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Прапанаваны збор дыдактычных матэрыялаў складзены з улікам маўлен- 
чых здольнасцей вучняў 3 класа. У дапаможніку выкарыстоўваюцца словы, 
сказы, вершаваныя радкі з літаратурных тэкстаў і твораў народнай творчасці; 
шмат загадак, рэбусаў, галаваломак, графічных гульняў, знаёмства з якімі бу- 
дзе садзейнічаць развіццю вучняў. Падбор нестандартных пытанняў і заданняў 
дазваляе расшырыць праграмныя веды вучняў, прыцягнуць увагу дзяцей да 
вывучэння беларускай мовы.

Прызначаны для вучняў пачатковых класаў, настаўнікаў, бацькоў.

Р э ц э н з е н т ы :
кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры беларускага мовазнаўства УА «Мазырскі  

дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І. П. Шамякіна» Л. В. Жураўская;

выдатнік асветы Рэспублікі Беларусь, настаўнік-метадыст вышэйшай катэгорыі, намеснік  
дырэктара па вучэбнай рабоце СШ № 13 г. Мазыра А. А. Самонава
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Дарагі дружа!

У гэтым незвычайным сшытку змешчана шмат загадак, 
рэбусаў і галаваломак. Працуючы на кожным занятку, ты 
зробіш цікавае падарожжа па Краіне роднай мовы.

З дапамогай размешчанага матэрыялу правер свае 
здольнасці — знаходлівасць, кемлівасць, увагу, назіраль- 
насць, памяць.

Сшытак можа быць сябрам як на ўроку, так і ў вольны час. 
Ты зможаш пашырыць свае веды і палюбіць родную мову.

Жадаю табе поспехаў у разуменні таго цудоўнага і та- 
ямнічага, што хаваецца за словамі БЕЛАРУСКАЯ МОВА!

Каб табе было цікава падарожнічаць па 
Краіне роднай мовы, пазнаёмся з неабходнымі 
парадамі.

1. Прачытай уважліва заданне. Падумай, ці 
зможаш выканаць яго адразу.

2. Калі ты сумняваешся ў правільнасці свайго 
рашэння, то работу выконвай простым алоўкам.

Калі ты перакананы, што ўсе заданні выканаеш пра- 
вільна, працуй з дапамогай ручкі.

3. Заданні выконвай паслядоўна.
4. Не спяшайся за дапамогай! Спрабуй ўсе 

заданні выканаць самастойна. 

Гуляй і вучыся. Поспехаў табе!
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Для настаўніка

Стымулюючыя заняткі ў агульнаадукацыйнай школе накіраваны 
на забеспячэнне індывідуалізацыі і развіцця асобы дзіцяці.

Настаўнікаў пачатковых класаў хвалюе праблема выпрацоўкі  
ў вучняў стабільных арфаграфічных уменняў і навыкаў. Дзеці малод-
шага школьнага ўзросту з цяжкасцю суадносяць тэарэтычны ма-
тэрыял з яго практычным прымяненнем. Практыкаванні, змешча-
ныя ў падручніках, не заўсёды зацікаўліваюць дзяцей і не заўсёды 
выклікаюць у вучняў жаданне працаваць з імі. Выконваючы адна-
тыпныя 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’яўляецца 
прадастаўленне школьнікам дадатковых магчымасцей у вывучэнні 
прадмета. Падбор нестандартных пытанняў і заданняў дазваляе 
расшыраць праграмныя веды вучняў, дае ўнікальную магчымасць 
для таго, каб прыцягнуць увагу дзяцей да вывучаемага прад-
мета, выклікаць імкненне атрымаць веды. Прыказкі, прымаўкі, 
крыжаванкі, рэбусы, загадкі, жарты, графічныя гульні і гэтак да-
лей, дапоўненыя разнастайнымі граматычнымі заданнямі, ства-
раюць вялікія магчымасці для правядзення разнастайнай работы 
на стымулюючых занятках. Яны даюць магчымасць штодзённае 
зрабіць цікавым і незвычайным, развіваюць пазнавальныя і твор-
чыя здольнасці вучняў, дазваляюць больш дакладна раскрыць сут-
насць вывучаемага прадмета.

Прапанаваны матэрыял садзейнічае павышэнню цікавасці да 
навучання і вывучаемага прадмета, дазваляе вырашаць спецыяль-
ныя моўныя і агульнадыдактычныя задачы.
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