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Для настаўніка

Настаўнікаў пачатковых класаў хвалюе праблема выпрацоў- 
кі ў вучняў стабільных арфаграфічных уменняў і навыкаў. Дзеці 
малодшага школьнага ўзросту з цяжкасцю суадносяць тэарэтыч-
ны матэрыял з яго практычным прымяненнем. Практыкаванні, 
змешчаныя ў падручніках, не заўсёды зацікаўліваюць дзяцей і 
выклікаюць у вучняў жаданне працаваць з імі. Выконваючы ад-
натыпныя заданні, вучні хутка стамляюцца. У іх знікае цікавасць 
да ўрока і прадмета. 

Павышэнню інтарэсу да вывучэння беларускай мовы ў пачат-
ковай школе, а значыць, і поспехам у занятках можа садзейнічаць 
унясенне элемента займальнасці ў навучанні.

Правядзенне стымулюючых заняткаў мае вялікае выхаваўчае 
і навучальнае значэнне. Асноўнай мэтай такіх заняткаў з’яўля-
ецца прадстаўленне школьнікам дадатковых магчымасцей у вы- 
вучэнні прадмета. Падбор нестандартных пытанняў і заданняў 
дазваляе расшыраць праграмныя веды вучняў, дае ўнікальную 
магчымасць для таго, каб прыцягнуць увагу дзяцей да вывуча-
емага прадмета, выклікаць імкненне атрымаць веды. Прыказкі, 
прымаўкі, крыжаванкі, рэбусы, загадкі, жарты, графічныя гульні 
і гэтак далей, дапоўненыя разнастайнымі граматычнымі задан- 
нямі, ствараюць вялікія магчымасці для правядзення разнастай-
най работы на стымулюючых занятках. Яны даюць магчымасць 
штодзённае зрабіць цікавым і незвычайным, развіваюць паз-
навальныя і творчыя здольнасці вучняў, дазваляюць больш да-
кладна раскрыць сутнасць вывучаемага прадмета.

Прапанаваны матэрыял садзейнічае павышэнню цікавасці 
да навучання і вывучаемага прадмета, дазваляе вырашаць спе-
цыяльныя моўныя і агульнадыдактычныя задачы.
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1. Прачытай загадку. Напішы адгадку.

Глянеш — заплачаш,
А ўсе яму рады.  ___  ___  ___  ___  ___

2. Разгадай рэбус. 

 _______________________________

3. Прачытай скорагаворку. Устаў прапушчаныя літары.

Кошка сш__ла шалік з шоўку,           
Ка__яня каб весці ў школку. 

4. Пісьмова складзі з літар словы. 

А, Д, Г, О, А, Р ___________        Ц, Е, Р, Е, В __________

5. Перакладзі словы на беларускую мову.

Учитель ______________   трудовой _____________
погода   ______________

6. Якія атрымаюцца словы, калі звонкія зычныя замяніць 
на парныя глухія? Запішы іх. 

Бомба — _____________   гром —     _____________
дата —     _____________   загады — _____________

7. Дапішы словы ў прыказкі. Растлумач сэнс.

• Век жыві, век ______________________________
• Усюды добра, а дома _______________________
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8. Расшыфруй назвы абутку з дапамогай алфавіта.

26, 1, 18, 1, 3, 10, 12, 10 — _____________________
20, 1, 17, 12, 10 — _____________________________
2, 16, 20, 28 — _______________________________

9. Прачытай сказы. Устаў словы, якія пішуцца аднолька-
ва, але маюць розныя значэнні.

• Яловая _________________ ўпала на зямлю.
• На лбе ў Міхаські з’явілася новая __________.

10. Сярод літар знайдзі слова. Падкрэслі яго.

СКРВАЦЭГЛАЬПАЧТСТ

1. Прачытай загадку. Напішы адгадку.

Грыбкоў сабе насушыць, арэшкаў назбірае,
Зіма сняжком цярушыць, а ёй — бяда малая. 
___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  

2. Разгадай рэбус і напішы назву кветкі.

 ________________________________ 

3. Перакладзі словы на беларускую мову.

Картофель _____________        сапоги _____________ 
богатство   _____________        волк     _____________ 

4. Знайдзі новыя словы ў прапанаваных. Падкрэслі іх.

Грак, музыкант, падручнік.
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5. Са слоў, што заключаны ў дужкі, падкрэслі тое, якое, 
на твой погляд, больш падыходзіць. 

• Хлопчыка апанаваў (змрочны, сумны) настрой.
• На горад ціха надыходзіла (цёмная, чорная) ноч.

6. Прачытай імя гераіні вядомай казкі. Запішы яго.

       ____________________

7. Прачытай верш «Конь». У выдзеленых словах пастаў 
націск.

«Ты каня пасля дарогі, —
Вучыць прымаўка, — хвалі».
Ён працуе на зямлі.
Месяць ногі да знямогі           
Гразь і снег, пясок і хвалі,
Ды не скажуць, што прысталі.

                     М. Бусько

8. Аднаві словы, пераставіўшы літары ў адпаведным па-
радку.

Ь Б А У Р С Е Л ______________    

К А М Ы Л П А _________________          

9. Пра які зімовы месяц у народзе гавораць, што ён «зям-
лю грудзіць, хаты студзіць, год канчае, зіму пачынае»? 

________________________________________________ 
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10. Злучы часткі слоў так, каб атрымаліся назвы рыб. 

ву а плот ла лі

ку а нь рп со

ка пак гор шчу пяч

у м юн рась куп

1. Прачытай загадку. Напішы адгадку.

На пруточку — буйны цвет, дробныя калючкі…
Не падлазь ка мне, малы, бо паколеш ручкі.
___  ___  ___  ___

2. Разгадай рэбус і напішы назву кветкі.

 ________________________________ 

3. Падкрэслі словы, якія характарызуюць людзей са ста- 
ноўчага боку.

Гультай, працаўнік, няўмека, малайчына, дабрак, ра- 
зявака.

4. Дапішы галоўныя члены сказа.

Над кветкамі ____________ працавітыя ___________ . 
З хмарнага неба _____________ дробны ____________ .  
Пад узгоркам _______________ круглае ______________ .



8

5. Перакладзі словы на беларускую мову.

Ковёр ______________  жало _________________ 
силач ______________ очки _________________ 

6. Да каго людзі звяртаюцца ў заклічцы? Падкрэслі гэ-
тыя словы. 

Сонейка, сонца,            
Выгляні ў аконца,  
Пасвяці нам трошку, 
Дам табе гарошку.

7. Насупраць кожнай літары слова РАКА запішы назву жы- 
вёлы, якая жыве ў вадзе. Літара можа быць як у пачатку, 
так і ў сярэдзіне ці канцы слова.

Р___________________ К_____________________
А___________________ А_____________________

8. Падкрэслі прозвішчы беларускіх пісьменнікаў.

Я. Купала,  Л. Талстой,  А. Ліндгрэн,  А. Пушкін,  Я. Колас.

9. Якія словы атрымаюцца, калі глухія зычныя замяніць 
на парныя звонкія ў словах СОЛЬ, ТОЛЯ, ХАЦІНА?

________________________________________________ 

10. Пазнай па прыметах звяроў і запішы іх. 

Тоўсты, калматы ______________; гарбаты, барадаты  
____________; рагаты, палахлівы _____________; шэрая, 
пільная _______________.
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1. Прачытай загадку. Напішы адгадку.

3 гаспадаром сябруе, дом вартуе.
Ляжыць пад ганкам — хвост абаранкам. 
___  ___  ___  ___  ___  ___

2. Разгадай рэбус і напішы назву кветкі.

   ___________________________ 

3. Расшыфруй верш, пераставіўшы месцамі склады ці 
асобныя літары ў суседніх словах або ў самім слове.

ШЧУННЯВЯ
Зякуе кузюля Птурам і звяшкам
Ў галёным зяі. Жасця шчадае.

           В. Сухарчук

4. Складзі ланцужок з трох слоў такім чынам, каб кож-
нае наступнае слова пачыналася з апошняй літары папя-
рэдняга. Апошняе слова ў ланцужку павінна закончыцца 
на першую літару першага слова. 

Р_____________ — _____________ — _____________.

5. Правільна запішы кожнае слова ў скорагаворцы.

КаляклёнаАлёна
Светлякоўзнайшлазялёных.

________________________________________________ 
________________________________________________
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6. Складзі сказы з кожным прыведзеным ніжэй словам.

Працавіты, працоўны.
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

7. Запішы назвы жывёл так, каб канец аднаго слова быў 
пачаткам другога.

д л к а
с а к а в а к а ц

к к а я

8. З літар дадзенага слова складзі і запішы іншыя словы.

АПЛАДЫРАВАЦЬ — ___________________________ 

9. Прачытай. У кожным радку падкрэслі лішняе слова.

Салодкі, гаркавы, шкляны, салёны, кіслы.
Вузкі, доўгі, кароткі, шаўковы, круглы.
Шэры, бэжавы, ружовы, ізумрудны, нізкі.

10. Дапішы словы ў прыказкі. Растлумач сэнс.

• Увосень плача, хто ўвесну ____________________.
• Малая пчала, ды і тая _____________________.
• За родны край галаву _____________________.
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1. Прачытай загадку. Напішы адгадку.

Што за астры — люба глянуць.
Толькі ўночы цвітуць,
А ўдзень — вянуць.     ___  ___  ___  ___  ___

2. Разгадай рэбус і напішы адказ.

      _______________________________

3. Выдзелі агульны гук у словах і запішы яго літарай.

Таран, парад, кот    ____               казка, воз, газ    ____
суп, поле, рыбка     ____                 рог, смех, ход    ____

4. Моўныя прапорцыі: падумай, якія словы можна паста- 
віць замест пытальніка? 

Жыццё : шыццё = _________ : сала.
Плод : плот = паз : _________

5. Вызнач колькасць гукаў і літар у словах.

Сур’ёзны  _____  літар,    _____  гукаў
надвор’е  _____  літар,    _____  гукаў
разводдзе _____  літар,    _____  гукаў
дзядзька _____  літар,    _____  гукаў
зацішша  _____  літар,    _____  гукаў
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6. Запішы ў клеткі прапушчаныя словы.

• Прыкусіць... 
• Як ... з’еўшы.
• Лезці на... 
• Ні пуху, ні... 
• Мокрая... 

К
А
Н
Е
Ц

          

7. Перакладзі сказы з рускай мовы на беларускую. 

• На грядке длинный и зелёный, а в бочке жёлтый и 
солёный. 

________________________________________________ 
________________________________________________ 

• В наших лесах живут разные звери.
________________________________________________ 

8. Падбяры антонімы да слоў, запішы іх.

Цяжкі _____________  уверх        _____________
салодкі _____________  сумаваць _____________

9. Пастаў у словах націск.

Імя, удалы, магазін, выпадак, красавік, малы, цяжкі, 
крапіва.

