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У Р О К  1
ГЛЯНЕШ НАЎКОЛА, КРЫКНЕШ УГОЛАС: «МІЛАЕ ЛЕТА, БЫВАЙ!» (В. ВЯРБА). 

П. ПРАНУЗА. «БЫВАЙ, ЛЕТА!»; М. ЧАРНЯЎСКІ. «ПАВУЧКОВЫЯ АРЭЛІ»

Мэта: ствараць умовы для развіцця арфаэпічных уменняў, умення выказвацца па-беларуску; спрыяць 
фарміраванню навыку чытання і чытацкіх уменняў; садзейнічаць выхаванню пачуцця захаплення прыга- 
жосцю роднага краю.

Абсталяванне: падручнік, малюнак вераса, малюнкі восені, малюнкі павука і мухі, лісточкі трох колераў 
у кожнага вучня (чырвоны, жоўты, карычневы), выява дрэва.

ХОД УРОКА
І. Арганізацыйны этап

— Добры дзень, мае маленькія сябры! Сёння ў нас першы ўрок беларускага літаратурнага чы-
тання. На ўроках літаратурнага чытання мы будзем гаварыць і чытаць па-беларуску, пазнаёмімся 
з новымі словамі, будзем вучыцца любіць сваю родную мову.

А яшчэ ў нас будуць урокі пазакласнага чытання. Да іх вы будзеце рыхтаваць творы сама-
стойна. Тэма нашага першага пазакласнага чытання «Восеньскія гісторыі». Таму ў бібліятэцы вам 
патрэбна ўзяць кнігі пра восень і самастойна дома чытаць іх.

А пачнём наш сённяшні ўрок з моўнай размінкі.

ІІ. Моўная размінка
Не проста ў словы я гуляю,
Па-беларуску размаўляю!
• Паўтарыце за мной.
• Прачытайце вочкамі.
• Прачытайце шэптам.
• Прачытайце ўголас павольна.
• Прачытайце ўголас хутка.
• Прачытайце, мяняючы лагічны націск. (Настаўнік на дошцы падкрэслівае словы, якія трэба

выдзеліць голасам.)
А каб лепш гаварыць па-беларуску, пагуляем у гульню «Ланцужок беларускіх слоў». (Кожны 

вучань па чарзе называе адно беларускае слова так, каб не было паўтораў. Выбывае той, хто не 
можа назваць слова або называе слова, якое ўжо было. Пераможцу дзеці апладзіруюць.)

ІІІ. Праца па тэме ўрока 
1. Знаёмства з падручнікам.

Настаўнік паказвае падручнік. Знаёміць з Васілінкай і Лянком, тлумачыць умоўныя абазначэнні.
— Васілінка і Лянок дапамогуць нам у падарожжы па старонках падручніка. Разам з намі яны 

будуць вывучаць беларускую мову. Мудрая сава дапаможа разабрацца ў змесце твораў. Слоўнік 
растлумачыць значэнне незразумелых слоў. Кветачка прапануе выканаць цікавае творчае заданне. 
Буслік дапаможа нам быць больш выхаванымі і ветлівымі, а чароўная скарбонка прапануе нешта 
вельмі цікавае і пазнавальнае. Час адпраўляцца ў падарожжа па старонках падручніка!
2. Падрыхтоўка да ўспрымання тэксту.

— Якая пара года зараз?
— Якія змены ў прыродзе адбываюцца восенню?
— Якія фарбы вам спатрэбяцца, каб намаляваць восень?
— Прачытайце эпіграф да ўрока, які надрукаваны ў правым верхнім вугле трэцяй старонкі 

падручніка. Як вы разумееце гэтыя словы? Чаму восень сее радасць па зямлі?
— Прачытайце назвы асенніх месяцаў. (Запісаны на дошцы.) Чаму яны так называюцца?
Настаўнік паказвае малюнак вераса і расказвае:
Ёсць у сасновым лесе невысокая расліна з маленькімі лілова-ружовымі кветачкамі — верас. 

Верас расце нізка, уецца па ўзлеску, цвіце ранняй восенню. Адсюль і назва першага месяца восені. 
Верасень. Калі на працягу верасня ліст на дрэвах трымаецца моцна — зіма няскора прыйдзе. (Чы-
танне верша пра верасень на с. 3.)

