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 Род ная мо ва пра ні кае ў ча ла ве ка ад зям лі, на якой ён на ра дзіў ся, ад лю дзей, 
ся род якіх ён жы ве, ад баць коў, якія да лі яму жыц цё і вы рас ці лі.

 Ра дзім Га рэц кі

Гэ тыя сцэ на рыі — плён ма ёй шмат га до вай на стаў ніц кай пра цы, у га лоў ным у Па чат ко вай 
шко ле № 4 у Бе ла сто ку. Я тут пра цую як на стаў ні ца бе ла ру скай мо вы з пер шак лас ні ка мі з 1997 г. 
Ра ней бе ла ру ская мо ва ў Поль ш чы на ву ча ла ся толь кі з дру го га кла са, та му і не бы ло вып ра ца-
ва на га ме та ду пра цы з пер шак лас ні ка мі.

Мой план за нят каў мя няў ся, па коль кі кож ны год пры но сіў но выя дас вед чан ні, ме та ды і спо-
са бы пра цы з дзяць мі, але я заў сё ды кі ра ва ла ся ў на стаў ніц кай пра цы на ступ ны мі прад па сыл-
ка мі. Га лоў най мэ тай уро каў у пер шым кла се лі чу ас ва ен не дзя цей з бе ла ру скай лі та ра тур най 
мо вай і па шы рэн не іх моў на га слоў ні ка. Га лоў ны ме тад пра цы — гуль ня. Тэ мы за нят каў па-
він ны быць бліз кія вуч ням, та му трэ ба га ва рыць пра на ва коль ны свет. Уро кі бе ла ру скай мо вы 
аба вяз ко ва трэ ба ін тэг ра ваць з ін шы мі прад ме та мі. Вуч ні па він ны на ўро ках слу хаць, га ва рыць, 
спя ваць, ма ля ваць, лі чыць, дэк ла ма ваць вер шы, вы ці наць, гу ляць, пры чым, усё гэ та ра біць па-
бе ла ру ску.

Прыс пеў час і я на ва жы ла ся па дзя ліц ца сва ім дас вед чан нем з ін шы мі на стаў ні ка мі. У сцэ на-
ры ях уро каў бе ла ру скай мо вы для пер ша га кла са, якія пе рад Ва мі, я зап ла на ва ла тэ ма тыч ныя 
бло кі згод на з по ра мі го да, свя та мі. Па ча ла з тэ маў звя за ных са шко лай і сям’ ёй, з та го, што са-
мае бліз кае пер шак лас ні кам. Бло кі скла да юц ца з не каль кіх тэ маў і Вы мо жа це мя няць іх чар го-
васць. Гэ та толь кі пра па но ва, Вы мо жа це вы бі раць тое, што лі чы це па трэб ным Вам і, га лоў нае, 
Ва шым вуч ням. Пра па ную так са ма да дат ко выя тэк сты, якія мо жа це вы ка ры стаць, ар га ні зу ю чы 
свае ўро кі.

Я за пі са ла толь кі важ ней шыя пун к ты за нят каў, не пі са ла кож на га пы тан ня на стаў ні ка і ад ка-
зу вуч ня. Не рас піс ва ла ся пра ме то ды ку за нят каў, звя за ную з уво дзі на мі лі та ра тур ных тэк стаў, 
пе сень. Гэ та ве дае кож ны на стаў нік. Я па лі чы ла, што лепш пра пан ваць кан к рэт ныя тво ры, пес ні, 
гуль ні, тан цы і г.д. На стаў ні ку не трэ ба бу дзе ўжо ні чо га шу каць, бо яно саб ра нае ў гэ тай кніж цы. 
На зі рай це за сва і мі вуч ня мі і вы бі рай це тое, што іх за ці ка віць.

Мі ра слаў Здрай коў скі пад рых та ваў пры го жыя кар цін кі для раз ма лёў кі, мо жа це ра біць ксе-
ра ко піі і раз да ваць іх сва ім вуч ням. Ня хай ма лю юць, на зы ва юць ко ле ры, лі чаць, раз г ля да юць, 
ра сказ ва юць, што ў якім мес цы на ма ля ва на, ня хай паз на юць пры га жосць на шай род най мо вы.
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 Я ЎжО ВУ ЧАНь

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
1. Аз на ям лен не з імё на мі дзя цей. Ін тэг ра цый ныя гуль ні з вы ка ры стан нем 

сло ваз лу чэн няў: мя не (яго, яе) за вуць..., ён (яна) на зы ва ец ца... . На ву ка 
вер ша «Вет лі выя сло вы».

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

→ МЭ ТЫ ЎРО КА ←

ПАС ЛЯ ЗА НЯТ КАЎ ВУЧ НІ:
•	 ве да юць ме ло дыю і сло вы пры ві таль най пес ні, уме юць яе за спя ваць,
•	 уме юць вы ка ры стаць сло ваз лу чэн ні: мя не (яго, яе) за вуць..., ён (яна) на зы ва-

ец ца... ,
•	 уме юць пры ві тац ца (доб ры дзень) і раз ві тац ца (да па ба чэн ня),
•	 ве да юць сло вы вер ша «Вет лі выя сло вы».

 
ДЫ ДАК ТЫЧ НЫЯ СРОД КІ:

мя чык, плю ша вая цац ка, «Пры ві таль ная пес ня», верш Р. Кляш тор най «Вет лі выя 
сло вы».

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

1. Пры ві тан не вуч няў. Пра па нуй це вуч ням сес ці ў кру зе. Ко рат ка ра ска жы це пра ўро кі бе ла-
ру скай мо вы ў пер шым кла се. Ска жы це, што на сён няш нім уро ку бу дзе це ву чыц ца зна ё міц-
ца.

2.  Па чы нае на стаў нік: „Мя не за вуць... . А як ця бе за вуць?”. Пас ля гэ та га пы тан ня дай це вуч ню, 
які ся дзіць по бач мя чык. Кож ная асо ба, якая тры мае ў ру ках мя чык, ка жа сваё імя і проз віш-
ча.

3.  Пра па нуй це вуч ням чар го вую гуль ню. На стаў нік тры мае ў ру ках ма лую цац ку і га во рыць: 
„Маё імя ... . Гэ та цац ка якую я вам пры нес ла (пры нёс) на за нят кі”. Пас ля гэ тых слоў дай це 
цац ку дзі ця ці, якое ся дзіць по бач. Ву чань з цац кай ка жа: „Маё імя ... , а гэ та цац ка ад спа да-
ры ні (спа да ра) ... .”. Чар го вы ву чань га во рыць: „Маё імя ..., а гэ та цац ка ад ..., а ён (яна) да стаў 
(да ста ла) яе ад спа да ры ні (спа да ра) ... .”. Усе вуч ні па чар зе на зы ва юць імё ны па пя рэд ніх дзя-
цей, ад якіх ат ры ма лі цац ку.

4.  На стаў нік пра па нуе ўстаць (Стань це, ка лі ла ска, у кру зе). Прас пя вай це вуч ням пес ню, з якой 
бу дзе це па чы наць кож ныя за нят кі па бе ла ру скай мо ве. 
Ці ўсе ёсць? Ві та ем вас! (ма ха ем ру ка мі на пры ві тан не)
Па чы на ем, бо ўжо час.
Ёсць тут я, ёсць і вы. (па каз ва ем ру кой на ся бе і на ўсіх астат ніх)
Раз, два, тры! (пля ска ем у да ло ні пры кож ным сло ве)

5.  Гуль ня з мя чы кам. Трэ ба ска заць сваё імя ды імя асо бы, якая па він на зла віць кі ну ты да яе 
мя чык. (Мя не за нуць ... або Маё імя ... . Ла ві ... .).
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6.  Пад ка нец уро ка пра па нуй це вуч ням на ву ку вер ша Р. Кляш тор най „Вет лі выя сло вы”. Пат лу-
мач це нез ра зу ме лыя сло вы. Па га ва ра це, ча му не аб ход на ка ры стац ца гэ ты мі сло ва мі.
 

Ка лі ла ска, дзя куй,
Доб ры дзень —
Вет лі выя сло вы
Чую ад лю дзей.
Я так са ма бу ду
Імі да ра жыць
З вет лі вы мі сло ва мі
Лёг ка жыць.

7.  Гэ та доб ры мо мант, каб вуч ні пад пі са лі кан т ракт, які аба вяз вае на ўро ках бе ла ру скай мо вы. 
Мо жа це яго пад рых та ваць ра ней, або рэ да га ваць яго су поль на з вуч ня мі.

8.  Пры па мі на ем свае імё ны. Раз ві тан не сло ва мі „Да па ба чэн ня”.
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     Фа ма Ля шо нак
     СЦЕ жАЧ КА ДА ШКО ЛЫ     
     Ліс цік жоў ты за ак ном
     Апа дае до лу...
     Быў наш сад як род ны дом,
     Але час — у шко лу.
     
     Раз ві тан ня дзіў ны час,
     Сум ны і вя сё лы.
     Па чы на ец ца для нас
     Сце жач ка да шко лы.
     
     Сён ня ля леч ны па рад
     Спа чу ван ня вар ты...
     Вы ба чай ла ска ва, сад,
     Нам па ра за пар ты.
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‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
2-3. На ву ка пес ні «Нам сем га доў». Па дзел імё наў дзя цей на скла ды і гу кі.
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

→ МЭ ТЫ ЎРО КА ←

ПАС ЛЯ ЗА НЯТ КАЎ ВУЧ НІ:
•	 ве да юць ме ло дыю і сло вы пер шай строф кі пес ні «Нам сем га доў», уме юць яе  

заспя ваць,
•	 уме юць дзя ліць свае імё ны на скла ды,
•	 уме юць дзя ліць пра па на ва ныя на стаў ні кам імё ны на гу кі га лос ныя і зыч ныя,
•	 ве да юць ліч бы: адзін, два, тры, ча ты ры, пяць,
•	 уме юць наз ваць коль касць скла доў у сва іх імё нах,
•	 на зы ва юць ко ле ры: чыр во ны і сі ні.

ДЫ ДАК ТЫЧ НЫЯ СРОД КІ:
сі няя і чыр во ная па пе ра, кар т кі з ліч ба мі: 1, 2, 3, 4, 5, пес ня «Нам сем га доў», ры сун-
кі да раз ма лёў кі, ка ля ро выя алоў кі.

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

1.  Пры ві тан не пес няй „Ці ўсе ёсць”. Дэк ла ма цыя вер ша „Вет лі выя сло вы”.

2.  На стаў нік пра па нуе вуч ням сес ці ўкруг і ра сказ вае, чым бу дуць зай мац ца на чар го вых за-
нят ках.

3.  На стаў нік вы маў ляе сваё імя з па дзе лам на скла ды, пля ска ю чы ў да ло ні.

4.  Кож ны ву чань вы маў ляе сваё імя ў та кі сам спо саб як на стаў нік. Пас ля та го вы маў ляе яш чэ 
імё ны асоб, якія ся дзяць по бач яго.

5.  Ска жы це, што вуч ні ўме юць ужо дзя ліць імё ны на скла ды. Пра па нуй це чар го вую гуль ню. 
Вуч ні ста яць у ад ным шэ ра гу. Па чар зе ска чуць упе рад, а по тым узад, вы кон ва ю чы толь кі 
ско каў, коль кі скла доў ма юць іх імё ны.

6.  На стаў нік кла дзе на пад ло зе кар т кі з ліч ба мі: 1, 2, 3, 4, 5. Кож ны ву чань стае пры кар т цы, на 
якой за пі са ная коль касць „яго” скла доў. На зы ва ем ліч бы і дзе лім наз вы на скла ды.

7.  На ву ка пер шай строф кі пес ні „Нам сем га доў”. Ка лі трэ ба, мож на спя ваць: Нам шэсць га доў.

Нам сем га доў і ўсе мы вя сё лы.
Нам сем га доў і хо дзім мы у шко лу.
З но вы мі сяб ра мі свет бу дзем паз на ваць,
Мы бу дзем ву чыц ца, гу ляць і спя ваць!

8.  Па ка жы це вуч ням імя скла дзе нае з чыр во ных (га лос ныя гу кі) і сі ніх (зыч ныя гу кі) кар так 
па пе ры. Зап ра сі це ах вот ных вуч няў склас ці ў та кі спо саб ін шыя імё ны на пры клад: На та ша, 
Мар та, Ні на, Лід ка, То мэк, Да від, Гры ша, Са ша, Шы ман... . Па мя тай це, каб у імё нах не бы ло 
„ёта вых”.
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9.  Па ка жы це вуч ням ры су нак і пра па нуй це пры ду маць імё ны для дзяў чын кі і хлоп ца. Па лі чы-
це і на за ві це коль касць гу каў у імё нах. На за ві це кож ны гук.

10. Раз дай це вуч ням кар т кі з ры сун ка мі. Пра па нуй це раз ма ля ваць кле тач кі пад ры сын кам сі-
нім  і чыр во ным ко ле ра мі.

11. Пра па нуй це вуч ням чар го вую за да чу: раз ма ля ваць ры сун кі ка ля ро вы мі алоў ка мі.

12.  Вус ная ацэн ка ры сун каў.

13.  Пра па нуй це вуч ням яш чэ раз прас пя ваць пес ню „Нам сем га доў”.

14.  Сто я чы ўкру зе вуч ні па чар зе ка жуць: Бы-вай (імя асо бы якая ста іць зле ва з па дзе лам на 
скла ды). Раз ві тан не.
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‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
4-5. Аз на ям лен не з наз ва мі звя за ны мі з тэ май «Наш клас»: пар та, крэс ла, 

дош ка, крэй да, па лі ца, смет ні ца. Гуль ня «Сля пы му зы ка».
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

→ МЭ ТЫ ЎРО КА ←

ПАС ЛЯ ЗА НЯТ КАЎ ВУЧ НІ:
•	 ве да юць сло вы звя за ныя з тэ май уро ка: клас, пар та, крэс ла, дош ка, крэй да, па-

лі-ца, смет ні ца,
•	 па мя та юць наз вы школь най мэб лі са свай го кла са,
•	 уме юць па дзя ліць наз вы школь най мэб лі на скла ды.

 
      На стаў нік сам выз на чае, якія сло вы хо ча ўвес ці на ўро ку.

ДЫ ДАК ТЫЧ НЫЯ СРОД КІ:
гуль ня «Сля пы му зы ка», школь ная мэб ля, ры сун кі для раз ма лёў кі, ка ля ро выя 
алоў кі, сі нія і чыр во ныя цаг лін кі.

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

1.  Пры ві тан не пес няй „Ці ўсе ёсць”. Дэк ла ма цыя вер ша „Вет лі выя сло вы”. Пес ня „Нам сем га доў”.

2.  На стаў нік тлу ма чыць вуч ням, чым бу дуць зай мац ца на за нят ках.

3.  Гуль ня „Сля пы му зы ка”.
 Усе ста но вяц ца ў ко ла, ад но дзі ця ста іць з за вя за ны мі ва чы ма, у ру ках тры мае па лач ку. Дзе-

ці, узяў шы ся за ру кі кру цяц ца ва кол „сля по га му зы кі” і ка жуць:

Ста лі ўкруг,   
І раз, два, тры
Па вяр ну лі ся сяб ры.
А як ска жам:      
Скок, скок, скок.

 Ад га дай чый га ла сок!

 Пас ля гэ тых слоў „сля пы му зы ка” дак ра на ец ца да ка го-не будзь па лач кай. Той, да ка го дак ра нец-
ца, па дае го лас. Ка лі „му зы ка” ад га дае, хто па даў го лас, дык той, хто піс нуў бя рэ ро лю „му зы кі”.

4.  На стаў нік раз маў ляе з вуч ня мі на тэ му мэб лі і і ін шых прад ме таў, якія зна хо дзяц ца ў кла се. 
На стаў нік па ві нен ка ры стац ца сло ва мі і сло ваз лу чэн ня мі: звер ху, зні зу, з пра ва га бо ку, з ле-
ва га бо ку, спе ра ду, зза ду, па ся рэ дзі не, да лей, блі жэй... . Вуч ні паў та ра юць бе ла ру скія наз вы, 
дзе ля чы іх на скла ды.

5.  Выб ра ныя сло вы мо жа це па дзя ліць з вуч ня мі на га лос ныя і зыч ныя гу кі.

6.  На стаў нік раз дае вуч ням ры сун кі для раз ма лёў кі. Вуч ні на зы ва юць школь ную мэб лю і ўсё 
аб ста ля ван не, ка лі ве да юць наз вы. Мож на ўвес ці наз вы ко ле раў.

7.  Ацэн ка ры сун каў. Мож на па га ва рыць пра ко ле ры.
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8.  Вуч ні на зы ва юць аб ста ля ван не ў сва ім кла се, ад каз ва ю чы на пы тын ні на стаў ні ка ты пу:

•	Што ста іць з пра ва га бо ку?    
•	На чым ся дзіш у шко ле?
•	Што ві сіць на сця не?    
•	Што ста іць по бач?
•	Што ста іць пе рад та бою?

9.  Раз ві тан не.
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‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
6-7. Аз на ям лен не з наз ва мі школь ных прад ме таў: сшы так, кніж ка, пе нал, ало-

вак, доў га піс, ка ля ро выя алоў кі, гум ка, фар бы, пэн дз лік, зап леч нік. Па-
дзел слоў на скла ды і гу кі. На ву ка вер ша «Рэ чы не ўзнік лі са мі».

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

→ МЭ ТЫ ЎРО КА ←

ПАС ЛЯ ЗА НЯТ КАЎ ВУЧ НІ:
•	 ве да юць сло вы дру гой строф кі пес ні «Нам сем га доў», уме юць яе за спя ваць,
•	 ве да юць наз вы школь ных прад ме таў,
•	 уме юць дзя ліць сло вы звя за ныя з тэ май за нят каў на скла ды,
•	 уме юць дзя ліць пра па на ва ныя на стаў ні кам сло вы на гу кі га лос ныя і зыч ныя,
•	 уме юць верш «Рэ чы не ўзнік лі са мі»,
•	 на зы ва юць ко ле ры: жоў ты, зя лё ны.

ДЫ ДАК ТЫЧ НЫЯ СРОД КІ:
сі нія і чыр во ныя цаг лін кі, хуст ка, за гад кі, пес ня «Нам сем га доў», верш «Рэ чы не 
ўзнік лі са мі», зап леч нік і школь ныя прад ме ты, ры сун кі для раз ма лёў кі, ка ля ро выя 
алоў кі.

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

1.  Пры ві тан не пес няй „Ці ўсе ёсць”.

2.  Пры па мі на ем вер шы і пес ні, якіх ву чы лі ся на па пя рэд ніх уро ках.

3.  На стаў нік за дае вуч ням за гад ку:

Іду ў шко лу — ён гля дзіць да до му.
Іду да до му — ён гля дзіць у шко лу.
Ся дзіць на спі не
І едзе на мне. (зап леч нік)

4.  На стаў нік зна ё міць вуч няў з тэ май уро каў: Бу дзем га ва рыць пра тое, што но сі це ў зап леч ні-
ку і што пат рэб нае вам на ўро ках.

5.  Пра па нуй це чар го вым вуч ням ад га даць наз вы школь ных прад ме таў. Ах вот ным вуч ням вя-
жы це на во чы хуст ку і пра сі це вы цяг нуць з зап леч ні ка адзін прад мет і наз ваць яго. Наз ву 
кож на га прад ме та вуч ні паў та ра юць з па дзе лам на скла ды. На зы ва ем ко ле ры гэ тых прад-
ме таў (у зап леч ні ку па він ны быць: сшы так, кніж ка, пе нал, ало вак, доў га піс, ка ля ро выя алоў-
кі, гум ка, фар бы, пэн дз лік).

6.  Ах вот ныя вуч ні, ка ры ста ю чы ся цаг лін ка мі, дзе ляць сло вы: кніж ка, ало вак, гум ка, фар бы на 
га лос ныя і зыч ныя гу кі.

7.  На ву ка чар го вай строф кі пес ні „Нам сем га доў”.

Вось зап леч нік, усё ў ім тры маю:
Кніж кі, сшыт кі, пе нал так са ма маю.
Хі ба кож ны ба чыць, што вуч ні тут ста яць.
Мы лю бім ву чыц ца, гу ляць і спя ваць!
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8.  Вуч ні раз ма лёў ва юць ры сун кі школь ных прад ме таў.

9.  На ву ка фраг мен та вер ша С. Мар ша ка „Бе ра жы свае рэ чы”.

Рэ чы не ўзнік лі са мі.
Лю дзі ро бяць іх ру ка мі.
... Кніж ку, сшы так бе ра жы,
Не за пэц кай, не пар ві. 

 Гу тар ка, ча му трэ ба бе раг чы свае рэ чы і як гэ та ра біць.

10.  Вуч ні пры па мі на юць наз вы школь ных прад ме таў ра ша ю чы за гад кі:

Не ка шу ля, а сшы ты. (сшы так)

Не куст, а з ліст ка мі,
Ма лень ка га ро сту,
Пры го жа га ста ну,
Хто яе знае, той ве ды мае. (кніж ка)

Ля жыць па лен ца, а ў ся рэ дзі не сэр ца. (ало вак)

У зап леч ні ку тры ма еш,
Усё ў ім ха ва еш. (пе нал)

11.  На стаў нік пра па нуе за спя ваць пес ню „Нам сем га доў”.

12.  Раз ві тан не.
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Да ір Слаў ко віч
РА ЗУМ НЫ АЛО ВАК

Та та ку піў тры алоў кі. Пры го жыя. Усе тры ад ноль ка выя.
— Яны — тры бра ты, — ска заў та та. — Але ні во дзін па куль ма ля ваць не ўмее. Мы іх за вост-

рым і пас п ра бу ем на ву чыць.
За васт рыў та та алоў кі і раз даў: адзін — Ірын цы, дру гі — Ве ра ніч цы, а трэ ці ўзяў са бе.
— Бя ры це па пе ру, ся дай це за стол, бу дзем ма ля ваць.
Ірын чын ало вак дом на ма ля ваў і дым з ко мі на. Та таў — зай чы ка і лес. А Ве ра ніч чын — ні чо-

га. Так, ры сач кі і крам зуль кі роз ныя.
— Ча му гэ та твой ало вак не хо ча ста рац ца? — пы та ец ца та та ў мен шай дач кі.
— І са ма не ве даю, — ад ка за ла дзяў чын ка.
— Не ра зум ны, ві даць тра піў ёй, — пас па га да ла Ірын ка.
— Трэ ба вы кі нуць і ку піць но вы, ска за ла Ве ра ніч ка.
— Э, не. Так нель га. Ён жа не ві на ва ты. Яго про ста яш чэ не на ву чы лі.
І па ча лі та та з Ве ра ніч кай уд ва іх ало вак ву чыць. Ве ра ніч ка тры мае ало вак, а та та — яе ру ку.
Ало вак урэш це зра зу меў, ча го ад яго хо чуць, і ста рац ца па чаў. Ця пер ву чы ла ало вак толь кі 

ад на дзяў чын ка, без та ты.
З гэ та га дня кож ны ве чар яны зай ма лі ся ма ля ван нем. І з кож ным днём вы хо дзі ла лепш 

і лепш.
А не як Ве ра ніч ка ска за ла:
— Паг ля дзі, та та, які ра зум ны мой ало вак: ужо на ма ля ваў мя чык і гры бок. А хут ка і елач ку 

на ву чыц ца ма ля ваць.





20

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
8. Гу тар ка на тэ му: «Мая да ро га ў шко лу». Аз на ям лен не са сло ва мі: да ро га, 

ву лі ца, пе ра ход, свет ла фор, да рож ны знак, вё ска, го рад.
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

→ МЭ ТЫ ЎРО КА ←

ПАС ЛЯ ЗА НЯТ КАЎ ВУЧ НІ:
•	 ве да юць сло вы звя за ныя з тэ май уро ка: да ро га, ву лі ца, пе ра ход, свет ла фор, 

вё ска, го рад ,
•	 уме юць па дзя ліць гэ тыя сло вы на скла ды,
•	 ве да юць, у якім мес цы і як мож на пе рай с ці ву лі цу.

ДЫ ДАК ТЫЧ НЫЯ СРОД КІ:
ры сун кі звя за ныя з тэ май уро ка, фільм «Пра ві лы да рож на га ру ху» (http://bel sat.
eu/be/na sze_prog ra my/epi so de/m,3533,pra vi ly-da roz h nag ha-ruk hu.html), зя лё ныя 
і чыр во ныя кар т кі па пе ры.

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

1.  Пры ві тан не пес няй „Ці ўсе ёсць”.

2.  Пры па мі на ем вер шы і пес ні, якіх ву чы лі ся на па пя рэд ніх уро ках.

3.  Увод ная гу тар ка пра да ро гу ў шко лу.

•	Ці да лё ка жы вя це ад шко лы?
•	У які спо саб да бі ра е це ся ў шко лу?
•	Коль кі гэ та зай мае ча су?
•	Хто з ва мі хо дзіць (ез дзіць) у шко лу?

4.  На стаў нік зна ё міць вуч няў з тэ май уро ка: Бу дзем сён ня га ва рыць пра пра ві лы да рож на га ру-
ху.

5.  Па каз ры сун каў з вы ка ры стан нем слоў: да ро га, ву лі ца, пе ра ход, свет ла фор, да рож ны знак, 
вё ска, го рад. Па дзел слоў на скла ды і гу кі.

6.  Па каз філь ма „Пра ві лы да рож на га ру ху”.

7.  Раз мо ва на тэ му філь ма і пра ві лаў да рож на га ру ху.

8.  Гуль ня „Чыр во нае, зя лё нае”.

Па дзя лі це дзя цей на пе ша хо даў і ша фё раў. Мо жа це крэй дай на ры са ваць ву лі цу. Ка лі па ка-
жа це зя лё ныю кар т ку пе ша хо дам, яны пе ра хо дзяць ву лі цу. У той час ша фё ры ста яць. Мя ня е це 
пе ша хо дам ко лер кар т кі на чыр во ны — яны ста яць, а ша фё ры едуць. Вуч ні мя ня юц ца ро ля мі.

Мо жа це так са ма даць дзе цям мі ні я цю ры ма шын і пад рых та ваць ма ке ту го ра да са скры жа-
ван нем.

9.  Раз ві тан не.
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‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
9-10. На ву ка пес ні «Пер шак лас ні кі» і вер ша «Ку ла чок».
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

 
→ МЭ ТЫ ЎРО КА ←

ПАС ЛЯ ЗА НЯТ КАЎ ВУЧ НІ:
•	 ве да юць сло вы і ме ло дыю пес ні «Пер шак лас ні кі», уме юць яе за спя ваць,
•	 уме юць верш «Ку ла чок»,
•	 на зы ва юць ко ле ры: чор ны, бе лы, аран жа вы.

ДЫ ДАК ТЫЧ НЫЯ СРОД КІ:
пес ня «Пер шак лас ні кі», верш «Ку ла чок», кар т кі са шляч ка мі, ка ля ро выя алоў кі, 
кар т кі бе лай па пе ры.

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

1.  Пры ві тан не пес няй „Ці ўсе ёсць”.

2.  Пры па мі на ем вер шы і пес ні, якіх ву чы лі ся на па пя рэд ніх уро ках.

3.  Гуль ня „Сля пы му зы ка”.

4.  На стаў нік зна ё міць вуч няў з тэ май уро ка.

5.  На ву ка пес ні на сло вы В. Шве да „Пер шак лас ні кі”.  
Мы пер шак лас ні кі,
Гур бой вя сё лай
Па ве ды хлы ну лі
Ў на шую шко лу. 
Паз на ем лі та ры,
Паз на ем сло вы,
Хут ка на ву чым ся
Род нае мо вы.

6.  На стаў нік ін фар муе вуч няў, што лі тар па куль не бу дуць паз на ваць, але бу дуць „пі саць” шляч-
кі ка ля ро вы мі алоў ка мі. На стаў нік і вуч ні на зы ва юць ко ле ры кож на га шляч ка.

7.  На ву ка вер ша „Ку ла чок”. 
Во, які ку ла чок!
Во, які круг ля чок!
А што ў гэ тым ку лач ку?
А што ў гэ тым круг ляч ку?
А ў ім паль чы кі:
Адзін,
Дру гі,
Трэ ці,
Чац вёр ты
І пя ты
У да чуш кі На ты. 
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Дзе ці ву чац ца вер ша з жэ ста мі, па каз ва юць па чар зе ку лач кі, аг ля да юць іх, лі чаць паль чы кі.

8.  Вуч ні на бе лай па пе ры ад ры соў ва юць свае ру кі (паль чы кі). Вы ці на юць іх.

Мо жам пра па на ваць вуч ням з гэ тых вы ці на нак зра біць ад ну су поль ную пра цу.
Мо жам так са ма пра па на ваць вуч ням пак лас ці іх: звер ху пар ты, зні зу, спра ва, зле ва, по бач 

дош кі, ка ля ша фы і г.д.

9.  Вы ка нан не пес ні „Пер шак лас ні кі”.

10.  Раз ві тан не.
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Я І МАЯ СЯМ’Я

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
11. Гу тар ка на тэ му : «Мая сям’я» на ас но ве здым каў. На ву ка вер шы каў: 
 «Паль чы кі», «Дзе бы лі».
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

→ МЭ ТЫ ЎРО КА ←

ПАС ЛЯ ЗА НЯТ КАЎ ВУЧ НІ:
•	 ве да юць сло вы звя за ныя з тэ май уро ка,
•	 ве да юць сло вы вер шы каў: «Паль чы кі», «Дзе бы лі»,
•	 па мя та юць наз вы ас ноў ных ко ле раў.

ДЫ ДАК ТЫЧ НЫЯ СРОД КІ:
тэк сты вер шы каў: «Паль чы кі», «Дзе бы лі», ся мей ныя здым кі.

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

1.  Пры ві тан не пес няй „Ці ўсе ёсць”.

2.  Пры па мі на ем вер шы і пес ні, якіх ву чы лі ся на па пя рэд ніх уро ках.

3.  На стаў нік за дае вуч ням за гад кі:

Хто вас лаш чыць, пес ціць, лю біць,
Хто шка дуе, хто га лу біць,
Ва рыць суп і хо дзіць у кра му?
Ну, вя до ма, гэ та... (ма ма)

А хто ду жы, муд ры, сме лы,
Хто вя сё лы і ўме лы?
Хто на пра цы дзень за ня ты?
Ад га да лі? Гэ та... (та та)

4.  На стаў нік зна ё міць вуч няў з тэ май уро ка.

5.  На ву ка вер ша «Паль чы кі».

Гэ ты паль чык — ма ма,
Гэ ты паль чык — та та,
Гэ ты вось — ба бу ля,
Гэ ты вось — дзя ду ля,
А ма лень кі — гэ та я.
Ра зам — друж ная сям’я!

6.  На стаў нік пра па нуе вуч ням па ка заць ся мей ныя здым кі і ра ска заць пра сваю сям’ю. Дае 
пры клад па каз ва ю чы зды мак сва ёй сям’і і ра сказ ва ю чы пра яе.