10. Знайдзі словы ў слове ПРЫСМАКІ. Запішы іх.

________________________________________________ 
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1. Прачытай загадку. Напішы адгадку.

Ён раскажа і пакажа, як жыве планета наша.
А няма электратоку — ён без мовы і без зроку. 

___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___

2. Разгадай рэбус і напішы адказ.

 ___________________________

3. Пастаў літары на свае месцы. Запішы атрыманыя сказы.

Нас талазі ма. Вып аўснег. Лёдск а ваўрэ кі.
________________________________________________ 

4. Да дадзеных назоўнікаў падбяры адзін з двух прымет- 
нікаў. Падкрэслі яго.

Сукенка (шаўковая, шаўкавістая), мясцовасць (лясная, 
лясістая), чалавек (пісьмовы, пісьменны).

5. Перадай адным словам значэнне са слоўніка.

• Прымацаваны да дрэўка або да шнура кавалак ма-
тэрыялу адпаведнай формы і колеру, часта з эм-
блемай — _________________________________ .

• Ядомы грыб жоўтага колеру — _______________ .

6. Падкрэслі словы, у якіх гукаў менш, чым літар.

Гусь, ноч, звер, меленькі, нянькі, дзянькі, дождж.
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7. Адгадай загадку. Прачытай слова-адгадку злева на-
права, а затым — справа налева. Што ты заўважыў?

     У памідора назваў шмат,
Найбольш вядомая — ________________.

8. Да якога жанру фальклору адносяцца гэтыя радкі? 
Абвядзі літару з правільным адказам. 

Пятро, Пятро,   а) Песня; 
Падай вядро.   б) лічылка;
Карове піць —    в) калыханка.
Табе жмурыць.

9. Замест пытальнікаў устаў дзве літары, якія з’яўляюцца 
агульным пачаткам да гэтых слоў. Запішы словы, якія ат- 
рымаліся.  

  ___________________________ 

10. Аднаві слова, пераставіўшы літары ў адпаведным па-
радку. Запішы яго.

В, Ь, Е, П, Е, Н — ______________________________
Падказка: ходзіць цар па градзе, носіць блін у ба- 

радзе.
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1. Прачытай загадку. Напішы адгадку.

Бягу асфальтам і заўжды
Трымаюся за правады. 

___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___

2. Разгадай рэбус і напішы адказ.

 ________________________________

3. Перакладзі словы на беларускую мову.

Рубашка ___________       путешествие _____________
юбка ______________     платок __________________

4. З якой літары трэба пісаць вылучаныя тлустым словы? 

Мы зайздросцім (Г, г)лебу —
Ён півоні сёння пасадзіў у (Г, г)лебу.

5. Ад наступных назоўнікаў утвары новыя словы — на-
звы дзяцей жывёл. Абазнач род утвораных назоўнікаў.

Кот ____________, сабака ____________, мядзведзь 
______________, каза ____________, мыш ____________.

6. Састаў прыказку. 

Баяцца, не, ваўкоў, хадзіць, лес, у.

7. Устаў прапушчаныя літары, падкрэслі галоўныя члены 
сказа.

Ц __рушыць сухі рэдзенькі сн__жок.
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8. Замяні выразы адным словам. 

Як кот наплакаў — ___________, мазоліць вочы — 
________________, вадзіць за нос — ________________.

                                 

9. Прачытай. У кожным радку падкрэслі лішняе слова.

Радасны, радок, радавацца, радасць.
Лыжы, лыжнік, лыжка, лыжня.
Сум, сумаваць, сумленны, сумны.

10. Збяры з літар слова. Запішы яго.

А, Г, Л, А, Р, Ы, Ч, К — _________________________

1. Прачытай загадку. Напішы адгадку.

Мной дзяўчынак называюць. 
А як толькі зацвітаю —
З гудам рупным і вясёлым 
Да мяне лятаюць пчолы.   ___  ___  ___  ___

2. Разгадай рэбус і напішы адказ.

 ________________________________ 
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3. Складзі са складоў назвы чатырох галаўных убораў. 

КА ПА ШЫ ЦЫ НА ПЯ ЛІНДР БЕ МА ПКА ЛЮШ РЭТ
________________________________________________

4. Да слоў левага слупка падбяры сінонімы (словы, бліз- 
кія па значэнні) з правага. Злучы іх лініямі.

Негаварлівы   беспаспяховы
няўважлівы   памылковы
няўдачны   рассеяны
нескладаны   маўклівы
несур’ёзны   просты 
няправільны   легкадумны
ганарысты   высакамерны

5. Прадоўжы рад слоў на дадзенае правіла (па 2 словы).

Раз’езд, аб’ява, сям’я, ___________________________
галлё, насенне, смецце, _________________________
сад, агарод, сцежка, ____________________________
Алесь, Дзісна, Нарач, ___________________________

6. Здагадайся, якіх слоў не хапае. Дапішы іх.

Прынёс дзядуля капялюш,
А капялюш — паўнюткі ______.
Грушы — быццам на малюнку!
Дзеці рады ________________ (М. Чарняўскі).

7. Колькі разоў гук [ш] сустракаецца ў скорагаворцы?

Мама-мышка сушыла шышкі.
Мышка-малышка мыла лыжкі.         _________
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8. Падкрэслі словы, у якіх ўсе зычныя гукі глухія. 

Гульня, вярба, шапка, каса, кошка, зязюля, косіць, бульба. 

9. Устаў галосныя паміж зычнымі так, каб атрымаліся 
назвы школьных прылад.

Пртфль _________ лвк _________    гмк   _________
пнл        _________ рчк _________      сштк _________

10. Збяры з літар слова. Запішы яго.

Што хутчэй за ўсё на свеце?
А, Д, У, К, М — _______________________________

1. Прачытай загадку. Напішы адгадку.

На снезе пушыстым царыца стаіць,
У гронках агністых ззяе, гарыць. ___  ___  ___  ___  ___  ___

2. Разгадай рэбус і напішы адказ.

 _____________________________________

3. Прачытай скорагаворку. Устаў прапушчаныя літары.

Пр__коп і Бар__ска елі барбар__скі.

4. Падкрэслі словы герояў адной рыскай, словы аўтара — 
дзвюма.

— Стасік, хутчэй сюды! — закрычала Ірынка. — Ласік 
зноў да птушанят крадзецца.

— Не пусцім на дрэва, Ласік! — прыгразіў дубцом Стасік.
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5. Закрэслі склад, які паўтараецца. Прачытай, як ходзіць 
кот. Запішы гэтае слова.

РУНЯРУЧУТРУНАРУ — ___________________________

6. Падбяры антонімы да слоў. Запішы іх.

Цвёрды  ______________         хуткі ______________
высокі ______________

7. Падкрэслі галоўныя члены сказа.

Мыш злавіў кот.

8. Растлумач сэнс прымавак. Запішы адказ адным словам. 

Прыліп як смала да пчалы — ______________, прыйсці 
свечкі тушыць — ______________, язык аб зубы біць — 
______________, ману ў вочы пускаць — ______________.

9. Растлумач розніцу ў значэнні слоў.

Цікавы — ____________________________________
цікаўны — ___________________________________

10. Складзі адгадку з прапанаваных літар.

Што без вады плавае?
А, В, О, Б, К, А, Л — 
________________
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1. Прачытай загадку. Напішы адгадку.

I ў сто год я малады,
Маё насенне — жалуды.     ___  ___  ___

2. Разгадай рэбус і напішы адказ.

  ___________________________ 

3. Здагадайся, як казу ператварыць у насякомае.

________________________________________________
4. Дапішы да слоў роднасныя словы мужчынскага роду.

Рука       ______________  страва      ______________
будоўля ______________   маўчанка ______________

5. Складзі са слоў прыказку. 

А, дзве, яшчэ, адна, добра, галава, лепей.

6. Запішы адказы на пытанні адным словам. Абазнач су- 
фіксы.

• Як назваць снег ласкава? ______________________
• Як назваць снегавую зорачку? _________________
• Як у народнай казцы называецца дзяўчынка, якая 

злеплена са снегу? __________________________
• Як называецца птушка, якая прылятае да нас з пры-

ходам халадоў? ____________________________

7. Растлумач розніцу ў значэнні слоў.

Ганаровы — __________________________________
ганарысты — __________________________________
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8. Перастаў літары, каб атрымаліся словы.

З Д Ю Л І — _________________________________
Ж Д О Ж Д — _________________________________

9. Знайдзі пару. Злучы лініяй.

Калідор    тоўсты
ручнік   мяккі
надвор’е   вузкі
дзверы   сонечнае
павук   скрыпучыя 

10. З літар слова КАЛАСОК складзі як мага болей новых 
слоў. Адныя і тыя ж літары можна выкарыстоўваць не- 
калькі разоў. Запішы атрыманыя словы.

________________________________________________ 
________________________________________________

1. Прачытай загадку. Напішы адгадку.

Маўклівая, зялёная, на ўзгорку стаіць.
Як ветрык падзьме — яна зашапаціць. 

___  ___  ___  ___  ___

2. Разгадай рэбус і напішы адказ.

         ___________________________
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3. Назаві адным словам.

Вера, Надзея, Люба, Паліна — ___________________

4. Прачытай. Якая літара заблудзілася? Выправі памылку.

Весела звініць збанок,
Кліча: «Дзеці, на ўрок!»

5. Знайдзі сакрэт галаваломкі і ты прачытаеш, як называ- 
юць чалавека, які многа ведае. Запішы гэта слова.

  ______________________

6. Прачытай верш. Напішы прапушчанае слова.

Дзік спалохана скуголіць, Там стаілася між голля
Паглядае ўвысь: У засадзе __________.

7. Прачытай. Устаў прапушчаныя літары. Падкрэслі сло-
вы, у якіх літар больш, чым гукаў.

Тваё вучэ___е — гэта праца.
Твой дзё___ік — твая працо___ная кніжка.

8. Перакладзі сказ на беларускую мову. У выдзеленым 
слове абазнач канчатак.

Медведи умеют лазить по деревьям.
________________________________________________ 

9. Перастаў склады ў слове, каб атрымалася новае слова.

МЫШКА — ___________________________________
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10. Складзі адгадку з прапанаваных літар.

У яловіку кашлатым  Ды зімой, ды ў маразы!
Запішчалі птушаняты.  Што за птушка? — Адкажы!
       У. Паўлаў

БЮКРЫДЗЖА — ___________________   

1. Прачытай загадку. Напішы адгадку.

Вабіць нас яно заўжды
Ягадамі, жытам, 
Звонкай свежасцю вады,
Сонечным блакітам.          ___  ___  ___  ___

2. Разгадай рэбус і напішы адказ.

  ________________________________ 

3. Замяні дадзеныя выразы адным словам. 

Вучань першага класа — ________________________
той, хто вучыцца або вучыўся з табой ў адным класе — 

________________________________________________
той, хто працуе на будаўніцтве — _________________
той, хто займаецца пчалярствам — _______________
той, хто ўмее рабіць і рамантаваць печы — _________

________________________________________________
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4. Перастаў літары і прачытай імя героя 
беларускіх казак.

