэксту 6 тыдзень96 74з элементамі апісання 4 чвэрць
Кантрольны падрабязны пераказ апавядальнага тэксту 6 тыдзень97 74з элементамі апісання 4 чвэрць
Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага па раздзеле 6 тыдзень98 75«Лексіка і фразеалогія» 4 чвэрць

7 тыдзень99 Урок карэкцыі ведаў па раздзеле «Лексіка і фразеалогія» 4 чвэрць
7 тыдзень100 Паўтарэнне. Сінтаксіс і пунктуацыя 4 чвэрць
7 тыдзень101 Паўтарэнне. Арфаграфія 4 чвэрць
8 тыдзень102 Паўтарэнне. Маўленне 4 чвэрць
8 тыдзень103 Паўтарэнне. Фанетыка і арфаэпія 4 чвэрць
8 тыдзень104 Паўтарэнне. Лексіка і фразеалогія
4 чвэрць

105 Рэзервовы ўрок
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Выданне ўключае паўрочныя распрацоўкі па беларускай мове для 5 класа на другое паўгоддзе навучання, 
змяшчае 47 урокаў па тэмах «Фанетыка і арфаэпія. Графіка і арфаграфія», «Лексіка. Фразеалогія».

Матэрыял дапаможніка падбараны з улікам узроставых і псіхалагічных асаблівасцей вучняў, іх цікавасцей, 
з мэтай максімальнага ўздзеяння на выхаванне. Для сістэматызацыі ведаў, трывалага запамінання, а таксама 
магчымасці звярнуцца да паўтарэння ў любы перыяд навучання уводзяцца памяткі, дзе размяшчаецца самая 
асноўная інфармацыя па правілах беларускай мовы ў сціслым схематычна-графічным выглядзе, уключаны 
ўжо запоўненыя варыянты апорных схем і табліц для сшытка-даведніка. Многія матэрыялы, якія падаюцца 
ў дапаможніку, можна дэманстраваць на экране мультымедыйнага праектара, камп’ютара, тэлевізара. Спалу-
чэнне зрокавай і слыховой інфармацыі з пошукавай дзейнасцю будзе больш эффектыўным, чым выкарыстанне 
іх паасобку.

Прызначаецца настаўнікам беларускай мовы і літаратуры.