7.  На стаў нік пра па нуе дзе цям, каб без слоў па ка за лі як яны лю бяць пра во дзіць сва бод ны час 
з ма май і з та там.
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8.  На ву ка вер шы ка „Дзе бы лі”. На стаў нік ста віць пы тан не: Дзе бы лі вы хлоп чы кі й дзяў чын кі? 
Ву чыць вер шы ка-ад ка зу:

Мы ў шко лу ўсе ха дзі лі,
Мо ву род ную ву чы лі.
Зна ем слоў ця пер ба га та:
Дзед, ба бу ля, дач ка, ха та...

9.  Пры па мі на ем вер шы. Раз ві тан не сло ва мі „Да па ба чэн ня”.
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Ула дзі мір Ліп скі
ПРЫ ГО ДЫ НУ ЛІ КА
1. Хто та кі Ну лік

Жыў-быў Ну лік.
Сум на жыў, абы-як. Спы та е це ча му? Ды та му, што быў адзі но кі. Ні з кім не сяб ра ваў, ні да ка го 

не ха дзіў у гос ці. Ды як ён мог пай с ці, ка лі ў яго не бы ло на ват ног. І рук не бы ло. І ва чэй. І но са. 
І ро та.

Ну лік быў ніх то, ні чый, ні я кі.
Ён уяў ляў са бою роў ны аба док, які ні бы та са ско чыў з ку ры на га яй ка. Бы ло яно аб вя за на 

дро ці кам ад «но сі ка» да «пят кі» — і рап там вы луз ну ла ся з па ло ну. А тая аб вяз ка і ста ла Ну лі кам.
На што быў па доб ны Ну лік?
Ды ба га та на што. На дзір ку ад аба ран ка. На пя лёст кі ра мон ка. На га дзін нік, пяр с цё нак, аб-

руч, ко ла. На са ві ныя во чы. На пя та чок па ра ся ці. На коль цы ў наж ні цах.
Дзе жыў Ну лік?
Ды абы-дзе. Мог жыць у мыль ных бур бал ках-пу хі рах. У клу бах ды му. На пя ску. На слі ва вых 

дрэ вах. На ват на воб ла ках.
А што ра біў Ну лік?
Ды ні чо га. Ён умеў толь кі па леж ваць: то на пра вым ба ку, то на ле вым. Мог ста яць, ка лі нех та 

яго пад трым лі ваў, каб не куль нуў ся. Той нех та мог быць ці гур бай сне гу, ці сас но вы мі ігол ка мі, 
ці вы пад ко вым вет ры кам.

...За ду маў і Ну лік па спра ба ваць шчас ця. За ха цеў і ён па ба чыць све ту. З да па мо гай вет ры ку 
па ка ціў ся Ну лік па зя лё най траў цы, пас ля — па сця жын цы. Вы ска чыў на шы ро кую роў ную ву-
лі цу. Ка ціў ся, ка ціў ся, па куль не стук нуў ся аб сця ну вы со ка га цаг ля на га до ма. Упаў Ну лік на ас-
фальт. Ду маў, тут яму і ка нец на ды шоў. Ды рап там яго нех та пад няў...
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‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
12-13. Аз на ям лен не вуч няў з наз ва мі ча стак тва ру. На ву ка вер ша «Ма мі на 

да чуш ка».
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

→ МЭ ТЫ ЎРО КА ←

ПАС ЛЯ ЗА НЯТ КАЎ ВУЧ НІ:
•	 ве да юць сло вы звя за ныя з тэ май уро ка,
•	 ве да юць тэкст вер ша «Ма мі на да чуш ка»,
•	 па мя та юць наз вы ча стак тва ру,
•	 уме юць па дзя ліць наз вы ча стак тва ру на скла ды і гу кі.

ДЫ ДАК ТЫЧ НЫЯ СРОД КІ:
ра сказ пра кру жок, тэк сты вер шаў: «Ма мі на да чуш ка», «Вус ны тру бач кай...» і «Язы-
чок», алоў кі і ар ку шы па пе ры, ры сун кі для раз ма лёў кі, ка ля ро выя алоў кі, сі нія 
і чыр во ныя цаг лін кі.

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

1.  Пры ві тан не пес няй „Ці ўсе ёсць”.

2.  Пры па мі на ем вер шы і пес ні, якіх ву чы лі ся на па пя рэд ніх уро ках.

3.  На стаў нік пра па нуе па слу хаць гі сто рыю.

Ка ціў ся па да ро зе кру жок. Ка ціў ся, ка ціў ся і на ар куш па пе ры пры ка ціў ся. Лёг і ад па чы вае. 
Бя гуць дзве кро пач кі. Ба чаць, кру жок ля жыць.

— Кру жок, кру жок, — га во раць, — пус ці да ся бе жыць.
— Ідзі це, ра зам бу дзе ве ся лей.
Бя жыць па да ро зе па лач ка-ска ка лач ка. Ска ка ла, ска ка ла, кру жок на пат ка ла.
— Кру жок, кру жок, пус ці да ся бе жыць.
— Ідзі, ра зам бу дзе ве ся лей.
Праз не ка то ры час ска чуць па да ро зе дзве ду гі, ад на — рож ка мі ўніз, а дру гая — рож ка мі 

ўверх. І ім мес ца знай ш ло ся ў круж ку.

4.  Пра па нуй це дзе цям узяць ар ку шы па пе ры і па спра ба ваць пры да па мо зе алоў ка ра ска заць 
каз ку. Ма люй це ра зам з вуч ня мі.

5.  На стаў нік зна ё міць вуч няў з тэ май уро ка.
 У нас ат ры маў ся тва рык. Тут воч кі, рот. Ча го не ха пае?

6.  На ву ка вер ша „Ма мі на да чуш ка”.

Вось мой тва рык:
Гэ та — ло бік,
Гэ та — бро вы,
Гэ та — воч кі,
Гэ та — шчоч кі,
Гэ та — но сік,
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Гэ та — ро цік,
Гэ та — губ кі,
Гэ та — зуб кі,
Гэ та — вуш кі,
Гэ та — ма мі ны да чуш кі!

Дзе ці паў та ра ю чы вер шык па каз ва юць част кі тва ру. Дзе ляць наз вы на скла ды і на гу кі.

7. Вуч ні да ры соў ва юць част кі тва ру на сва іх ры сун ках.

8.  Дзе ці ад каз ва юць на пы тан ні ты пу: Што ў ця бе над ва чы ма? Што ні жэй но са? і г.д.

9.  Гуль ні з вер шы ка мі.

Пра па нуй це вуч ням, каб паў та ра лі ру хі згод ныя з вер шы кам.   
Вус ны тру бач кай скру чу — вось так, вось так,
Но сік ўго ру па ды му — вось так, вось так,
Шчоч кі на дзі маю — вось так, вось так,
Бро вы па ды маю — вось так, вось так.

У кож на га з нас ёсць язык. Дзя ку ю чы яму мы га во рым. Вы ка най це ру хі язы ком згод на з вер-
шы кам.  
Язы чок мой, язы чок,
Пас лух мя ны таў с ця чок,
Уніз, уверх, уп ра ва, уле ва
Бе гай спрыт на, жва ва, уме ла.

10.  Паў та рэн не вер ша і гуль няў. Раз ві тан не.
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‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
14. Аз на ям лен не са сло ва мі звя за ны мі з тэ май «Аса бі стая гі гі е на» (мы ла, 

зуб ная шчот ка, зуб ная па ста, грэ бень, ху стач ка, лю стэр ка, душ). 
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

→ МЭ ТЫ ЎРО КА ←

ПАС ЛЯ ЗА НЯТ КАЎ ВУЧ НІ:
•	 ве да юць тэкст вер ша «Пра чы на ю ся я ра на»,
•	 ве да юць сло вы звя за ныя з тэ май уро ка,
•	 сло вы звя за ныя з тэ май уро ка дзе ляць на скла ды.

ДЫ ДАК ТЫЧ НЫЯ СРОД КІ:
тэкст каз кі пра не пас лух мя ную дзяў чын ку, верш «Пра чы на ю ся я ра на», хуст ка, лю-
стэр ка, грэ бень, мы ла, зуб ная па ста, зуб ная шчот ка, сі нія і чыр во ныя цаг лін кі.

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

1.  Пры ві тан не пес няй „Ці ўсе ёсць”.

2.  Пры па мі на ем вер шы і пес ні, якіх ву чы лі ся на па пя рэд ніх уро ках.

3.  На стаў нік зна ё міць вуч няў з тэ май уро ка.

4.  На стаў нік чы тае каз ку пра не пас лух мя ную дзяў чын ку.

Да лё ка-да лё ка жы ла дзяў чын ка, якая не лю бі ла мыц ца і пры чэс вац ца. Ніх то не ха цеў сяб ра-
ваць з та кой мур зай. І чым больш бруд ная і неп ры го жая яна ста на ві ла ся, тым мац ней ра да ва ла-
ся баб ка Ва дзя ні ха, якая жы ла ў ба ло це: «Вось хут ка за бя ру яе ў свае ўла дан ні. Я та кіх дзяў чы нак 
вель мі люб лю».

Да ве да ла ся пра гэ та лю стэр ка. Пак лі ка ла сяб роў. Вы ра шы лі яны: трэ ба іс ці на да па мо гу. Але 
як пры му сіць дзяў чын ку па мыц ца?

Тым ча сам саб ра ла ся мур за ў лес. Рап там ба чыць — во зе ра пе рад ёй ра скі ну ла ся. Дзяў чын-
ка і не ве да ла, што гэ та лю стэр ка. А во зе ра ўсё блі жэй, блі жэй. Гля ну ла дзяў чын ка ў ва ду: «Няў жо 
гэ та я?». Ад жа ху во чы зап люш чы ла, па хіс ну ла ся, не ўтры ма ла ся і ўпа ла ў во зе ра. Тут ад бы ло ся 
неш та не звы чай нае: уз ня лі ся хва лі, во зе ра па ча ло пе ніц ца. Ку па ец ца ў гэ тай пе не дзяў чын ка, 
мы ец ца. Вось, зда ец ца, і зу сім чы стая ста ла. Уз ня лі хва лі дзяў чын ку на свой грэ бень і про сяць 
хмар ку: «Хмар ка, хмар ка, па лі дож джы кам!. Ат ры маў ся са праўд ны душ.

Па ста ві лі хва лі дзяў чын ку на сця жын ку. А сця жын ка руч ні ком абяр ну ла ся, вы цер ла і тва-
рык, і це ла. Вель мі пры го жая і чы стая ста ла дзяў чын ка. На ват со ней ка заў с мі ха ла ся, рас ча са ла 
ёй ва ла сы, паг ла дзі ла па га лоў цы. Квя ці сты луг па да рыў су кен ку — не паз наць дзяў чын ку!

З той па ры сяб руе яна і з грэ бе нем, і з мы лам, і з ва дою, і ў лю стэр ка не за бы ва ец ца заг ля-
уць. А яно заў сё ды пад ка жа, ка лі што не ў па рад ку.

Шу ка ла-шу ка ла баб ка Ва дзя ні ха не а хай ную дзяў чын ку, ды да рэм на. Так ні з чым і вяр ну ла ся 
ў сваё ба ло та.

5.  Гу тар ка на тэ му зме сту каз кі.

•	Ча му ніх то не ха цеў сяб ра ваць з дзяў чын кай?
•	Хто	пры	му	сіў	яе	па	мыц	ца?
•	Ча	му	трэ	ба	ка	ры	стац	ца	мы	лам,	ва	дою,	грэ	бе	нем,	лю	стэр	кам?
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6.  Раз мо ва на тэ му, што не аб ход на мець ча ла ве ку, каб быць аку рат ным (зуб ная шчот ка, зуб ная 
па ста, на са вая ху стач ка, мы ла, грэ бень і г.д). Наз вы дзе лім на скла ды і на гу кі.

7.  На стаў нік пра па нуе вуч ням гуль ню ў „Ху стач ку”.

На ста ле пад хуст кай сха ва ны адзін з прад ме таў па тэ ме (лю стэр ка, грэ бень, мы ла, зуб ная 
па ста, зуб ная шчот ка). Дзе ці га во раць вер шык:     

Ху стач ка, хус цін ка,
Па ды мі ся, бы пя рын ка,
Па ля ці да не ба.
Ве даць нам трэ ба
Ні мно га, ні ма ла,
Толь кі — што сха ва ла.
На стаў нік ад каз вае:
Я ні чо га не ска жу.
Ад га дай це — па ка жу.

Пас ля пра віль на га ад ка зу дзе ці ад ва роч ва юц ца, на стаў нік мя няе прад мет.

8.  На ву ка вер ша „Пра чы на ю ся я ра на”.

Пра чы на ю ся я ра на.
Мы ю ся ва дой з-пад кра на.
Мыю руч кі, мыю шчоч кі,
Мыю вуш кі, мыю воч кі.
Грэ бе нем я пры ча шу ся,
У лю стэр ка паг ля джу ся.
Я і мы ла не ба ю ся!

9.  Раз ві тан не.
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‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
15-16. Вы каз ван ні вуч няў на тэ му: «Ча му трэ ба мыць ру кі і чыс ціць зу бы?». 

Вы ка нан не пла ка таў.
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

→ МЭ ТЫ ЎРО КА ←

ПАС ЛЯ ЗА НЯТ КАЎ ВУЧ НІ:
•	 ве да юць сло вы звя за ныя з тэ май уро ка,
•	 ра зу ме юць, ча му трэ ба мыц ца.

ДЫ ДАК ТЫЧ НЫЯ СРОД КІ:
гуль ня «Ня мое кі но», каз ка «Ча му трэ ба мыць ру кі і чыс ціць зу бы» http://bel sat.eu/
be/na sze_prog ra my/epi so de/m,3670,cha mu-tre ba-myts-ru ki-i-chys t sits-zu by.html , 
за гад кі, ар ку шы па пе ры, ка ля ро выя алоў кі, ста рыя га зе ты з ры сун ка мі і здым ка мі 
пат рэб ны мі да пла ка таў, клей, фла ма стэ ры.

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

1.  Пры ві тан не пес няй „Ці ўсе ёсць”.

2.  Пры па мі на ем верш „Пра чы на ю ся я ра на”.

3.  На стаў нік пра па нуе дзе цям ад га даць за гад кі:

Шмат вяс ну шак, нос кір па ты,
Ка жуць, вы лі ты я та та.
Дзе ці, ху цень ка ска жы це,
Ку ды раз-по раз вы гля дзі це? 
    (у лю стэр ка)

Не са ба ка, а во чы ку сае,
З рук і тва ру бруд хут ка змы вае. 
    (мы ла)

У яго шмат зу боў, але не ку са ец ца,
Бе гае па ва ла сах, пры ча саць ста ра ец ца. 
     (грэ бень)

4.  На стаў нік зна ё міць вуч няў з тэ май уро ка.

5.  Гуль ня ў „Ня мое кі но”.

На стаў нік тлу ма чыць, што кі но ра ней бы ло ня мым. Ак цё ры вы кон ва лі свае ро лі, але не бы ло 
чу ваць, што яны га во раць. Пра па нуй це сва ім вуч ням па гу ляць у ня мое кі но. Бу дуць яны па каз ваць 
фільм „Ра ні ца”. На стаў нік вы кон вае ро лю дык та ра, які агуч вае тэкст і дае цэ ла му кла су або чар го-
вым вуч ням ак цёр скія за да чы. Для прык ла ду: Усе ў ха це спяць. Вы прач ну лі ся, па цяг ну лі ся. Ро бі це 
фіз за рад ку. Вы ў пры бі раль ні. Мы е це ру кі і твар. Ста ран на мы е це зу бы. Вы ці ра е це ся руч ні ком і г.д.

6.  Пра па нуй це вуч ням па гля дзець фільм з се рыі „Пры го ды і па хо ды” http://bel sat.eu/be/na-
sze_prog ra my/epi so de/m,3670,cha mu-tre ba-myts-ru ki-i-chys t sits-zu by.html.

7.  Раз мо ва на тэ му па ба ча на га муль т філь ма.
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8.  На стаў нік пра па нуе зра біць у гру пах пла ка ты на тэ му: „Гі гі е на”, якія бу дуць на па мі наць усім 
пра тое, што не аб ход на быць аку рат ным. Трэ ба, вя до ма, раст лу ма чыць са мое сло ва і спо саб 
вы ка нан ня пла ка таў, па дзя ліць вуч няў на гру пы.

9.  Раз ляд і ацэн ка вы ка на ных пла ка таў.

10.  Раз ві тан не.
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‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
17-18. Аз на ям лен не са сло ва мі звя за ны мі з тэ май «Мой дом»: ха та, ква тэ ра, 

па кой, кух ня. Наз вы хат няй аб ста ноў кі.
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

→ МЭ ТЫ ЎРО КА ←

ПАС ЛЯ ЗА НЯТ КАЎ ВУЧ НІ:
•	 ве да юць сло вы звя за ныя з тэ май уро ка,
•	 сло вы звя за ныя з тэ май уро ка дзе ляць на скла ды і гу кі.

ДЫ ДАК ТЫЧ НЫЯ СРОД КІ:
кніж ка «Усе на шы дзе ці з Бу лер бю» Аст рыд Лін д г рэн, ля леч ная мэб ля, ры сун кі да 
тэк сту, ка ля ро выя алоў кі, сі нія і чыр во ныя цаг лін кі.

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

1.  Пры ві тан не пес няй „Ці ўсе ёсць”.

2.  Пры па мі на ем вер шы і пес ні, якіх ву чы лі ся на па пя рэд ніх уро ках.

3.  На стаў нік зна ё міць вуч няў з тэ май уро ка.

4.  На стаў нік ра сказ вае вуч ням пра Аст рыд Лін д г рэн, швед скую аў тар ку кні жак для дзя цей.

5.  Пра па нуй це дзе цям блі жэй па зна ёміц ца з Лі зай з кніж кі «Усе на шы дзе ці з Бу лер бю». Пра ва
піс згод ны з пе ра кла дам са швед скай Ля во на Бар ш чэў ска га.

... я зра зу ме ла, што мя не ча кае ней кая нес па дзя ван ка, і па ча ла як ма га хут чэй піць сваю ка-
ка ву. По тым ма ма за вя за ла мне во чы руч ні ком, а та та не каль кі ра зоў па вяр нуў мя не ва кол, узяў 
мя не на ру кі і не ку ды па нёс, гэ так што я не маг ла ні чо га ба чыць. Я чу ла, як Ла сэ й Бо сэ, пад скок-
ва ю чы, бег лі по бач і раз-по раз шчы ка лі мя не за пя ты ды кры ча лі:

— Вось, ад га дай, дзе ты ця пер!
Та та зьнёс мя не ўніз па схо дах і ўвесь час ішоў як бы па ко ле. Праз ней кі час я зра зу ме ла, што 

мы ўжо на два рэ, і тут жа мы зноў пад ня лі ся па схо дах. І вось, на рэш це, ма ма зьня ла зь мя не той 
руч нік. Мы бы лі ў па коі, які я ра ней ані ко лі ня ба чы ла. Пры нам сі, мне зда ло ся, што я яго ня ба чы ла.

...Тут я ске мі ла, што гэ та быў ста ры ба бу лін па кой і што та та гэ так доў га ха дзіў са мной ту ды 
й сю ды, каб зьбіць мя не з тро пу. Ка лі я яш чэ бы ла ма лая, ба бу ля жы ла ў нас, але па ру га доў та му 
яна пе ра е ха ла да цёт кі Фры ды. Ма му ся тры ма ла пась ля та го ў гэ тым па коі свае крос ны ды вя лі-
кую ку чу ану чаў, зь якіх тка лі ся ход ні кі.

Але ця пер тут не бы ло ані крос наў, ані ану чаў. Ця пер мне па ду ма ла ся, быц цам тут па бы-
ваў і па гас па да рыў ней кі ча раў нік-троль. Ма му ся ска за ла, што тут са праў ды па бы ваў ча раў нік, 
і гэ тым ча раў ні ком быў та та, які на ва ра жыў мне гэ ты па кой, і што па кой бу дзе на заў сё ды ма ім, 
і што гэ та й ёсьць па да ру нак да май го дня на ро дзі наў. Ад ра дась ці я аж но ўскрык ну ла ды па ду-
ма ла, што гэ та быў са мы леп шы па да ру нак да дня на ро дзі наў, які я ка лі-не будзь ат рым лі ва ла. 
Та тусь ска заў, што ма му ся так са ма да па маг ла, каб на ва ра жыць гэ ты па да ру нак. Та та на ва ра жыў 
шпа ле ры — гэт кія над звы чай ваб ныя шпа ле ры зь безь ліч чу ма лых-ма лю сень кіх бу ке таў кве так, 
а ма ма на ва ра жы ла фі ран кі на вок ны. Ве ча ра мі та та ўні зе, у май стэр ні, на ва ра жыў мне ка мо ду, 
круг лы стол, кніж ную па лі цу й тры крэс лы ды ўсё гэ та па фар ба ваў у бе лы ко лер. А ма ма на ва-
ра жы ла тка ныя ход ні кі. Што ля жа лі на пад ло зе й ме лі чыр во ныя, жоў тыя, зя лё ныя ды чор ныя 
па ло сы. Я са ма ба чы ла, як яна тка ла іх узім ку, але ж не маг ла ве даць, што яны ра бі лі ся дзе ля мя-
не. Я так са ма ба чы ла, як та та май ст ра ваў ней кую мэб лю, але ж ён заў сё ды ўзім ку ро біць мэб лю 
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лю дзям, якія ня ўме юць май ст ра ваць са мі; та му мне не пры хо дзі ла ў га ла ву, што гэ та ўсё прыз-
на ча ла ся мне.

Ла сэ й Бо сэ пе ра цяг ну лі мой ло жак праз усё га рыш ча ў мой но вы па кой...
Пер шае, што я та ды зра бі ла, дык па бег ла ў Ла сэў ды Бо сэў па кой ды заб ра ла ад туль свае 

ляль кі. У мя не ча ты ры ма лыя й тры вя лі кія ляль кі, бо ўсіх іх змал ку я бе раж лі ва за хоў ваю. Для 
ма лых ля лек я ўста ля ва ла фай ны па кой чык у шуф ля дзе кніж най па лі цы. Спа чат ку я пак ла ла ка-
ва лак чыр во най тка ні ны, як бы ды ван, по тым па рас стаў ля ла там пры го жую ля леч ную мэб лю, 
якую мне на Ка ля ды па да ра ва ла ба бу ля, а пась ля па ста ві ла пры го жыя ля леч ныя ло жач кі й, на-
рэш це, пак ла ла са мі ляль кі.

...Са праў ды, гэ та быў цу доў ны дзень, ка лі я зай ме ла свой улас ны па кой...

6.  Раз мо ва на тэ му зме сту зас лу ха на га фраг мен та кніж кі.

7.  На стаў нік пра па нуе вуч ням зра біць сваю ква тэ ру з ля леч най мэб лі. Пры на го дзе «ква тэ ра-
ван ня» на зы ва ем усю мэб лю, дзе лім наз вы на скла ды і гу кі. Па чар зе «бу ду ем» усе па мяш-
кан ні: кух ню, ста ло вую, спаль ню, дзі ця чы па кой, пя рэд ні, пры бі раль ню.

8.  Дзе ці ра сказ ва юць пра свае ква тэ ры.

9.  На стаў нік раз дае вуч ням ры сун кі з па ко ям Лі зы. Дзе ці на зы ва юць усю мэб лю і ко ле ры згод-
на з па чу тым тэк стам.

10.  Вы ка нан не ры сун каў. Па каз прац.

11.  Раз ві тан не.
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‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
19-20. Гу тар ка на тэ му: «На шыя ўлю бё ныя цац кі». Аз на ям лен не з наз ва мі 

ца цак: ку бі кі, ляль кі, плю ша выя цац кі, мя чык і г.д. 
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

→ МЭ ТЫ ЎРО КА ←

ПАС ЛЯ ЗА НЯТ КАЎ ВУЧ НІ:
•	 ве да юць сло вы звя за ныя з тэ май уро ка,
•	 сло вы звя за ныя з тэ май уро ка дзе ляць на скла ды і гу кі
•	 уме юць наз ваць свае ўлю бё ныя цац кі.

ДЫ ДАК ТЫЧ НЫЯ СРОД КІ:
улю бё ныя цац кі дзя цей, ры сун кі, ка ля ро выя алоў кі, за гад кі, сі нія і чыр во ныя цаг лін кі. 

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

1.  Пры ві тан не пес няй „Ці ўсе ёсць”.

2.  Пры па мі на ем вер шы і пес ні, якіх ву чы лі ся на апош ніх уро ках.

3.  На стаў нік зна ё міць вуч няў з тэ май уро ка.

4.  Пра па нуй це дзе цям па ка заць пры не се ныя на за нят кі цац кі. Су поль на іх пе ра лі чы це.
 Мож на зра біць вы ста ву ца цак.

5.  Дзе ці ра сказ ва юць пра свае цац кі. На зы ва юць з ча го яны вы ка на ныя, іх па мер, ко лер. Наз-
вы ца цак вуч ні дзе ляць на скла ды і на гу кі.

6.  Гуль ня „Цёп ла, спё ка, хо лад, ма роз”. Пра па нуй це вуч ням гуль ню, у якой трэ ба ад га даць, дзе 
сха ва ная цац ка. Ву чань на хві лі ну вы хо дзіць за дзве ры. За час яго ад сут нас ці ха вем яго ную 
цац ку не дзе ў кла се. На сло ва: „Ужо” ву чань вяр та ец ца ў клас і шу кае сваю цац ку. Усе да па-
ма га юць га во ра чы: „цёп ла”, ка лі ідзе ў доб ры бок, „спё ка”, ка лі над та бліз ка, „хо лад”, ка лі да-
лей, „ма роз”, ка лі ідзе ў ін шы бок. Вуч ні мя ня юц ца.

7.  На стаў нік раз дае вуч ням рыс н кі. Вы каз ван ні вуч няў на тэ му ры сун ку.

•	Якія тут цац кі?
•	Коль кі іх?
•	Коль кі тут плю ша вых ца цак?
•	Што ля жыць на пер шай па лі цы?
•	Якія цац кі ста яць на ша фе?
•	Дзе ся дзіць ляль ка?
•	Коль кі ма шын на ры сун ку?
•	Якая цац ка най больш та бе па да ба ец ца? Ча му?

8.  На стаў нік пра па нуе раз ма ля ваць кар цін кі.

9.  Ацэн ка прац вуч няў.

10.  На стаў нік пра па нуе вуч ням ад га даць за гад кі.
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Ён па рэй ках так ім чыц ца.
Дым наў кол яго кру жыц ца.
Цяг не ён за во зам воз.
Як за вец ца? 
   (па ра воз)

Вель мі мяк кі ён, кал ма ты,
Па да ру нак ма мы, та ты.
Мае цац кі сце ра жэ,
Сон-дры мо ту бе ра жэ.
Сяб ра леп ша га не маю,
З ім у лож ку за сы наю. 
   (са ба ка)

З іх я па бу дую дом,
Крэ пасць ці аэ рад ром.
А за тым, як па гу ляю,
Зноў у скрын ку іх скла даю. 
   (ку бі кі)

11.  Раз ві тан не.
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‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
21. На ву ка пес ні «Па яц».
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

→ МЭ ТЫ ЎРО КА ←

ПАС ЛЯ ЗА НЯТ КАЎ ВУЧ НІ:
•	 ве да юць сло вы і ме ло дыю пес ні «Па яц»,
•	 ве да юць наз вы: ко ла, трох кут нік, пра ста кут нік, квад рат,
•	 уме юць па дзя ліць наз вы ге а мет рыч ных фі гур на скла ды і гу кі.

ДЫ ДАК ТЫЧ НЫЯ СРОД КІ:
пес ня «Па яц», роз на ка ля ро выя ге а мет рыч ныя фі гу ры, ар ку шы па пе ры, клей, сі нія 
і чыр во ныя цаг лін кі.

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

1.  Пры ві тан не пес няй „Ці ўсе ёсць”.

2.  Пры па мі на ем вер шы і пес ні, якіх ву чы лі ся на апош ніх уро ках.

3.  На стаў нік зна ё міць вуч няў з тэ май уро ка.

4.  На ву ка пес ні „Па яц”.

Маю, маю я па я ца
ў кап тур ку.
Ска ча, ска ча мой па я цык
на шнур ку.
Ён згі нае ру кі, но гі
і не ве дае зня мо гі.
Мой па я цык, мой.
Раз яму пры го да ста ла.
Ой-ё-ёй!
Пра ва нож ка абар ва лась.
Ой-ё-ёй!
Ма ма увай ш ла ў па кой:
— Што та бе?
Дай та бе нап раў лю нож ку,
мо жа дзве?
Нож ка ўжо зра па ра ва на.
Бу дзе зноў ска каць ад ра на
мой па я цык, мой!

5.  На стаў нік па каз вае дзе цям ге а мет рыч ныя фі гу ры: ко ла, трох кут нік, пра ста кут нік, квад рат. 
Дзе ці з да па мо гай на стаў ні ка на зы ва юць фі гу ры, наз вы дзе ляць на скла ды і на гу кі.

6.  Пра па нуй це дзе цям вы ка наць пар т рэ ты па я ца з да па мо гай ге а мет рыч ных фі гур.

7.  Па каз прац. Мо жа це так са ма пра па на ваць дзе цям гуль ню ў скла дан не па пе ры (ары га мі). 

8.  Вы ка на не пес ні „Па яц”.

9.  Раз ві тан не.
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Лі дзія Ара бей
ЛЯЛь КА
У ма га зі не на па лі цы ста я лі ляль кі. Іх толь кі што пры вез лі з фаб ры кі і па ста ві лі ад ну пры ад-

ной, каб той, хто за хо ча ку піць, мог выб раць леп шую. А выб раць ся род іх ад ну бы ло ня лёг ка, бо 
ўсе яны бы лі па доб ныя, як бліз ня ты. Усе са свет лы мі ку ча ра вы мі

ва ла са мі, з бла кіт ны мі воч ка мі, пух лы мі ру жо вы мі шчоч ка мі і чыр во ны мі вус на мі. І прыб ра-
ныя бы лі ад ноль ка ва: у зя лё ных су ке нач ках, з фаль бон ка мі на ру ка вах і ка ля шый кі, на нож ках 
— зя лё ныя ча ра віч кі з бе лы мі шкар пэт ка мі. Але хоць і вы гля да лі ад ноль ка ва, кож ная ме ла свой 
ха рак тар. Ад на бы ла вя сё лая, дру гая — доб рая, трэ цяя — кап рыз ная. Ды ха рак тар не ўба чыш 
так про ста, як су кен ку.