_______________________________

5. Разбяры словы па саставу.

Веснавы, дакладчык, прыдарожны, раніца.

6. Які агульны гук можна выдзеліць у словах? Падкрэслі 
правільны адказ. 

СУП   ПОЛЕ     РЫБКА

а) [п];      б) [б]. 

7. Прачытай. Якая літара заблудзілася? Выправі памылку.

«Малако дае карова», — напісаў на кошцы Вова.

8. Падбяры да назоўнікаў прыметнікі, якія падыходзяць 
па сэнсе.

Возера — ______________    кніга — ______________
яблык —  ______________

9. Складзі моўныя прапорцыі.

Гром : хром = ______________ : прама.

10. Перастаў літары, каб атрымалася слова.

ОРЧАХМА — _________________________________
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1. Прачытай загадку. Напішы адгадку.

А яна палоніць сном  Пакрывае рэчку льдом,
Луг, і сад, і поле,   Снегам — наваколле.
___  ___  ___  ___                            М. Пазнякоў

2. Разгадай рэбус і напішы адказ.

   ________________________ 

3. Здагадайся і зачытай выразы.

Сакоча як...             Нямы як... 

Труслівы як...            Галодны як... 

Хітры як... 

4. У кожным радку знайдзі і падкрэслі лішняе слова.

Зварка, вар, говар, повар.
Нос, пераносіца, насып, насавік.
Гадок, год, гадавы, загадка.

5. Прачытай верш-загадку. Колькі значэнняў мае слова-
адгадка?

Сёстры
Расчашу сама адну, А другое не крану,
Сама зплятуся, Пагладзіць баюся.
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Шасне грэбень востры —      Што гэта за сёстры?
Травы ніц кладуцца.       Як яны завуцца?

________________________________________________

6. Закончы прыказкі.

• Сем разоў адмер — _________________________.
• Дай кароўцы бурачка — дасць кароўка _________.
• Слухай многа, а гавары ______________________.

7. Якое з дадзеных слоў лішняе? Падкрэслі. 

Панядзелак, заўтра, аўторак, чацвер.

8. Устаў прапушчаныя літары. 

Басе__н, в__раб__й, бера__, в__рас__нь, 
біблі__т__ка, від__л__ц, вокла__ка, в__ч__ра. 

9. Злучы паміж 
сабой склады. 
Запішы атрыма-
ныя словы.
_____________
_____________
_____________
_____________

10. Перастаў літары, каб атрымалася слова.

А, К, Ы, Р, І, Н, Ц — ____________________________
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1. Прачытай загадку. Напішы адгадку.

Пілаванне рассяваю  Лес заўжды мяне чакае,
І ў час працы распяваю. Адгадайце, хто я такая?
             ___  ___  ___  ___

2. Разгадай рэбус і напішы адказ.

 ______________________ 

3. Знайдзі і падкрэслі словы ў дадзеных словах.

Карысна, пенал, галоўкі, гараж, смак, брод, віхор, 
грузд, дзьмухавец, малако.

4. Пранумаруй сказы ў парадку ўзмацнення руху: ад са-
мага павольнага да самага хуткага.

 Хлопчык крочыць.  Конь бяжыць.  Чарапаха 
паўзе.  Поезд iмчыць. 

5. Выберы сказы, якія адпавядаюць схеме. 
      .                                                             .

  Мы чакаем цягнік.
  Вырас малодшы брацік.
  Птушкі звонка пяюць.
  Жоўтыя лісты ападаюць.
  Птушыныя галасы звіняць. 
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6. Падбяры да слова СВЕЖЫ сінонімы.

Свежы вецер — _____________, свежы хлеб — 
_____________, свежая навіна — ____________, свежая 
кашуля — _____________.

7. Прачытай. Якая літара заблудзілася? Выправі памылку.

Ліза мазі папрасіла: Лізу вуха ўкусіла.

8. Прадоўжы рад слоў на дадзенае правіла (па 2 словы).

Вераб’і, надвор’е, _______________________________
суддзя, вяселле, _______________________________
дзед, дарожка, _______________________________
Мінск, Дняпро, _______________________________

9. Скончы прыказкі.

• Дзе шчырая праца — там густа, дзе лянота — _______.
• Чалавек без Радзімы, што салавей _____________.

10. З літар слова ПАРАСОН складзі як мага болей новых 
слоў. Адныя і тыя ж літары можна выкарыстоўваць не- 
калькі разоў.
________________________________________________
________________________________________________

1. Прачытай загадку. Напішы адгадку.

Робяць грэблю ў бары
Рачныя цесляры.   ___  ___  ___  ___  ___

2. Разгадай рэбус і напішы адказ.

  ________________________________ 
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3. Перастаў літары так, каб атрымаліся назвы птушак.

ЛЯДЗЕЦ — ____________      СУЛЕБ — ____________
ГУЛОБ —    ____________

4. Рacфapбуй ў радках зверху ўніз назвы малюнкаў пад 
адпаведнымі лічбамі. З літар, якія засталіся, прачытай 
па гарызанталі вельмі дарагое кожнаму чалавеку слова. 

5. Устаў у словы прапушчаныя літары або знакі, а такса-
ма націск.

Т__левізар, р__дзька, м__дзведзь, в__сёлка, леб__дзь, 
л__сны, сям__я, стр__каза, л__ецца.

6. Знайдзі назвы птушак. Злучы літары лініяй. Напішы ат-
рыманыя словы.

З Ж У Р А Г У
Я З Ю Л В С С
Б К А Я Е А А
У С Ч В Л Л К
С Е К Е Ь А В
А Л А Р А Й Е
Р О К А Б Е Й
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________________________________________________ 
________________________________________________
7. Расшыфруй прыказку. Запішы яе.

 ___________________________ 

8. Устаў літары ў словы, падкрэслі граматычную аснову.

Па ст__рой замшэлай пуш__ы хо__іць вецер неві- 
душчы.

9. Прачытай тэкст. Выправі памылкі. 

Маю бабуля завуць вера Пятроўна яна жыве ў Мінску 
на вуліцы русакова. Я часта бываю ў Бабулі мы любім 
хадзіць ў парк Чалюскінцаў.

10. Прачытай загадку. З літар збяры адгадку. Запішы яе.
Чаго на свеце багацей няма? 
Я, М, З, І, Л — _________________________________

1. Прачытай загадку. Напішы адгадку.

Стукае, грукае, а нідзе не відаць.         ___  ___  ___  ___

2. Разгадай рэбус і напішы адказ.

 _____________________________________ 
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3. Расшыфруй верш, пераставіўшы месцамі склады ці 
асобныя літары ў суседніх словах або ў самім слове. 
Запішы атрыманы верш.

      КАВЁС    ______________________
Трасёлы вяктар   ______________________
Дарчыць на бурозе.  ______________________
Чырвір снягоны   ______________________
Бяе на пярозе (В. Сухарчук). ______________________ 

4. Прачытай. Дапоўні сказы даданымі членамі. 

• Маша едзе. ________________________________
________________________________________________

• Хмаркі плывуць. ____________________________
________________________________________________ 

• Сонейка свеціць. ____________________________
________________________________________________ 

• Птушкі спяваюць. ____________________________
________________________________________________ 

5. Дапішы літары, каб атрымаліся словы.

Т
Т
Т
Т
Т
Т
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6. Падбяры да дадзеных слоў сінонімы. Запішы іх.

Урач       ______________  тайга       ______________
Айчына ______________   праціўнік ______________
воін       ______________   узвышша ______________
поўсць  ______________  сябар      ______________

7. Прачытай займальны верш. Напішы адказ на пытанне.

Ніверма
Пападумаў я нямала — 
Намаганні ўсе дарма:

Г — адпала, У — прапала, 
Што такое НІВЕРМА? __________________ 

8. Прачытай верш. Выправі памылку.

Села кошка на парожку,
Вяжа коціку панчошку,
А пасля пашые тапкі,
Каб кату не мерзлі шапкі (Д. Бічэль-Загнетава).

9. Чароўны цыферблат.          

Замест лічбаў на гэтым цыферблаце 
стаяць літары, а лічбы размешчаны ўнізе. 
Паспрабуй разабрацца ў лічбах і прачытай 
імя і прозвішча народнага паэта Беларусі. 

8, 1, 10, 4 _________        10, 2, 7, 4, 6, 4 _____________ 

10. Прачытай загадку. З літар збяры адгадку. Запішы яе.

Хто ляціць без крылаў? 
Р, Е, В, Е, Ц — ________________________________
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1. Прачытай загадку. Напішы адгадку.

     Сам увесь у сярэдзіне,     
А галава зверху.         ___  ___  ___  ___

2. Разгадай рэбус і напішы адказ. 

      ___________________________________

3. З літар слова ГАЛАСОК складзі як мага болей новых 
слоў. Адныя і тыя ж літары можна выкарыстоўваць не- 
калькі разоў. 
________________________________________________
________________________________________________

4. Зверху пранумаруй словы ў асобныя групы (1, 2, 3). 
Абгрунтуй свой выбар.

Дарога, зімаваць, снежань, папера, маляваць, блакітны, 
аловак, зімовы, смяяцца, вясёлы, усмешка, ранішні, крычаць.

5. Прачытай займальны верш. Дапішы прапушчанае слова.
У галаве — У доўгае,      Уміг жывога зайца
Кароткае — ў хвасце.      Глыне — і не падавіцца.
Век па пустыні соўгае      Ну што? Не адгадаў?
На тоўстым жываце.       Я падкажу: __________.
              В. Вітка 
Слова для даведкі: соўгацца — хадзіць туды-сюды; 

сланяцца.
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6. У госці да крата.

Падарожнічаючы ад круж- 
ка да кружка, прачытай бе-
ларускую загадку і адгадай яе.

7. Запішы словы, якія вымаўляюцца так:

[с’ц’эшка] ____________ [барадз’ба]  ____________
[проз’ба]  ____________ [вуш]             ____________

8. Прачытай верш-загадку. Падкрэслі мнагазначныя словы.

Зайчык ёсць, сябры, у мяне,
Ён прыгожы, спрытны — 
Скача, скача па сцяне,
Па акне блакітным.
Зайчык ёсць, сябры, у мяне,
Ён ласкавы гэткі:
Лапкай цёплаю кране — 
Рады травы, кветкі.
А люстэрка ноччу спіць,
А заззяе сонца — 
Зайчык мой не пасядзіць,
Бегае бясконца (А. Дзеружынскі).

9. Расшыфруй прыказку. Запішы яе.

Што напісана _________ — не вырубіш ____________.
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10. З дадзенымі словазлучэннямі прыдумай і запішы 
сказы. Абазнач часціны мовы. 

Мяккі снег.       _________________________________
Мяккае сэрца. _________________________________

1. Прачытай загадку. Напішы адгадку. 