Са старажытных часоў на беларускіх землях другі месяц восені, пра які казалі, што ён зямлю 
балоціць, а лес залоціць, меў дзясятак назваў. Кастрычнікам ён стаў называцца 100 гадоў назад. 
У гэты час людзі займаліся перапрацоўкай ільну. Пасля гэтага заставалася кастра (кастрыца). Яна 
і дала назву месяцу. (Чытанне верша пра кастрычнік на с. 3.)

Само слова «лістапад» тлумачыць, чаму месяц так называецца. Ападаюць апошнія лісты з 
дрэў. (Чытанне верша пра лістапад на с. 3.)

— А зараз мы з вамі пабудзем гэтымі лісточкамі і крыху адпачнём.
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Фізкультхвілінка
Мы, асеннія лісточкі, (рукі ўверх) Прабег вецер — зноў     (устаць) 
На галінках сядзелі, (рукі ўніз) Узняў шмат лістоў.     (рукі ўверх)
Падзьмуў вецер — паляцелі,  (рукі ў бакі) Закружылі, паляцелі     (пакружыцца)
На зямлю ціха селі. (прысесці) І зноў на зямлю селі.     (сесці за парты)

• Чытанне (інсцэніроўка) дыялогу падрыхтаванымі вучнямі (с. 4).
— З кім вы пазнаёміліся?
— Чым займаліся летам дзеці?
— Як праводзілі лета вы?
— Якімі словамі можна развітацца з летам? (Бывай, лета! Да пабачэння, лета! Лета, да 

новай сустрэчы!)
3. Першаснае чытанне верша настаўнікам.

— З якой парой года развітваюцца дзеці?
4. Чытанне верша вучнямі.

— Які ў іх настрой?
— Якую пору года вітаюць дзеці?
— Куды яны адпраўляюцца восенню?
— Якімі словамі называе аўтар лета? Чаму?
• Адпрацоўка выразнага чытання. 1) Дзеці чытаюць клічныя сказы з адпаведнай інтанацыяй.

2) Дзеці чытаюць верш, выдзяляючы лагічным націскам адпаведныя словы.
• Чытанне «для суседа». Дзеці ў парах чытаюць верш суседу па парце.

5. Хвілінка ветлівасці.
— Як дзеці развітваліся з летам?
— А як можна развітацца з сябрамі?
— Што можна сказаць маме раніцай, калі вы ідзеце ў школу?
— Як вы развітаецеся са мною, калі пойдзеце дамоў?
Дзеці разыгрываюць дыялогі ў парах. 1 рад: развітанне з сябрам. 2 рад: развітанне з мамай.  

3 рад: развітанне з настаўнікам. Адна пара з кожнага рада дэманструе дыялог перад класам.
6. Падрыхтоўка да ўспрымання зместу твора «Павучковыя арэлі».

• Адгадайце загадкі, каб даведацца, пра каго мы будзем чытаць. (Настаўнік чытае загадкі на с. 7.)
• Работа са слоўнікам (с. 7).

7. Першаснае чытанне твора «Павучковыя арэлі» настаўнікам.
— Ці спадабалася вам, як павёў сябе павучок?

8. Чытанне твора вучнямі.
9. Аналіз зместу твора.

— Для чаго павучок павесіў арэлі?
— Чаму мушка села на лісток?
— Што здарылася з мушкай?
— Да каго звярнуўся павучок за дапамогай?
— Што расказаў стары павук?
— Як павукі выратавалі мушку?
— Ці можна назваць гэты твор казкай? Чаму?
— Назаві герояў гэтай казкі.
— Прачытай словы і выберы тыя з іх, якія дапамагаюць апісаць персанажаў казкі «Павучко-

выя арэлі». (Словы запісаны на дошцы.) Злучы іх стрэлкамі.
Павучок  Разумны, сонная, добры, мудры, працавіты, маленькі, 
Мушка  добразычлівы, сквапны, даверлівая, паслухмяны. 
Тата-павук  
(Паралельна ідзе лексічная работа над значэннем незразумелых слоў.)

ІV. Падвядзенне вынікаў урока
— Назавіце адным словам, пра якую пару года чыталі? (Восень.)
— Назавіце асеннія месяцы.
— Які з твораў вам спадабаўся больш і чаму?

V. Дамашняе заданне
Падрыхтаваць выразнае чытанне верша «Бывай, лета!».

VІ. Рэфлексія
«Дрэва настрою». Калі вам урок спадабаўся, прымацуйце да дрэва настрою чырвоны лісток. 

Калі ўрок выклікае ў вас нейкую трывогу — жоўты. А калі вам урок не спадабаўся, прымацуйце 
да дрэва карычневы лісток. Падзякуйце суседу па парце за працу.
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