Сло вам, ляль кі ста я лі на па лі цы і ча ка лі сва ёй гас па ды ні. Дзяў чын ка, якую зва лі Ма рын ка, 
доў га гля дзе ла на іх, па куль не па ка за ла паль чы кам на ад ну:

— Вось гэ ту!..
Ляль ка ўзра да ва ла ся, што вы бра лі ме на ві та яе, і ад ра зу па лю бі ла дзяў чын ку, вы ра шы ла 

доў га і шчы ра з ёю сяб ра ваць. Гэ тая ляль ка бы ла доб рая.
Ма рын ка ўзя ла ляль ку і пай ш ла да до му. Кож ны дзень з ёю за баў ля ла ся: кар мі ла ка шаю 

з лы жач кі, ук лад ва ла спаць. А ка лі іш ла гу ляць — бра ла ляль ку з са бою.
Але мі нуў час, Ма рын ка пай ш ла ў шко лу, у пер шы клас. У яе з’я ві лі ся кніж кі, і з імі ёй ужо 

бы ло ці ка вей, чым з ляль каю.
Доб рая ляль ка ўсё ра зу ме ла і не крыў дзі ла ся на Ма рын ку, хоць без дзяў чын кі вель мі су ма ва ла.
Зрэд ку, праў да, Ма рын ка яш чэ ўспа мі на ла пра ляль ку. Ад ной чы ўзя ла яе на двор ра зам 

з кніж каю. Се ла на лаў ку, ляль ку пак ла ла по бач, а са ма па ча ла кніж ку гар таць. Ды тут рап там 
бліс ну ла ма лан ка, заг ры меў гром, па ліў дождж. Ма рын ка сха пі ла кніж ку і па бег ла ха вац ца ад 
даж джу, а пра ляль ку за бы ла ся. Не ўба чы ла на ват, як тая зва лі ла ся з лаў кі ў пя соч ні цу.

Ля жа ла ляль ка ў пя ску пад даж джом, бы ло ёй вель мі хо лад на. Яна ад чу ва ла, як пра ма кае 
на скрозь яе су ке нач ка, як куд ла цяц ца ва ла сы, як змы вае дождж з яе шчо чак ру жо вую фар бу. 
Ёй ха це ла ся пак лі каць не ка га на да па мо гу, але яна не ўме ла га ва рыць і моў ч кі тры ва ла па ку ты.

Ус пом ні ла Ма рын ка пра ляль ку, ка лі дождж аціх. Пай ш ла ў двор шу каць. Ляль ка ля жа ла 
ў пя соч ні цы — бруд ная, неп ры го жая.

«На вош та мне та кая брыд кая ляль ка?» — па ду ма ла Ма рын ка. Па кі ну ла ляль ку ў пя ску і пай-
ш ла ў ха ту.

Хоць ляль ка і бы ла доб рая, але гэ тым ра зам моц на пак рыў дзі ла ся на Ма рын ку: хі ба мож на 
па кі даць у бя дзе сва іх сяб роў?..

Сле дам за Ма рын каю іш лі дзяў чын ка з ма маю.
— Гля дзі, ма ма, ляль ка, — ска за ла дзяў чын ка. — Мож на, я вазь му яе?
— Яна мок рая, бруд ная.
— А я яе па мыю. І су ке нач ку па мыю, і ва ла сы пры ча шу.
Ма ма па ста я ла, па ду ма ла.
— Ну, доб ра, вазь мі, Алін ка...
Дзяў чын ка пад ня ла ляль ку з пя соч ні цы. Ляль ка так уз ра да ва ла ся, што аж за пла ка ла.
А дзяў чын ка па ду ма ла, што гэ та ў яе воч ках све цяц ца кро пель кі даж джу.
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УжО ВО СЕНь
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
22-23. Аз на ям лен не з наз ва мі са да ві ны. Гуль ня «Кам пот».
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

→ МЭ ТЫ ЎРО КА ←

ПАС ЛЯ ЗА НЯТ КАЎ ВУЧ НІ:
•	 ве да юць наз вы са да ві ны: яб лык, груш ка, сліў ка, віш ня, ча рэш ня,
•	 уме юць наз ваць ко лер са да ві ны,
•	 уме юць па дзя ліць наз вы са да ві ны на скла ды і гу кі.

ДЫ ДАК ТЫЧ НЫЯ СРОД КІ:
кар т кі з ры сун ка мі: яб лык, груш ка, сліў ка, ка ля ро выя алоў кі, гуль ня «Кам пот», сі-
нія і чыр во ныя цаг лін кі, пла сты лін.

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

1.  Пры ві тан не пес няй „Ці ўсе ёсць”.

2.  Па каз ко шы ка з са да ві най (яб лы кі, гру шы, слі вы).

Вуч ні раз г ля да юць яе, на зы ва юць ко ле ры. Ад каз ва юць на пы тан ні: Што гэ та? Гэ та яб лык (яб-
лы кі). Гэ та груш ка (груш кі). Гэ та сліў ка (сліў кі). Дзе яны ра стуць? У са дзе. Ад туль і наз ва „са да ві-
на”. Наз вы фрук таў дзе ці дзе ляць на скла ды і гу кі (сліў кі, груш кі).

3.  На стаў нік зна ё міць вуч няў з тэ май уро ка.

4.  Раз мо ва пра фрук ты, якія ра стуць у нас. Іх наз вы дзе лім на скла ды і на гу кі.

5.  Гу тар ка пра тое, што мож на зра біць з са да ві ны (су шым, ма ры ну ем, ва рым, пя чэм, ямо сы-
рыя, суп, са лат, сок, кам пот і г.д.).

6.  Пад рых тоў ка да гуль ні „Кам пот”.

На стаў нік пра па нуе вуч ням раз ма ля ваць у ад па вед ны ко лер адзін выб ра ны фрукт (яб лык, 
груш ка або сліў ка).

7.  Гуль ня „Кам пот”.

Вуч ні ся да юць са сва ім „фрук там” на крэс лы, што ста яць па кру зе. На стаў нік ста іць па ся рэ-
дзі не, ён — ку хар. Га во рыць: „Ва ру, ва ру кам пот, па трэб ны мне” (на зы вае фрук ты). Дзе ці, якія 
тры ма юць гэ тую са да ві ну, па він ны хут ка па мя няц ца мес ца мі, на стаў нік так са ма шу кае са бе мес-
ца. Па ка ман дзе „Кам пот” мя ня юц ца мес ца мі ўсе гуль цы. Той удзель нік, які не па спеў за няць мес-
ца, ста но віц ца „ку ха рам” і вя дзе гуль ню.

8.  На стаў нік пра па нуе вуч ням зля піць з пла сты лі ну выб ра ную са да ві ну.

9.  Па ча сту нак са да ві най. На стаў нік па ві нен пры пом ніць вуч ням пра тое, што заў сё ды трэ ба 
да клад на па мыць са да ві ну пе рад тым як яе ес ці.

10.  Раз ві тан не.
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‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
24-25. На ву ка вер ша «На зда роўе!» і пес ні «Груш ка». 
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

→ МЭ ТЫ ЎРО КА ←

ПАС ЛЯ ЗА НЯТ КАЎ ВУЧ НІ:
•	 ве да юць наз вы цыт ру са вых фрук таў: ба нан, ман да рын, кі ві, ана нас, апель сін, 

цыт ры на (лі мон),
•	 наз вы гэ тых фрук таў дзе ляць на скла ды і на гу кі,
•	 ве да юць тэкст вер ша «На зда роўе!»,
•	 ве да юць ме ло дыю і сло вы пес ні «Груш ка»,
•	 па мя та юць наз вы ко ле раў: аран жа вы, ка рыч не вы.

ДЫ ДАК ТЫЧ НЫЯ СРОД КІ:
пес ня «Груш ка», верш «На зда роўе!», сі нія і чыр во ныя цаг лін кі, ры сун кі: кі ві, ба нан, 
ман да рын, ана нас, ка ля ро выя алоў кі.

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

1.  Пры ві тан не пес няй „Ці ўсе ёсць”.

2.  Па каз цыт ру са вых фрук таў („жы выя” або ры сун кі).

Вуч ні з да па мо гай на стаў ні ка на зы ва юць са да ві ну. Наз вы дзе ляць на скла ды і на гу кі.

3.  На стаў нік зна ё міць вуч няў з тэ май уро ка.

4.  На ву ка пес ні „Груш ка”.

5.  Гуль ня-ка ра год „Груш ка”.

Вуч ні бя руц ца за ру кі, ут ва ра ю чы ко ла. У ся рэ дзі не яго пры ся дае ад но дзі ця — „груш ка”. 
Дзе ці хо дзяць ка ра го дам, спя ва юць пес ню.

Мы па са дзім груш ку,
Усе, усе.
Ня хай на ша груш ка
рас це, рас це.

Пры гэ тых сло вах „груш ка” па воль на па ды ма ец ца.  
Вы рас ці ты груш ка,
вось та кой вы шы ні!
Рас пус ці ся груш ка
вось та кой шы ры ні!

Усе ўдзель ні кі па ды ма юць ру кі ўверх, а по тым раз во дзяць іх у ба кі.

Рас ці, рас ці, гру шач ка,
Ды у доб ры час.
Па тан цуй Ма рыль ка,
па ска чы для нас!
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„Груш ка” тан цуе і ска ча.  
А ўжо на ша груш ка
рас пус ці ла ся,
а на ша Ма рыль ка
за жу ры ла ся!

„Груш ка” ста іць не ру хо ма.  
А мы тую груш ку
ве ся ліць бу дзем.
І з на шай Ма рыль кай
ска каць бу дзем.

Усе ўдзель ні кі гу ля юць, ска чуць.

6.  На ву ка вер ша „На зда роўе!”.

Еш це, дзет кі,
На зда роўе
У сцю дзён нае над вор’е:
  
Гру шы,
Кі ві,
Ман да ры ны,
Ана на сы,
Апель сі ны.
  
Не за будзь це пра цыт ры ны!

7.  На стаў нік пра па нуе раз ма ля ваць ры сун кі з фрук та мі: кі ві, ана нас, ман да рын, ба нан.

8.  Раз ві тан не.
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‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
26-27. Аз на ям лен не з наз ва мі ага род ні ны. Гуль ня «Рэдзь ка». На ву ка вер ша 

«Град кі».
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

→ МЭ ТЫ ЎРО КА ←

ПАС ЛЯ ЗА НЯТ КАЎ ВУЧ НІ:
•	 ве да юць наз вы ага род ні ны,
•	 уме юць па дзя ліць наз вы ага род ні ны на скла ды і гу кі,
•	 дэк ла му юць верш «Град кі».

ДЫ ДАК ТЫЧ НЫЯ СРОД КІ:
гуль ня «Рэдзь ка», ага род ні на, верш «Град кі», сі нія і чыр во ныя цаг лін кі, флэш-гуль-
ня на ас но ве вер ша «Ку хар ка» з сай та www.dziet ki.org.

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

1.  Пры ві тан не пес няй „Ці ўсе ёсць”.

2.  Пры па мі на ем вер шы і пес ні, якіх ву чы лі ся на апош ніх уро ках.

3.  На стаў нік пра па нуе дзе цям па слу хаць „За гад кі на град ках” Ры го ра Ба ра ду лі на і ад га даць за-
гад кі:

У ага ро дзе ка ля гра дак
шмат ці ка вых ёсць за га дак.
Той, хто град кі даг ля дае,
той за гад кі ад га дае.

От ба бу ля важ на се ла
і гля дзіць на во кал сме ла.
У зям лю сха ва ла ла паць,
як за чэ піш — бу дзеш пла каць.
Гэ та злос ная ба бу ля
на зы ва ец ца ... (цы бу ля).

У ба бу лі род ны брат
ла ска вей шы быц цам,
а да слёз да вес ці рад,
так, як і сяст ры ца.
Ты не вель мі плач, сы нок,
ка лі шчы пец ца ... (час нок).

Не сы дзе з мес ца
ні на крок,
за рыў шы ся ў пя ры ну.
Ця рэ біць ці хі ве ця рок
зя лё ную чуп ры ну.
А вы цяг нуць з пя ры ны —
па чыр ва нее не ба рак.
Вя до ма, што гэ та ... (бу рак).



48

Гэ та што за важ ны туз,
хвост зя лё ны,
чэп кі вус?
Усім вя до мы ка ра пуз
Пу зан Пу за на віч ... (ар буз).

З ву са мі, а не ста ры.
Зай з д рос ныя во чы.
За што-не будзь на два ры
ўча піц ца хо ча.
Хо піць хіт рас ці на трох.
Ну, на тое ж ён ... (га рох).

4.  На стаў нік зна ё міць вуч няў з тэ май уро ка.

5.  Дзе ці на зы ва юць вя до мую ім га род ні ну. Наз вы ага род ні ны дзе лім на скла ды і на гу кі.

6.  Раз мо ва пра тое, для ча го вы ка ры стоў ва ем ага род ні ну і ча му ка рыс на яе ес ці.

7.  Гуль ня „Рэдзь ка”.

Дзе ці вы бі ра юць „Яся” і „гас па да ра”. Усе астат нія ўдзель ні кі гуль ні, гэ та „рэдзь кі”. „Ясь” ады хо-
дзіць убок. „Рэдзь кі” ся да юць ад на за ад ной і абы ма юць ру ка мі та го, хто ся дзіць спе ра ду.

„Ясь” сту кае пал кай аб пад ло гу.
„Гас па дар” пы тае: — „Хто там?”.
„Ясь”: — Ясь!
„Гас па дар”: — Што та бе трэ ба?
„Ясь”: — Скі нуў ся з пе чы,
Па біў са бе пле чы.
Охаю, уз ды хаю,
Рэдзь кі жа даю.
„Гас па дар”: — Выр ві са бе рэдзь ку, толь кі не рві ка рэнь чык!
„Ясь” па ды хо дзіць да „град кі” (кан ца чар гі дзя цей) і па чы нае „рваць” рэдзь ку, якая ся дзіць 

апош няй.
Рэдзь кі моц на тры ма юц ца. Выр ваў шы рэдзь ку „Ясь” га во рыць: „Ідзі рэдзь ка на да па мо гу!”. 

Кож ная „выр ва ная” рэдзь ка да па ма гае „Ясю” рваць на ступ ную.

8.  На ву ка вер ша Вік та ра Шве да „Град кі”.

Вы дзя лі ла мат ка
Га ну лі дзве град кі.
На град ках Га ну ля
Са дзі ла цы бу лю,
А так са ма трош кі
Фа со лі, га рош ку,
Пят руш кі, шпі на ту,
Ра ды скі, са ла ты,
Па мі до раў, агур коў,
Ма ку, мор к вы, бу ра коў.
Хоць бы ло ўжо гу ста -
Яш чэ і ка пу сты ... . 

9.  Пры па мі на ем наз вы га род ні ны. Флэш-гуль ня на ас но ве вер ша „Ку хар ка” з сай та  
www.dziet ki.org.

10.  Раз ві тан не
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‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
28. Ад каз на пы тан не: «Што не аб ход нае рас лі нам для ро сту?». На ву ка вер-

шы ка «Бу рак».
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

→ МЭ ТЫ ЎРО КА ←

ПАС ЛЯ ЗА НЯТ КАЎ ВУЧ НІ:
•	 ве да юць, што трэ ба зра біць, каб вы рас ціць рас лі ны,
•	 ве да юць верш «Бу рак»,
•	 уме юць дзя ліць сло вы звя за ныя з тэ май за нят каў на скла ды.

ДЫ ДАК ТЫЧ НЫЯ СРОД КІ:
каз ка пра Мор к вач ку, Бу рач ка і Ра ды ску, верш «Бу рак», ко шык з ага род ні най, гуль-
ня «Што кла дзеш у ко шык ты?».

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

1.  Пры ві тан не пес няй „Ці ўсе ёсць”.

2.  Пры па мі на ем вер шы і пес ні, якія вы ву чы лі на па пя рэд ніх уро ках.

3.  На стаў нік па каз вае вуч ням ко шык з ага род ні наю і ка жа:  
Раз-два-тры,
Ко шык каз ку ра ска жы.

4.  Вуч ні слу ха юць каз ку пра Мор к вач ку, Бу рач ка і Ра ды ску.

Жы лі-бы лі Бу ра чок, Мор к вач ка і Ра ды ска. Ад ной чы Бу ра чок ска заў:
— Ой, як хо чац ца ес ці.
— А нам піць, — адаз ва лі ся Мор к вач ка і Ра ды ска.
У гэ ты час ка ля іх пра паў заў Даж джа вы Чар вяк.
— Я ве даю, — ска заў ён, — што глы бо ка ў зям лі ёсць і ва да, і ежа. Я да па ма гу вам да іх даб-

рац ца.
І ён па чаў рых ліць зям лю.
— Я пер шая, — уз ра да ва ла ся Ра ды ска.
— Мы за та бой, — пас пя ша лі ся Бу ра чок і Мор к вач ка.
Іх хвос ці кі шу ка лі да ро гу, ка рэнь чы кі смак та лі ва ду, у якой бы ло ўсё, што пат рэб на для ро сту.
На стаў час, і Ра ды ска ска за ла:
— Я больш не ха чу таў с цець. І па ка за ла со ней ку свой чыр во ны круг лы тва рык.
А Бу ра чок і Мор к вач ка пі лі, елі ўсё ле та і ста лі вя лі кі мі і ду жы мі. Вось та кі мі!

5.  Вы каз ван ні вуч няў на тэ му зме сту каз кі.

Дзе Бу ра чок, Мор к вач ка і Ра ды ска знай ш лі са бе ежу і ва ду? Хто ім у гэ тым да па мог? Ка лі збі-
ра ем ага род ні ну? Што трэ ба зра біць, каб вы рас ціць ага род ні ну? Што не аб ход нае рас лі нам для 
ро сту?

6.  На ву ка вер ша „Бу рак”.

Мы па се я лі бу рак
Вось-вось гэ так, вось-вось так.
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Па лі ва лі мы бу рак
Вось-вось гэ так, вось-вось так.
І па ло лі мы бу рак
Вось-вось гэ так, вось-вось так.

Вы ры ва лі мы бу рак
Вось-вось гэ так, вось-вось так.

Што яш чэ ці ка віць вас?
Вось які бу рак у нас!

Бу ра-бу ра-бу ра чок
Па ка заў з зям лі ба чок.
Бу ра-бу ра-бу ра чок —
Вель мі смач ны таў с ця чок.

Пры дэк ла ма цыі вер ша дзе ці па каз ва юць чар го выя дзе ян ні.

7.  Гуль ня „Што кла дзеш у ко шык ты?”.

На стаў нік ста віць ко шык, а по бач яго кла дзе ага род ні ну („жы вую” або ры сун кі). Га во рыць 
вер шык:

Раз-два, раз-два,
Ура джай збі раць па ра.
Раз-два-тры, раз-два-тры,
Што кла дзеш у ко шык ты?

Дзе ці кла дуць у ко шык ага род ні ну і ад каз ва юць поў ным ска зам.

8.  Раз ві тан не.
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‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
29-30. На ву ка пес ні на сло вы Ан д рэя Ха да но ві ча з му зы кай Ан ны Ба бік „Каш-

та ны”.
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

→ МЭ ТЫ ЎРО КА ←

ПАС ЛЯ ЗА НЯТ КАЎ ВУЧ НІ:
•	 ра зу ме юць тэкст пес ні „Каш та ны”,
•	 ве да юць ме ло дыю пес ні „Каш та ны”,
•	 уме юць паў та рыць рытм пес ні „Каш та ны”,
•	 уме юць прас пя ваць боль шую част ку пес ні „Каш та ны”,
•	 уме юць слу хаць му зыч ны твор „Во сень” Ан то ніа Ві валь дзі,
•	 уме юць ска заць, чым зай ма ец ца кам па зі тар,
•	 уме юць наз ваць на строй му зы кі і ко ле ры,
•	 уме юць суп ра цоў ні чаць у гру пе пры ства рэн ні прац з каш та наў і жа лу доў.

ДЫ ДАК ТЫЧ НЫЯ СРОД КІ:
дыск „На тат кі тат кі”, „Во сень” Ан то ніа Ві валь дзі, тэкст ско ра га вор кі, каш та ны, жа-
лу ды, зу ба чыст кі, пла сты лін, ка ля ро вая па пе ра, ка ля ро выя алоў кі, вя лі кія кар т кі 
бе лай па пе ры.

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

1.  Пес ня-пры ві тан ка.

2.  Аз на ям лен не вуч няў з тэ май уро каў.

3.  Раз мо ва з вуч ня мі пра тое, ці лю бяць яны во сень, ці не і ча му.

4.  Пра па нуй це вуч ням па слу хаць „Во сень” Ан то ніа Ві валь дзі. Раст лу мач це сло ва „кам па зі тар”.

5.  Раз мо ва пра на строй му зы кі. Пра па нуй це вуч ням выб раць ка ля ро вую па пе ру ад па вед ную 
да наст рою па чу тай кам па зі цыі.

6.  На ву ка пес ні „Каш та ны” :
•	 вуч ні слу ха юць пес ню „Каш та ны”,
•	 вуч ні слу ха юць сло вы пес ні, тлу ма чэн не нез ра зу ме лых слоў,
•	 рыт міч нае чы тан не чар го вых рад коў пес ні. 

 
З вы шы ні на ліс цяў ку чы
Па да юць каш та ны.
Кож ны круг лы і блі ску чы –
Аб мі нуць скла да на!
  Пры пеў:  Хто не ўлез, у жмень ку возь мем –
    І саб ра на рэш та:
    Два ў зу бах, у руч ках во сем,
    І ў ва зоч ку неш та.
Кож ны ра заб’е аб сцеж ку
Лет ні свой кап та нік.
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Скінь ка лю чую адзеж ку,
Вы ля зай, каш та нік!
  Пры пеў:  Хто не ўлез, у жмень ку возь мем...
У мя не іх мно га-мно га,
Бо лей, чым у та ты.
На бя ру — і з пе ра мо гай
Вер нем ся да ха ты.
  Пры пеў:  Хто не ўлез, у жмень ку возь мем...
До ма су ма ваць не ста ну,
Бу дзе су ця шэн не:
У мя не ця пер каш та наў
Поў ныя кі шэ ні.
  Пры пеў: Хто не ўлез, у жмень ку возь мем...

•	 Прак ты ка ван ні з го ла сам.
  Вуч ні ста яць у кру зе.
  Кож ны з іх на бі рае па вет ра но сам і па ма лу вы пу скае яго ро там.
  Паў то ры (го лас на, ці ха, хут ка, па воль на) ско ра га вор кі:
  Раз — каш тан,
  Два — каш тан,
  Тры, ча ты ры, пяць...
  Не злі чыць усіх наў ко ла,
  Трэ ба іх збі раць.
•	 вуч ні ці ха пад пя ва юць ме ло дыю пес ні,
•	 на ву ка чар го вых рад коў пес ні — вуч ні паў та ра юць іх,
•	 спро бы су поль на га спе ву. 

7. Вы ка нан не ў гру пах прац з каш та наў і жа лу доў.
Па дзя лі це вуч няў на не каль кі груп (па 4 асо бы), раз дай це жа лу ды, каш та ны, зу ба чыст кі 

і пла сты лін. Пра па нуй це ім ства рыць свае кам па зі цыі.
Ка лі гэ та І клас, па ка жы це як і што яны мо гуць зра біць.
У той час, ка лі дзе ці пра цу юць, чу ваць пес ню „Каш та ны”, якую дзе ці мо гуць пад пя ваць.

8.  Па каз прац і вы ка нан не вы ста вы.

9.  Пад вя дзен не ўро ка. Раз мо ва пра на строй у пес ні „Каш та ны”.
Пра па нуй це дзе цям выб раць два ко ле ры ка ля ро вых алоў каў, якія аса цы ю юц ца ім з пес-

няй. Вуч ні тры ма юць іх у ру ках і пад пес ню „Каш та ны” ма лю юць на пе ра мен ку раз пра вай, раз 
ле вай ру кой на бе лай па пе ры, прык ле е най да пар ты.

10.  Раз ві тан не.
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Невядомы аўтар, 
пераклаў з польскай мовы Уладзімір Сіўчыкаў

Асыпаецца лістота
Асыпаецца лістота
 маляўніча.
Гэта восень жаўталісце
 ветрам  кліча.

Ляціць лісце, ляціць з клёна
 і каштана.
Дол барвяна-залацістым
 сёння стане.

На стале паставім з лісця
 шмат букетаў.
Будзем радасцю і водарам
 сагрэты.
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‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
31-32. Ін с цэ ні роў ка каз кі пра рэп ку. Гуль ня «Ага род нік».
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

→ МЭ ТЫ ЎРО КА ←

ПАС ЛЯ ЗА НЯТ КАЎ ВУЧ НІ:
•	 ве да юць наз вы га род ні ны,
•	 ве да юць змест каз кі пра рэп ку,
•	 па мя та юць наз вы ко ле раў:

ДЫ ДАК ТЫЧ НЫЯ СРОД КІ:
каз ка «Рэп ка», гуль ня «Ага род нік», но вы вер ша ва ны ва ры янт каз кі пра рэп ку, пал-
ка для «ага род ні ка», ры сун кі да каз кі, ры сун кі ага род ні ны: буль ба, па мі дор, агу-
рок, га рох, цы бу ля, ра ды ска, бу рак, час нок, пят руш ка, кроп, са ла та, мор к ва.

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

1.  Пры ві тан не пес няй „Ці ўсе ёсць”.

2.  Пры па мі на ем вер шы і пес ні, якіх ву чы лі ся на апош ніх уро ках.

3.  На стаў нік зна ё міць вуч няў з тэ май уро ка.

4.  На стаў нік ра сказ вае вуч ням каз ку пра рэп ку (не пі шу яе, бо ж усе яе доб ра ве да юць).

5.  Раз мо ва на тэ му зме сту каз кі. Трэ ба звяр нуць ува гу на тое, хто пры хо дзіў на да па мо гу 
і ў якой чар го вас ці. Ка лі вуч ні не па мя та юць да ма па гай це ім ры сун кам.

6.  Спро бы ін с цэ ні роў кі каз кі вуч ня мі.

7.  Раз ма лёў ка ры сун ку да каз кі па вод ле ак рэс ле ных на стаў ні кам ко ле раў.

8.  Па каз і ацэн ка ры сун каў.

9.  Вуч ні слу ха юць но ва га вер ша ва на га ва ры ян ту каз кі пра рэп ку.

Не у зам ку, не ў па ла цы.
А ў ста рой драў ля най хат цы
Баб ка з дзе дам ра зам жы лі.
Жы лі доб ра, не ту жы лі.
Ра зам елі, ра зам пі лі,
ра зам у га род ха дзі лі.

Ну дык вось, у тым га ро дзе -
Ве даць гэ та не паш ко дзіць -
Па са дзіў дзед не як рэ пу.
Увіль гот ніў доб ра гле бу,
Уска паў, ўзрых ліў зям лі цу,
Даў яш чэ ёй раз на піц ца
Ды пай шоў са бе да моў
З пра цы па ча каць пла доў.
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Аг ра тэх ні ка, ка неш не,
Да ла вы нік са мы леп шы:
Рэп ка вы рас ла на сла ву:
Вы шэй пло та, вы шэй ла вы,
Уся жоў тая, бы сон ца,
Так і про сіц ца ў ва кон ца.

Як па спе ла, дзед прый шоў,
Каб заб раць яе да моў.
Ір ва нуў раз, дру гі, трэ ці...
Што та кое? Ані з мес ца!
Му сіць, трэ ба да па мо га.
— Баб ка! Вы ру чай ста ро га!
Як жа не да па маг чы?
Баб ка кі ну ла пя чы,
Пад ха пі ла ся ды к дзе ду.
Са ма ду мае: „К абе ду,
Ма быць, бу дзе рэ па ў нас.
На я мо ся, ды за квас!”

Пад бя гае... Штось не так:
Рэ па ў град цы, дзед — як грак,
Раз гу біў ся, ледзь не пла ча.
Ба ба ж з злос ці ледзь не ска ча:
— Ты ча го ста іш, дур ны?
Ха пай рэ пу ды цяг ні!
Ужо даў но кі піць у пе чы.
Ты ж зай ма еш ся тут не чым!

Раз з ла ваў ся тут і дзед.
— Што кры чыш, як наш су сед?
Пас п ра буй са ма вазь мі,
Гэ ту рэ пу па цяг ні!
Гыр чыць ба ба, бы ін дык:
— Ты му жык ці не му жык?
Я тут бу ду рэ пу рваць,
А ты што ж? Ад па чы ваць?!
Ах, та кі ты, ра ста кі!”
Крык ля ціць ва ўсе ба кі.

Сло ва — дзед, а ба ба — два.
Ды сва ры лі ся дар ма:
По куль свар ка да га рэ ла,
Тую рэп ку мыш ка з’е ла.
Не ад на, вя до ма, з Жуч кай,
З Кот кай ра зам ды з Унуч кай.

Па гля дзе лі дзед ка з баб кай
На сваю пу стую град ку
І ра шы лі, што ўжо бо лей
Не пас ва рац ца ні ко лі.
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10.  Вы каз ван ні пра змест тэк су і роз ні цы між но вым і ста рым ва ры ян там каз кі.
11.  Гуль ня „Ага род нік”.

Вуч ні ста но вяц ца ўкруг і вы бі ра юць са бе наз ву га род ні ны. Вы бі ра ем „ага род ні ка”, які вы хо-
дзіць на ся рэ дзі ну і сту кае пал каю аб пад ло гу.

Дзе ці: — Хто там?
„Ага род нік”: — Ага род нік.
Дзе ці: — За чым прый шоў?
„Ага род нік”: — За рэ пай.
„Ага род нік” ад гад вае (мо жа тры ра зы), хто з дзя цей на зваў ся бе рэ пай. Ка лі ад га дае, рэ па 

ўця кае. Ка лі „ага род нік” зло віць „рэ пу”, вя дзе яе ў свой „ага род”. Ка лі не ад га дае, мя нем „ага род-
ні ка”.

12.  На стаў нік пра па нуе вуч ням па быць па э та мі і склас ці верш.

Па каз вае вуч ням ры сун кі ага род ні ны, а яны на зы ва юць яе.

Ага род ні ны поў ная мі ска:
Вось буль ба, цы бу ля, ра ды ска,
Го рох, па мі дор, агу рок,
Вось мор к ва, бу рак і час нок,
Пят руш ка, і кроп, і са ла та.
Ура джаю ў нас сён ня ба га та.

13.  Раз ві тан не.
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‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
33-34. Гу тар ка на тэ му: «Што пры но сіць во сень?». На ву ка вер ша «Во сень». 

Гуль ня «Кро піць дож джык».
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

→ МЭ ТЫ ЎРО КА ←

ПАС ЛЯ ЗА НЯТ КАЎ ВУЧ НІ:
•	 ве да юць ад каз на пы тан не: «Што пры но сіць во сень?»,
•	 ве да юць верш «Во сень»,
•	 па мя та юць ме ло дыю і сло вы з гуль ні «Кро піць дож джык»,
•	 ве да юць наз вы: дуб, каш тан, ра бі на, жа лу ды,
•	 уме юць па дзя ліць на скла ды і на гу кі сло вы: дуб, каш тан, ра бі на, жа лу ды, гры-

бы, ліст кі, грон кі.

ДЫ ДАК ТЫЧ НЫЯ СРОД КІ:
верш «Во сень», гуль ня «Кро піць дож джык», ры сун кі ліст коў і пла доў з дрэў: ра бі-
ны, каш та на, ду ба, цаг лін кі, ка ля ро выя алоў кі, па пе ра, клей.