З высокай дарогі        
Глядзіць бычок крутарогі. ___  ___  ___  ___  ___

2. Разгадай рэбус і напішы адказ.

  ___________________________

3. Падзялі сказ рыскамі на словы. Падкрэслі аснову сказа. 

Надлесамвышэйпаднялосясонцаіўсміхнуласязямлі.

4. Да дадзеных слоў падбяры аднакарэнныя назоўнікі, 
вызначы іх род.

Хатні ____________       ціхі  ___________
марскі ____________       ценявы ___________
гусіная ____________

5. Чым з’яўляецца выдзелены выраз у вершы? Выберы 
правільны адказ.

На балоце журавіны, Не тушыць, сябры, прыходзьце,
Як жарыначкі, гараць. А ў вядзерцы іх збіраць.
       М. Пазнякоў
а) звароткам;         б) параўнаннем.
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6. Запішы словы, якія вымаўляюцца так:

[с’н’эх] ___________ [лышка] ___________
[б’эх] ___________ [л’очык] ___________

7. Прачытай сказы. У выдзеленых словах пастаў націск.

Не пазнала хіба, Зіна?
Гэта ж Машына машына.

8. Перастаў у словах літары, каб атрымаліся новыя словы. 

МАЯ __________,    АРЭХ __________,    ТКУ __________.

9. Закончы сказ адным словам. Падкрэслі яго.

• На шашу выехаў ... (трамвай, матацыкл).
• Па рэйках бяжыць ... (аўтамабіль, цягнік).
• У сажалцы растуць ... (півоні, ружы, гарлачыкі). 

10. Складзі адгадку — назву птушкі — з прапанаваных літар.

У пагодлівы дзянёк  Пералівісты званок
Недзе з паднябесся  Славіць працу песняй.
             У. Паўлаў
Ж, Р, А, Ў, К, У — ___________________________

1. Прачытай загадку. Напішы адгадку.

Белы, ды не цукар, ног няма, а ідзе.    ___  ___  ___  ___
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2. Самастойна разгадай рэбус па малюнку і напішы  
адказ.

 ___________________________ 

3. Устаў прапушчаныя літары і словы, як патрабуе сэнс. 
Словы з падоўжанымі зычнымі падзялі для пераносу ду- 
гамі.

Сонечныя ______________ разбудзілі птушак.
За акном гамоніць ______________________
Галасістым шчабята____ем.
            Н. Галіноўская

4. Прачытай сказ. Выправі памылку.

Не праедзеш, дружа, — 
На дарозе ружа.

5. Разгадай шараду. Загаданае слова складаецца з двух 
самастойных слоў.

Першае слова —  А ў цэлым —
На моры бушуе, гудзе. Ён знаёмы ваш,
Другое слова —   З вядомай казкі персанаж.
Расліна ў стаячай вадзе.  ______________________ 

6. Дапішы словы з дапамогай прыставак.

____спрэчны  ____злавацца  ____святочны
____грызці  ____месці ____лезці
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7. Падыміся на га- 
ру і спусціся з яе,  
устаўляючы літа- 
ры Е або Я ў пус- 
тыя клеткі.

8. «Збяры» прыказкі. Злучы лініяй часткі.

Новых сяброў набывай, а чалавек уменнем.

Гультай за работу — а старых не забывай.
Прыгожая птушка пер’ем, мазоль на руку.

9. Падбяры словы да дадзеных схем (письмова).

________________________________________________ 

10. Складзі з літар слова.

Ц, А, К, А, Ц — _______________________________

1. Прачытай загадку. Напішы адгадку.

Невялікае, без языка,
Не есць, не п’е,
А гаворыць і пяе.   ___  ___  ___  ___  ___
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2. Разгадай рэбус і напішы адказ.

 ________________________________ 

3. Перакладзі на беларускую мову. Запішы адказы.

• Мальчик подошёл к реке. 
________________________________________________

• По берегам небольших рек всегда много растений. 
________________________________________________
________________________________________________

• Анечка принесла своей подружке Светочке яблоки. 
________________________________________________
________________________________________________

• Юре надо купить килограмм гороха.
________________________________________________

4. Прачытай сказы. Пастаў націск у выдзеленых словах.

Адышоў я ад пліты,

Кажу Вары:

— Вары ты.

5. З дадзеных слоў складзі і запішы сказ. Разбяры яго па 
членах сказа.

Лісточкі, вырасці, на, маладзенькія, маленькія, клёнікі.
________________________________________________
________________________________________________



40

6. Дапамажы вожыку. Устаў 
замест «?» літары З або С. 
Запішы атрыманыя словы.
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

7. Устаў прыметнікі ў пераносным значэнні. Запішы іх.

_______________ характар, _______________ газета, 
_______________ душа, _______________ сяброўства, 
_______________ мова.

8. Знайдзі ў прапанаваных радках лішнія словы. Пад- 
крэслі іх. Растлумач свой выбар.

Лы(ж, ш)ка, сту(ж, ш)ка, сырае(ж, ш)ка;
качарэж(ж, ш)ка, кні(ж, ш)ка, сце(ж, ш)ка;
перабе(ж, ш)ка, ле(ж, ш)ка, бро(ж, ш)ка;
ду(ж, ш)ка, дзе(ж, ш)ка, стры(ж, ш)ка, мо(ж, ш)ка.

9. Адгадай загадку-анаграму.

Яна да мора цягнецца заўжды,
Бяжыць, віляючы, управа, улева…
Ледзь перастаў склады — і вось тады
Адразу стане часткай дрэва.    ________________ 
            У. Мацвеенка

10. У якім сказе ў словах прапушчана літара Я? Абвядзі 
літару з правільным адказам.

а) Не хвалі с..бе, н..хай людзі пахвал..ць ц..бе.
б) Над с..лом ста..ла н..звычайная ц..шыня.
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1. Прачытай загадку. Напішы адгадку.

I тонкі, і доўгі, а з травы не відаць. ___  ___  ___  ___  ___

2. Разгадай рэбус і напішы адказ.

  ___________________________

3. Падкрэслі сказ, у якім правільна вызначана лексічнае зна-
чэнне слова. Паспрабуй выправіць няправільнае напісанне.

• Аглушыць — часова пазбавіць здольнасці бачыць.
• Насенне — зерне раслін, прызначанае для пасеву.
• Настойлівы — нерашучы ў дасягненні сваёй мэты.

4. Падкрэслі словы з націскам на другім складзе.

Садоўнік, мядзведзь, салавей, алфавіт, настаўнік, яб- 
лынька, жаўцелі, прыгожы, драпежны.

5. Разгадай крыжаванку.       

1. Тавары, прызначаныя для пе-
равозкі.

2. Лётчык.
3. Жук-шкоднік, які грызе кару і 

драўніну.
4. Працяглая гаворка аднаго ча-

лавека.
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5. Узнагарода пераможцу ў якім-небудзь спаборніцтве.
6. Намеценая ветрам гурба снегу.
7. Участак зямлі, засаджаны агароднінай.
8. Гераічны, самаадданы ўчынак.

6. Запішы словы, якія вымаўляюцца так:

[ачын’іц’] ____________     [б’эрах]     ___________
[дз’ац’ка] ____________     [апкас’іц’] ___________

7. Прачытай. Якая літара заблудзілася? Выправі памылку.

Памажыце, ды хутчэй!     Так ударыўся аб слуп,
Я не сплю ўжо пяць начэй.      Што зламаў пярэдні дуб.

Н. Сторажава

8. Расшыфруй прыказку. 

Не, працы, без, з, выцягнеш, 
сажалкі, рыбку, і.

________________________________________________ 
________________________________________________

9. Дапішы літары, каб атрымаліся словы.

Я
Я
Я
Я
Я
Я

10. Здагадайся, як слімака ператварыць у кветку?

– =
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1. Прачытай загадку. Напішы адгадку.

Б’юць яго рукамі,     Ён не скардзіцца,
Б’юць яго нагамі.      Не плача, моўчкі лётае і скача.
___  ___  ___

2. Самастойна разгадай рэбус і напішы адказ.

 _____________________________________ 

3. Замяні словазлучэнні адным словам.

Стаць здаровым — __________________, прыйсці са 
спазненнем — ________________, аказаць дапамогу — 
_________________, весці гутарку — _________________.

4. Падкрэслі словы, у якіх ёсць прыстаўка С-.

Спісаць, скрозь, спытаць, сцюжа, слухаць, сказаць, 
спалохаць.

5. Прачытай верш. У выдзеленых словах пастаў націск.

Расфарбую зараз замкі Намалюю замкі,
Для сябе і для Аксанкі. Каб не ўлезлі ваўкі.
            Н. Сторажава

6. Колькі гукаў і літар у дадзеных словах?

Надзея _____  літар,   _____  гукаў
яблык _____  літар,   _____  гукаў
лью _____  літар,   _____  гукаў
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7. Устаў прапушчаныя літары. 

Аген..чык,  с..вет,  песен..ка,  ялін..ка,  нос..біт,  раз..ба.

8. Граматычная арыфметыка. Адгадай і запішы слова.

У + твор пра чарадзейныя падзеі = ________________

9. Якая група слоў напісана без памылак?

а) Зрэтку, мяккі, калосе;
б) апавяданне, просьба, хлебароб;
в) здзейсніць, раздоле, возяра.

10. Прачытай сказы. Падумай, з якой літары трэба пісаць 
выдзеленыя словы. Запішы правільна.

З саду мне прынёс (А, а)нтон ____________ смачны, 
сакаўны (А, а)нтон ____________.

1. Прачытай загадку. Напішы адгадку.

Полем-ніваю паўзе —  А навокал стук і грук —
Аж зямля пад ім гудзе. Жне, малоціць за сто рук.
___  ___  ___  ___  ___  ___  ___

2. Разгадай рэбус і напішы адказ.

  ________________________________ 

3. Запішы тры словы, у якіх усе зычныя цвёрдыя.
________________________________________________
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4. Прачытай верш. Знайдзі памылку. Выправі яе.

Зараз грэбень прынясу, Чуеш ззаду галасы:
Запляту табе касу.  — Распусціла каласы!
       Н. Сторажава

5. Знайдзі схаваныя назвы месяцаў. 

К І В Ч П Е Л Ю Т Ы
Е Л А Э Л І В Е Р А
С А К Р О П Е Н Ь С
К Т А В М С Е Ь Н Е
Л І С Е А Т Р Ь Н Е
П А Т Н Й У Ь Н А Ж
А Д Г Ь О Д З Е Р Е
К Р А С А В І К І Н
С Т Р Ы Ч Н І К І С
А К Ь Н Е В І Н Ж А

6. Адгадай метаграму.
З М расту я на градзе,
З Р я поўзаю ў вадзе.     — 

7. Асноўную частку насельніцтва Беларусі складаюць бе-
ларусы. Збяры літары і здагадайся, людзі якіх нацыя-
нальнасцей таксама пражываюць на тэрыторыі Беларусі.

