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Ад аўтара

Паважаныя настаўнікі!
Сістэматычны ўлік ведаў, уменняў і навыкаў дзяцей па 

беларускай мове з’яўляецца неад’емлімай часткай аргані-
зацыі навучальнага працэсу. У сувязі з гэтым настаўнік пра-
водзіць праверачныя работы, якія дазваляюць вызначыць 
прамежкавыя рэзультаты засваення вучнямі асобных тэм, 
на вывучэнне якіх адводзіцца некалькі ўрокаў. Такі кан-
троль дазволіць настаўніку атрымаць аператыўную інфар-
мацыю аб якасці засваення вучэбнага матэрыялу і ажыц-
цяўляць своечасовую карэкцыю ведаў і ўменняў вучняў. 

Перад вамі — практычны матэрыял па беларускай 
мове, які ўключае заданні па тэмах, якія вывучаюцца  
ў 2 класе з рускай мовай навучання.

Кожны комплекс заданняў складзены такім чынам, каб 
праверыць засваенне вучэбных тэм. Заданні падабраны 
ў адпаведнасці з праграмай і падручнікам «Беларуская 
мова: вучэбны дапаможнік для 2 класа агульнаадукацый-
ных устаноў з рускай мовай навучання» (аўтар В. I. Свіры-
дзенка). У кожнай тэме заданні пададзены ў адпаведнасці 
з прынцыпам «ад простага да складанага». Правядзенне 
самастойнай работы па тэме не павінна займаць 15 мінут 
урока.

Жадаю поспехаў усім, хто цікавіцца роднай мовай  
і любіць яе!
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Уступны моўны курс

Варыянт 1

1.  Падкрэсліце ў словах першага радка літару  
і, у словах другога радка — літару  ў.

Лімоны, чайнік, брацік.
Воўк, жураўлі, дзяўчынка.

2.  Падкрэсліце словы, якія запісаны па-бела-
руску.

Дзед, Рита, вишня, настаўніца.

3.  Падкрэсліце ў словах літары, якія ў белару-
скай мове абазначаюць адзін гук. 

Федзя, джала, дзень, дождж. 

4.  Складзіце слова з літар і запішыце яго.

о, м, а, в —  

5.  Запішыце словы па-беларуску.

лимон — 

Иван — 

дети — 
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Варыянт 2

1.  Падкрэсліце ў словах першага радка літару  
і, у словах другога радка — літару  ў.

Мір, кніжка, ліст.
Аўтобус, леў, траўка.

2.  Падкрэсліце словы, якія запісаны па-бела-
руску.

Дзіма, Инна, малина, дождж.

3.  Падкрэсліце ў словах літары, якія ў белару-
скай мове абазначаюць адзін гук. 

Дзверы, дзяцел, агароджа, ураджай.

4.  Складзіце слова з літар і запішыце яго.

а, х, а, т —  

5.  Запішыце словы па-беларуску.

рябина — 

Ира — 

папа — 



72

Зіма ўжо канчаецца. Насталі пагод-

ныя дзянькі. Прыгрэла сонейка. Кож-

ны дзень яно зганяе ўсё больш і больш 

снегу. Сонца абуджае прыроду. Дрэвы  

і расліны п’юць свежы вясновы сок. Па-

ветра напоўнілася пахам хвоі. Хутка з 

выраю прыляцелі шпакі. Да сустрэчы 

з імі рыхтуюцца дзеці і дарослыя. Яны 

зробяць шпакоўні і павесяць іх у садзе. 

Птушкі аддзячаць іх прыгожымі песнямі.
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