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

1.  Пры ві тан не пес няй „Ці ўсе ёсць”.

2.  Пры па мі на ем вер шы і пес ні, якіх ву чы лі ся на апош ніх уро ках.

3.  На стаў нік зна ё міць вуч няў з тэ май уро ка.

4.  Гу тар ка на тэ му: „Што пры но сіць во сень?”.

На стаў нік па ві нен па га ва рыць пра зме ны над вор’я (ка ра цей шыя дні, хут ка цям нее, ха лад-
нее, сон ца менш грэе, трэ ба цёп ла ап ра нац ца і г.д.) і пра тое, што з дрэў ля цяць ка ля ро выя ліст-
кі, у ля сах шмат гры боў, саб ра ны ўра джай і г.д.

Па дзел слоў на скла ды і гу кі.

5.  На ву ка вер ша Але ны Бла гі ні най „Во сень”.

— Во сень, Во сень, пры ві тан не!
Ра ды мы тва ім да рам.
У ця бе мы за пы та ем,
Што пры нес ла, Во сень, нам?
— Я пры нес ла вам му кі.
— Зна чыць, бу дуць пі раж кі!
— Я пры нес ла грэч кі.
— Бу дуць пе ра печ кі.
— Бу рач коў, ка пу сты, круп...
— Бу дзе боршч і бу дзе суп.
— Ці вы ра ды гру шам?
— На зі му на су шым...
— Ну, а яб лы кі, — што мёд!
— На ва рэн не, на кам пот.
— Я пры нес ла мё ду!
Поў ную ка ло ду.
— Ты і яб лы каў, і мё ду,
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Ты і хле ба нам да ла.
Ну, а доб рае над вор’е
Ты для нас не пры пас ла?
— Я паш лю вам дож джык з не ба!
— Не, не хо чам! Нам не трэ ба!
Дож джык, не пе раш ка джай,
Мы збі ра ем ура джай,
Бу дзе ў нас ба га ты год,
А ця пер — у ка ра год!

Дэк ла му ем верш з па дзе лам на ро лі. На стаў нік — тэкст Во се ні, а дзе ці — астат нія рад кі.

6.  Раз мо ва пра змест вер ша. 
На стаў нік за ся родж вае ўва гу дзя цей на тым, што пры но сіць Во сень у вер шы.

7.  На стаў нік раз дае вуч ням па шэсць ры сун каў, на іх ліст кі ра бі ны, ду ба, каш та на і пла ды з гэ-
тых дрэў.

За да ча вуч няў — спа лу чыць іх у па ры і наз ваць. Дзе лім наз вы на скла ды і на гу кі. Вуч ні мо-
гуць раз ма ля ваць ры сун кі і прык ле іць па ры на ар ку шы па пе ры. Трэ ба звяр нуць ува гу дзя цей на 
ко ле ры ліст коў.

8.  Гуль ня „Кро піць дож джык”.

Кро піць дож джык, кро піць дож джык, (імі ту ем дождж)
Ве цяр, ве ця рок. (імі ту ем ве цер)
Тут ля ціць лі сток, там ля ціць лі сток. (імі ту ем апа дан не лі стоў)
Ка ля ро вы, ка ля ро вы свет. (кру жым ся)

9.  Дэк ла ма цыя вер ша „Во сень”.

10.  Раз ві тан не.
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‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
35-36. Ро бім зап ра шэн ні на суст рэ чу «Раз ві тан не з во сен ню». Пры па мі на ем 

вя до мыя вер шы, пес ні і гуль ні.
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

→ МЭ ТЫ ЎРО КА ←

ПАС ЛЯ ЗА НЯТ КАЎ ВУЧ НІ:
•	 уме юць зра біць за пра шэн не,
•	 па мя та юць вер шы, пес ні і гуль ні з ра ней шых уро каў.

ДЫ ДАК ТЫЧ НЫЯ СРОД КІ:
вер шы, пес ні і гуль ні з ра ней шых уро каў, ка ля ро вы кар дон на зап ра шэн ні, на дру-
ка ва ны тэкст зап ра шэн ня, клей, га то выя ўзо ры зап ра шэн няў, дзі ра ко лы з узо ра мі 
ліст коў, са да ві ны, га род ні ны.

На стаў нік сам вы бі рае, якой тэх ні кай яго вуч ні зро бяць зап ра шэн ні. 

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

1.  Пры ві тан не пес няй „Ці ўсе ёсць”.

2.  На стаў нік зна ё міць вуч няў з тэ май уро ка.

3.  Вы ка нан не зап ра шэн няў згод на з выб ра най ра ней на стаў ні кам тэх ні кай.
Не аб ход на звяр нуць дзе цям ува гу на эстэ ты ку вы ка нан ня зап ра шэн няў.

4.  Па каз і ацэн ка зап ра шэн няў.

5.  Пры па мі на ем вя до мыя вер шы, пес ні і гуль ні.

6.  Раз ві тан не.
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Вік тар Швед
ВО СЕ НІ ПЛА ДЫ
Со неч ны асен ні ра нак.
Дзьмух нуў ве ця рок пя ву чы,
З дрэ ваў па да юць каш та ны
Пан цыр скі нуў шы ка лю чы.

Коль кі ж іх чыр ва на бо кіх
Спа чы вае ў дрэ ваў це ню!
Школь ні кі ідуць на ўро кі,
Іх збі ра юць у кі шэ ні.

Коль кі ж со ней кам саг рэ тых
Пад ма гут ным ста рым ду бам
Спіць у круг лень кіх бе рэ тах
Жа лу доў — аж гля нуць лю ба!

Іх так са ма возь муць дзе ці.
Пас ля ўро каў, не ча ка на,
Зро бяць мно га роз ных рэ чаў
З жа лу доў тых і каш та наў.
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‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
37-38. Су стрэ ча «Раз ві тан не з во сен ню». Ад к ры тыя за нят кі бе ла ру скай мо-

вы.
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

→ МЭ ТЫ ЎРО КА ←

ПАС ЛЯ ЗА НЯТ КАЎ ВУЧ НІ:
•	 прэ зен та цыя вы ву ча на га на ўро ках бе ла ру скай мо вы,
•	 маг чы масць аў тап рэ зен та цыі,
•	 пе ра а доль ван няе стра ху, стрэ су, няс ме лас ці,
•	 прэ зен та цыя спо са бу пра цы на ўро ках бе ла ру скай мо вы (на стаў ні ка і вуч няў),
•	 ін тэг ра цыя на стаў нік-вуч ні-баць кі.

ДЫ ДАК ТЫЧ НЫЯ СРОД КІ:
вер шы, пес ні і гуль ні з уро каў бе ла ру скай мо вы, за гад кі, цаг лін кі, ры сун кі дзя цей.

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

1.  Пры ві тан не ўсіх пры сут ных на су стрэ чы. Аз на ям лен не з яе мэ тай.

2.  Пры ві тан не пес няй „Ці ўсе ёсць”.

3.  Прэ зен та цыя вер шаў, пе сень і гуль няў з чар го вых тэ ма тыч ных бло каў (Я ўжо ву чань, Я і мая 
сям’я, Ужо во сень). 

Вер шы і пес ні вы кон ва юць са мі вуч ні. Да гуль няў і ка ра го даў зап ра ша ем так са ма баць коў і ўсіх 
пры сут ных на су стрэ чы.

4.  На ву ка „зі мо ва га ва ры ян ту” пес ні „Кро піць дож джык”.

Тут сня жын ка, там сня жын ка
Ве цер, ве ця рок.

Хо лад і ма роз, хо лад і ма роз,
Цэ лы бе лы, цэ лы бе лы свет.

5.  Па каз прац пер шак лас ні каў.

6.  Мож на ар га ні за ваць па ча сту нак з са да ві ны і ага род ні ны.

7.  Раз ві тан не.
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ЗІ МО ВЫЯ ГУЛь НІ

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
39-40. Ча му дзе ці лю бяць зі му? На шыя зі мо выя гуль ні.
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

→ МЭ ТЫ ЎРО КА ←

ПАС ЛЯ ЗА НЯТ КАЎ ВУЧ НІ:
•	 ве да юць сло вы: сан кі, лы жы, кань кі, ка ток, ка тац ца, сне га вік, снеж кі,
•	 уме юць па дзя ліць гэ тыя сло вы на скла ды і гу кі,
•	 ужы ва юць сло ваз лу чэн няў: ка тац ца з гор кі, ка тац ца на...,
•	 ве да юць, у якіх мес цах мож на бяс печ на ка тац ца на кань ках і сан ках

ДЫ ДАК ТЫЧ НЫЯ СРОД КІ:
верш Ян кі Жур бы «Пер шы сня жын кі», му зыч ны твор Ан то ніа Ві валь дзі «Ча ты ры се-
зо ны» — част ка «Зі ма», сан кі, лы жы, кань кі.

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

1.  Пры ві тан не пес няй „Ці ўсе ёсць”.

2.  На стаў нік ук лю чае му зы ку і чы тае верш „Пер шы сня жын кі”.

Лё та юць, сып люц ца
Зор кі-сня жын кі -
Бе лыя, лёг кія,
Быц цам пу шын кі.

Роў на так сце люц ца
Ў вёс цы і ў по лі,
Кру цяц ца, кру жац ца
Ці ха, па во лі.

Лё та юць, сып люц ца
Снеж ныя зор кі...
Бу дзем на са нач ках
Ез дзіць мы з гор кі.

3.  Ура жан ні дзя цей ад па чу та га.

На стаў нік па ві нен пы таць пра на строй, пра тое, што дзе ці ад чу ва лі слу хаў шы му зы ку. Толь-
кі по тым трэ ба па га ва рыць пра змест вер ша. Мож на пра чы таць яго дру гі раз. Пы тай це так са ма 
пра на строй у вер шы.

4.  Вы каз ван ні дзя цей пра тое, ці лю бяць зі му. Ка лі так, ча му?

5.  На стаў нік па каз вае сан кі, лы жы і кань кі. Про сіць наз ваць гэ тыя прад ме ты.
Наз вы дзе лім на скла ды і гу кі.

6.  Раз мо ва пра зі мо выя гуль ні дзя цей.
На стаў нік га во рыць пра тое, як бяс ч печ на гу ляць зі мою на сне зе.

7.  Вы хад на ву лі цу, каб па гу ляць.

8.  Раз ві тан не.
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‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
41. На ву ка пес ні «Вя сё лая зі ма».
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

→ МЭ ТЫ ЎРО КА ←

ПАС ЛЯ ЗА НЯТ КАЎ ВУЧ НІ:
•	 ве да юць ме ло дыю і сло вы пес ні «Вя сё лая зі ма»,
•	 ве да юць ад куль бя рэц ца снег.

ДЫ ДАК ТЫЧ НЫЯ СРОД КІ:
фільм http://bel sat.eu/be/na sze_prog ra my/epi so de/m,3403,ad kul-bia ret s t sa-sniegh.
html, пес ня «Вя сё лая зі ма».

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

1.  Пры ві тан не пес няй „Ці ўсе ёсць”.

2.  На стаў нік пы тае дзя цей, ці ве да юць ад куль бя рэц ца снег. За тым зна ё міць вуч няў  
з тэ май уро ка.

3.  Фільм з се рыі „Пры го ды і па хо ды” пад за га лоў кам „Ад куль бя рэц ца снег”.

4.  Гу тар ка на тэ му зме сту філь ма.

5.  На ву ка пес ні „Вя сё лая зі ма”

Пры ска ка ла зноў зі ма на ва ра ных.
З лёг кім вет ры кам у са нях ле дзя ных.
І пай ш ла яна кру жыц ца і спя ваць.
Срэб на-бе лай пры га жос цю нас здзіў ляць.

За мя це лі ла зі ма,
Сне гам ўсё за сы па ла,
Дзіў ных ка зак нап ля ла,
І гал лё заб лы та ла.

Ле дзя шы у пром нях сон ца зі ха цяць,
Вый ш лі дзе ці ба бу снеж ную ка чаць.
Ва біць рэч ка і вы со кая га ра -
Зноў да нас прый ш ла вя сё лая па ра.

За мя це лі ла зі ма...

6.  Пес ня „Тут сня жын ка...”.

Тут сня жын ка, там сня жын ка
Ве цер, ве ця рок.

Хо лад і ма роз, хо лад і ма роз,
Цэ лы бе лы, цэ лы бе лы свет.

7.  Раз ві тан не.



67

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
42-43. Што ма люе ма стак-ма роз? На ву ка вер ша «Снег».
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

→ МЭ ТЫ ЎРО КА ←

ПАС ЛЯ ЗА НЯТ КАЎ ВУЧ НІ:
•	 ве да юць сло вы вер ша «Снег»,
•	 ве да юць но вы спо саб вы ка нан ня ма люн каў.

ДЫ ДАК ТЫЧ НЫЯ СРОД КІ:
верш Ле а ні да Пран ча ка «Снег», ар ку шы па пе ры, свеч кі, сі нія фар бы, пэн дз лі.

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

1.  Пры ві тан не пес няй „Ці ўсе ёсць”.

2.  На стаў нік зна ё міць вуч няў з тэ май уро ка.

3.  На ву ка вер ша „Снег”.

Снег з ня бё саў
Зак ру жыў.
Бе лы свет
За це ру шыў.

Бе лы га нак,
Бе лы двор,
Бе лы ве цер,
Бе лы бор.

Бе лы ве чар.
Бе лы змрок
Бе лы
Юлін ка жу шок.

4.  Раз мо ва пра ко ле ры зі мы.

На стаў нік ста віць пы тан ні: Што ма люе ма роз? Ці дзе ці ба чы лі яго ма люн кі?
Трэ ба звяр нуць ува гу не толь кі на ма люн кі на шы бах, але і на іней, на пры га жосць зі мо вых 

кра я ві даў.

5.  На стаў нік пра па нуе вуч ням стаць на ней кі час ма ро зам-ма ста ком і вы ка наць яго ма люн кі.

Трэ ба раст лу ма чыць спо саб вы ка нан ня пра цы. Спа чат ку ро бім узо ры свеч ка мі на бе лай ар-
ку шы па пе ры, а по тым ма лю ем усё фар бай з ва дою.

6.  Вы ста ва і ацэн ка прац.

7.  Дэк ла ма цыя вер ша „Снег”.

8.  Раз ві тан не.
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‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
44-45. На ву ка вер ша «Сне га вік». Ро бім сне га ві ка.
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

→ МЭ ТЫ ЎРО КА ←

ПАС ЛЯ ЗА НЯТ КАЎ ВУЧ НІ:
•	 ве да юць сло вы вер ша «Сне га вік»,
•	 ве да юць сло вы: сне га вік, снеж ка, ка мяк,
•	 уме юць зра біць сне га ві ка з кар до ну,
•	 ве да юць сло вы і сло ваз лу чэн ні, якія апіс ва юць сне га ві ка.

ДЫ ДАК ТЫЧ НЫЯ СРОД КІ:
верш Ле а ні да Пран ча ка «Сне га вік», алоў кі, наж ні цы, шаб ло ны, бе лы, чор ны і аран-
жа вы кар дон, крэ пі на, клей.

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

1.  Пры ві тан не пес няй „Ці ўсе ёсць”.

2.  На стаў нік зна ё міць вуч няў з тэ май уро ка.

3.  Раз мо ва пра тое, як ро біц ца сне га ві ка, што для гэ та га не аб ход нае.

4.  На ву ка вер ша „Сне га вік”.

Ле пім мы
Сне га ві ка —
Цу да-юда —
Дзі ва ка.

У яго не ру кі —
Пал кі.
Во чы —
Ву га лю ка вал кі.

Мор к ва — нос,
А га ла ва —
Гур ба сне гу
І тра ва.

На уз гор ку,
На пры пё ку
Ён не мер з не
Го лы.

Страш ны збліз ку,
А зда лё ку —
Доб ры і вя сё лы!

5.  Апі сан не вы гля ду сне га ві ка.
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6.  Вы ка нан не сне га ві ка з кар до ну.

Вуч ні ся дзяць у гру пах, па ча ты ры асо бы. На стаў нік дае ўсім гру пам шаб ло ны (ту ла ва, га ла-
ва, ка пя люш). Дзе ці ад ры соў ва юць на бе лым кар до не га ла ву і ту ла ва, на чор ным ка пя люш. За-
тым вы ці на юць ад ры са ва ныя эле мен ты. На стаў нік да па ма гае вы ці наць дзір кі на паль цы. Дзе ці 
ро бяць яш чэ чор ныя во чы і гу зі кі (дзе ці мо гуць іх про ста на ма ля ваць), нос з аран жа ва га кар до-
ну. Ка лі ўсё га то вае, трэ ба скле іць усе эле мен ты: ту ла ва, ка пя люш, га ла ва. Ах вот ныя вуч ні ро-
бяць яш чэ мят лу, ша лік з крэ пі ны і г.д.

7.  Гуль ні са сне га ві ка мі.

8.  Раз ві тан не.
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ЭЙ, КА ЛЯ ДАЧ КІ...

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
46-47. Па каз філь ма «Ма лень кая ка ляд ная каз ка».
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

→ МЭ ТЫ ЎРО КА ←

ПАС ЛЯ ЗА НЯТ КАЎ ВУЧ НІ:
•	 ве да юць, што ёсць кра і на — Шве цыя,
•	 ве да юць га лоў ных ге ро яў філь ма,
•	 ве да юць сло вы і сло ваз лу чэн ні: кі но, гля дзець фільм, зды маць кі но.

ДЫ ДАК ТЫЧ НЫЯ СРОД КІ:
фільм «Ма лень кая ка ляд ная каз ка» http://www.yo u tu be.com/watch?v=G4qF1vDNE-
EE ма па Еў ро пы.

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

1.  Пры ві тан не пес няй „Ці ўсе ёсць”.

2.  На стаў нік зна ё міць вуч няў з тэ май уро ка.

3.  Па каз філь ма „Ма лая ка ляд ная каз ка”.

4.  Раз мо ва на тэ му філь ма.

•	Пра ка го ра сказ вае фільм? 
•	Хто ў філь ме га лоў ны ге рой? 
•	Што зда ры ла ся Ну-Ну? 
•	Дзе ад бы ва юц ца ўсе па дзеі? 
•	У якіх мес цаў па бы ваў Ну-Ну? 
•	Хто ім зай маў ся? 
•	Што мо жа це ска заць пра дзяў чы ну ўлас ні цу міш кі?

На стаў нік па каз вае на ма пе Шве цыю, раз маў ляе з вуч ня мі пра швед скія свя точ ныя тра ды-
цыі па ка за ныя ў філь ме.

5.  Раз ві тан не.



Ва сіль Жу ко віч
КА ЛЯД НІ КІ
Ідуць ка ляд ні кі, ідуць
па ўсёй кра і не са ма быт най,
сця жын ку з даў ні ны вя дуць
пад зыр кай зор кай ста ра жыт най.

Ідуць вя сё лай гра ма дой,
на род ві та юць ка ля дой.

Сця жын ку па мя ці вя дуць;
што ім зі мо вы рэз кі ве цер!
Ідуць ка ляд ні кі, ідуць -
люб ві, на дзеі, ве ры дзе ці.
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‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
48. На ву ка пес ні на сло вы Вік та ра Шве да «На сан ках Мі кол ка».
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

→ МЭ ТЫ ЎРО КА ←

ПАС ЛЯ ЗА НЯТ КАЎ ВУЧ НІ:
•	 ве да юць ме ло дыю і сло вы пес ні «На сан ках Мі кол ка»,
•	 ве да юць наз вы зі мо вых ме ся цаў,
•	 дзе ляць наз вы ме ся цаў на скла ды.

ДЫ ДАК ТЫЧ НЫЯ СРОД КІ:
пес ня «На сан ках Мі кол ка», верш «Зі мо вая па ра».

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

1.  Пры ві тан не пес няй „Ці ўсе ёсць”.

2.  На стаў нік зна ё міць вуч няў з тэ май уро ка.

3.  На стаў нік пра па нуе вуч ням па слу хаць верш Н. Па ру ка ва „Зі мо вая па ра”.

Сту ка ец ца ме сяц Сне жань
Кол кім вет рам, сне гам све жым.
Па сі веў увесь аб шар,
Дзед Ма роз тут гас па дар.
Прый дзе Сту дзень гас па да рыць,
Ма ра за мі ён уда рыць.
Лес па бе ліць і ку сты,
На вя дзе, як шкло ма сты.
Лю ты ў гос ці за ві тае,
Гур бы скрозь па на мя тае,
По ле ўкрые з краю ў край -
Бу дзе доб ры ўра джай.

4.  Вы каз ван ні дзя цей на тэ му зме сту вер ша.

Трэ ба за ся ро дзіць ува гу дзя цей на сло ваз лу чэн ні з вер ша: па сі веў увесь аб шар, ма ра за мі ён 
уда рыць, лес па бе ліць і ку сты, як шкло ма сты, ук рые з краю ў край.

Вуч ні на зы ва юць зі мо выя ме ся цы і тлу ма чаць ад куль пай ш лі гэ тыя наз вы. Дзе ляць іх на скла ды.

5.  На ву ка пес ні „На сан ках Мі кол ка”.

На сан ках Мі кол ка
ў сцю дзён ны ма роз
зя лё ную ёл ку
да ха ты пры вёз.
У цац кі прыб ра на
пры нес ла з са бой
пах ле су дух мя ны,
свя точ ны на строй.
І хоць ма роз кол кі,
на шы бі нах лёд,
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пры ем на так з ёл кай
су стрэць Но вы год.
У цац кі прыб ра на...

6.  Вуч ні на па мі на юць наз вы зі мо вых ме ся цаў.

7.  Раз ві тан не.
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Ула дзі мір Ліп скі
ПРЫ ГО ДЫ НУ ЛІ КА
12. Тры, ча ты ры, пяць...
Мі кол ку спа да ба ла ся быць на стаў ні кам.
Ця пер ён кож ны дзень ву чыў Ну лі ка ўся му, што сам ве даў. А най больш яму па да ба ла ся ма-

тэ ма ты ка. Мі кол ку ха це ла ся, каб і Ну лік па сяб ра ваў з ліч ба мі, сва і мі ро дзі ча мі.
— Сён ня бу дзем пі саць ліч бу 3, — аб’ я віў Мі кол ка.
Ён узяў чы сты сшы так у кле тач ку, руч ку і вы веў трой ку, вель мі ж па доб ную на лі та ру «З». 

Пат лу ма чыў:
— Ліч ба 3 склад ва ец ца з двух паў ну лі каў.
— Як гэ та? — здзі віў ся Ну лік.
— А вось так: у пра вым ку точ ку кле тач кі ста вім кроп ку, ад яе вы піс ва ем паў к руг, як ма ла дзі-

чок. Ад яго вык руч ва ем уніз но вы паў к руг. Ліч ба га то ва!
Ну лік цяр п лі ва па зі раў, як Мі кол ка ва дзіў руч кай па па пе ры. І сам па спра ба ваў на пі саць ліч-

бу 3. Праў да, яна ў яго ат ры ма ла ся не та кая роў ная, як у на стаў ні ка.
— Слу хай, Мі кол ка, а што гэ тай ліч бай мож на ра біць? — спы таў Ну лік.
— Ну-у, — за ду маў ся Мі кол ка, — пом ніш, мы чы та лі каз ку пра Ніф-Ні фа, Нуф-Ну фа і Наф-На фа?
— Ага, ці ка вая каз ка пра па ра сят.
— А коль кі іх?
— Тры!
— Вось ба чыш, ліч ба 3 і спат рэ бі ла ся, — за да во ле на ска заў на стаў нік.
— Ага, там ся род іх быў адзін са мы ра зум ны, як ты.
— Не аб зы вай ся, — па пя рэ дзіў Мі кол ка і пра даў жаў тлу ма чыць: — А яш чэ ліч бай 3 мож на 

па лі чыць га ло вы ў Змея Га ры ны ча. Іх тры!.. З трох фла ма стэ раў мож на склас ці трох ву голь нік.
— Ну, скла дзі, — па пра сіў Ну лік.
Мі кол ка вы ка наў яго прось бу і вы даў но вую пры дум ку:
— Ліч бай тры мож на пе ра лі чыць на шу сям’ю: ма ма, та та і я — іх сын.
— А ба бу ля? — на га даў Ку лік.
— Ба бу ля — чац вёр тая, — па га дзіў ся Мі кол ка.
— А я?
— Ты — пя ты. Пра віль на, ця пер у на шай ква тэ ры пяць жы ха роў.
Мі кол ка на ву чыў Ну лі ка пі саць ліч бы 4 і 5.
А ба бу ля тым ча сам за кон чы ла вя заць ру ка віч ку і за га да ла за гад кі на ліч бы 3, 4, 5. Вось яны:
— Пяць бра ці каў у ад ным до мі ку жы вуць. Што гэ та?
— На ча ты рох на гах ста іць, а ха дзіць не мо жа. Што та кое?
— Два баць кі і два сы ны па дзя лі лі па між са бой тры яб лы кі так, што кож на му да ста ло ся па 

ад на му яб лы ку. Ці мо жа так быць?..
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‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
49-50. Ро бім цац кі на ёл ку. На ву ка ка ляд кі «Све цяць, све цяць зо рач кі».
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

→ МЭ ТЫ ЎРО КА ←

ПАС ЛЯ ЗА НЯТ КАЎ ВУЧ НІ:
•	 ве да юць ме ло дыю і сло вы ка ляд кі «Све цяць, све цяць зо рач кі»,
•	 уме юць са ма стой на або з да па мо гай да рос лай асо бы зра біць са ла мя ныя лан-

цу гі на ёл ку.

ДЫ ДАК ТЫЧ НЫЯ СРОД КІ:
ка ляд ка «Све цяць, све цяць зо рач кі», ніт кі, ігол кі, са ло ма, наж ні цы, ка ля ро вая па-
пе ра, клей.

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

1.  Пры ві тан не пес няй „Ці ўсе ёсць”.

2.  Вуч ні ра сказ ва юць пра тое, ка лі ў іх ніх ха тах стаў ляць ёл ку, хто і як яе ўбі ра юць.

3.  На стаў нік зна ё міць вуч няў з тэ май уро ка.

4.  Па каз роз ных са ла мя ных ца цак і лан цу гоў. Ра сказ на стаў ні ка пра тое, як лю дзі ра ней выст-
рой ва лі свае ёл кі.

5.  На ву ка вы ра бу лан цу гоў з са ло мы.

Трэ ба па рэ заць са ло му на роў ныя ку соч кі. Ад ну ніт ку за цяг ва ем у дзве ігол кі. На ніз ва ем тры 
са ло мін кі і за вяз ва ем вуз лік. Ця пер на кож ную ігол ку на ніз ва ем па ад ной са ло мін цы, а праз трэ-
цюю пе рак ла да ем суп раць лег ла абедзь ве ігол кі. Зноў на ніз ва ем па ад ной са ло мін цы на кож ную 
ніт ку і вя жам вуз лік і г.д.

6.  На ву ка ка ляд кі „Све цяць, све цяць зо рач кі”.

Све цяць, све цяць зо рач кі,
Зор кі бры льян ці стыя,
На па лі, уз го рач кі,
На ля сы ця ні стыя.

Ці ша сён ня ўве ча ры
На ўвесь свет пас це лец ца.

са ло мін кі і за вяз ва ем вуз лік. Ця пер на кож ную ігол ку на ніз ва ем па ад ной са ло мін цы, а праз трэ-
цюю пе рак ла да ем суп раць лег ла абедзь ве ігол кі. Зноў на ніз ва ем па ад ной са ло мін цы на кож ную 
ніт ку і вя жам вуз лік і г.д.

6.  На ву ка ка ляд кі „Све цяць, све цяць зо рач кі”.
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За ла ты мі шыш ка мі
Мы асып лем елач ку.

За га ры ся свеч ка мі
За ла ты мі, яс ны мі.
Сла ва Бо гу Ўзвыш ня му,
На зя мель цы шчас цей ка.

7.  Раз ві тан не.
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Ларыса Геніюш

Ёлка
Ёлка наша, ёлачка –
Кругом цацкі, зорачкі,
Залаты ражок
І сцяжок, сцяжок.
Шнур з сярэбрашых
Ніцей
І падаркі для дзяцей.
Будзем весела спяваць,
Кругом ёлкі танцаваць,
Будзем вершы гаварыць,
Будуць мамы ў ладкі біць.
Калі прыйдзе Дзед Мароз,
Папытаем: “Што прынёс?”
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‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
51. На ву ка ка ляд кі «Саў ка ды Грыш ка». Гуль ня «Ве цер дзьме на...».
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

→ МЭ ТЫ ЎРО КА ←

ПАС ЛЯ ЗА НЯТ КАЎ ВУЧ НІ:
•	 ве да юць ме ло дыю і сло вы ка ляд кі «Саў ка ды Грыш ка»,
•	 ве да юць, што гэ та та кое «ду да» і як яна вы гля дае.

ДЫ ДАК ТЫЧ НЫЯ СРОД КІ:
ка ляд ка «Саў ка ды Грыш ка, здым кі ду ды, гуль ня «Ве цер дзьме на...», фільм «Ка ляд-
ная гі сто рыя» http://bel sat.eu/be/na sze_prog ra my/epi so de/m,4558,ka liad na ia-ghis-
to ry ia.html

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

1.  Пры ві тан не пес няй „Ці ўсе ёсць”.

2.  На стаў нік зна ё міць вуч няў з тэ май уро ка.

3.  На ву ка ка ляд кі „Саў ка ды Грыш ка”.

Саў ка ды Грыш ка ла дзі лі ду ду
Па ве ся ліц ца з ёй на Ка ля ду.
Ду-ду-ду-ду, ду-ду-ду-ду,
З ёй на Ка ля ду.

Як ра зыш лі ся му зы кі, гу-га!
Згі ну ла го ра, згі ну ла ту га.
Ту га-ту га, ту гу-ту га.
Згі ну ла ту га.

Язэп старэнькі, ёмкі ўзяўшы прут, 
Кіем на дзверы паказаў ім тут. 
Ту-ту-ту-ту, ту-ту-ту-ту, 
Паказаў ім тут. 

— Вы сабе грайце сваё го-ца-ца, 
Толькі не збудзьце малага Хрыста.
Го-ца-ца-ца, го-ца-ца-ца 
Малага Хрыста.

4.  Ра сказ на стаў ні ка пра бе ла ру скі на род ны ін ст ру мент — ду ду.

5.  Гуль ня „Ве цер дзьме на...”.

Дзе ці ся да юць у ко ла. Вя ду чы ста іць у цэн т ры ко ла і ка жа на ступ ную фра зу: „Ве цер дзьме на 
тых, хто сён ня ў на га ві цах”. Усе, ка му па ды хо дзіць гэ тая прык ме та, му сяць устаць са свай го мес-
ца і за няць ін шае. Пры гэ тым гуль цы не па він ны ся даць на су сед нія крэс лы і зноў вяр тац ца на 
свае. За няць воль нае крэс ла ім к нец ца і вя ду чы.