РІКАЦУНЫ ___________    УІРЯСК  ___________ 
ІЛПКЯА ___________    ЭЎЯІР   ___________

8. Прачытай. Акуратна падзялі сказ рыскамі на словы. 

Кашалотспрабаваўкаштавацьшакалад,
Ашакалшкадаваў,штоаладакняшмат.
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9. Упрыгож слова. Падбяры да назоўніка як мага больш 
прыметнікаў. 

Зіма — ______________________________________
________________________________________________ 

10. Дапішы прапушчанае слова.

За родны край галаву __________________________.

1. Прачытай загадку. Напішы адгадку.

За ўсіх птушак ён чарней,
Чысціць поле ад чарвей.   ___  ___  ___  ___

2. Разгадай рэбус і напішы адказ.

 _____________________________________ 

3. Знайдзі новыя словы ў прапанаваных. Падкрэслі іх.

ПАРЭЧКА, КЛЁН, МАЛАДЗІК

4. Складзі са слоў словазлучэнні. Запішы іх.

Пашыць, прышыць (гузік, сукенка) 
________________________________________________

запусціць, выпусціць (ракета, птушка)
________________________________________________

палічыць, вылічыць (сума, птушкі)
________________________________________________
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5. Перакладзі наступныя словы з рускай мовы на бела-
рускую. 

Ученик ___________ учебник  ___________
девочка ___________ мальчик  ___________
карандаш ___________ мел  ___________
тетрадь ___________ часы  ___________

6. Складзі сказ па схеме і запішы яго. 

Які? хто? што робіць? куды?
________________________________________________
________________________________________________

7. Разгадай анаграму.

Калі злева прачытаць направа —
Я крупа, патрэбная для стравы.
Паспрабуй чытаць наадварот —
Любяць мяне мышы круглы год.     — 
                                                С. Шах

8. Складзі са слоў прыказку. Запішы яе.

Гавары, не, а, што рабіў, што зрабіў, гавары.
________________________________________________
________________________________________________

9. Прачытай. У выдзеленых словах пастаў націск.

Перасохла гліна,  Не мука, а мука —
Раззлавала Ніна.  Кухарам навука.
           Я. Казлоўскі

10. Замяні спалучэнне слоў найбольш адпаведным па 
сэнсе дзеясловам.

Язык праглынуць — ____________________________
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1. Прачытай загадку. Напішы адгадку.

Сіняя посцілка ўвесь свет накрыла.     ___  ___  ___  ___
2. Разгадай рэбус і напішы адказ.

  ___________________________

3. Спішы правільна сказы.

Прый шлол ета. Гор ачапя чэсо нейка. Спе юцьсу ніцы.
________________________________________________ 
________________________________________________
4. Прачытай акразагадку. Выдзелі ў тэксце адгадку.

Я з металу рукі маю, А апусцяць — тры рукі
Карабель за нос трымаю. Разгарну на дне ракі.

5. Устаў словы, як патрабуе сэнс. Абазнач суфіксы.

Пчол даглядае __________, сцены фарбуе __________, 
цэглу кладзе ____________, карціну піша ____________,  
пажар тушыць ___________.

6. Складзі сказ, у якім кожнае слова пачынаецца з літары П.

П_______________ п_____________ п_____________ 
п____________  п____________.

7. Дапішы склад, каб атрымалася новае слова. 

Лаў_______,   лаў_______,   ваў_______,   ваў_______.



49

8. Прачытай верш. Падкрэслі мнагазначнае слова.

Мама кажа:
— Наш Пятрок мае востры язычок!
— Дык чаму ж, — пытае Люба, —
Не парэжа Пеця губы?    (І. Шуцько)

9. Запішы словы, якія вымаўляюцца так:

[з’й’эхац’] ___________ [дошч] ___________
[паткаска] ___________ [каз’ба] ___________

10. Адшукай словы, якія схаваліся ў імёнах. Падкрэслі іх.

МІКОЛА, САВОСЬ, ЛЯВОН, БАРЫС.

1. Прачытай загадку. Напішы адгадку.

Прыйшла чорна маці, 
Усіх паклала спаці.           ____  ____  ____

2. Разгадай рэбус і напішы адказ.

  ___________________________

3. У якіх сказах ёсць словы ў пераносным значэнні? Аб- 
вядзі літары з правільным адказам. 

а) Маўчыць над возерам старэнькі лес.
б) Вужом нырнула ў лес сцяжына.
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в)  Я не раз сады садзіў вясною.
г)  Дзікай конніцай хмары гоняцца.
д) Склікаў кароў ражком пастух.

4. З дадзеных слоў складзі сказ, запішы яго. Вызначы 
часціны мовы.

Пакоя, куце, столік, у, стаіць.
________________________________________________
5. Устаў, дзе патрэбна, прапушчаныя літары.

Панізоў__е, з__яднанне, дз__веры, с__мелы, ноч__у, 
суд__дзя, Аркадз__еўна.

6. Прачытай верш. Выправі памылку. 

Назбіралася народу. 
Дзіва, поўны вулей лёду (Н. Сторажава).

7. Якую літару трэба змясціць у 
свабодны кружок, каб 3 запісаныя 
словы ператварыліся ў іншыя? 
Запішы новыя словы. 
____________________________
____________________________
____________________________

8. Складзі па схеме сказ. Запішы яго. 

Хто? што зрабіў? дзе? што?
________________________________________________
9. Падбяры аднакаранёвыя словы з памяншальна-ласкаль-
ным значэннем. Абазнач суфіксы.

Вузел ____________ агонь ____________
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след ____________ серп ____________
рэмень ____________

10. Збяры літары і напішы адказ на пытанне.

Што ў хаце ды не бачна? 
О, П, Я, Ц, Л — ________________________________

1. Прачытай загадку. Напішы адгадку.

Бяжыць па вадзе, а на кані не дагоніш. 
___  ___  ___  ___  ___  ___  ___

2. Разгадай рэбус і напішы адказ.

 ______________________ 

3. Да кожнага слова запішы супрацьлеглы па значэнні 
дзеяслоў.

Гарыць ____________, дае _____________, смяецца 
___________,  ідзе ___________,  гаворыць ____________.

4. Замест пытальнікаў устаў у словы літары Б або П.
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5. Колькі разоў трэба ўзяць адну і тую ж прыстаўку, каб 
атрымаць рэчку ў Беларусі?

________________________________________________

6. Прачытай сказы. Знайдзі памылкі, выправі іх. 

Па узлесках бялеюць тонкія бяроскі. каля вёскі раскі- 

нувся шірокі луг. Вясёлы клоўн смешыл дзецей.

7. Прачытай акразагадку. Выдзелі ў тэксце адгадку.

Водар чысты і празрысты,      
Ясны і вясёлы дзень.       
Спевы птушак галасістых 
Носіць вецер. Бэз цвіце,
А за ёй і лета йдзе.

                                        Н. Каранеўская

8. Запішы словы, якія вымаўляюцца так:

[лотка]       ___________     [л’охка]       ___________
[апхап’іц’] ___________     [патк’інуц’] ___________

9. Пастаў назоўнікі ў множным ліку.

Акно _________, сябар _________, чалавек _________, 
возера _________, поле ________, прафесар __________.

10. Здагадайся па апісанні. Як называецца народны му-
зычны інструмент у выглядзе драўлянай або іншай трубкі? 

________________________________________________
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1. Прачытай загадку. Напішы адгадку.

Рук не мае, 
А вароты адчыняе.      ___  ___  ___  ___  ___

2. Разгадай рэбус і напішы адказ.

  ______________________ 

3. У якім радку ўсе прыметнікі жаночага роду? Абвядзі 
літару з правільным адказам.

а) Радасны настрой, цёплы дзень, сіняе неба;
б) чыстая талерка, задорная песня, цёплая ноч;
в) каляровы аловак, ледзяная вада, моцнае здароўе.

4. У кожным радку падкрэслі лішняе слова.

Мароз, марыць, замаразкі;
паляўнічы, паліваць, паляваць;
печ, печань, пячурка.

5. Прачытай верш. Растлумач выраз «дождж танцуе».

Дождж танцуе
Маці кажа: «Дзеці, гляньце,
Дождж танцуе на асфальце».
Дождж танцуе! Гэта ж дзіва                   
Для малечы гаманлівай.
Дождж прайшоў, натанцаваўся
І за цёмны лес падаўся (Паводле Ю. Свіркі).
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6. Падумай і запішы назву беларускай ракі і месца, дзе 
яна працякае.

  

________________________________________________

7. Устаў мяккі знак альбо апостраф.

Камен__ , сям__я, спіц__, мален__кі, канапел__кі,  
дз__мухавец,   ел__нік,   апел__сін,   з__ела.

8. Дапішы літары, каб атрымаліся словы.

С
С
С
С
С

9. Якія словы падыходзяць да схемы? Падкрэслі іх. 

Лесніковы, заазерны, прыгоркі, напоўніў, леснікі, гіта- 

рыстка, падбелены, лясная, падбярозавікі, выправілі. 

10. Разгадай метаграму. Замяні Б на М — і з назвы часткі 
лодкі атрымаецца назва круп.

 — 
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1. Прачытай загадку. Напішы адгадку.

Пасярод двара стаіць гара, спераду вілы, ззаду мятла.  
___  ___  ___  ___  ___  ___

2. Разгадай рэбус і напішы адказ.

  ________________________________ 

3. Адгадай мнагазначнае слова.

Ну, а са мной якія справы?
Дальбог, і роспач, і смяхота.
Я ж неабходная для стравы.
Ну дык прычым тады тут нота?      _________

                         С. Шах
Слова для даведкі: дальбог — размоўнае слова, ужы-

ваецца для пацверджання чаго-небудзь, запэўнівання ў 
чым-небудзь.

4. Устаў галосныя літары і прачытай прыказку.

Сл__ўка  як  пт__шк__:  в__п__сц__ў  —  н__   в__рн__ш.

5. Як перакласці на рускую мову сказ Дзядуля адчувае сябе 
блага? Абвядзі літару з правільным адказам.

а) Дедушка чувствует себя хорошо.
б) Дедушка чувствует себя плохо.

6. Насупраць кожнай літары слова ЛЯСОК запішы назву 
звера, які жыве ў лесе. Літара можа быць як у пачатку, 
так і ў сярэдзіне ці канцы слова.

Л_______ Я________ С________ О________ К________
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7. Здагадайся, якіх слоў не хапае. Дапішы верш.

З гушчару, бліжэй да сцежкі,
Выбягаюць ________________.
І абапал пазіраюць,
Быццам грыбніка ___________ (А. Зэкаў).

8. Здагадайся, як завуць карову.

__________

9. Правільна запішы кожнае слова ў скорагаворцы.

Вадавозвёзвадуадвадаправода.
________________________________________________ 

10. З дадзеных слоў складзі сказ, выкарыстоўваючы дзе-
яслоў у прошлым часе.

Сонца, спускаецца, лес, за.
________________________________________________

1. Прачытай загадку. Напішы адгадку.

З гары падае, а ўнізе б’е.    ___  ___  ___  ___
2. Разгадай рэбус і напішы адказ.

  ________________________________
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3. Злучы стрэлкамі сінонімы.
Смачны    імгненны
хуткі    апетытны
яркі    ласкавы
пяшчотны   гарачы
цёплы    асляпляльны

4. Падлічы колькасць літар і гукаў у наступных словах.

Восень _____  літар,   _____  гукаў
лье _____  літар,   _____  гукаў
пер’е _____  літар,   _____  гукаў
саджаў _____  літар,   _____  гукаў

5. Змянi адну лiтару ў кожным слове так, каб атрымаліся 
словы, якія абазначаюць жывых істот.

Ножык ___________  кашуля ___________
шышка ___________  дошка  ___________

6. Адгадай метаграму.

Калі я з Л —    Калі я з М —
Канькі дастаньце, дзеці! То самы смачны ў свеце.

 —          С. Шах

7. Расшыфруй прыказку, растлумач яе сэнс.
К__д__   __г__лка  —  т__д__   __   н__тк__.    

8. Прачытай. У выдзеленых словах пастаў націск. Раст-
лумач значэнне гэтых слоў.

Аж звініць цішыня…  Прыслухаўся Ваня:
Напаілі мы каня.  Плача ў лузе каня.
           Н. Сторажава
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9. Пры дапамозе вядомых табе прыставак утвары тры 
новыя словы ад дзеяслова ЛЯТАЦЬ.

________________________________________________ 

10. Пра якія дзве солі ідзе размова ў загадцы? Растлумач.
Ужываю я дзве солі,  Без адной я невясёлы,
Калі гэта мне да месца: Без другой — абед не есца. 
         К. Крапіва

1. Прачытай загадку. Напішы адгадку.

Рота няма, а зубы маюцца.  ___  ___  ___  ___  ___  ___

2. Разгадай рэбус і напішы адказ.

  ___________________________ 

3. У якую групу слоў трэба ўставіць літару А? Абвядзі лі- 
тару з правільным адказам.

а) С..сны, к..лас, кр..пасць;
б) м..сты, ..зёры, с..нлівы;
в) кал..ссе, надв..р’е, ж..мчуг.

4. Вызнач, якая часціна мовы адсутнічае ў сказе.
Сумнае сонейка паказалася ў асеннім небе.
а) Назоўнік; б) прыметнік; в) дзеяслоў; г) прыназоўнік;  

д) займеннік.
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5. Устаў прапушчаныя літары.

Зімой зв__ры ў лесе бываюць ас__ярожныя. На б__- 
лым ч__стым сн__зе добра відаць кожны след. Вось лан-
цужок сл__доў зайца.

6. Складзі сказ па схеме.

Даданы член, дзейнік, выказнік, даданы член.
________________________________________________
________________________________________________

7. Запiшы назвы прымет (па два словы), якiя падыхо- 
дзяць да дадзеных слоў.

Хлеб (якi?) _______________________, ландыш (якi?) 
__________________,  рэчка (якая?) _________________.

8. Прачытай. Падкрэслі словы-блізняты. Растлумач сэнс.

На кірмаш павёў я Люду.
Кажа Люда: «Колькі люду!»

9. Адгадай загадку-анаграму.

Яна верхам на канверце У назве перастаў склады —
Раз’язджае па ўсім свеце. І ўжо будзе злыдзень, мусіць,
Але ў адзін момант ты Раптам падляціць і ўкусіць.

 —   У. Мацвеенка

10. Устаў галосныя літары і расшыфруй прыказку. Раст-
лумач яе сэнс.

Ст__дз__нь  —  г__д__  п__ч__т__к,  __  з__м__  — 

с__р__дз__н__.
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1. Прачытай загадку. Напішы адгадку.

Па полі і лузе ходзіць у кажусе.  ___  ___  ___  ___  ___  ___
2. Разгадай рэбус і напішы адказ.

 ___________________________ 

3. Дапішы літары, каб атрымаліся словы.

М
М
М
М
М
М

4. Устаў патрэбныя словы.

• Папера _____________, а сажа _____________.
• Перац  ______________, а мёд ______________.
• Камень _____________, а пух ______________.

5. Выдзелі корань у роднасных словах.

Ціха верасень тчэ павуцінкі,
Цішынёй наталяецца слых (П. Саковіч).

6. Прачытай верш «Што гарыць?». Растлумач выраз з вер-
ша «на ім усё гарыць».

— Ну і Віця! — дзед бурчыць. —
Бач, на ім усё гарыць…
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Я гляджу і ледзь не плачу,
Ды ніяк агню не ўбачу.
Віця ж — брат старэйшы мой —
Абалью яго вадой (М. Пазнякоў).

7. Да рускай прыказкі падбяры адпаведную беларускую. 

Грамоте учиться — всегда пригодится. 
________________________________________________
________________________________________________
8. Пералічы адмоўныя якасці чалавека пры дапамозе 
розных часцін мовы.

Назоўнік — __________________________________
прыметнік — __________________________________
дзеяслоў — __________________________________

9. Запішы галосныя А, Ы, І, У, Я так, каб па гарызанталі 
можна было прачытаць назвы лясных ягад.

10. Колькі гукаў [т] знаходзіцца ў сказе?

Дзед Антон адчыніў вароты.  _________________
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1. Прачытай загадку. Напішы адгадку.

Хоць у капелюшы, але галавы не мае.  ___  ___  ___  ___
2. Разгадай рэбус і напішы адказ.

    ___________________________ 

3. Запішы пяць слоў з апострафам. Падзялі іх для пера-
носу дугой.

________________________________________________
________________________________________________

4. Да дадзеных слоў падбяры антонімы з той жа коль-
касцю літар.

Блізка _____________, слабы _____________, чужына 
___________, юнак ___________, мужчына ___________.

5. Да назваў зімовых месяцаў падбяры аднакарэнныя 
словы. Запішы адказы.

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

6. Да рускай прыказкі падбяры адпаведную беларускую. 

Любишь кататься — люби и саночки возить.
________________________________________________
________________________________________________



63

7. Замяні словазлучэнні адным дзеясловам.

Знаходзіцца ў неспакойным стане — ______________,  
выказаць увагу — ______________, весці барацьбу —  
_______________, зрабіць няправільна — ___________ 
______,  напружана нешта слухаць — _______________.

8. Запішы ў крыжаванку назвы адзення. 
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9. Прачытай верш. Запішы яго правільна.

Гебемот разявіў рот  ______________________
І глядзіць на масалёт.  ______________________
Ты мяне паслухай, братка:  ______________________
Масалёт не кашаладка.  ______________________
          А. Жыгуноў

10. Прачытай загадку. Знайдзі адгадку.

Каля ракіты беражкі, І хоць не пускае кветак,
Ручэй трымаюць гаваркі. Вясны абуджанай прыкмета.
А па баках на макраце А дакранешся — апячэ.
Пякучая трава расце.       Н. Каранеўская

1. Напішы адгадку. Прачытай слова-адгадку злева на-
права, а затым — справа налева. Што ты заўважыў?

Са стручка цягні на градку  
Сакавітую адгадку.        
Як гузак табе на лоб,
Нечакана вылез…   (У. Мазго)

           ___  ___  ___ 

2. Разгадай рэбус і напішы адказ.

 ___________________________
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3. Дапоўні сказы галоўнымі членамі, запішы іх.
Над дрэвамі ... хуткія ... . З сіняга неба ... птушыны ... .  

У рацэ ... невялічкія ... .
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

4. Пра якія два кані ідзе размова ў загадцы?

Коні ўдалыя. Але ж
Разам іх не запражэш.
На адным мы з вецярком          
Прагуляемся вярхом.
Другі конік — гарбунок
З галавою, ды без ног —
На яго вярхом не сядзеш.
Дзіва ўсё ж, калі паглядзіш.
І не ўмее хоць брыкацца,
Каралі яго баяцца.  

Паводле К. Крапівы
________________________________________________

5. Падкрэслі словы, у якіх прыстаўка заканчваецца на лі- 
тару С.

Ра..казаць, ра..мова, ра..губіцца, ра..шпіліць, ра..чы- 
ніць, ра..гневацца.
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6. Закрэслі лішнія словы.

Самыя вялікія рэкі Бе- 
ларусі — Днепр, Нёман, 
Заходняя Дзвіна, Заходні 
Буг, Волга, Вісла.

7. Перакладзі на беларускую мову.

Спасибо нашим поварам за то, что вкусно варят нам!
________________________________________________ 
________________________________________________

8. Адгадай метаграму.

Пасажыраў поўна хата В на П змяні — у салдата
Ўдалячынь імчыць.  Ўбачыш на плячы.
_____________________________________________

9. Здагадайся па апісанні, пра што ідзе гаворка.

Як называецца народны музычны інструмент, на якім 
іграюць, удараючы малаточкамі па струнах? 

_____________________________________________ 

10. Да назоўніка САБАКА запішы прыметнікі.

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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Занятак 1
1. Сонца.
2. Ружа.
3. Сшыла, кацяня.
4. Дарога, вецер.
5. Настаўнік, працоўны, надвор’е.
6. Помпа, хром, тата, сахаты.
7. Век жыві, век вучыся.  

Усюды добра, а дома лепей.
8. Чаравікі, тапкі, боты.
9. Шышка.
10. Цэгла.

Занятак 2
1. Вавёрка.
2. Мальва.
3. Бульба, боты, багацце, воўк.
4. Рак, музыка, ручнік.
5. Сумны, ціхая.
6. Дзюймовачка.
7. Хвалі �, хва �лі.
8. Беларусь, памылка.
9. Снежань.
10. Вугор, акунь, плотка, акула, 

сом, карась, карп, шчупак, уюн, 
пячкур.

Занятак 3
1. Ружа.
2. Астра.
3. Працаўнік, малайчына, дабрак.
4. Над кветкамі гудуць працавітыя 

пчолы. З хмарнага неба сыпле 
дробны дождык. Пад узгоркам 
блішчыць круглае возера.

5. Дыван, джала, асілак, акуляры.
6. Сонейка, сонца.
7. Прыклад адказу:
 Р — рыба, рак;
 А — акунь;
 К — карась, карп, шчупак;
 А — плотка.

8. Янка Купала, Якуб Колас.
9. Золь, доля, гадзіна.
10. Мядзведзь, вярблюд, алень, мыш.

Занятак 4
1. Сабака.
2. Дзьмухавец. 
3.    Вяшчуння
 Кукуе зязюля
 Ў зялёным гаі.
 Птушкам і звярам 
 Шчасця жадае (В. Сухарчук).
4. Работа — агурок — камар. 
5. Каля клёна Алёна
 Светлякоў знайшла зялёных.
6. Працавіты вучань Іваноў Міка- 

лай — лепшы дзяжурны класа. 
Працоўны калектыў добра вы- 
канаў заданне дырэктара.