Той удзель нік, які за стаў ся без крэс ла, ста но віц ца вя ду чым і пра цяг вае гуль ню. Ён зай мае 
мес ца ў цэн т ры ко ла і на зы вае ін шую прык ме ту (на пры клад „Ве цер дзьме на тых, ка му па да ба-
ец ца ма ро зі ва”).
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6.  Гля дзім філь „Ка ляд ная гі сто рыя” http://bel sat.eu/be/na sze_prog ra my/epi so de/m,4558,ka liad-
na ia-ghis to ry ia.html

7.  Вы каз ван ні вуч няў на тэ му філь ма.

8.  Вуч ні спя ва юць вя до мыя ім ка ляд кі.

9.  Раз ві тан не.
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НА ШЫЯ БА БУ ЛІ

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
52-53. Ві зіт у ста рой ба бу лі най ха це.
 Ка лі ў шко ле або не па да лёк яе ёсць та кая ха та ці эк с па зі цыя, мож на яе на ве даць і там пра вес ці 
за нят кі. Ка лі та кой маг чы мас ці ня ма, пра па ную па ка заць вуч ням фільм «У ся лян скай ха це» з ды
ску «З жыц ця се ля ні на» Ган ны і Ва лян ці на Кан д ра цю коў. 
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

→ МЭ ТЫ ЎРО КА ←

ПАС ЛЯ ЗА НЯТ КАЎ ВУЧ НІ:
•	 ве да юць як вы гля да лі бе ла ру скія ха ты,
•	 ве да юць наз вы хат ня га аб ста ля ван ня,
•	 ве да юць наз вы не ка то рых пры ла даў хат ня га ўжыт ку,
•	 ма юць уяў лен не пра жыц цё сва іх прод каў.

ДЫ ДАК ТЫЧ НЫЯ СРОД КІ:
ста рая ха та з аб ста ля ван нем або фільм Ган ны і Ва лян ці на Кан д ра цю коў «У ся лян-
скай ха це» з ды ску «З жыц ця се ля ні на», кніж ка «Поў на ха та эк с па на таў» Ган ны Кан-
д ра цюк, ар ку шы па пе ры, ка ля ро выя алоў кі.

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

1.  Пры ві тан не пес няй „Ці ўсе ёсць”.

2.  На стаў нік зна ё міць вуч няў з тэ май уро ка.
На стаў нік пра па нуе вуч ням па гля дзець як жы лі на шыя прод кі.

3.  Па каз філь ма.

4.  Раз мо ва пра тое, як вы гля да лі ха ты на шых прод каў.
На стаў нік па ві нен пра ве рыць, коль кі вуч ні зра зу ме лі і за па мя та лі з філь ма.

5.  Раз мо ва пра хат няе аб ста ля ван не і пры ла ды хат ня га ўжыт ку з вы ка ры стан нем кніж кі
„Поў на ха та эк с па на таў”.

6.  Вуч ні ад каз ва юць на пы тан не, ці ха це лі б па жыць у та кой ха це. Аб г рун тоў ва юць свае ад ка зы.

7.  На стаў нік пра па нуе вуч ням на ма ля ваць тое, што ім най больш у гэ тай ха це спа да ба ла ся.

8.  Па каз і ацэн ка прац.

9.  На стаў нік чы тае верш Вік та ра Шве да „Поў на ха та эк с па на таў”.

  Пом ню дзе да ха ту,
  Поў ну эк с па на таў:
  З ка рэн няў ка лы ска,
  Глі ня ная мі ска,
  Драў ля ная лыж ка,
  Двай ная гла дыш ка,



83

  Свя тыя іко ны,
  Круг лы серп зуб лё ны,
  Вя лі кія крос ны,
  Ка даў бец дзі вос ны,
  Ка мен ныя жор ны,
  Дзя жа на хлеб чор ны,
  Ста ры ка лаў ро так,
  Са сноў ні цай мо так,
  Глад кая ка чал ка,
  Крэ сі ва — за пал кі...
  У ня бы це ха та
  І ўсе эк с па на ты.

10.  Раз ві тан не.
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Алесь Які мо віч
ПЕР ШАЕ ЯЕЧ КА
Ха дзіў дзед на па ля ван не. Па ля ваў ад ран ку да змяр кан ня. Змо рыц ца, аж сло ва не пра мо-

віць, а звя ры ны не зло віць. Ідзе да ха ты, ледзь не пла ча.
Вось дык няў да ча!
Ба ба дзе да лае, што дар ма гу ляе, топ ча лап ці, ір ве або ры. Ну і го ра!
Слу хаць дзе ду гор ка ба бі ну га вор ку.
— Ты, ба ба, мя не не лай! Злаў лю та бе зве ра: ча кай!
Цэ лы дзень дзед ха дзіў, кур ку-раб ку зла віў.
Ра да ба ба, ска ча, а кур ка ку дах ча: „Куд-ку ды, куд-ку ды! Дай це грэч кі і ва ды!”.
Баб ка кур ку на кар мі ла, ва дою на па і ла. Се ла кур ка на веч ка ды знес ла яеч ка.
Бег ла мыш ка пад скры нач ку, цяг ну ла ска ры нач ку, хва стом віль ну ла, яеч ка скра ну ла.
Яеч ка ска ці ла ся — трах! — і раз бі ла ся...
Уба чы ла ба ба, за га ла сі ла ды з жа лю ўсе гар ш кі па бі ла. Са ма ся род ха ты се ла і — абам ле ла...
Тут дзед стрэль бу сха піў, по ра хам на біў. Кі нуў ся да мыш кі, а мыш ка — на выш кі.
Дзед за ёю:
— Іл жэш! Ад мя не не ўця чэш!
За па рог за ча піў ся і па ва ліў ся.
На біў дзед гу зак з доб ры ку лак. Ля жыць, уз ды хае, мыш ку лае.
Іш лі ба бы па ва ду, па ба чы лі тую бя ду, па ча лі ру ка мі ма хаць, лю дзей на да па мо гу склі каць.
Пры бег лі ста рыя, за ста ры мі — ма лыя. Дзе да пад ня лі, ба бу ва дой ад лі лі.
Вось дык бя да!
А па куль там кры ча лі ды бе да ва лі, кур ка се ла ў пад печ ку ды знес ла дру гое яеч ка. Круг лае, 

бе лае, моц нае, спе лае. Яш чэ леп шае за пер шае!
Ра да ба ба, рад і дзед: бу дзе яеч ня на абед!
Ба ба па тэль ню ўзя ла, яеч ню спяк ла. Пак лі ка ла гас цей — ста рых і дзя цей.
Усе елі коль кі ха це лі. З-за ста ла ўста лі, пес ні зас пя ва лі. Узя лі ся за бо кі, пус ці лі ся ў ско кі.
Ска ка лі, ска ка лі ды го дзе ска за лі.
Вось вам і каз ка. Чы тай це, ка лі ла ска!
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‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
54-55. Чым зай ма лі ся на шыя ба бу лі ўзім ку? Гуль ня «Мыш ка».
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

→ МЭ ТЫ ЎРО КА ←

ПАС ЛЯ ЗА НЯТ КАЎ ВУЧ НІ:
•	 ве да юць ад каз на пы тан не з тэ мы ўро ка,
•	 уме юць наз ваць тра ды цый ныя бе ла ру скія ві ды твор час ці: вы шыў ка, тка цтва, 

вы ці нан ка, вя зан не на дро тах і шы дэл ку, са ло мап ля цен не і г.п.
•	 ра зу ме юць зна чэн не сло ва «вэ чур кі».

ДЫ ДАК ТЫЧ НЫЯ СРОД КІ:
ін тэр нэт ста рон кі: http://be.wikipedia.org/wiki/Беларускае_народнае_ткацтва, 
http://be.wi ki pe dia.org/wi ki/Выцінанка, га то выя вы ра бы: з са ло мы, вы шы ты руч нік, 
ка шу ля, аб рус, квет кі з па пе ры, тка ны ход нік, ка па, вы ці нан кі і г.п., гуль ня «Мыш ка».

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

1.  Пры ві тан не пес няй „Ці ўсе ёсць”.

2.  На стаў нік па каз вае вуч ням га то выя вы ра бы, звя за ныя з тра ды цый ным бе ла ру скім ра мя-
ством.

Трэ ба даць вуч ням маг чы масць да клад на раз ле дзець усё. У дзя цей на пэў на ўзнік нуць пы-
тан ні, на якія вы па він ны ад ка заць.

На стаў нік зна ё міць з тэ май уро ка.

3.  Ра сказ пра даў нія „вэ чур кі” і пра тое, што на іх ад бы ва ла ся (пра ца: ску бан не пер’я, пра дзен-
не, вы шыў ка, вя зан не, але так са ма спе вы, гуль ні і тан цы).

4.  Гуль ня „Мыш ка”. (у нас на зы ва лі яе ка лісь ці „Ка леч ка”)

Дзе ці ся да юць у адзін рад. Пры да па мо зе лі чыл кі:

Тут на лаў цы
Дзе ці се лі,
Тут ва ро ны па ля це лі.
Тут пры се лі ля ва рот,
Гэ та „ма ці”,
Гэ та „кот”!

Дзе ці вы бі ра юць „ма ці” і „ка та”. „Кот” ады хо дзіць убок, дзе ці кла дуць свае ру кі да ло ня мі ад на 
да ад ной.

„Ма ці”, за ціс нуў шы „мыш ку” (не вя лі кі пло скі прад мет — ма не та, гу зік, ка мень чык) па між 
скла дзе ны мі да ло ня мі, абы хо дзіць усіх гуль цоў і імі туе пе ра да чу „мыш кі”. Яна пра во дзіць сва і мі 
ру ка мі па між да ло ня мі кож на га, пры га вор ва ю чы: „Гэ та му не да ла, гэ та му не да ла, гэ та му па ду-
маю, гэ ты ня хай па ча кае”. Не пры кмет на яна пе ра дае ка му-не будзь „мыш ку”. Абы шоў шы ўсіх, яна 
клі ча „ка та”, які па ві нен ад га даць, у ка го „мыш ка”. Ка лі „кот” па ка жа на та го, хто яе тры мае, той 
ста но віц ца „ка том”, а бы лы „кот” зай мае мес ца гуль ца. Ка лі не ад га дае — ады хо дзіць убок. Гуль ня 
пра цяг ва ец ца. „Кот”, які не знай шоў „мыш ку” пас ля трох спро баў, вы бы вае з гуль ні, а яго мес ца 
зай мае дзі ця, у яко га бы ла „мыш ка” ў апош ні раз.

5.  Раз ві тан не.
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‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
56-57. На ву ка пес ні «Баб чы на па моч ні ца» і вер ша «Ба бу лі».
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

→ МЭ ТЫ ЎРО КА ←

ПАС ЛЯ ЗА НЯТ КАЎ ВУЧ НІ:
•	 ве да юць ме ло дыю і сло вы пес ні «Баб чы на па моч ні ца»,
•	 дэк ла му юць верш «Ба бу лі».

ДЫ ДАК ТЫЧ НЫЯ СРОД КІ:
пес ня «Баб чы на па моч ні ца», верш Авяр’ я на Дзе ру жын ска га «Ба бу лі», каз ка «Як кот 
звя роў на па ло хаў».

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

1.  Пры ві тан не пес няй „Ці ўсе ёсць”.

2.  На стаў нік зна ё міць вуч няў з тэ май уро ка.

3.  Ра ска зы дзя цей пра свае ба бу лі.

Вуч ні га во раць, дзе жы вуць іх нія ба бу лі, чым яны зай ма юц ца, як пра во дзяць час.

4.  На ву ка пес ні „Баб чы на па моч ні ца”.

Ва ча нят кі — ва сі лёк,
А ва ло сі кі — ля нок.
Вось якая ў баб кі ўнуч ка -
Баб чы на па моч ні ца.

Ледзь ве ра ніч кай прач нец ца,
Схо піць звон кае вя дзер ца
І да студ ні — ско кам-скок!
Баб чы на па моч ні ца.

Ку рак бе лень кіх на по іць,
Ку ра ня так су па ко іць:
— Не су муй це, тут я, тут!..-
Ка жа ім па моч ні ца.

5.  Вуч ні ра сказ ва юць, у які спо саб яны ста ра юц ца да па маг чы сва ім ба бу лям.

6. На ву ка вер ша „Ба бу лі”.

— Баб кі леп шае ня ма,
Як мая, у цэ лым све це.
Не кры чыць яна дар ма,
Ла скаю пры ве ціць.
Звя жа цёп лыя паль чат кі
Мне на Но вы год,
А ка лі спя чэ алад кі -
Ска чуць са мі ў рот!
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А мая ба бу ля каз кі
Лю біць
Ба іць-га ва рыць,
Цэ лы ве чар
Бу дзеш слу хаць,
Сон не здо лее зма рыць (...)
Без ліч ка зак баб ка знае,
Іх заў ж ды ах вот на бае.

І та му
Ша ну юць дзе ці
Сва іх ба бак нез дар ма,
Бо для іх
Ні ко га ў све це
Ла ска вей ша га ня ма.

7.  На род ная бе ла ру ская каз ка „Як кот звя роў на па ло хаў”.

Жыў дзед ды ба ба. I быў у іх кот. Дзед ка ша лі плёў, ба ба ку дзе лю пра ла, а кот; па ля ваць на 
мы шэй ха дзіў.

Вось пай шоў раз кот у лес на па ля ван не ды і заб лу дзіў ся. Шу каў, шу каў да ро гу да до му — не 
знай шоў. Сеў пад ялі най і пла ча

Бя жыць лі сі ца. Уба чы ла ка та, заг ля дзе ла ся: ні ко лі яш чэ та ко га зве ра ў сва ім ле се не суст ра ка ла!
— Ты хто та кі бу дзеш? — пы та ец ца.
— Я — Кот Мур лы ко віч.
— А ча го ж ты пла чаш, Кот Мур лы ко віч?
Ра ска заў ёй кот аб сва ёй пры го дзе.
— Хе, — ка жа лі сі ца, — каб толь кі тае бя ды! Ідзі да мя не жыць. Бу дзеш у мя не за гас па да ра.
— Доб ра, — ка жа кот.
Вось пры хо дзіць ён да лі сі цы. А ў яе ку рэй — і сма жа ных, і ва ра ных. На еў ся кот і спаць ук лаў ся.
Тым ча сам бя жыць па ле се воўк: топ-топ, шлёп-шлёп!
Па чу ла лі сі ца, вы ска чы ла з ха ты ды як зак ры чыць:
— Хто гэ та ў ма ім ле се сту ко ча-ту по ча? Хто май му гас па да ру спаць не дае?
— А хто ж у ця бе гас па дар? — пы та ец ца воўк.
— У мя не не гас па дар, а гас па да рыш ча, хвост з па мя ліш ча: як мах не, дык ад ра зу заб’е.
Узя ла ваў ка ці ка васць. Ён і ка жа:
— А ці нель га бы ло б, кум ка, хоць ад ным во кам па гля дзець на твай го гас па да ра?
— Па гля дзець-то мож на, — ад каз вае лі сі ца, — але без па да рун ка лепш не пры ходзь. Мой 

гас па дар па да рун кі лю біць.
— Доб ра, бу дзе па да ру нак, — ска заў воўк і па бег да лей.
Вяр ну ла ся лі сі ца ў ха ту.
А тым ча сам ідзе па ле се мядз ведзь: трэсь-лом, трэсь-лом, трэсь-лом!
Па чу ла лі сі ца, вы ска чы ла з ха ты ды як зак ры чыць зноў:
— Хто гэ та ў ма ім ле се траш чыць? Хто май му гас па да ру спаць не дае?
— А хто ў ця бе гас па дар? — пы та ец ца мядз ведзь.
— У мя не не гас па дар, а гас па да рыш ча, хвост з па мя ліш ча: як мах не, дык ад ра зу заб’е.
I мядз ве дзя ўзя ла ці ка васць: які та кі гас па дар у лі сі цы, што хва стом усіх за бі вае? Вось ён і ка жа:
— А ці нель га бы ло б, лі січ ка-сяст рыч ка, хоць па гля дзець на твай го гас па да ра?
— Па гля дзець мож на,- ка жа лі сі ца. — Толь кі без па да рун ка не пры ходзь. Мой гас па дар па-

да рун кі лю біць.
— Доб ра, па да ру нак бу дзе, — ска заў мядз ведзь і пай шоў да лей.
Пра бег лі яш чэ дзік-ся кач і за яц-ша рак. Лі сі ца і іх сва ім гас па да ром на па ло ха ла.
Саб ра лі ся звя ры і моц на за ду ма лі ся: якія ж ім па да рун кі лі сі цы на му гас па да ру пры нес ці?
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Ду ма лі-га да лі, на рэш це мядз ведзь і ка жа:
— Вось што, брат кі, трэ ба смач ны абед зга та ваць ды ў гос ці яго з гас па ды няй зап ра сіць. Та-

ды ўсе ра зам і паг ля дзім.
— Доб ра, ня хай бу дзе так, — зга дзі лі ся звя ры.
I тут зноў яны моц на за ду ма лі ся: які абед зга та ваць? Ду ма лі-га да лі, на рэш це мядз ведзь і ка-

жа:
— Я пры ня су мё ду ка ло ду.
— А я — ба ра на, — ка жа воўк.
— А я — жа лу доў, — ка жа дзік.
— А я — са лод кай ка пу сты, — ка жа за яц.
Зга та ва лі абед і па ча лі ра іц ца, ка му зап ра шаць іс ці. Мядз ведзь ка жа:
— Я тоў сты, мне ха дзіць цяж ка. Воўк ка жа:
— Я і так на бе гаў ся, мне но гі ба ляць. Дзік ка жа:
— А я склад на га ва рыць не ўмею.
А за яц ні чо га не ска заў. Вось і вы ра шы лі па слаць яго, як ляг чэй ша га на но гі.
Пры бег за яц да лі сі цы най ха ты, па сту каў лап кай у шы бі ну, заж му рыў ся ад стра ху ды пра піш-

чаў спа ло ха ным го ла сам:
— Дзень доб ры вам, ша ноў ныя гас па да ры! Пра сі лі мядз ведзь, воўк і дзік, каб вы ла ска вы 

бы лі, да іх у гос ці прый шлі.
Ска заў так ад ным ду хам ды хо ду на зад.
Пад рых та ва лі ся звя ры гас цей суст ра каць. Ся дзяць ля ба га та га ста ла, ча ка юць, аб лі сі цы ным 

гас па да ру раз ва жа юць.
Вось за яц і ка жа:
— Не, брат кі, ся дзець так бо яз на. Хто яго ве дае, які там гас па дар у лі сі цы? А што, ка лі ён абе-

ду на ша га не ўпа да бае ды ўсіх нас хва стом па за бі вае... Да вай це лепш сха ва ем ся і спяр ша зда лёк 
на яго паг ля дзім.

Зга дзі лі ся звя ры з муд рай зай ца вай па ра дай ды па ча лі ха вац ца.
Мядз ведзь на дуб уз лез, дзік у мох за шыў ся, воўк пад куст заб раў ся, а за яц у тра ве сха ваў ся.
Тым ча сам узя ла лі сі ца пад ру ку свай го гас па да ра, і пай ш лі яны ў гос ці.
Пры хо дзяць на па лян ку. Чуе кот — мя сам за пах ла. Ба чыць — цэ лы ба ран ля жыць. Тут ён 

шэрсць на ста віў, ву сы на та пы рыў ды ад ра зу на ба ра на на кі нуў ся.
Есць ды ўсё бур чыць: „Мяу-у, мяу-у!”
Звя роў аж страх узяў. Ім зда ло ся, што ён кры чыць: „Ма ла, ма ла!”
— Ну і звя ру га! — ка жа воўк. — Мне б і за дзень з та кім ра га лём не ўпра віц ца, а яму на раз 

ма ла...
Дзік ля жаў, ля жаў у мо ху ды ад стра ху па чаў хва стом ва ру шыць. Кот па ду маў, што мыш 

з нор кі вы ла зіць. Скок нуў ту ды і ўча піў ся кіп цю ра мі ў дзі каў хвост.
Як ус хо піц ца дзік, як кі нец ца наў цё кі! Толь кі гал лё траш чыць.
Кот на пу жаў ся ды скок на дуб!
„Ну, — ду мае мядз ведзь,- гэ та ён мя не ўба чыў. Трэ ба ра та вац ца, па куль не поз на”.
Грым нуў ся мядз ведзь з ду ба про ста на куст, пад якім воўк ся дзеў. А та му зда ло ся, што гэ-

та сам лі сі цын гас па дар на яго на паў. Ус ха піў ся воўк ды хо ду да лей ад бя ды. А мядз ведзь за ім: 
трэсь-лом! трэсь-лом!

Уця ка лі яны так, што за яц іх ледзь ве праз га дзі ну даг наў. Даг наў і ка жа:
— Каб не пас лу ха лі мя не ды не сха ва лі ся, ён бы нас усіх з’еў! Ну і стра шэн ны звер!
А кот з хіт рай лі сі цай на гас ця ва лі ся ды пай ш лі са бе да ха ты.

8.  Вы каз ван ні дзя цей на тэ му зме сту каз кі і яе ге ро яў.

9.  Вуч ні дэк ла му юць верш „Ба бу лі” і спя ва юць пес ню „Баб чы на па моч ні ца”.

10.  Раз ві тан не.
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‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
58. На ву ка тан ца «Ой ра».
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

→ МЭ ТЫ ЎРО КА ←

ПАС ЛЯ ЗА НЯТ КАЎ ВУЧ НІ:
•	 ве да юць кро кі тан ца «Ой ра»,
•	 уме юць тан ца ваць та нец «Ой ра».

ДЫ ДАК ТЫЧ НЫЯ СРОД КІ:
му зы ка да тан ца «Ой ра» http://get-tune.net/?a=music&q= %F2%E0%ED%-
E5%F6+%E E%E9%F0%E0, фільм з тан цам і ра ска зам пра яго http://vk.com/vi-
deo-14956663_159381047

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

1.  Пры ві тан не пес няй „Ці ўсе ёсць”.

2.  Вуч ні дэк ла му юць верш „Ба бу лі” і спя ва юць пес ню «Баб чы на па моч ні ца».

3.  Раз мо ва з вуч ня мі пра тое, ці лю бяць яны тан ца ваць і тан цы ве да юць.

4.  На стаў нік зна ё міць вуч няў з тэ май уро ка.

5.  На стаў нік зна ё міць вуч няў з му зы кай, а пас ля та го з кро ка мі „Ой ры”.

Мож на па ка ры стац ца філь мам.

6.  На ву ка кро каў тан ца „Ой ра”.

Усе ста яць па ра мі па ко ле. У па рах тры ма юц ца за ад ну ру ку. Ідуць упе рад 8 так таў (1, 2-1, 2, 
3). За тым бя руц ца ў па рах за дзве ру кі. Пар т нё ры сту ка юць ся бе на пе ра мен ступ ня мі на 1, 2 (ка лі 
адзін з іх ле вай, то дру гі пра вай), за тым кры чаць „ой ра, ой ра”. Паў та ра юць гэ тыя ру гі мя ня ю чы 
но гі. За тым на пе ра мен дак ра на юц ца пля чы ма, а по тым сцёг на мі. Зноў ідуць 8 так таў і г.д.

7.  Та нец „Ой ра”.

8.  Раз ві тан не.
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Ларыса Геніюш
У бабусіных унучкаў
Залатыя ручкі:
Умеюць цацкі прыбіраць,
Умеюць хатку замятаць, 
Чысціць зубкі, ручкі мыць,
Малачко са шклянкі піць,
Скласці нагавічкі,
Чысціць чаравічкі,
Сваёй маме памагаць
І бабусю пацяшаць.
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‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
59-60. Вы каз ван ні вуч няў на тэ му тэк сту «Ба бу лі ны гу лі». На шыя ма люн кі. 
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

→ МЭ ТЫ ЎРО КА ←

ПАС ЛЯ ЗА НЯТ КАЎ ВУЧ НІ:
•	 ве да юць як мож на пра вес ці сва бод ны час,
•	 па мя та юць наз вы ко ле раў: жоў ты, чыр во ны, ка рыч не вы, сі ні, зя лё ны.

ДЫ ДАК ТЫЧ НЫЯ СРОД КІ:
апа вя дан не Ула дзі мі ра Ліп ска га «Ба бу лі ны гу лі», ар ку шы па пе ры, ка ля ро выя алоў-
кі, ры сун кі ку ра ня ці і па ра сят ка для раз ма лёў кі.

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

1.  Пры ві тан не пес няй „Ці ўсе ёсць”.

2.  Вуч ні дэк ла му юць верш „Ба бу лі” і спя ва юць пес ню «Баб чы на па моч ні ца».

3.  Та нец „Ой ра”.

4.  Раз мо ва пра тое, як мож на ці ка ва пра вес ці сва бод ны час.

5.  Апа вя дан не Ула дзі мі ра Ліп ска га „Ба бу лі ны гу лі” з кніж кі „Пры го ды Ну лі ка”.

(...) Над Мі кол ка вым ста лом ві се ла па ліч ка з кніж ка мі. Ну лік вы ра шыў сха вац ца там. Пад ско-
чыў і стук нуў ся лбом аб неш та глад кае. Яш чэ два ра зы штур ма ваў вы шы ню, але толь кі па біў лоб. 
Ён жа не ве даў, што кні гі за шклом.

Ну лік аг ле дзеў ся наў кол і пры кме ціў на ста ле ва зу з квет ка мі. Яны бы лі роз ных ко ле раў, як 
і ён сам. У бу ке це Ну лік і сха ваў ся.

У па кой увай ш лі ба бу ля і Мі кол ка. На гэ ты раз нянь ка не па кі ну ла ўну ка ад на го. Пры се ла да 
ста ла і яго па са дзі ла по бач, за га да ла:

— Бя ры аль бом, бу дзем ма ля ваць.
Мі кол ка азі раў ся, ва чы ма шу каў Ну лі ка, але ні дзе не ба чыў яго.
— Што кру ціш ся? — за не па ко і ла ся ба бу ля. — На па пе ры ву чы ся ма ля ваць, а не на ру ках ды 

на гах...
Ну лі ку ха це ла ся вы ска чыць з кве так, раз ве ся ліць сяб ра, але ён ні чым не вы даў ся бе. Яму 

ўсё бы ло ві даць, усё бы ло чу ваць.
— А што мы бу дзем ма ля ваць? — спы таў Мі кол ка.
— Хо чаш, на ву чу ма ля ваць ку ра нят ка?
— Ха чу.
Ба бу ля на дзе ла аку ля ры, узя ла ў ру кі сі ні ало вак, пад су ну ла блі жэй аль бом.
— Спа чат ку ма лю ем ну лік бо кам, — ска за ла ба бу ля, і квет кі ў ва зе за ва ру шы лі ся. — По тым 

да ну лі ка да ма лю ем дзюб ку, воч кі, крыль ца, лап кі. Вось так...
— Ура! Ат ры ма ла ся сі няе ку ра ня! — ра дас на ўскрык нуў Мі кол ка.
— А ты ця пер раз ма люй яго, — пра па на ва ла ба бу ля і па да ла ўну ку тры алоў кі — жоў ты, 

чыр во ны, ка рыч не вы.
Мі кол ка за ду маў ся.
Ну лік не выт ры маў і па чаў на шэп ты ваць яму:
— Дзюб ку — чыр во ным, лап кі — ка рыч не вым, а ўсё астат няе — жоў тым.
Мі кол ка ця пер ужо ве даў, дзе ся дзіць Ну лік. Ён па ве ся леў, ху цень ка раз ма ля ваў ку ра ня і спы таў:
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— А што яш чэ мож на на ма ля ваць з Ну лі ка?
Ба бу ля ўзя ла зя лё ны ало вак і па ча ла но вы ма лю нак:
— Ну лік бо кам. Вуш кі тар ч ма. Воч ка. Пя та чок. Ча ты ры нож кі з ка пы та мі. Хвос цік за дзёр ты. 

Што ат ры ма ла ся?
— Па ра сят ка! — ад га даў Мі кол ка.
А з бу ке та кве так па чу лі ся гу кі:
— Рох, рох, рох...
Па куль Мі кол ка ўпры гож ваў па ра сят ка роз ны мі ко ле ра мі (уга дай це які мі), па куль ба бу ля 

ха дзі ла па піць ва ды, Ну лік па спеў пад га ва рыць сяб ра:
— Не ра бі це з мя не бо лей ні ко га. Да вай це ле пей па гу ля ем у хо ван кі.
Мі кол ка па га дзіў ся.
І ба бу ля па дах во ці ла ся.
Пер шы ха ваў ся Мі кол ка. За лез у ша фу з адзен нем. І ба бу ля доў га ха дзі ла па ква тэ ры, па куль 

знай ш ла ўну ка.
А пас ля ба бу ля ха ва ла ся. Яна за вя за ла на га ла ву хуст ку, толь кі во чы бы лі ві даць. Ап ра ну ла 

доў гі ма мін плашч. На но гі абу ла бо ці кі. І ста я ла ся род адзен ня, якое ві се ла на ве шал цы ў пры-
хо жай.

Мі кол ка па чаў бе гаць па па ко ях, за зір нуў на кух ню, у ван ную — ні дзе ба бу лі ня ма. Тут ужо 
і Ну лік вы ска чыў з кве так, бе гаў сле дам. Ба бу ля не ад гу ка ла ся. Мі кол ка спа ло хаў ся, аж но во чы 
па чыр ва не лі.

І рап там у дзве ры паз ва ні лі...

6.  Раз мо ва пра змест апа вя дан ня.

Якія тут ге роі? Чым яны зай ма лі ся? Ка го спа чат ку на ма ля ва ла ба бу ля? Якім ко ле рам? Ка го 
на ма ля ва ла на ступ ным? Якім ко ле рам? Што пра па на ваў Мі кол ку Ну лік?

7.  На стаў нік раз дае вуч ням ры сун кі ку ра ня ці і па ра сят ка для раз ма лёў кі.

8.  На стаў нік пра па нуе вуч ням на ма ля ваць Ну лі ка і зра біць свае ма люн кі.

9.  Па каз і ацэн ка прац.

10.  Раз ві тан не.
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СВЕТ ЗВЯ РОЎ
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
61. На ву ка пес ні «Звяр та ец ца ра на» і вер ша «Пра ка та».
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

→ МЭ ТЫ ЎРО КА ←

ПАС ЛЯ ЗА НЯТ КАЎ ВУЧ НІ:
•	 ве да юць ме ло дыю і тэкст пес ні «Звяр та ец ца ра на»,
•	 дэк ла му юць верш «Пра ка та».

ДЫ ДАК ТЫЧ НЫЯ СРОД КІ:
пес ня на сло вы Вік та ра Шве да «Звяр та ец ца ра на», верш «Пра ка та».

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

1.  Пры ві тан не пес няй „Ці ўсе ёсць”.

2.  На стаў нік пра па нуе вуч ням ад га даць за гад ку:

Ма лень кія лап кі,
на лап ках драп кі,
ці хень ка сту пае,
мы шак пу жае. (кот)

3.  На стаў нік зна ё міць вуч няў з тэ май уро ка.