7. Дрозд, дзяцел, ластаўка, качка. 
Ліса, сабака, карова, вавёрка, ка- 
за, заяц. Дзік, качка, казуля, янот.

8. Лад, варыць, радаваць і г. д. 
9. Шкляны, шаўковы, нізкі.
10. Увосень плача, хто ўвесну скача. 

Малая пчала, ды і тая працуе.  
За родны край галаву аддай.

Занятак 5
1. Зоркі.
2. Замок — заяц.
3. Гукі [т], [п], [с], [х].
4. Зала, пас.
5. Сур’ёзны — 7 літар, 8 гукаў;
 надвор’е — 7 літар, 8 гукаў;
 разводдзе — 9 літар, 8 гукаў;
 дзядзька — 8 літар, 5 гукаў;
 зацішша — 7 літар, 6 гукаў.
6. Язык, мыла, ражон, пер’я, ку-

рыца.
7. На градцы доўгі і зялёны, а ў 

бочцы жоўты і салёны. 

Адказы
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 У нашых лясах жывуць розныя 
звяры.

8. Лёгкі, уніз, горкі, весяліцца.
9. Імя �, уда �лы, магазі �н, вы �падак, 

красаві �к, малы �, ця �жкі, крапіва �.
10. Смак, мак, макі. 

Занятак 6
1. Тэлевізар.
2. Цыбуля.
3. Настала зіма. Выпаў снег. Лёд 

скаваў рэкі.
4. Шаўковая, лясістая, пісьменны.
5. Сцяг, лісічка.
6. Гусь, меленькі, нянькі, дзянькі, 

дождж.
7. Тамат. (Слова чытаецца злева 

направа і справа налева.)
8. Лічылка.
9. Удаў, удод.
10. Певень.

Занятак 7
1. Тралейбус.
2. Ліса.
3. Кашуля (сарочка), падарожжа, 

спадніца, хустка.
4. Мы зайздросцім Глебу — ён 

півоні сёння пасадзіў у глебу.
5. Кацяня (н. р.), шчаня (н. р.), медз- 

ведзяня (н. р.), казляня (н. р.), 
мышаня (н. р.)

6. Ваўкоў баяцца — у лес не ха-
дзіць.

7. Цярушыць сухі рэдзенькі сня-
жок.

8. Мала, надакучаць, падманваць.
9. Радок, лыжка, сумленны.
10. Гарлачык.

Занятак 8
1. Ліпа.
2. Нара.
3. Капялюш, панама, цыліндр, 

берэт.

4. Негаварлівы — маўклівы, няўва- 
жлівы — рассеяны, няўдачны —  
беспаспяховы, нескладаны —  
просты, несур’ёзны — легкадум-
ны, няправільны — памылковы, 
ганарысты — высакамерны.

5. Пер’е, б’е; збожжа, ранне; рыб-
ка, зуб; Брэст, Пятроў.

6. Прынёс дзядуля капялюш,
 А капялюш — паўнюткі груш.
 Грушы — быццам на малюнку!
 Дзеці рады пачастунку (М. Чар- 

няўскі).
7. Сем разоў.
8. Шапка, каса, кошка, косіць.
9. Партфель, аловак, гумка, пенал, 

ручка, сшытак.
10. Думка.

Занятак 9
1. Рабіна.
2. Наташа.
3. Пракоп і Барыска елі барба- 

рыскі.
4. — Стасік, хутчэй сюды! — за-

крычала Ірынка. — Ласік зноў 
да птушанят крадзецца.

 — Не пусцім на дрэва, Ласік! — 
прыгразіў дубцом Стасік.

5. Нячутна.
6. Мяккі, марудны, нізкі.
7. Мыш злавіў кот.
8. Надакучыў, спазніцца, пуста- 

словіць, ашукваць.
9. Цікавы — выклікае цікавасць; 

забаўны, незвычайны. 
 Цікаўны — імкнецца ўсё ведаць. 
10. Воблака.

Занятак 10
1. Дуб.
2. Груша.
3. Страха – ха + каза = страказа.
4. Ручнік, страўнік, будаўнік, маўчун. 
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5. Адна галава добра, а дзве яшчэ 
лепей.

6. Сняжок, сняжынка, Снягурка, 
снягір (няма суфікса).

7. Ганаровы — карыстаецца па- 
шанай. 

 Ганарысты — пагардлівы, са- 
маўпэўнены.

8. Людзі, дождж.
9. Калідор вузкі, ручнік мяккі, на- 

двор’е сонечнае, дзверы скры-
пучыя, павук тоўсты.

10. Сок, сала, ласка, сокал і г. д. 

Занятак 11
1. Асіна.
2. Пенал.
3. Імёны.
4. Збанок — званок.
5. (Плюс — мінус). Усёзнайка.
6. Рысь.
7. Тваё вучэнне — гэта праца. 

Твой дзённік — твая працоўная 
кніжка.

8. Мядведзі ўмеюць лазіць па 
дрэв ах .

9. Мышка — камыш.
10. Крыжадзюб.

Занятак 12
1. Лета.
2. Школа.
3. Першакласнік, аднакласнік, бу- 

даўнік, пчаляр, пячнік. 
4. Іванка.
5. Веснав ы , дакладчык, 
 прыдарожн ы , раніц а .
6. [п]. 
7. Кошцы — дошцы.
8. Возера глыбокае, кніга цікавая, 

яблык спелы.
9. Брама : прама.
10. Чаромха.

Занятак 13
1. Зіма.
2. Аса.
3. Сакоча як сарока, нямы як ры- 

ба, труслівы як заяц, хітры як 
ліса, галодны як воўк.

4. Говар, насып, загадка.
5. Каса: дзявочая каса і каса, 

якою косяць.
6. Сем разоў адмер — адін раз 

адрэж. 
 Дай кароўцы бурачка — дасць 

кароўка малачка. 
 Адклад не ідзе ў лад. 
 Слухай многа, а гавары мала.
7. Заўтра.
8. Басейн, верабей, бераг, вера-

сень, бібліятэка, відэлец, во-
кладка, вячэра. 

9. Ікра, інжыр, іржа, ігрок.
10. Крыніца.

Занятак 14
1. Піла.
2. Астра.
3. Карысна, пенал, галоўкі, гараж, 

смак, брод, віхор, грузд, дзьму-
хавец, малако.

4. Чарапаха паўзе. Хлопчык кро- 
чыць. Конь бяжыць. Поезд імчыць.

5. Жоўтыя лісты ападаюць. 
 Птушыныя галасы звіняць. 
6. Халодны, мяккі, новая, чыстая.
7. Вуха — муха. 
8. Аб’ём, інтэрв’ю; ралля, гукан-

не; зуб, лыжка; Марыя, Сож.
9. Дзе шчырая праца, там густа, 

дзе лянота — там пуста. 
 Чалавек без Радзімы, што са-

лавей без песні.
10. Нара, пара, рапс, сон, нос і г. д. 
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Занятак 15
1. Бабры.
2. Крот.
3. Дзяцел, бусел, голуб.
4. 1. Зорка. 2. Бусел. 3. Гузік. 4. Ло- 

жак. 5. Жолуд. 6. Вожык. Баць- 
каўшчына.

5. Тэлеві �зар, рэ �дзька, мядзве �дзь, 
вясё �лка, ле �бедзь, лясны �, сям’я �, 
страказа �, лье �цца.

6. Бусел, журавель, верабей, сала-
вей, сарока, качка, зязюля, гусак.

7. Хлеб — усяму галава.
8. Па старой замшэлай пушчы 

ходзіць вецер невідушчы.
9. Маю бабулю завуць Вера Пят- 

роўна. Яна жыве ў Мінску на 
вуліцы Русакова. Я часта бываю 
ў бабулі. Мы любім хадзіць у 
парк Чалюскінцаў.

10. Зямлі.
Занятак 16

1. Гром.
2. Рукаў.
3. Вёска
 Трактар вясёлы
 Бурчыць на дарозе.
 Чырвоны снягір
 Пяе на бярозе.
4. Маленькая Маша едзе да 

бабулі ў вёску. 
 Лёгкія хмаркі плывуць у небе. 
 Яркае сонейка весела свеціць. 
 Лясныя птушкі весела спяваюць.
5. Ты, таз, танк, трава, трубка, 

трактар.
6. Урач — доктар (лекар), тайга —  

пушча, Айчына — Радзіма (Баць- 
каўшчына), праціўнік — вораг, 
воін — салдат (баец), узвыш- 
ша — узгорак, поўсць — шэрсць, 
сябар — таварыш. 

7. Універмаг.

8. Шапкі — лапкі.
9. Янка Купала.
10. Вецер.

Занятак 17
1. Цвік.
2. Карова.
3. Прыклады адказаў: сок, сала, 

ласка, сокал, гол, лак і г. д.
4. 1. Дарога, снежань, папера, 

аловак, усмешка — назоўнікі;
 2. зімаваць, маляваць, смяяц-

ца, крычаць — дзеясловы;
 3. блакітны, вясёлы, ранішні — 

прыметнікі.
5. Удаў.
6. Бяжыць чырвоны конік па дрэ-

ве. (Агонь.)
7. Сцежка, барацьба, просьба, вуж.
8. Зайчык.
9. Што напісана пяром — не вы- 

рубіш тапаром.

Занятак 18
1. Месяц.
2. Лось.
3. Над лесам вышэй паднялося сон- 

ца і ўсміхнулася зямлі (8 слоў).
4. Хатні — хата (ж. р.);
 ціхі — ціш (ж. р.);
 марскі — мора (н. р.);
 ценявы — цень (м. р.);
 гусіная — гусь (ж. р.).
5. б) Параўнаннем.
6. Снег, бег, лыжка, лётчык.
7. Не пазнала, хіба Зіна?
 Гэта ж Ма �шына машы �на.
8. Яма, рэха, кут.
9. На шашу выехаў матацыкл. 
 Па рэйках бяжыць цягнік. 
 У сажалцы растуць гарлачыкі. 
10. Жаўрук. 
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Занятак 19
1. Снег.
2. Трамвай.
3. Сонечныя промні разбудзілі 

птушак.
 За акном гамоніць вец-це
 Галасістым шча-бя-тан-нем. 
 Н. Галіноўская
4. Ружа — лужа.
5. Бура-ціна.
6. Бясспрэчны, раззлавацца, пе- 

радсвяточны, падгрызці, пад- 
месці, залезці.

7. Мятла, берэт, сяло, мяцеліца, 
бензін, бесказырка, ляснік, ве-
рацяно, пяро, вясна, герой.

8. Новых сяброў набывай, а ста-
рых не забывай. 

 Гультай за работу — мазоль на 
руку. 

 Прыгожая птушка пер’ем, а ча-
лавек уменнем. 

9. Прыбег, пералётная, прыгорак 
і іншыя.