4.  На ву ка вер ша „Пра ка та”.

Рас ха це ла ся кат ку спаць,
Вый шаў ка ток па гу ляць.
Пе рай шоў це раз ма сток,
За ма чыў шэ ры хва сток.
Ішоў ка ток ля ба ло та,
Ба чыць — на луж ку ва ро ты.
За ва ро та мі, як гно мік,
Ста іць зай чы ка вы до мік,
Бег да до мі ка кот спрыт на,
Ака заў ся той зак ры тым,
Бо зай чат ка яш чэ зран ку
Скі ра ваў ся на па лян ку.

На стаў нік пра па нуе вуч ням па каз ваць паль ца мі тое, што ў вер шы:

	 •	„ко цік” — ся рэд ні і бе зы мен ны паль цы пры ціс ну ты саг ну тым вя лі кім паль цам да да ло ні, 
ме зе нец і ўка заль ны па лец вы цяг ну ты ўверх,

 •	„ма сток” — ста но віш ча рук га ры зан таль нае, кон чы кі паль цаў дак ра на юц ца адзін да ад на го,
 •	„ва ро ты” — зве дзе ныя кон чы кі паль цаў абедз вюх рук пры ціс ну ты адзін да ад на го ў га ры-

зан таль ным ста но віш чы,
 •	„до мік” — кон чы кі паль цаў абедз вюх рук злу ча ны, да ло ні на хі ле ны,
	 •	„бег” — ука заль ны і вя лі кі паль цы рук хут ка ру ха юц ца па ста ле,
	 •	„за кры ты до мік” — ру кі сціс ну ты ў ку ла кі, вя лі кі па лец за кры ты астат ні мі паль ца мі,
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	 •	„зай чык” — ука заль ны і ся рэд ні паль цы раз ве дзе ны, бе зы мен ны і ме зе нец на паў саг ну тыя 
і на хі ле ныя да вя лі ка га паль ца.

5.  На ву ка пес ні „Звяр та ец ца ра на”.

Звяр та ец ца ра на
да ма мы ма лыш:
— У зба не смя та ны
Ута пі лась мыш.

Дык, пэў на ж ты вы няў
мыш гэ ту, сы нок?
— Не ма ма я ўкі нуў
Ка та у зба нок.

6.  Вуч ні паў та ра юць верш „Пра ка та” і пес ню „Звяр та ец ца ра на”.

7.  Раз ві тан не.
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Ула дзі мір Ліп скі
ПРЫ ГО ДЫ НУ ЛІ КА
2. Мі кол ка-ра та валь нік

Жы ве ў вы со кім до ме, на сё мым па вер се, хлоп чык Мі кол ка. Вель мі ж ён па цеш ны. Вый дзе 
на ву лі цу, ся дзе на лаў ку і ся дзіць, ду мае. А дзе ці гуш ка юц ца, лё та юць па між дрэў, у пя соч ні цы 
кор па юц ца. У яго пы та юц ца:

— Што ро біш, Мі кол ка?
— Ва рон пе ра ліч ваю...
А то ска жа, што бал ко ны лі чыць у сва ім до ме, га лі ны на клё не, квет кі на га зо не.
Як толь кі не клі ка лі Мі кол ку: і гра ма це ем, і ма тэ ма ты кам... З ве рас ня Мі кол ку па ча лі на зы ваць 

Ну лі кам, бо пай шоў ву чыц ца ў ну ля вы клас. Ён, ка неч не, не вель мі па доб ны на нуль. Хут чэй на лу-
га во га ко ні ка. Тан к ля вы, пад цяг ну ты, толь кі ска каць не лю біць. Хо дзіць па воль на, за ду мен на.

От ад ной чы ішоў ён, пра неш та ду маў. А мо жа, плі ты лі чыў, па якіх сту паў? Ды рап там аж 
вой к нуў ад зна ход кі. Ка ля са май сця ны ля жаў са праўд ны Ну лік. Мі кол ка быц цам па чуў яго го лас:

— Ра туй це мя не!..
Хлоп чык Ну лік уха піў у ру кі ліч бу Ну лік і па нёс у сваю ква тэ ру. Бег па лес ві цы і ўвесь час ад-

чу ваў у ру ках не про ста аба док з дро ці ка, а неш та як бы жы вое.
Мі кол ка ўско чыў у свой па кой. Пак лаў зна ход ку на бе лы ар куш па пе ры, які ля жаў на яго 

пісь мо вым ста ле. Уха піў ка ля ро выя алоў кі і па чаў ма ля ваць Ну лі ку во чы, нос, рот, ву шы.
І зда рыў ся цуд. Во чы ажы лі, і сі нія «кро пач кі» па ча лі азі раць Мі кол ку. Нос Ну лі каў чмых нуў. 

А рот за ва ру шыў ся, і ў па коі па чуў ся піск ля вы го лас нез вы чай на га гос ця:
— Дзе я?.. Што са мной?..
Мі кол ка ра ска заў усё, як бы ло.
Ну лік вой к нуў:
— Вой, як моц на я ўда рыў ся аб сця ну.
— Ця пер у ця бе ёсць во чы, бу дзеш ба чыць, ку ды ка ціц ца, — су па ко іў Мі кол ка.
— Ха чу не ка ціц ца, а іс ці, як ты, — па пра сіў Ну лік.
Мі кол ка ху цень ка да ма ля ваў Ну лі ку ру кі, но гі. На га ла ве зра біў пры чо ску — нак ру ціў ма-

лень кіх ну лі каў. І пе рад ім паў стаў жы вы Ну лік, яко га Мі кол ка не ба чыў ні ў сва ім пад руч ні ку, ні 
ў муль ці ках.
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‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
62-63. Гуль ня «Чор ны кот». Пар т рэт ка та.
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

→ МЭ ТЫ ЎРО КА ←

ПАС ЛЯ ЗА НЯТ КАЎ ВУЧ НІ:
•	 уме юць па даб раць пры мет ні кі для апі сан ня ка та,
•	 ве да юць наз вы, якія апіс ва юць вы гляд ка та: кіп цю ры, пы са, хвост, поўсць, ву-

шы, ла пы, ву сы,
•	 наз вы звя за ныя з апі сан нем ка та дзе ляць на скла ды і гу кі.

ДЫ ДАК ТЫЧ НЫЯ СРОД КІ:
гуль ня «Чор ны кот», ры сун кі ка та, воў на, ніт кі, ку скі тка ні наў, га ру су і г.п., цаг лін кі.

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

1.  Пры ві тан не пес няй „Ці ўсе ёсць”.

2.  На стаў нік пра па нуе прас пя ваць пес ню „Звяр та ец ца ра на” і пры пом ніць верш „Пра ка та”

3.  На стаў нік зна ё міць вуч няў з тэ май уро ка.

4.  Гуль ня „Чор ны кот”.

Ся род дзя цей вы бі ра ем „ка та”. „Кот” тры мае ў ру ках хуст ку. Апош нія дзе ці во дзяць ка ра год 
і га во раць:

Ста лі дзе ці ў ка ра год.
Прый шоў да іх ....(пад бі ра юць пры мет ні кі: вя сё лы, ма лы, вя лі кі, хво ры, сум ны, га лод ны, сон-

ны, зас мор ка ны, куль га вы і г.д.) кот.
Пры хо дзіць „кот” і пы тае (пад бі рае го лас і вы гляд ад па вед на да пры мет ні ка):
— Ка му даць, ка му даць?
Ка му ху стач ку ад даць?
Вы бі рае асо бу, якой дае хуст ку і ка жа:
— Даю ... (на зы вае імя асо бы).

5.  На стаў нік раз дае вуч ням ры сун кі з пар т рэ там ка та.

6.  Спро бы апі сан ня ка та. Усе наз вы звя за ныя з выг ля дам ка та дзе лім на скла ды, не ка то рыя на 
гу кі.

7.  На стаў нік пра па нуе дзе цям вык ле іць пар т рэт ка та ку соч ка мі воў ны, га ру су, тка ні ны.

8.  Па каз і ацэн ка скон ча ных прац.

9.  Пры па мі на ем верш і пес ню пра ка та.

10.  Раз ві тан не.
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‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
64-65. Гу тар ка на тэ му: «Якіх звя роў раз во дзіць ба бу ля?». Аз на ям лен не 

з наз ва мі свой скай жы вё лы.
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

→ МЭ ТЫ ЎРО КА ←

ПАС ЛЯ ЗА НЯТ КАЎ ВУЧ НІ:
•	 ве да юць пра асо бу Ла ры сы Ге ні юш,
•	 ве да юць наз вы свой скай жы вё лы,
•	 наз вы свой скай жы вё лы дзе ляць на скла ды і гу кі,
•	 ве да юць сло вы: хлеў, буд ка, клет ка, на ра.

ДЫ ДАК ТЫЧ НЫЯ СРОД КІ:
верш Ла ры сы Ге ні юш «Уну кі», здым кі па эт кі, здым кі яе лі стоў да ўну каў з ры сун ка мі 
звя роў, ры сун кі для раз ма лёў кі, цаг лін кі.

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

1.  Пры ві тан не пес няй „Ці ўсе ёсць”.

2.  Ра сказ на стаў ні ка пра асо бу Ла ры сы Ге ні юш. Па каз здым каў па эт кі і яе лі стоў да ўну каў з ры-
сун ка мі звя роў.

3.  На стаў нік чы тае вуч ням верш Ла ры сы Ге ні юш „Уну кі”.

Доўга соп стары цягнік,
Аж пакуль спыніўся.
Ён марудзіць не прывык,
Вось і замарыўся.
Ён прывёз дзяцей да бабакі, 
Аж за лес, да белай хаткі.
Толькі скачуць клункі –
Гэта падарункі.
Дзеду – акуляры 
Ў дарагім футляры.
Бабулі – хусцінку,
Вясёлкі часцінку.
Дзед вітае:
Мае дзедкі!
І бабуля:
Мае кветкі!
І Тарзанчык:
Гаў-гаў-гаў!
І кот Мурзік:
Мяў-мяў-мяў!
Унукі цешацца і скачуць.
А бабуля з дзедам плачуць:
Гэта з радасці, унукі!
Пасля доўгае разлукі!

На двары баран з рагамі,
На парозе кот з вусамі – 
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Куры кажуць: “Ко-ко-ко!”
Дзе, бабуля, тая крама,
Дзе купляеш малако?
Ах, унучак, мой салоўка!
Малако дае кароўка.
Зранку дзед яе пасе
На палянцы па расе.

4.  Раз мо ва пра змест вер ша і яго ге ро яў.

5.  На стаў нік зна ё міць вуч няў з тэ май уро ка.

6.  Вуч ні ра сказ ва юць пра звя роў, якіх ба чы лі ў сва іх ба бу лі і дзя ду лі на вёс цы.

7.  На стаў нік раз дае вуч ням ры сун кі. Вуч ні на зы ва юць усіх звя роў. Наз вы дзе лім на скла ды і на 
гу кі.Вуч ні выз на ча юць, дзе хто жы ве (буд ка, хлеў, клет ка, на ра).

8.  На стаў нік пра па нуе вуч ням раз ма ля ваць ры сун кі.

9.  Па каз і ацэн ка ры сун каў.

10.  Раз ві тан не.
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Іван Бур саў
КОТ ЗА КРА ТА МІ
Ні бліз ка, ні да лё ка, не дзе там, ку ды не заг ля не ці каў нае во ка, у пры цем ках ды ці шы жы лі-

бы лі мы шы. У мы шы ных кло па тах час пра во дзі лі, ка рыс ці не пры но сі лі, але і не вель мі шко дзі лі. 
Ка лі, зда ра ла ся, і ад ка луп нуць ад каў ба сы ці сы ру ней кае ка лі ва — дык хі ба гэ та шко да?

І не ве да лі б мы шы ні я кіх тур бот, ка лі б не кот. Яно ж спа кон так вя дзец ца: дзе мы шы жы вуць 
— аба вяз ко ва і кот за вя дзец ца. Вось і жыў па су сед ству ры жы Кіс, каб ён скіс! Жыц ця мы шам не 
да ваў — ці ка ваў, па ля ваў. Не ад на мыш праз гэ та га ка та за ста ла ся без хва ста, а якая ня бо га і зу-
сім без ні чо га. Але мы шы не абу ра лі ся: на вош та ры зы ка ваць? На тое яны і мы шы, каб тры ваць.

Ад ной чы ўзру шы ла ўсіх на ві на. Яе пры нёс бяз х во сты Мыш. Пры бег з два ра ды як піск не:
— Ура-а!
На ват па ву цін не ва кол за гай да ла ся.
Мы шы вы су ну лі ся хто ад куль, на кур та та га Мы ша ўста ві лі ся. А той паск роб лап кай за ву хам 

і вы па ліў ад ным ду хам:
— Усё! Па паў ся зла дзю га ву са ты! Тра піў кот Кіс за кра ты! Там за раз і ся дзіць, ма быць, бу дуць 

су дзіць...
Мы шы спа чат ку ні чо га не зра зу ме лі, а по тым та кі гвалт уз ня лі, быц цам на кір ма шы:
— Шу-шу-шу! Шы-шы-шы!..
Да Мы ша пры ста юць:
— А ты не мог па мы ліц ца? Дзе ся дзіць, ка жы?
— На два ры, у вяз ні цы!
Мы шам не трэ ба і ка ман да: піш чом па лез лі на двор па гля дзець на ка та-арыш тан та.
А кот тым ча сам спаў за ба ра ной, пры хі ле най да сця ны, гля дзеў свае ка ці ныя сны. І ве даць 

не ве даў Кіс ву са ты, што ба ра на па доб на на кра ты. Ля жыць са бе на дош ках, бы вя зень у тур ме, 
і ў вус не дзьме...

Вы ка ці ла ся на двор мы шы ная гра ма да, згру дзі ла ся ва кол ка та. Мы шы ад на ад ну пад ба кі 
штур ха юць — дзі вяц ца, раз ва жа юць:

— Хто б мог па ду маць! Лю-ба-та! Знай ш ла ся ўпра ва і на ка та!..
— Хай пап ла ча за ўсе пе рад на мі гра хі!
— Ха-ха-ха-ха!
— Хі-хі-хі-хі!..
І так мы шы гуч на смя я лі ся, з ка та кпі лі, што ўрэш це яго раз бу дзі лі. Рас п люш чыў Кіс ле вае во ка, 

гля нуў на во кал, уба чыў мы шы ную гра ма ду — не па са бе ста ла ка ту. Па ду маў: «Што гэ та за мі тынг 
та кі, што за свя та? Мо жа па куль я спаў, змя ні ла ся ўла да? Ус пом няць мы шы пра тое, што я ра біў ка-
лісь ці, мо гуць і хвост ад г рыз ці... Трэ ба па га ва рыць з імі ла ска ва, да ве дац ца, у чым спра ва?».

Па цяг нуў ся Кіс, стра ся нуў ся Кіс, пай шоў удоўж сця ны і на во лю вый шаў з-пад ба ра ны. Ха цеў 
вет лі ва за пы таць: «Што вам трэ ба?», ды пас ля сну по зе ху не стры маў, і ат ры ма ла ся:

— Мя-я-ў!
І так гэ та «мяў» пра гу ча ла пра чу ла, што ўсіх мы шэй ад ра зу ні бы вет рам здзьму ла. Шмыг ну лі 

якая ку ды — да лей ад бя ды. Ле пей жыць, як жы ло ся, у пры цем ках ды ці шы...
Мы шы — яны і ёсць мы шы!
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‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
66-67. Гу тар ка на тэ му каз кі «Дзе да ва ру ка ві чы на». Аз на ям лен не з наз ва мі 

звя роў з каз кі.
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

→ МЭ ТЫ ЎРО КА ←

ПАС ЛЯ ЗА НЯТ КАЎ ВУЧ НІ:
•	 ве да юць наз вы звя роў з каз кі,
•	 наз вы звя роў з каз кі дзе ляць на скла ды і гу кі.

ДЫ ДАК ТЫЧ НЫЯ СРОД КІ:
каз ка «Дзе да ва ру ка ві чы на», ляль кі бі ба бо (ге роі каз кі), ка ля ро вая па пе ра, квад-
ра ты зя лё най, шэ рай, аран жа вай, чор най і ка рыч не вай па пе ры, ка ля ро выя алоў кі, 
фла ма стэ ры, клей, цаг лін кі.

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

1.  Пры ві тан не пес няй „Ці ўсе ёсць”.

2.  На стаў нік чы тае або ра сказ вае дзе цям каз ку „Дзе да ва ру ка ві чы на” з вы ка ры стан нем ля лек 
бі ба бо.

Жыў дзед і жы ла ба ба. Па ехаў дзед у лес і згу біў ру ка ві чы ну. Ска ча жаб ка. Пры ска ка ла к ру-
ка ві чын цы і пы та ец ца:

— Хто ў гэ тай ру ка ві чын цы жы ве?
Ніх то не ад гу ка ец ца. Яна і па лез ла ў ру ка ві чы ну і ста ла жыць.
Тро хі спа га дзя паў зе рак. Пры поўз к ру ка ві чы не і пы та ец ца:
— Хто тут, у гэ тай ру ка ві чы не жы ве?
А жаб ка га во рыць:
— Са ма па ня-па ця гу ня. А ты хто?
Рак ад каз вае:
— А я рак-та ра бун. Ці мож на мне?
— Лезь, — ад каз вае жаб ка.
Тро хі спа га дзя бя жыць зай чык. Пры бег к ру ка ві чын цы і пы та ец ца:
— Хто ў гэ тай ру ка ві чын цы жы ве?
— Са ма па ня-па ця гу ня, — га во рыць жаб ка.
— І рак-та ра бун. А ты хто?
— А я па бя рэз ніч ку-пры гун. Ну і я па ле зу к вам, — ка жа зай чык.
— Лезь! — згод на ска за лі жаб ка і рак.
Тро хі спа га дзя бя жыць лі сі ца.
— Хто ў гэ тай ру ка ві чын цы? — пы та ец ца.
— Са ма па ня-па ця гу ня.
— І рак-та ра бун.
— Па бя рэз ніч ку-пры гун. А ты хто? — пы тае зай чык.
— А я лі сі ца-доб рая ма ла дзі ца. Па ле зу і я к вам.
— Лезь! — ад ка за лі звя ры.
Лі сі ца ўлез ла і ся дзіць.
Тро хі спа га дзя ідзе воўк. Пы та ец ца:
— Хто ў гэ тай ру ка ві чы не жы ве?
— Са ма па ня-па ця гу ня.
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— І рак-та ра бун.
— І па бя рэз ніч ку-пры гун.
— І лі сі ца-доб рая ма ла дзі ца. А ты хто?
Воўк ад каз вае:
— А я з-за ку ста-ха пун. І я па ле зу к вам.
— Ну, лезь! — ад каз ва юць усе.
Улез і воўк.
Тро хі спа га дзя ідзе мядз ведзь. Прый шоў к ру ка ві чы не, пы та ец ца:
— Хто ў гэ тай ру ка ві чы не жы ве?
— Са ма па ня-па ця гу ня.
— І рак-та ра бун.
— І па бя рэз ніч ку-пры гун.
— І лі сі ца-доб рая ма ла дзі ца.
— І з-за ку ста-ха пун. А ты?
— А я звер ху-па ці скун. Пус ці це мя не к са бе.
— Не, не, — кры чаць усе, — у нас не дзе — ад каз ва юць усе.
— Ну, я звер ху ся ду, — га во рыць мядз ведзь.
Уз лез на верх, як ці ска нуў. І па ціс нуў усіх на прас нак. Злез з ру ка ві цы, пад няў бе ра жок, па-

гля дзеў. Аж усе і па ціс ну ты!

3.  Раз мо ва пра змест каз кі. Дзе ці на зы ва юць звя роў з каз кі. Наз вы дзе ляць на скла ды і гу кі.

4.  Вуч ні імі ту юць ру хі звя роў з каз кі, ска чуць як жаб кі і зай чы кі, поў за юць як ра кі, хо дзяць як 
лі сі цы, ваў кі і мядз ве дзі.

5.  На стаў нік па каз вае дзе цям „Звя ры-скла дан кі” з па пе ры і пра па нуе ім зра біць та кіх жа.

Для скла да нак па трэб ныя квад ра ты 25 на 25 сан ты мет раў зя лё най, шэ рай, аран жа вай, чор-
най і ка рыч не вай па пе ры. Дзе ці та кую скла дан ку на зы ва юць ча ста „пек ла-не ба”.

Квад рат скла да ем на па ла ві ну, раск ла да ем і скла да ем яш чэ раз суп раць лег ла да ат ры ма най 
ра ней лі ніі згі бу. Зноў раск ла да ем па пе ру. Ця пер яна па дзе ле ная на ча ты ры ад ноль ка выя квад ра-
ты.

Ця пер па чар зе за гі на ем усе ро гі ўся рэ дзі ну так, каб зноў ат ры маў ся квад рат (мен шы чым 
ра ней). Ад ва роч ва ем яго за гі ба мі ўніз.
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Зноў за гі на ем уся рэ дзі ну ўсе ро гі. Ця пер наш квад рат яш чэ мен шы.

Квад рат ад ва роч ва ем за гі ба мі ўніз, ба чым ця пер ча ты ры ма лыя кі шэнь кі.

Вя лі кія і ўка заль ныя паль цы абедз вюх рук усоў ва ем у кож ную кі шэнь ку. Раск ла да ем і ма ем 
га то вую скла дан ку.

Чар го выя кро кі за ле жаць ад та го, яко га звя ра ро бім.
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Жа ба Усе вер ха ві ны за гі на ем уся рэ дзі ну і прык лей ва ем. Ад ва роч ва ем і склей ва ем зга ры і зні зу.

Ро бім во чы, язык, прык лей ва ем гэ та і на шая жа ба ўжо га то вая.

Лі сі ца За гі на ем толь кі ніж нія ро гі. Ад ва роч ва ем і кле ім зга ры і зні зу. Над рэз ва ем звер ху. Ро-
бім язык, во чы, зу бы і прык лей ва ем іх у ад па вед ных мес цах. Лі сі ца так са ма га то вая.

Та кім жа чы нам ро бім астат ніх звя роў.

6.  Спро бы ін с цэ ні роў кі каз кі.

7.  Раз ві тан не.
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Авяр’ ян Дзе ру жын скі
АВЕЧ КІ
Я па су авеч кі
Ка ля са май рэч кі,
Воў на ў іх
Бя лют кая,
Мяк кая,
Та нют кая.
Бу дзе
На ва лён кі,
Бу дзе на пан чош кі
І на ру ка віч кі
За ста нец ца трош кі.
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‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
68. На ву ка пес ні «Ста ра ба бу лень ка коз лі ка ме ла». 
    Гуль ня «Па ка жы жы вё лу».
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

→ МЭ ТЫ ЎРО КА ←

ПАС ЛЯ ЗА НЯТ КАЎ ВУЧ НІ:
•	 ве да юць ме ло дыю і сло вы пес ні «Ста ра ба бу лень ка коз лі ка ме ла»,
•	 па мя та юць наз вы звя роў,
•	 наз вы звя роў дзе ляць на скла ды і гу кі,

ДЫ ДАК ТЫЧ НЫЯ СРОД КІ:
пес ня «Ста ра ба бу лень ка коз лі ка ме ла», гуль ня «Па ка жы жы вё лу», цаг лін кі.

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

1.  Пры ві тан не пес няй „Ці ўсе ёсць”.

2.  На стаў нік пра па нуе пры пом ніць вя до мыя вуч ням вер шы і пес ні пра звя роў.

3.  На стаў нік зна ё міць вуч няў з тэ май уро ка.

4.  На ву ка пес ні „Ста ра ба бу лень ка коз лі ка ме ла”.

Ста ра ба бу лень ка коз лі ка ме ла.
Бэ-бэ-бэ-бэ!
Коз лі ка ме ла.

Зран ку да ве ча ра за ім гля дзе ла.
Бэ-бэ-бэ-бэ!
За ім гля дзе ла.

Ба буль ка коз лі ка вель мі лю бі ла.
Бэ-бэ-бэ-бэ!
Вель мі лю бі ла.

Се нам, са ло маю штод ня кар мі ла.
Бэ-бэ-бэ-бэ!
Штод ня кар мі ла.

5.  Гуль ня „Па ка жы жы вё лу”.

На стаў нік дзе ліць вуч няў на ка ман ды (4-5 гуль цоў у кож най). На пра ця гу 5 хві лі наў ка ман ды 
вы бі ра юць якую-не будзь жы вё лу і спра бу юць па ка заць яе. У па ка зе жы вё лы пры ма юць удзел 
усе гуль цы ка ман ды, пры чым на пад ло зе му сіць ста яць ад па вед ная коль касць ног удзель ні каў.

Астат нія ка ман ды па він ны ад га даць наз ву жы вё лы. Наз вы дзе лім на скла ды і гу кі.

6.  Вы ка нан не пес ні „Ста ра ба бу лень ка коз лі ка ме ла”.

7.  Раз ві тан не.
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‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
69-70. Аз на ям лен не з наз ва мі пту шак, якія жы вуць по бач нас. Гуль ня «Ве-

ра бей ка».
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

→ МЭ ТЫ ЎРО КА ←

ПАС ЛЯ ЗА НЯТ КАЎ ВУЧ НІ:
•	 ве да юць наз вы пту шак, якія жы вуць по бач нас,
•	 наз вы пту шак дзе ляць на скла ды і гу кі.

ДЫ ДАК ТЫЧ НЫЯ СРОД КІ:
тэкст пра шэ ра га ве раб’я, здым кі пту шак: сне гі ры, сі ні цы, ве ра бей, са ро ка, гуль ня 
«Ве ра бей ка», цаг лін кі.

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

1.  Пры ві тан не пес няй „Ці ўсе ёсць”.

2. На стаў нік про сіць ад га даць за гад ку:

Крыль цы ма юць,
У не ба ўзля та юць.
Ад ран ку да змяр кан ня
Іх чу ем шча бя тан не. (птуш кі)

3.  На стаў нік зна ё міць вуч няў з тэ май уро ка.

4.  На стаў нік чы тае тэкст пра шэ ра га ве раб’я.

На вы со кай бя ро зе, не да лё ка ад до ма, у якім жыў хлоп чык Ян ка, не ча ка на і не спа дзя ва на 
для пту шы най сям’і з’я ві ла ся ма лень кая скры нач ка. Шэ рань кі ве ра бей чык, які штод ня пры ля таў 
да гэ тай бя ро зы ў по шу ках ежы або про ста дзе ля су стрэ чы са сва і мі сяб ра мі-ве раб’ я мі, спа чат ку 
ні чо га нез вы чай на га не заў ва жаў. Ён ска каў на ад ной нож цы і сам ся бе су ця шаў:

— Чык-чы рык! Чык-чы рык! Я да хо ла ду пры вык! Я да го ла ду пры вык!
За тым ве ра бей чык уз мах нуў крыль ца мі і на кі ра ваў ся да лю бі май га лін кі, на якой не раз 

да во дзі ла ся ад па чы ваць. І рап там уба чыў, што да га лін кі пры ма ца ва ная ма лень кая скры нач ка, 
а ў ёй...

Не па спеў ве ра бей чык здзі віц ца і ўзра да вац ца, як па чуў:
— Цінь-цень! Цінь-цень! Доб ры дзень! Доб ры дзень!
Не вя ліч кая пту шач ка з жоў тым жы во ці кам „па я да ла” сва і мі цём ны мі воч ка мі толь кі што 

зной дзе ныя ве ра бей чы кам пры па сы. Хоць лі чыц ца ве ра бей чык за дзі рам, але ў вы ха ва нас ці 
яму не ад мо віш:

— Ціў-ціў! Ціў-ціў! Хто не еў? Хто не піў? Пра шу да ста ла.
Пту шач ка се ла на край скры нач кі і да вай дзяў б ці, пры га вор ва ю чы:
— Цінь-цень! Ма ла, ма ла, дай це мне ка ва лак са ла!
„Ух, не на ед ная”, — па ду маў ве ра бей чык. Не па спеў ён вы ма віць гэ тыя сло вы, як хтось ці зак-

ры чаў:
— Кар-кар! Па жар! Па жар!
На крык зля це лі ся ін шыя птуш кі. Спа ло ха ныя, яны гля дзе лі на су сед няе дрэ ва, шэ рыя га лін-

кі яко га ця пер па лым не лі. Толь кі ад на са ро ка, што лё тае бліз ка і да лё ка, якая ве дае пра тое, ча го 
яш чэ і ня ма, бой ка за са ка та ла:



112

— Чы-чы-чы-це!
Не кры чы-чы це!
Ле пей кры ху па маў чы-чы це!
Сён ня ўна чы-чы-чы
Пры ля це лі з поў на чы-чы-чы,
Се лі на га лін ку
Ад па чы-чыць хві лін ку
Даў нія сяб ры.
Зваць іх...

Пту шы ны го ман заг лу шыў апош нія сло вы са ро кі. А мо жа, вы, ве да е це, пра якіх пту шак яна 
ка за ла?

5.  Раз мо ва пра змест тэк сту.

Хто з пту шак пад няў пе ра па лох? Ча му са ро ка кры ча ла: „Па жар”? Як на зы ва ец ца ма лень кая 
скры нач ка з пры па са мі для пту шак? Ча му яна так на зы ва ец ца? Ці вы бы чы лі птуш ку з жоў тым 
жы во ці кам? Як яе зваць? Чым лю біць ла са вац ца сі ніч ка? Ка лі ад бы ва юц ца па дзеі каз кі — зі мой, 
вяс ной, во сен ню ці ле там?

Пад час раз мо вы і ад ка заў на чар го выя пы тан ні на стаў нік па каз вае здым кі пту шак. Наз вы 
пту шак дзе лім на скла ды і гу кі.

6.  Гуль ня „Ве ра бей ка”.

Вуч ні ста но вяц ца ў ко ла, па ся рэ дзі не — „ве ра бей”. Ка ра год спя вае:  
Як пай шоў ве ра бей
На смет ніч ку,
Са бі раў, са бі раў
Усю дру жы нач ку.
Ма ла нас, ма ла нас
На бу лач ку хле ба,
Паз ваць, паз ваць
Ка го яш чэ трэ ба.
Тут „ве ра бей” на зы вае, ка го ён вы браў. Дзе ці спя ва юць да лей:
— Яш чэ мне, яш чэ мне ..... (імя) трэ ба.

Пас ля кож на га паў та рэн ня пес ні „ве ра бей” за бі рае да ся бе ка го-не будзь з ка ра го да. Хо-
дзяць і спя ва юць па куль не за ста нец ца з кру га двое. Та ды не выб ра ныя ру ха юц ца ў дру гі бок 
і спя ва юць:

Як пай шоў ве ра бей
На смет ніч ку,
Ра скі даў, ра скі даў
Усю дру жы нач ку.
Мно га нас, мно га нас
На бу лач ку хле ба,
Паз ваць, паз ваць
Ка го яш чэ трэ ба.
Ця пер „ве ра бей” на зы вае та го з дзя цей, ка го хо ча ад даць, а ўсе спя ва юць:
— Ужо мне, ужо мне ... (імя) не трэ ба.

Так гу ля ем, па куль „ве ра бей” не ад дасць усіх, ка го ён узяў да ся бе.

7.  Раз ві тан не.
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‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
71-72. На ву ка пес ні «Са мот ны па пу гай».
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

→ МЭ ТЫ ЎРО КА ←

ПАС ЛЯ ЗА НЯТ КАЎ ВУЧ НІ:
•	 ве да юць ме ло дыю і сло вы пес ні «Са мот ны па пу гай»,
•	 ве да юць, дзе і як жы вуць па пу гаі.

ДЫ ДАК ТЫЧ НЫЯ СРОД КІ:
пес ня «Са мот ны па пу гай», здым кі роз ных ві даў па пу га яў, фар бы, пэн дз лі, ар ку шы 
па пе ры.

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

1.  Пры ві тан не пес няй „Ці ўсе ёсць”.

2.  На стаў нік зна ё міць вуч няў з тэ май уро ка.

3.  На ву ка пес ні на сло вы Мі ры Лук шы „Са мот ны па пу гай”.

Кеш ка-па пу гай
ўсеў ся на пля чы.
Кеш ка-па пу гай
у пля чо таў чэ.
Дай це труб ку
мне пад дзюб ку
заз ва ню у цёп лы край!

Я са мот ны, я са мот ны.
Я — са мот ны па пу гай!

Кеш ка-па пу гай
хо ча ў цёп лы край.
Да ма лень кіх нег ра нят,
іль вя нят і сла нят,
мал пя нят і стру ся нят
і да зеб ра нят!

Я са мот ны, я са мот ны...

4.  Па каз здым каў роз ных ві даў па пу га яў. Ра сказ на стаў ні ка пра гэ тыя птуш кі.

5.  На стаў нік пра па нуе вуч ням на ма ля ваць па пу гая, каб Кеш ка меў сяб ра.

6.  Па каз і ацэн ка прац.

7.  Раз ві тан не.
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ГУ КА ЕМ ВЯС НУ

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
73. На ву ка пес ні «Я вяс ну гу каю».
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

→ МЭ ТЫ ЎРО КА ←

ПАС ЛЯ ЗА НЯТ КАЎ ВУЧ НІ:
•	 ве да юць ме ло дыю і сло вы пес ні «Я вяс ну гу каю»,
•	 ве да юць, што зна чыць сло ваз лу чэн не «гу кан не вяс ны»,
•	 ве да юць, якія прык ме ты свед чаць пра на ды ход вяс ны.

ДЫ ДАК ТЫЧ НЫЯ СРОД КІ:
пес ня «Я вяс ну гу каю», фар бы, пэн дз лі, ар ку шы па пе ры.

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

1.  Пры ві тан не пес няй „Ці ўсе ёсць”.

2.  На стаў нік зна ё міць вуч няў з тэ май уро ка.

3.  Раз мо ва на тэ му: „Прык ме ты вяс ны”.

4.  Ра сказ на стаў ні ка пра аб рад „Гу кан не вяс ны”.

5.  На ву ка пес ні „Я вяс ну гу каю”.

Я вяс ну гу каю,
Я вяс ну гу каю.
Пры ля тай це птуш кі
з со неч на га краю.
Я вяс ну гу каю.

Я вяс ну гу каю,
Я вяс ну гу каю.
Вы бя гай це квет кі
з пуш чы цём най, гаю.
Я вяс ну гу каю.

Я вяс ну гу каю,
Я вяс ну гу каю.
Вып лы вай вя сёл ка
там з-за не бак раю.
Я вяс ну гу каю.

6.  Раз мо ва пра змест пес ні.

7.  Вы ка нан не ілюст ра цыі да пес ні.

На стаў нік дзе ліць дзя цей на тры гру пы. Кож ная гру па ро біць ілюст ра цыю да ад нае строф кі 
пес ні „Я вяс ну гу каю”.

8.  Па каз і ацэн ка прац.

9.  Раз ві тан не.
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‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
74-75. Аз на ям лен не з наз ва мі вес на вых кве так. Гуль ня «Дро ма»
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

→ МЭ ТЫ ЎРО КА ←

ПАС ЛЯ ЗА НЯТ КАЎ ВУЧ НІ:
•	 ве да юць наз вы вес на вых кве так: ку рас леп, ло таць, пра ле ска, пад с неж нік, шаф-

ран, сон-тра ва, пер шац вет, нар цыс, жоў ты нар цыс,
•	 ве да юць сло вы: сцяб лін ка, пя лёст кі,
•	 наз вы кве так дзе ляць на скла ды і гу кі,
•	 ве да юць ко ле ры вес на вых кве так,
•	 ве да юць, якія квет кі пад ахо вай.

ДЫ ДАК ТЫЧ НЫЯ СРОД КІ:
здым кі вес на вых кве так, пес ня «Я вяс ну гу каю», ка ля ро вы кар дон і па пе ра, алоў кі, 
наж ні цы, клей, шаб ло ны.

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

1.  Пры ві тан не пес няй „Ці ўсе ёсць”.

2.  Вы ка нан не пес ні „Я вяс ну гу каю”.

3.  На стаў нік зна ё міць вуч няў з тэ май уро ка.

4.  Па каз здым каў вес на вых кве так.

Трэ ба па га ва рыць пра ко ле ры кве так, іх бу до ву (якія ліст кі, сцяб лін кі, пя лёст кі), мес ца ў якім 
ра стуць. Аба вяз ко ва трэ ба ска заць пра квет кі пад ахо вай.

5.  На стаў нік пра па нуе вуч ням вы ка наць па пя ро выя квет кі з вы ка ры стан нем шаб ло наў.

6.  Па каз і ацэн ка прац.

7.  Гуль ня „Дро ма”.

Ся род дзя цей вы бі ра ец ца „Дро ма”. Яна (ён) ся дзіць у ся рэ дзі не ка ра го да і спіць. Дзе ці ка-
жуць:

Дро ма дрэм ле ў ка ра го дзе,
Пад ку дзел лем, пад шаў ко вым се дзю чы.
Устань, Дро ма, прад ра мі ся,
Пад ку дзел лем, пад шаў ко вым абу дзі ся...
„Дро ма” не пра чы на ец ца. Дзе ці па чы на юць яе (яго) бу дзіць. „Дро ма” рап там ускок вае і ім к-

нец ца дак ра нуц ца да ка го-не будзь з удзель ні каў, якія ўця ка юць. Той, ка го зло віць, бу дзе вы кон-
ваць ро лю „Дро мы”.

8.  Раз ві тан не.
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НА ШАЯ МА ЛАЯ АЙ ЧЫ НА

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
76-77. Эк скур сія «Што ці ка вае ў ма ёй мяс цо вас ці».
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

→ МЭ ТЫ ЎРО КА ←

ПАС ЛЯ ЗА НЯТ КАЎ ВУЧ НІ:
•	 ве да юць сваю мяс цо васць або ва ко лі цу шко лы,
•	 ве да юць мес цы ха рак тэр ныя для сва ёй мяс цо вас ці,
•	 ве да юць, як трэ ба ся бе па во дзіць у час эк скур сіі.

ДЫ ДАК ТЫЧ НЫЯ СРОД КІ:
план эк скур сіі, кар т кі, алоў кі.

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

1.  Пры ві тан не пес няй „Ці ўсе ёсць”.

2.  На стаў нік зна ё міць вуч няў з тэ май уро ка і прэ зен туе план эк скур сіі.

Пе рад вы ха дам дзе ці па дзе ле ныя на гру пы бя руць з са бою кар т кі для на та так і ры сун каў, 
алоў кі.

3.  Эк скур сія па сва ёй мяс цо вас ці.

Трэ ба за ся ро дзіць ува гу вуч няў на ад мет нас цях мяс цо вас ці і яе кра я ві ду. Звяр нуць ува гу 
дзя цей на ці ка выя бу дын кі, пом ні кі пры ро ды ці ар хі тэк ту ры.

4.  Вяр тан не ў шко лу.

5.  Раз ві тан не.
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‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
78. Ро бім паш тоў ку са сва ёй мяс цо вас ці. 

 Гэ та пра па но ва тэ мы звя за най з ін ды ві ду аль най пра цай вуч няў, але мож на пра па на ваць 
пра цу ў гру пах або для ўся го кла са — вы ка наць план мяс цо вас ці. Пры дру гім ва ры ян це спат рэ
бяц ца вя лі кія ар ку шы па пе ры.
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

→ МЭ ТЫ ЎРО КА ←

ПАС ЛЯ ЗА НЯТ КАЎ ВУЧ НІ:
•	 уме юць ска заць не каль кі ска заў пра сваю мяс цо васць,
•	 ве да юць, як мож на рэк ла ма ваць сваю мяс цо васць.

ДЫ ДАК ТЫЧ НЫЯ СРОД КІ:
сі ні кар дон, па стэль ныя алоў кі.

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

1.  Пры ві тан не пес няй „Ці ўсе ёсць”.

2.  На стаў нік зна ё міць вуч няў з тэ май уро ка.

3.  Раз мо ва пра ўра жан ні дзя цей ад эк скур сіі і пра ад мет нас ці мяс цо вас ці.

4.  На стаў нік пра па нуе вуч ням вы ка наць рэк ла му сва ёй мяс цо вас ці ў фор ме паш то вак.

5.  Прэ зен та цыя і ацэн ка паш то вак.

6.  Раз ві тан не.
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‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
79-80. На шыя сім ва лы. На ву ка пес ні «Сцяг».
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

→ МЭ ТЫ ЎРО КА ←

ПАС ЛЯ ЗА НЯТ КАЎ ВУЧ НІ:
•	 ве да юць ме ло дыю і сло вы пес ні «Сцяг»,
•	 ве да юць гі ста рыч ныя бе ла ру скія сім ва лы: бел-чыр во на-бе лы сцяг і герб Па го ня.

ДЫ ДАК ТЫЧ НЫЯ СРОД КІ:
гі ста рыч ныя сцяг і герб Бе ла ру сі, пес ня «Сцяг», ры сун кі для раз ма лёў кі, ка ля ро-
выя алоў кі.

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

1.  Пры ві тан не пес няй „Ці ўсе ёсць”.

2.  На стаў нік зна ё міць вуч няў з тэ май уро ка.

3.  Ра сказ на стаў ні ка пра бе ла ру скія гі ста рыч ныя сім ва лы.

Па каз бел-чыр во на-бе ла га сця га і „Па го ні”. На стаў нік па ві нен ска заць пра сім во лі ку ко ле-
раў: бе лы — чыс ці ня, даб ра та, сва бо да, ве ра, чыр во ны — сме ласць, ад ва га, лю боў і рас па вес-
ці пра герб: конь, які рвец ца ў бой, у па го ню, а на ім ры цар. Ры цар у пра вай ру цэ тры мае меч, 
а ў ле вай шчыт з шас ці кан цо вым Яры лаў скім кры жом.

4.  На ву ка пес ні „Сцяг”.

Cвет лым по лем я ня су,
Аг ня вую па ла су:
Як ма лан ка на да мной
Зi ха цiць над га ла вой

Сцяг мой воль ны,
Сцяг мой сме лы,
Сцяг мой бел-чыр во на-бе лы.

Быў ад важ ны про дак мой
У Па го нi ба я вой.
Той Па го нi чую звон:
Хай ня сец ца наў з да гон
Сцяг мой воль ны...

За лу най на ўвесь прас цяг,
Аг ня вых вя коў пра цяг:
Ёсць Дзяр жа ва, ёсць На род!
Раз вi вай ся — i ў па лёт,

Сцяг мой воль ны..
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5.  На стаў нік пра па нуе вуч ням раз ма ля ваць бе ла ру скі гі ста рыч ны герб — Па го ню.

Звяр ні це ўва гу на па трэб ныя для раз ма лёў кі ко ле ры: чыр во ны — фон, за ла ты або жоў ты — 
крыж на шчы це.

6.  Па каз гер баў.

7.  Раз ві тан не.
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НА ШАЯ АБ РАД НАСЦь

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
81-82. Ро бім ко мікс да каз кі «Як ку рач ка пеў ні ка ра та ва ла».
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

→ МЭ ТЫ ЎРО КА ←

ПАС ЛЯ ЗА НЯТ КАЎ ВУЧ НІ:
•	 ве да юць зна чэн не сло ва «ко мікс»,
•	 уме юць суп ра цоў ні чаць у гру пе.

ДЫ ДАК ТЫЧ НЫЯ СРОД КІ:
каз ка «Як ку рач ка пеў ні ка ра та ва ла», ка ля ро выя алоў кі, фла ма стэ ры, ар ку шы па пе ры.

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

1.  Пры ві тан не пес няй „Ці ўсе ёсць”.

2.  На стаў нік зна ё міць вуч няў з тэ май уро ка.

3.  На стаў нік чы тае вуч ням каз ку „Як ку рач ка пеў ні ка ра та ва ла”.

Жы лі-бы лі ку рач ка і пеў нік. Ку рач ка яй кі нес ла, а пеў нік зяр нят кі зда бы ваў, ку рач ку ча ста-
ваў. Выг ра бе з ям кі зяр нят ка і клі ча ку рач ку.

— Ко-ко-ко, Чу бат ка, знай шоў зяр нят ка!
Вось ад ной чы выг раб пеў нік вя лі кую бо бін ку.
„Ну, — ду мае, — гэ та га зяр ня ці ку рач цы не праг лы нуць, з’ем сам”.
Праг лы нуў — ды й па да віў ся.
Па ва ліў ся пеў нік, но гі зад раў і не ды хае.
Пад бег ла да яго ку рач ка:
— Што з та бою, Пе ця? Ча му ты ля жыш і не ды ха еш?
— Ой, — стог не пеў нік, — бо бін кай па да віў ся...
— Як жа ця бе ра та ваць, Пе ця? — пы та ец ца ку рач ка.
— Трэ ба, — шэп ча пеў нік, — мас ла да стаць, гор ла зма заць.
— А дзе яго да стаць?
— У ка ро вы.
— Па бег ла ку рач ка да ка ро вы:
— Ка ро ва, ка ро ва, дай мас ла!
— Наш то та бе мас ла?
— Пеў нік ля жыць і не ды хае: бо бін кай па да віў ся.
— Доб ра, — ка жа ка ро ва, — дам та бе мас ла. Але сха дзі спяр ша да кас цоў, пап ра сі се на.
Прый ш ла ку рач ка да кас цоў:
— Кас цы, кас цы, дай це се на!
— Наш то та бе се на?
— Се на — ка ро ве. Ка ро ва дасць мас ла. Мас ла — пеў ні ку, бо пеў нік ля жыць і не ды хае: бо-

бін кай па да віў ся.
— Кас цы ка жуць:
— Сха дзі да пе ка ра, пап ра сі пі ра гоў. Пі ра гі мы з’я дзім, та ды і се на на ко сім.
— Прый ш ла ку рач ка да пе ка ра:
— Пе кар, пе кар, дай пі ра гоў!
— Наш то та бе пі ра гі?
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— Пі ра гі кас цам. Кас цы на ко сяць се на. Се на — ка ро ве. Ка ро ва дасць мас ла. Мас ла — пеў-
ні ку, бо пеў нік ля жыць і не ды хае: бо бін кай па да віў ся.

Пе кар ка жа:
— Збе гай у лес, пры ня сі дроў, каб бы ло на чым пі ра гі пя чы.
Па бег ла ку рач ка ўлес і пры нес ла дроў.
Пе кар на пёк пі ра гоў.
За нес ла ку рач ка пі ра гі кас цам. Кас цы з’е лі пі ра гі й на ка сі лі се на.
Пры нес ла ку рач ка се на ка ро ве.
Ка ро ва з’е ла се на і да ла мас ла.
Пеў нік зма заў гор ла і праг лы нуў бо бін ку.
Праг лы нуў і зноў ве се ла на ўвесь двор за спя ваў:
— Ку-ка-рэ-ку! Чуб-чу бат ка — ма ла дзец!
Тут і каз цы ка нец.

4.  Вы каз ван ні дзя цей на тэ му зме сту каз кі.

На стаў нік па ві нен звяр нуць ува гу дзя цей на чар го выя па дзеі, ста рац ца вус на ства рыць 
план каз кі не аб ход ны для да лей шай пра цы.

5.  Па дзел вуч няў на гру пы.

На стаў нік мо жа гэ та зра біць з да па мо гай лі чыл кі.

Ко ті ла се тор ба
З вы со ко го гор ба,
А в ту ой тор бі
Грох, пшэ ні ця.
З кім ты хо чэш
По ді ліц ца?

6.  Вы ка нан не ў гру пах ко мік саў да каз кі „Як ку рач ка пеў ні ка ра та ва ла”.

7.  Па каз і ацэн ка прац.

8.  Раз ві тан не.
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‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
83. Як лю дзі рых ту юц ца да Вя лі кад ня? На ву ка вер ша «Ве лі код нае яеч ка»
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

→ МЭ ТЫ ЎРО КА ←

ПАС ЛЯ ЗА НЯТ КАЎ ВУЧ НІ:
•	 ве да юць ве лі код ныя аб ра ды,
•	 ве да юць верш «Ве лі код нае яеч ка»,

ДЫ ДАК ТЫЧ НЫЯ СРОД КІ:
ры сун кі звя за ныя з ве лі код ны мі аб ра да мі, верш «Ве лі код нае яеч ка».

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

1.  Пры ві тан не пес няй „Ці ўсе ёсць”.

2.  На стаў нік зна ё міць вуч няў з тэ май уро ка.

3.  Раз мо ва з вуч ня мі пра тое, якія ве лі код ныя аб ра ды яны ве да юць.

4.  Па каз ры сун каў (ве лі код ныя паль мы, вер бы, ма ля ва ныя яй кі, свян цон кі, цар к ва, ве лі код ны 
стол, яй кі ў тра ве, мо гіл кі і г.п.).

5.  Раз мо ва пра тое, з які мі аб ра да мі аса цы ю юц ца дзе цям ры сун кі.

Вер б ні ца
Ма ля ван не яек
Ас вя чэн не ежы (свян цон ка)
Ма лен не ў цар к ве
Свя точ ны сня да нак
Гуль ні з яй ка мі
Ві тан не: Хры стос Уваск рос!
Про ва ды — вес на выя Дзя ды

6.  Ра сказ на стаў ні ка пра ве лі код ныя аб ра ды і тра ды цыі бе ла ру саў.

7.  На ву ка вер ша Мі ко лы Ма ляў кі „Ве лі код нае яеч ка”.

Ззяе со ней ка ў ак не,
Ззяе ў ха це на шай свеч ка.
Па да ры ла ма ма мне
Ве лі код нае яеч ка.

Я не пла чу, а ра ву:
З рук ма іх, ні бы з гяз дзеч ка,
Ой, ска ці ла ся ў тра ву,
Ой, раз бі ла ся яеч ка.

Ра да ку рач ка вяс не,
Хо дзіць, ба чу, не да леч ка.
Пап ра шу, каб знес ла мне
Ве лі код нае яеч ка.
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Ма ма мі лая, па вер:
З рук ма іх, ні бы з гняз дзеч ка,
Не ўпа дзе ў тра ву ця пер
Ве лі код нае яеч ка.

7.  Раз ві тан не.
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‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
84-85. Каз ка «Ку рач ка-раб ка». 
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

→ МЭ ТЫ ЎРО КА ←

ПАС ЛЯ ЗА НЯТ КАЎ ВУЧ НІ:
•	 уме юць у не каль кіх ска зах пе ра даць змест каз кі,
•	 уме юць ра ска заць каз ку, ка ры ста ю чы ся ры сун ка мі.

ДЫ ДАК ТЫЧ НЫЯ СРОД КІ:
каз ка «Ку рач ка-раб ка», ры сун кі да каз кі, ка ля ро выя алоў кі.

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

1.  Пры ві тан не пес няй „Ці ўсе ёсць”.

2.  На стаў нік зна ё міць вуч няў з тэ май уро ка.

3.  На стаў нік чы тае вуч ням каз ку „Ку рач ка-раб ка”.

Жыў дзед, жы ла баб ка. Бы ла ў іх ку рач ка-раб ка. На нес ла ку рач ка яе чак поў ны пад пе чак. 
Саб ра ла баб ка яеч кі ў ча ра пі цу ды па ста ві ла на па лі цу. Мыш ка бег ла, хвос ці кам мах ну ла, ча ра-
пі ца ўпа ла, яеч кі па бі лі ся.

Пла ча дзед, пла ча баб ка, ку рач ка ку дах ча, ва ро ты скры пяць, трэ скі ля цяць, са ро кі траш-
чаць, гу сі кры чаць, са ба кі брэ шуць.

Ідзе воўк:
— Дзед ка, баб ка, ча го вы пла ча це?
— Як жа нам не пла каць? Бы ла ў нас ку рач ка-раб ка. На нес ла ку рач ка яе чак поў ны пад пе-

чак. Саб ра ла баб ка яеч кі ў ча ра пі цу ды па ста ві ла на па лі цу. Мыш ка бег ла, хвос ці кам мах ну ла, 
ча ра пі ца ўпа ла, яеч кі па бі лі ся.

I воўк за выў.
Ідзе мядз ведзь:
— Воўк, ча го вы еш?
— Як жа мне не выць? Жыў дзед, жы ла баб ка. Бы ла ў іх ку рач ка-раб ка. На нес ла ку рач ка яе-

чак поў ны пад пе чак. Саб ра ла баб ка яеч кі ў ча ра пі цу ды па ста ві ла на па лі цу. Мыш ка бег ла, хвос-
ці кам мах ну ла, ча ра пі ца ўпа ла, яеч кі па бі лі ся. Пла ча дзед, пла ча баб ка, ку рач ка ку дах ча, ва ро ты 
скры пяць, трэ скі ля цяць, са ро кі траш чаць, гу сі кры чаць, са ба кі брэ шуць... А я бра хаць не умею, 
дык і за выў...

Выс лу хаў мядз ведзь каз ку і адар ваў са бе хвост. З та го ча су і жы ве з кур та тым хва стом.

4.  Раз мо ва пра змест каз кі.

5.  Па каз ры сун каў да каз кі.

6.  На стаў нік пра па нуе вуч ням вы зна чыць чар го васць ры сун каў згод на са зме стам каз кі.

7.  На стаў нік пе ра дае змест каз кі, ра сказ ва ю чы пра чар го выя ры сун кі.  
  1. Жы лі дзед, баб ка і кур ка-раб ка.
  
  2. На нес ла ку рач ка поў на яе чак.
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  3. Саб ра ла баб ка яеч кі і па ста ві ла на па лі цу.
  4. Мыш ка бег ла, хвос ці кам мах ну ла і скі ну ла яеч кі.
  
  5. Пла ча дзед і пла ча баб ка.

  6. Ку рач ка ку дах ча, ва ро ты скры пяць, трэ скі ля цяць, са ро кі траш чаць, гу сі кры чаць, 
      са ба кі брэ шуць.

  7. Ідзе воўк.
  1, 2, 3, 4, 5
 
 8. Ідзе мядз ведзь з кур та тым хва стом.
 
 9. Раз мо ва ваў ка і мядз ве дзя.
  1, 2, 3, 4, 5

8.  Спро бы пе ра да чы зме сту, па вод ле ры сун каў, вуч ня мі.

9.  Раз ма лёў ка вуч ня мі выб ра ных ры сун каў.

10.  Па каз і ацэн ка прац.

11.  Раз ві тан не.
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‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
 86. На ву ка на род най пес ні «Там по ма ё вуй ро сі...».

 Мо жа це выб раць ін шую вес на вую пес ню.
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

→ МЭ ТЫ ЎРО КА ←

ПАС ЛЯ ЗА НЯТ КАЎ ВУЧ НІ:
•	 ве да юць ме ло дыю і сло вы вяс нян кі «Там по ма ё вуй ро сі...,
•	 ве да юць, што зна чыць наз ва пес ні «вяс нян ка».

ДЫ ДАК ТЫЧ НЫЯ СРОД КІ:
за пі сы пес няў-вяс ня нак, пес ня-вяс нян ка «Там по ма ё вуй ро сі...», ды скі з пес ня мі.

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

1.  Пры ві тан не пес няй „Ці ўсе ёсць”.

2.  На стаў нік зна ё міць вуч няў з тэ май уро ка.

3.  Ра сказ на стаў ні ка пра пес ні-вяс нян кі.

4.  На стаў нік пра па нуе па слу хаць 2-3 пес ні-вяс нян кі.

5.  На ву ка пес ні-вяс нян кі „Там по ма ё вуй ро сі...”.

 Там по ма ё вуй ро сі х 2
 Ясь ко ні чэнь ка пас.

 Ой па сэ ву он па су чы х 2
 Жа лос но гу кае.

 Еш тэ ко ні кі трав ку х 2
 Зэ лё ную му раў ку.

 Здро ё ву во ду пі е тэ х 2
 І до до монь ку йді е тэ.

6.  Раз ві тан не.



149

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
87-88. Ад куль бя рэц ца па лат но? Па каз на род най воп рат кі. Гуль ня «Ля нок».
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

→ МЭ ТЫ ЎРО КА ←

ПАС ЛЯ ЗА НЯТ КАЎ ВУЧ НІ:
•	 ве да юць ад куль бя рэц ца па лат но,
•	 ве да юць, як вы гля дае бе ла ру ская на род ная воп рат ка,
•	 ве да юць сло вы і сло ваз лу чэн ні, звя за ныя з ап ра цоў кай іль ну.

ДЫ ДАК ТЫЧ НЫЯ СРОД КІ:
кніж ка Ган ны Кан д ра цюк «Ха та поў на эк с па на таў» (с.39-51), аль бом Мі ха ся Ра ма ню-
ка «Бе ла ру скія на род ныя строі», на род ная бе ла ру ская воп рат ка, гуль ня «Ля нок», 
пес ня «Ох і се я ла Улья ні ца ля нок» http://www.yo u tu be.com/watch?v=dP4qJTkuQ5s 
, верш Іва на Лаг ві но ві ча «Ку жэль ная ка шу ля».

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

1.  Пры ві тан не пес няй „Ці ўсе ёсць”.

2.  Па каз на род най воп рат кі.

Трэ ба звяр нуць ува гу дзя цей на ко ле ры воп рат кі і вы шы ва ныя ўзо ры, пры га жосць свя точ-
на га адзен ня. На стаў нік ін фар муе вуч няў, што ўсё бы ло зроб ле нае ру ка мі. Каб мож на бы ло вы-
шыць ка шу лі, ра ней трэ ба бы ло мець ад па вед нае па лат но. А дзе ля яго не аб ход на бы ло па се яць 
лён.

3.  На стаў нік зна ё міць вуч няў з тэ май уро ка.

4.  Ра сказ на стаў ні ка пра пра цэс ап ра цоў кі льну з вы ка ры стан нем кніж кі „Ха та поў на эк с па на таў”.

Трэ ба лён выр ваць, вы ма чыць, па цер ці, выт ра паць, па ча саць, спрас ці, выт каць.

5.  Гуль ня „Ля нок”.

Дзе ці вы бі ра юць вя ду ча га, за тым крэс ляць на пад ло зе круж кі — „гнёз ды”. Іх па він на быць 
на 2-3 менш, чым удзель ні каў гуль ні. Пас ля гэ та га ўсе ста но вяц ца ў вя лі кае ко ла і бя руц ца за ру-
кі. Вя ду чы хо дзіць па кру гу і ро біць роз ныя ру хі: пры ся дае, пад скок вае і г.д. Гуль цы, не раз ні ма-
ю чы рук, па він ны паў та раць ру хі. Не ча ка на вя ду чы ка ман дуе: „Са дзі ля нок!”. Кож нае дзі ця з ко ла 
ім к нец ца за няць „гняз до”. Той, хто не зой ме яго, лі чыц ца „па са джа ным” (яго „са дзяць” у „гняз до”, 
дзе ён зна хо дзіц ца да кан ца гуль ні). За тым гуль ня паў та ра ец ца. Пе ра ма гае той, хто зой ме апош-
няе сва бод нае „гняз до”.

6.  На стаў нік пра па нуе па слу хаць пес ню „Ох і се я ла Улья ні ца ля нок”.

7.  Вы каз нан ні дзя цей на тэ му вер ша „Ку жэль ная ка шу ля”.

У цер ні цы-спеў ні цы
Лён пе рат рэц ца,
Каст ры ца здраб ніц ца —
На дол упа дзе.
А ку жа лю пас ма
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Ў ру ках за ста нец ца,
Шмат ні так ба бу ля
З іль ну нап ра дзе.
Нат чэ па лат на,
У ва дзі цы вяс но вай
Ад бе ліць на чы стым
Груд ку ля ра кі -
І ўну ку па шые
Ка шу лю-аб но ву
На зай з д расць усім
Сяб ру кам га рад скім.

8.  Па каз аль бо ма Мі ха ся Ра ма ню ка „Бе ла ру скія на род ныя строі”.

9.  Раз ві тан не.
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‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
89. На ву ка пес ні і тан ца «Ля во ні ха». 
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

→ МЭ ТЫ ЎРО КА ←

ПАС ЛЯ ЗА НЯТ КАЎ ВУЧ НІ:
•	 ве да юць ме ло дыю і сло вы пес ні «Ля во ні ха»,
•	 ве да юць кро кі тан ца «Ля во ні ха».

ДЫ ДАК ТЫЧ НЫЯ СРОД КІ:
пес ня і та нец «Ля во ні ха» http://www.yo u tu be.com/watch?v=OvyP h V tyX xI

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

1.  Пры ві тан не пес няй „Ці ўсе ёсць”.

2.  На стаў нік зна ё міць вуч няў з тэ май уро ка.

3.  На ву ка пес ні „Ля во ні ха”.

А Ля во нi ху Ля вон па лю бiў,
Ля ва нi се ча ра вiч кi ку пiў;
Ля ва нi ха, ду ша ла ска вая,
Ча ра вiч ка мi па ля скi ва ла.

Як я мо ла да ў ма туль кi жы ла,
Як вi шэнь ка у са доч ку цвi ла,
Цвi ла, цвi ла да пац вi ты ва ла,
З ма лай ца мi ды па гу лi ва ла.

Ой, Ля во нi ха, Ля во нi ха мая,
Ты та кою пры га жу няй не бы ла.
Як збя ром ся мы у свя та па гу ляць,
Нам Ля во нi хi свёй не паз наць.

Ах Ля во нi ха, Ля во нi ха мая,
Ты ся гон ня, нi бы ру жа, рас ц вi ла, -
Рас ц вi ла буй ны мi квет ка мi
З доб рым му жам ды i з дзет ка мi.

4.  На ву ка тан ца „Ля во ні ха”. Па каз філь ма http://www.yo u tu be.com/watch?v=OvyP h V tyX xI

5.  Раз ві тан не.