10. Цацка.
Занятак 20

1. Радыё.
2. Тата.
3. Хлопчык падышоў да ракі. 
 Па берагах невялікіх рэк заў-

сёды шмат раслін. 
 Ганначка прынесла сваёй сяб- 

роўцы Светачцы яблыкі. 
 Юрасю трэба купіць кілаграм 

гароху.
4. Адышоў я ад пліты,
 Кажу Ва �ры:
 — Вары � ты.
5. На маленькіх клёніках выраслі 

маладзенькія лісточкі.
6. Бярозка, касьба, калгас, мароз.
7. Цвёрды характар, свежая га-

зета, заечая душа, цёплае сяб- 

роўства, чыстая мова.
8. Брошка, мошка, бо ў іх гук [ш] 

абазначаецца літарай Ш, а ў ін- 
шых словах — літарай Ж.

9. Рака — кара.
10. а) Не хвалі сябе, няхай людзі 

пахваляць цябе.

Занятак 21
1. Дождж.
2. Ліс.
3. Аглушыць — часова пазбавіць 

здольнасці чуць. 
 Насенне — зерне раслін, пры- 

значанае для пасеву. 
 Настойлівы — рашучы ў дасяг- 

ненні сваёй мэты.
4. Садоўнік, мядзведзь, настаў-

нік, жаўцелі, прыгожы, дра-
пежны.

5. 1. Груз. 2. Пілот. 3. Караед. 4. Ма-
налог. 5. Прыз. 6. Сумёт. 7. Ага-
род. 8. Подзвіг.

6. Адчыніць, бераг, дзядзька, аб- 
касіць.

7. Дуб — зуб.
8. Без працы не выцягнеш і рыбку 

з сажалкі.
9. Яр, яда, язда, яблык, ялінка, 

яшчарка.
10. Слімак – слі = мак.

Занятак 22
1. Мяч.
2. Канапа.
3. Паправіцца, спазніцца, дапа-

магчы, гутарыць.
4. Спісаць, спытаць, сказаць, спа-

лохаць.
5. За �мкі — замкі �.
6. Надзея — 6 літар, 6 гукаў;
 яблык — 5 літар, 6 гукаў;
 лью — 3 літары, 3 гукі.



72

7. Агеньчык, свет, песенька, ялінка, 
носьбіт, разьба.

8. Указка.
9. б).
10. З саду мне прынёс Антон смачны, 

сакаўны антон. 

Занятак 23
1. Камбайн.
2. Ліса.
3. Прыклад адказу: сон, дыван, сон-

ца, парасон, аловак і інш.
4. Каласы — валасы.
5. Запісаны ўсе назвы месяцаў.
6. Мак — рак.
7. Украінцы, рускія, палякі, яўрэі.
8. Кашалот спрабаваў каштаваць 

шакалад,
 А шакал шкадаваў, што аладак 

няшмат.
9. Халодная, марозная, чароўная, 

прыгожая, доўгачаканая, снеж-
ная і г. д.

10. За родны край галаву аддай.

Занятак 24
1. Грак.
2. Экран.
3. Рэчка, лён, дзік.
4. Пашыць сукенку, прышыць гузік; 

запусціць ракету, выпусціць птуш- 
ку; палічыць птушак, вылічыць суму.

5. Вучань, падручнік, дзяўчынка, 
хлопчык, аловак, сшытак, крэй-
да, гадзіннік.

6. Невялікі птах ляціць у гняздо.
7. Рыс — сыр.
8. Не гавары, што рабіў, а гавары, 

што зрабіў.
9. Перасохла гліна,
 Раззлавала Ніна.
 Не мука �, а му �ка —
 Кухарам навука.
10. Замаўчаць.

Занятак 25
1. Неба.
2. Мары.
3. Прыйшло лета. Горача пячэ со-

нейка. Спеюць суніцы.
4. Я з металу рукі маю,
 Карабель за нос трымаю.
 А апусцяць — тры рукі
 Разгарну на дне ракі.
5. Пчаляр, маляр, муляр, мастак, 

пажарнік.
6. Пералётныя птушкі пяюць пры- 

гожыя песні.
7. Лаўка, лаўлю. Ваўкі, ваўчок.
8. Язычок.
9. З’ехаць, дождж, падказка, касьба.
10. Кола, вось, вон, рыс.

Занятак 26
1. Ноч.
2. Кіт — кот.
3. а), б), г), д).
4. У (прын.) куце (наз.) пакоя (наз.) 

стаіць (дзеяс.) столік (наз.).
5. Панізоўе, з’яднанне, дзверы, 

смелы, ноччу, суддя, Аркадзь- 
еўна.

6. Лёду — мёду.
7. Літара Р. Варта, чарга, гурба.
8. Хлопчык збіраў у лесе ягады.
9. Вузельчык, агеньчык, слядок, 

раменьчык, сярпок.
10. Цяпло.

Занятак 27
1. Параход.
2. Сок.
3. Згасае, бярэ, плача, стаіць, маў-

чыць.
4. Зруб, слуп, кропка, боб, граб, 

трап, серп, скарб, рыбка.
5. Пры — пяць.
6. Па ўзлесках бялеюць тонкія бя- 

розкі. Каля вёскі раскінуўся шы- 
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рокі луг. Вясёлы клоун смяшыў 
дзяцей.

7. Водар чысты і празрысты,
 Ясны і вясёлы дзень.
 Спевы птушак галасістых
 Носіць вецер. Бэз цвіце,
 А за ёй і лета йдзе.
8. Лодка, лёгка, абхапіць, падкінуць.
9. Вокны, сябры, людзі, азёры, палі, 

прафесары.
10. Дудка.

Занятак 28
1. Вецер.
2. Рамонак.
3. б).
4. Марыць, паліваць, печань.
5. Кроплі дажджу падаюць на ас-

фальт.
6. Прыпяць. Палессе.
7. Камень, сям’я, спіць, маленькі, 

канапелькі, дзьмухавец, ельнік, 
апельсін, з’ела.

8. Сом, смак, сяўба, святло, сонейка.
9. Заазерны, прыгоркі, падбелены.
10. Банка — манка.

Занятак 29
1. Карова.
2. Аліна.
3. Соль.
4. Слоўка як птушка: выпусціў — не 

вернеш.
5. б).
6. Прыклад адказу:
 Л — лось, алень.
 Я — янот, мядзведзь, заяц.
 С — рысь, ліса.
 О — воўк, вожык.
 К — казуля.
7. З гушчару, бліжэй да сцежкі,
 Выбягаюць сыраежкі.
 І абапал пазіраюць,
 Быццам грыбніка  чакаюць. 

А. Зэкаў

8. Рагуля.
9. Вадавоз  вёз  ваду  ад  вада- 

правода. 
10. Сонца спусцілася за лес.

Занятак 30
1. Гром.
2. Ласка.
3. Смачны — апетытны, 
 хуткі — імгненны, 
 яркі — асляпляльны, 
 пяшчотны — ласкавы, 
 цёплы — гарачы.
4. Восень — 6 літар, 5 гукаў; 
 лье — 3 літары, 3 гукі; 
 пер’е — 4 літары, 5 гукаў; 
 саджаў — 6 літар, 5 гукаў. 
5. Вожык, касуля, мышка, мошка.
6. Лёд — мёд.
7. Куды іголка — туды і нітка.
8. Аж звініць цішыня…
 Напаілі мы каня �. (Жывёла.)
 Прыслухаўся Ваня:
 Плача ў лузе ка �ня. (Птушка.) 
9. Прыклад адказу: прылятаць,  

пералятаць, залятаць.
10. Нота і харчовая соль.

Занятак 31
1. Граблі.
2. Лапата.
3. б).
4. д).
5. Зімой звяры ў лесе  бываюць  

асцярожныя.  На белым чыс- 
тым снезе добра відаць кож- 
ны след. Вось ланцужок сля- 
доў зайца.

6. Маленькая дзяўчынка чакала 
бабулю. 

7. Хлеб мяккі, свежы;
 ландыш пахучы, лекавы;
 рэчка глыбокая, лясная.
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8. Люда — імя дзяўчынкі, люду — 
шмат людзей.

9. Марка — камар. 
10. Студзень — году пачатак, а зі- 

ме — сярэдзіна.

Занятак 32
1. Авечка.
2. Шапкі — шашкі. 
3. Мы, мак, маці, марка, медаль, 

малюнак.
4. Папера белая, а сажа чорная. 

Перац горкі, а мёд салодкі. 
 Камень цяжкі, а пух лёгкі. 
5. Ціха, цішынёй.
6. Адзенне хутка рвецца, бо Віця 

неакуратны.
7. Навуку за плячыма не носяць.
8. Назоўнік — гультай, крыкун, 

пустаслоў;
 прыметнік — бурклівы, балбат- 

лівы, гультаяваты;
 дзеяслоў — бурчэць, лапатаць, 

брыдкасловіць.
9. Ажыны, маліны, суніцы, чарні- 

цы, дурніцы, журавіны, брусні- 
цы, касцяніцы.     

10. Чатыры: дзе[т] Ан[т]он а[т]чы- 
ніў варо[т]ы.

Занятак 33
1. Грыб.
2. Мышкі.
3. Ся-м’я, су-зо-р’е, пе-р’е, аб’-езд, 

пад’-еў. 
4. Далёка, моцны, Айчына, дзед, 

жанчына.
5. Снежань — снег, снежны, снега- 

вік; студзень — студзіць, студзё- 
ны, астуджваць; люты — лю-
туе, лютасць.

6. Любіш ездзіць, любі і саначкі 
цягаць. 

7. Непакоіцца, паважаць, змагац-
ца, памыліцца, услухвацца.

8. Плашч, майка, кажух, куртка,  
паліто, пінжак, панчохі, спад- 
ніца, пальчаткі, камізэлька, шкар- 
пэткі, рукавіцы, сукенка, кашу-
ля, хустка, світка, штаны, фу-
тра, шалік.

9. Бегемот разявіў рот
 І глядзіць на самалёт.
 Ты мяне паслухай, братка:
 Самалёт не шакаладка. 

              А. Жыгуноў
10. Каля ракіты беражкі,
 Ручэй трымаюць гаваркі.
 А па баках на макраце
 Пякучая трава расце.
 І хоць не пускае кветак,
 Вясны абуджанай прыкмета.
 А дакранешся — апячэ.
                       Н. Каранеўская

Занятак 34
1. Боб.
2. Ракі.
3. Над дрэвамі лёталі хуткія ве-

раб’і. З сіняга неба чуўся пту-
шыны спеў. У рацэ плавалі не- 
вялічкія рыбкі.

4. Свойская жывёла і шахматная 
фігура.

5. Расказаць, расшпіліць, расчы-
ніць.

6. Волга, Вісла.
7. Дзякуй нашым паварам за тое, 

што смачна вараць нам!
8. Вагон — пагон.
9. Цымбалы.
10. Разумны, прыгожы сабака.
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