152

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
90-91. Гля дзім фільм «Вы ці нан ка-вы ра зан ка». Ро бім свае вы ці нан кі.
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

→ МЭ ТЫ ЎРО КА ←

ПАС ЛЯ ЗА НЯТ КАЎ ВУЧ НІ:
•	 ве да юць сло вы і сло ваз лу чэн ні звя за ныя з тэ май уро ка,
•	 ве да юць, як паў стае вы ці нан ка.

ДЫ ДАК ТЫЧ НЫЯ СРОД КІ:
фільм «Вы ці нан ка-вы ра зан ка» http://www.yo u tu be.com/watch?v=mbqE4Cu EU24, 
кніж ка Ні ны Со ка ла вай-Ку бай «Па пя ро выя ўзо ры», ар ку шы па пе ры, наж ні цы, кар-
дон, клей.

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

1.  Пры ві тан не пес няй „Ці ўсе ёсць”.

2.  На стаў нік зна ё міць вуч няў з тэ май уро ка.

3.  Па каз філь ма „Вы ці нан ка-вы ра зан ка”.

4.  Раз мо ва пра ўра жан ні дзя цей ад па ба ча на га.

5.  Пра па но ва на стаў ні ка вы ка наць свае вы ці нан кі.

6.  Па каз вы ка нан ня вы ці нан кі.

7.  Прэ зен та цыя вы ці на нак прык ле е ных на кар дон

8.  Раз ві тан не.
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НА ШЫЯ МА МЫ

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
92-93. Гу тар ка на тэ му: «Пра ца ма ёй ма мы». На ву ка вер ша «З ма май доб ра 

мне». Ро бім кніж ку ма ме.
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

→ МЭ ТЫ ЎРО КА ←

ПАС ЛЯ ЗА НЯТ КАЎ ВУЧ НІ:
•	 ве да юць верш «З ма май доб ра мне»,
•	 уме юць ска заць па ру ска заў пра пра цу сва ёй ма мы.

ДЫ ДАК ТЫЧ НЫЯ СРОД КІ:
верш Ула дзі мі ра Паў ла ва «З ма май доб ра мне», ар ку шы па пе ры, ка ля ро выя алоў-
кі, фла ма стэ ры, «кніж кі» ма мам.

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

1.  Пры ві тан не пес няй „Ці ўсе ёсць”.

2.  На стаў нік зна ё міць вуч няў з тэ май уро ка.

3.  Вуч ні ра сказ ва юць, якую пра цу вы кон ва юць іх нія ма мы, чым яны зай ма юц ца.

На стаў нік па ві нен звяр нуць ува гу дзя цей на пра фе сій ную і „хат нюю” пра цу ма ці.

4.  На ву ка вер ша „З ма май доб ра мне”.

Ру ку дай, ма ма, мне,
Каб во ла там па чуц ца,
Дзе жаў ра нак пяе,
Каб там нам апы нуц ца.

Ста ра юц ца наст рэч
Нам кра скі рас сту піц ца.
Паг на ла сон ца прэч
Ма лан кі з на валь ні цай.

З та бою пры хадзь бе
Ні скру хі мне, ні змо ры.
Я ве ру: пры та бе
І ўдзень па ба чу зо ры.

Прый ду з усіх да рог
І пак ла ню ся хра му.
Ня хай ба ро ніць Бог
Маю і ва шу ма му.
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5.  Ра сказ на стаў ні ка пра пад рых тоў ку свя точ ных па да рун каў на Дзень ма ці — кні жа чак „Мая 
ма ма”.

На стаў нік рых туе кож на му вуч ню „кні жач ку” са сшы тых кар так А4. На кож най ста рон цы над-
ру ка ва ныя за га лоў кі: вок лад ка — Мая ма ма, за тым — Пра ца ма ёй ма мы, Мая ма ма лю біць, Ма ёй 
ма ме жа даю, Квет ка ма ме. Мож на пры ду маць ін шыя ста рон кі.
6.  Вы ка нан не ры сун ку на ста рон цы „Пра ца ма ёй ма мы”.

7.  Раз ві тан не.
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‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
94. Пар т рэт ма ёй ма мы.
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

→ МЭ ТЫ ЎРО КА ←

ПАС ЛЯ ЗА НЯТ КАЎ ВУЧ НІ:
•	 ве да юць зна чэн не сло ва «пар т рэт»,
•	 ве да юць наз вы ча стак це ла на пар т рэ це.

ДЫ ДАК ТЫЧ НЫЯ СРОД КІ:
верш «З ма май доб ра мне», ка ля ро выя алоў кі, фла ма стэ ры, «кні жач кі» ма мам, 
прык ла ды пар т рэ таў.

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

1.  Пры ві тан не пес няй „Ці ўсе ёсць”.

2.  Дэк ла ма цыя вер ша „З ма май доб ра мне”.

3.  На стаў нік зна ё міць вуч няў з тэ май уро ка.

4.  На стаў нік па каз вае вуч ням прык ла ды пар т рэ таў.

5.  Раз мо ва на тэ му: „Што та кое пар т рэт?”.

6.  Вы ка нан не пар т рэ таў сва іх ма маў.

На стаў нік звяр тае ўва гу дзя цей на тое, каб па мя та лі пра ад па вед ныя ко ле ры ва чэй і пры чо скі.

7.  Па каз і ацэн ка пар т рэ таў.

8.  Раз ві тан не.
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‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
 95-96. Што лю біць мая ма ма? На ву ка пес ні «Квет ка ма ме».
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

→ МЭ ТЫ ЎРО КА ←

ПАС ЛЯ ЗА НЯТ КАЎ ВУЧ НІ:
•	 ве да юць ме ло дыю і сло вы пес ні «Квет ка ма ме»,
•	 уме юць ска заць і на ры са ваць, што лю біць ма ма.

ДЫ ДАК ТЫЧ НЫЯ СРОД КІ:
пес ня «Квет ка ма ме», ка ля ро выя алоў кі, фла ма стэ ры, «кні жач кі» ма мам, зя лё ныя, 
чыр во ныя, сі нія, жоў тыя і аран жа выя ко лы, клей.

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

1.  Пры ві тан не пес няй „Ці ўсе ёсць”.

2.  Дэк ла ма цыя вер ша „З ма май доб ра мне”.

3.  На стаў нік зна ё міць вуч няў з тэ май уро ка.

4.  На ву ка пес ні „Квет ка ма ме”.

Квет ку пры го жу я сён ня на ма люю,
А по тым ка ха най ма ту лі па да рую.

Ма ма х 7
Слу хай мя не.
Ма ма х 7
Ка хаю Ця бе!

Пэн дз лік у ру кі, бу кет ужо га то вы,
Як гэ ты пар вец ца зраб лю ма лю нак но вы.

Ма ма х 7...

5.  Вы каз ван ні дзя цей пра тое, што лю біць ма ма.

Трэ ба звяр нуць ува гу дзя цей на тое, як ма ма лю біць пра во дзіць час, што лю біць ра біць, яе 
за ці каў лен ні, што лю біць ес ці, які яе лю бі мы ко лер, квет ка і г.п.

6.  Вы ка нан не ры сун каў на ста рон цы „Мая ма ма лю біць”.

7.  Вы ка нан не пес ні „Квет ка ма ме”.

8.  Вы ка нан не пра цы на ста рон цы „Квет ка ма ме”.

На стаў нік пра па нуе вуч ням зра біць квет ку з ко лаў. Па каз вае маг чы мыя спо са бы скла дан ня 
па пя ро вых ко лаў на пя лёст кі, сцяб лін ку і ліст кі квет кі.

9.  Па каз прац.

10.  Раз ві тан не.
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‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
97. На ву ка вер ша «Та та». Гуль ня «Вазь мі і пе ра дай».
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

→ МЭ ТЫ ЎРО КА ←

ПАС ЛЯ ЗА НЯТ КАЎ ВУЧ НІ:
•	 ве да юць верш «Та та»,
•	 ра зу ме юць зна чэн не слоў: па мяр коў ны, руп лі вы, муж ны, уме лы.

ДЫ ДАК ТЫЧ НЫЯ СРОД КІ:
верш «Та та», гуль ня «Вазь мі і пе ра дай».

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

1.  Пры ві тан не пес няй „Ці ўсе ёсць”.

2.  На стаў нік про сіць вуч няў ра ска заць пра сва іх та таў.

3.  На ву ка вер ша Ле а ні да Пран ча а ка „Та та”.

Шчод ры, доб ры,
Спра вяд лі вы,
Па мяр коў ны і руп лі вы,
Пра ца ві ты,
Ду жы, сме лы,
Стро гі,
Муж ны і уме лы, —

Мой лю бі мы
Род ны та та.
Кож ны дзень з та бой,
Як свя та.
Я — сы нок твой
Са мы мен шы.
Ты — мой та та
Са мы леп шы.

4.  Гуль ня „Вазь мі і пе ра дай”.

Дзе ці ся да юць у ко ла і пе ра да юць ад но ад на му ўяў ныя прад ме ты, на зы ва ю чы іх. На пры-
клад, адзін ву чань звяр та ец ца да ін ша га: „Кан д рат, пе ра дай, ка лі ла ска, Во лі цяж кі зап леч нік”. 
Кан д рат ледзь па ды мае яго з пад ло гі, дэ ман ст ру ю чы, які ён цяж кі і пе ра дае яго Во лі. Во ля звяр-
та ец ца да на ступ на га дзі ця ці і про сіць яго пе ра даць ка му-не будзь ней кі ін шы прад мет. Гу лец 
з да па мо гай мі мі кі і жэ стаў пе ра дае гэ ты прад мет да лей.

5.  Дэк ла ма цыя вер ша „Та та”.

6.  Раз ві тан не.
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ЧА КА ЕМ ЛЕ ТА

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
98-99. Гля дзім бе ла ру скія муль ці кі. Дзень дзі ця ці.
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

→ МЭ ТЫ ЎРО КА ←

ПАС ЛЯ ЗА НЯТ КАЎ ВУЧ НІ:
•	 ве да юць зна чэн не сло ва «муль цік»,
•	 уме юць ска заць па ру ска заў пра ге ро яў філь маў.

ДЫ ДАК ТЫЧ НЫЯ СРОД КІ:
муль т філь мы: http://www.yo u tu be.com/watch?v=yv Q doh bYFnw
http://www.yo u tu be.com/watch?v=a_Qwx66hbro
http://www.yo u tu be.com/watch?v=DNcVSBO dzIw (Па лін ка)
http://www.yo u tu be.com/watch?v=pbRqV9jY E WA (Дзед)
http://www.yo u tu be.com/watch?v=mQjkqgQua5g (Пі ліп ка).

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

1.  Пры ві тан не пес няй „Ці ўсе ёсць”.

2.  На стаў нік зна ё міць вуч няў з тэ май уро ка і він шуе дзя цей са свя там.

3.  На стаў нік ін фар муе дзя цей, што па да рун кам з на го ды іх ня га свя та бу дуць бе ла ру скія муль-
ці кі. Тлу ма чыць зна чэн не сло ва „муль цік”.

4.  Па каз філь маў.

5.  Вы каз ван ні дзя цей пра ге ро яў філь маў — Нес цер ку, Па лі ну, Пі ліп ку, Дзе да.

6.  Вуч ні пра па ну юць, у якія лю бі мыя гуль ні хо чуць па гу ляць.

7.  Лю бі мыя пес ні, тан цы і гуль ні вуч няў.

8.  Раз ві тан не.
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‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
100. На ву ка пес ні «Пра доб рую мыш ку і і муд рую кош ку». Гуль ня «Ма ша».
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

→ МЭ ТЫ ЎРО КА ←

ПАС ЛЯ ЗА НЯТ КАЎ ВУЧ НІ:
•	 ве да юць ме ло дыю і сло вы пес ні «Пра доб рую мыш ку і і муд рую кош ку».

ДЫ ДАК ТЫЧ НЫЯ СРОД КІ:
пес ня «Пра доб рую мыш ку і і муд рую кош ку», гуль ня «Ма ша».

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

1.  Пры ві тан не пес няй „Ці ўсе ёсць”.

2.  На стаў нік зна ё міць вуч няў з тэ май уро ка.

3.  На ву ка пес ні „Пра доб рую мыш ку і і муд рую кош ку”.

Бег ла мыш ка па да рож цы,
Па да ру нак нес ла кош цы -
Не смя та ну, не алад кі,
А пша ніч ныя зяр нят кі.

Кош ка ес ці іх не ўме ла,
Мыш ку з’ес ці за ха це ла
А пас ля па раз ва жа ла -
З мыш кай той па сяб ра ва ла.

Пра учы нак муд рай кош кі
Хай па ду ма юць хоць трош кі
І да рос лыя, і дзе ці
Пе рад тым, як неш та з’ес ці.

4.  Гуль ня „Ма ша”.

Дзе ці вы бі ра юць „Ма шу”, за вяз ва юць ёй во чы, ста вяць у ся рэ дзі ну ко ла і пры га вор ва юць:
Ма ша, Ма ша, ты па це ша на ша,
Руч кі зла жы, на імя па ка жы.
„Ма ша” ха пае ка го-не будзь з ко ла і па він на ад га даць, хто гэ та. Той, чыё імя ад га дае, ста но-

віц ца „Ма шай”. Гуль ня паў та ра ец ца.

5.  Вы ка нан не пес ні „Пра доб рую мыш ку і муд рую кош ку”.

6.  Раз ві тан не.



163

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
101-102. Ко ле ры вя сёл кі. На ву ка вер ша «Вя сёл ка».
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

→ МЭ ТЫ ЎРО КА ←

ПАС ЛЯ ЗА НЯТ КАЎ ВУЧ НІ:
•	 ве да юць ко ле ры вя сёл кі,
•	 ве да юць, як уз ні кае вя сёл ка,
•	 ве да юць ас ноў ныя ко ле ры і ўме юць з іх ра біць ін шыя,
•	 ве да юць верш «Вя сёл ка».

ДЫ ДАК ТЫЧ НЫЯ СРОД КІ:
пес ня «Кро піць дож джык», праз ры стая фоль га жоў та га, чыр во на га і сі ня га ко ле-
раў, http://dziet ki.org/ar tic le/ga mes/flash/via siol ka.swf
http://bel sat.eu/be/na sze_prog ra my/epi so de/m,3749,shto-ta ko ie-sviat lo.html, кніж-
ка Вік та ра Шве да «Вя сёл ка», верш Жа ны Ле ві тан «Вя сёл ка».

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

1.  Пры ві тан не пес няй „Ці ўсе ёсць”.

2.  На стаў нік зна ё міць вуч няў з тэ май уро ка.

3.  На ву ка „вес на во га” ва ры ян ту пес ні „Кро піць дож джык”.

Кро піць дож джык, кро піць дож джык,
Ве цер, ве ця рок.

Гром, ма лан ка, гром, гром, ма лан ка, гром
І вя сёл ка зноў на цэ лы свет.

4.  Раз мо ва пра ко ле ры ў вя сёл кі.

5.  Па каз філь ма http://dziet ki.org/ar tic le/ga mes/flash/via siol ka.swf

6.  Гуль ня ў ко ле ры.

На стаў нік раз дае вуч ням праз ры стую фоль гу жоў та га, чыр во на га і сі ня га ко ле раў. Про сіць 
наз ваць ко ле ры і пра па нуе ства рыць і наз ваць ін шыя ко ле ры (жоў ты + сі ні=зя лё ны, жоў ты + 
чыр во ны=аран жа вы і г.д.).

7.  Раз мо вы на тэ му: „Як уз ні кае вя сёл ка?”.

Па каз філь ма з се рыі „Пры го ды і па хо ды” http://bel sat.eu/be/na sze_prog ra my/epi so de/
m,3749,shto-ta ko ie-sviat lo.html

8.  На ву ка вер ша „Вя сёл ка”.

На ліс це па пе ры я сон ца на ма люю.
По тым кроп лю дож джы ка, а за ёй — дру гую.
Хай бліш чаць на со ней ку, зі ха цяць і гра юць!
А ця пер ча роў ныя фар бы вы бі раю.
Пер шаю чыр во ную на ма люю дуж ку,
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Пра вя ду аран жа вым со неч ную стуж ку.
Жоў тую, зя лё ную, ко ле ру ня бё саў.
За бла кіт най сі няя заб ліш чыць дзі вос на.
Сё мым фі я ле та вы ко лер мне пат рэ бен -
і вя сёл ка ра дас на ўспых ну ла ў не бе!

9.  Прэ зен та цыя кніж кі Вік та ра Шве да „Вя сёл ка”.

10.  Вуч ні дэк ла му юць верш „Вя сёл ка” і на зы ва юць свае лю бі мыя ко ле ры.

11.  Раз ві тан не.
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‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
103. Вы каз ван ні вуч няў на тэ му тэк сту «Вя сёл ка выя сяб ры». Гуль ня «Фар бы».
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

→ МЭ ТЫ ЎРО КА ←

ПАС ЛЯ ЗА НЯТ КАЎ ВУЧ НІ:
•	 ве да юць сло вы звя за ныя з тэ май уро ка,
•	 уме юць аца ніць па во дзі ны ге роя апа вя дан ня,
•	 ве да юць наз вы мно гіх ко ле раў.

ДЫ ДАК ТЫЧ НЫЯ СРОД КІ:
тэкст «Вя сёл ка выя сяб ры», гуль ня «Фар бы».

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

1.  Пры ві тан не пес няй „Ці ўсе ёсць”.

2.  Дэк ла ма цыя верш „Вя сёл ка”.

3.  На стаў нік зна ё міць вуч няў з тэ май уро ка.

4.  На стаў нік чы тае вуч ням чац вёр ты раз дзел „Вя сёл ка выя сяб ры” з кніж кі Ула дзі мі ра Ліп ска га 
„Пры го ды Ну лі ка”.

Ці доў га, ці ко рат ка ся дзеў Ну лік у за ду мен ні, ды рап там уба чыў на Мі кол ка вым ста ле ка ля-
ро вую пу шач ку. Ён яш чэ не ве даў, што гэ та бы лі фар бы. Але ж вель мі яны спа да ба лі ся.

Узяў Ну лік па лач ку-мя цё лач ку, а гэ та быў пэн дз лік, па ма чыў яго ў шклян ку з ва дой і да вай 
квэ цаць па сі нім бру ску. Ка лі мя цё лач ка ста ла та кой жа, як і фар ба, Ну лік спа ло хаў ся: што ска жа 
Мі кол ка?

І за ду маў Ну лік па чыс ціць пэн дз лік аб свае ва ла сы. Цёр, цёр мя цё лач кай, зір нуў у лю стэр ка 
— о цуд! ва ла сы — яго ста лі сі ні мі. Ну лі ку спа да ба ла ся но вая пры чо ска. І ён вы ра шыў раз ве ся-
ліць Мі кол ку. Па чаў фар ба ваць ся бе ў роз ныя ко ле ры.

Во чы зра біў бла кіт ны мі, нос — фі я ле та вым, рот — чыр во ным, га ла ву — аран жа вай, ру кі 
— жоў ты мі, а но гі — зя лё ны мі. І толь кі за кон чыў ма ля вац ца, як у па кой уля цеў Мі кол ка, гук нуў:

— Ну лік, злазь з ша фы!
— Я тут, на ста ле, — аз ваў ся ся бар.
Мі кол ка не паз наў Ну лі ка. Ён зі ха цеў усі мі ко ле ра мі Мі кол ка вых фар баў.
— Ну лік, ці ве да еш, на што ты ця пер па доб ны?
— Не ве даю.
— Ты — ня бес ная вя сёл ка. На та бе сем ко ле раў.
Ну лі ку спа да ба ла ся, што Мі кол ка ўхва ліў яго ўбор, і ён пра па на ваў:
— Слу хай, а да вай і ця бе зро бім вя сёл кай. Па ля цім на не ба, ся дзем на воб ла ка. Хай усе ўба-

чаць, якія мы пры га жу ны, вя сёл ка выя сяб ры.
Мі кол ка па га дзіў ся, на ват аб ра да ваў ся:
— Хай Лен ка па зай з д рос ціць. Мо драж ніц ца пе ра ста не...
Ну лік, як са праўд ны ма стак, па чаў раз ма лёў ваць Мі кол ку. Чыр во ным ко ле рам пад фар ба ваў 

яго блед ныя шчо кі, нос — сі нім, лоб — фі я ле та вым, ву шы — аран жа вым, пад ва чы ма — бла кіт-
ным. Ру кі, як і са бе, зра біў жоў ты мі, а но гі — зя лё ны мі.

Мі кол ка і Ну лік смя я лі ся адзін з ад на го. Узя лі ся за ру кі, пус ці лі ся ў ско кі. Па ча лі трэ ні ра вац-
ца, каб ля цець на воб ла ка. Уз ля та лі на ка на пу, а з яе па ра шу та ва лі на пад ло гу.

Іх ве ся лосць зноў пры пы ні ла ба бу ля-нянь ка. Яна прач ну ла ся ад дзі ка га шу му і ўбег ла ў дзі-
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ця чы па кой. Уба чы ла раз ма ля ва на га Мі кол ку і ледзь не абам ле ла:
— Бо жач ка мой, што ты, уну чак, зра біў з са бой?
— Гэ та мы... Гэ та я... Гу ляў у вя сёл ку...
Ну лік хі хік нуў з-пад ста ла.
Мі кол ка зас мя яў ся.
А ба бу ля ўзя ла ся за га ла ву.

5.  Раз мо ва пра змест апа вя дан ня. Ацэн ка Мі кол кі і Ну лі ка вуч ня мі.

6.  Гуль ня „Фар бы”.

Для гуль ні вы бі ра ем „гас па да ра” фар баў і „ад гад чы ка” Яся. Усе астат нія дзе ці — „фар бы”.
Ясь ады хо дзіць убок, а „гас па дар” і „фар бы” ці хень ка да маў ля юц ца: хто бу дзе якой фар бай. 

Наз вы фар бам дае „гас па дар” або кож ны сам вы бі рае са бе наз ву, але та кую, каб двух ад ноль ка-
вых ко ле раў не бы ло. „Гас па дар” па ві нен доб ра за пом ніць, хто якой „фар бай” бу дзе. Ка лі ко ле ры 
раз мер ка ва ны, „фар бы” і „гас па дар” ся да юць і ро бяць вы гляд, што за сы на юць. Тут пры хо дзіць 
Ясь, сту кае не каль кі ра зоў у дзве ры і ка жа:

— Тук, тук!
„Гас па дар” пра чы на ец ца, устае і пы та ец ца:
— Хто там?
— Гэ та Ясь!
— Па што прый шоў?
— Па фар бу!
— Па якую?
Ясь на зы вае які-не будзь ко лер, на пры клад:
— Па сі нюю!
Ка лі та ко га ко ле ру ся род „фар баў” ня ма, „гас па дар” ка жа:
— Та кой фар бы ў нас ня ма!
А ўсе „фар бы” пля ска юць у да ло ні і пры га вор ва юць:
— Пай дзі за сі вень кі ля сок,
Зной дзеш сі ні ча ба ток.
Па на сі, па на сі,
І нам пры ня сі!
Ясь ады хо дзіць убок, по тым вяр та ец ца і вя дзе з „гас па да ром” ра ней шую гу тар ку.
Ка лі „фар ба”, якую про сіць Ясь, ёсць, ён ад во дзіць яе ў „ха ту”, а по тым зноў вяр та ец ца да „гас-

па да ра” за но вай. Ка лі Ясь па ад во дзіць усе „фар бы”, гуль ня кан ча ец ца.

7.  Раз ві тан не.
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‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
104-105. Аз на ям лен не з наз ва мі мар скіх жы вё лаў на ас но ве кніж кі Сер жа   
                    Мін ске ві ча «Пры го ды Ка ко са Ма ра ко са».
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

→ МЭ ТЫ ЎРО КА ←

ПАС ЛЯ ЗА НЯТ КАЎ ВУЧ НІ:
•	 ве да юць наз вы мар скіх жы вё лаў,
•	 наз вы мар скіх жы вё лаў дзе ляць на скла ды і на гу кі.

ДЫ ДАК ТЫЧ НЫЯ СРОД КІ:
кніж ка «Пры го ды Ка ко са Ма ра ко са», ка ля ро выя алоў кі, абут ко вая скрын ка, ка-
ля ро вая па пе ра, кар дон, фар бы, пэн дз лі кі, пла сты лін, клей, наж ні цы, ку ку руз ная 
кру па, пя сок, ніт кі, за пал кі.

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

1.  Пры ві тан не пес няй „Ці ўсе ёсць”.

2.  На стаў нік зна ё міць вуч няў з тэ май уро ка.

3.  На стаў нік чы тае вуч ням „Пры го ды Ка ко са Ма ра ко са”.

З паль мы доў гая лі я на
Ўпа ла ў хва лі акі я на.
А за ёй упаў Ка кос,
Акі ян Ка кос той знёс...
  Буль-буль-боўць — Ка кос кру ціў ся,
  Мыў ся, мыў ся — уз мац ніў ся,
  І ба дзё ры, і пры го жы,
  Хто ж та ко га пе ра мо жа?
   Быў звы чай ным ён Ка ко сам,
   Стаў Ка ко сам Ма ра ко сам!
Праз ві ху ры,
Штыль і бу ры,
Праз бу ру ны
І тай фу ны,
Праз спя ко ту і вят ры скі
Ён пус ціў ся ў шлях няб ліз кі.

Ён пап лыў на суст рач лё су —
Най с мя лей шы быў з Ка ко саў!

Тут Зу ба стая Аку ла
Шлёп! — хва стом яго шпуль ну ла,
Плаў ні ка мі аку ну ла
І пас ля наб ра ла сі лы,
З усёй сі лы уку сі ла.

(...) Ка кос Ма ра кос шпар чэй
Плы ве сва ім шля хам да лей!
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Ры ба-Ры бі на-пі ла
Да Ка ко са пад п лы ла,
Пі ла ва ла, пі ла ва ла,
Але піл ка не стры ва ла —
  За ту пі ла ся!

Вы ныр ну ла Ры ба-меч.
Хто шу кае з ёй су стрэч?
Бі ла! Бі ла!
Не зра бі ла
Вост рым ме чам
У Ка ко се Ма ра ко се
На ват це чы!

Па дыш ла Аку ла-мо лат!
Бух і бах! — Не ра ска ло ла!

Ка кос Ма ра кос шпар чэй
Плы ве сва ім шля хам да лей!

Элек т рыч ны Скат
По бач з ім кру жыц ца,
Вы пус ціў раз рад,
Бліс нуў блі ска ві цай!
А Ка ко су не бя да,
Не пад па ліц ца ва да!

Вось яго да га няе Каль мар
І дзю бай пры но сіць удар,
Тук-тук, удар моц ны, пад вой ны!
А Ка кос пра маў ляе спа кой на:
Ты мне з та кой дзю бай, Каль ма рык,
Ні бы для Ча ра па хі — Ка ма рык!

Зра бі ла ся злос на Каль ма ру,
Ён выдзь мух нуў чор ную хма ру!

Ка кос Ма ра кос шпар чэй
Плы ве сва ім шля хам да лей!

Ля ту чая ры ба Хей ла па гон
Ля ціць — хэй-ла! Хэй-ла! — яму наў з да гон.

Ля це ла,гля дзе ла і ка жа па важ на:
„З та кім па сяб рую — ён доб ры, ад важ ны!”

Кіт пад няў ся з глы бі ні
За Ка ко сам плыў тры дні,
Уз ды хаў і пых цеў,
Праг лу нуць Ка кос ха цеў.
А Ка кос і не ба яў ся,
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Бо ён доб ра на ву чаў ся -
Ве да юць ка ка са нят кі,
Што ў Кі та у глот цы крат кі!
Пыр с нуў Кіт над ім фан тан
І сы шоў у акі ян!
Ка кос Ма ра кос шпар чэй
Плы ве сва ім шля хам да лей!
А Дэль фі ны і Ка сат кі
Па дзя лі лі ся ў два стат кі,
Па ча лі з ім хва ста бол!
Тым і тым за бі лі гол!

Кір лі-чай кі, Аль бат ро сы,
Пад ля та лі да Ка ко са,
Ся дуць, ска жуць: «Ма лай чын ка!
Даў нам трош кі ад па чын ку!»

Апус ціў ся Пе лі кан —
Ам!
Арэх —
У дзю бу мех!
Ды па чуў пту шы ны смех:
Не ўзля ціць з ім Пе лі кан,
Кі нуў зноў ку ў акі ян.

На ват хіт ры Вась мі ног,
Рас ча піць Ка кос не змог!
І па доб на на Каль ма ра,
Вы пус ціў у мо ра хма ру.

Ка кос Ма ра кос шпар чэй
Плы ве сва ім шля хам да лей!

На ры фе пад вод ным, на ка ра ле,
Мар скія жы вёл кі ў гуль ні гу ля лі:
  Зор кі
З ка мен най спу ска лі ся гор кі,
  Кра бі кі
Ра бі лі з ра ку шак ка раб лі кі.
  Во жы кі
На дне кі да лі но жы кі,
А Ме дуз кі і Ма лю скі,
І Кань кі, і Акунь кі,
І Крэ вет кі, і іх дзет кі -
  Ба ві лі ся
  Ў хо ван кі.
(...) Уз нік ла тут жа Кам ба ла:
„А я заў ж ды вунь там бы ла,
Ка мень чык дон ны і пяс чын ку
На ма ля ва ла я на спін ку”.

Жы вёл кі Ка ко су ка за лі:
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„Жы ві, Ма ра кос, на ка ра ле!”
Ён з імі па быў ням но га,
Па ве даў: „Па ра ўжо ў да ро гу,
Бы ло ў вас яр чэй, ве ся лей,
Але трэ ба іс ці да лей!”

І Ка кос па хва лях — скок,
По тым вып лыў на пя сок...

Там на вост ра ве Ка кос
Но вай паль маю пра рос.

4.  Вы каз ван ні вуч няў пра змест тэк сту.

5.  Па каз здым каў мар скіх звя роў.

6.  Вуч ні ў гру пах рых ту юць пра цы „Акі ян”.

Сцен кі абут ко вай скрын кі дзе ці фар бу юць у сі ні ко лер. Ад ну сцен ку (гэ та бу дзе дно) ма жуць 
кле ем і па сы па юць жоў тай круп кай або пя ском. Пра па нуй це вуч ням вы ка наць з кар до ну і пла-
сты лі ну мар скіх жы ха роў, ка лі яны га то выя, трэ ба іх прык ле іць або за ма ца ваць на ніт цы.

7.  Па каз і ацэн ка прац.

8.  Раз ві тан не.
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‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
106 -107. На шыя пла ны на ка ні ку лы. Раз ві таль ная су стрэ ча.
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

→ МЭ ТЫ ЎРО КА ←

ПАС ЛЯ ЗА НЯТ КАЎ ВУЧ НІ:
•	 ве да юць сло вы і сло ваз лу чэн ні звя за ныя з тэ май уро ка,
•	 ве да юць, як бяс печ на пра во дзіць ка ні ку лы.

ДЫ ДАК ТЫЧ НЫЯ СРОД КІ:
верш Мар’ я на Дук сы «Раз ві та ем ся, зва нок!», па пе ра, пэн дз лі, фар бы.

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

1.  Пры ві тан не пес няй „Ці ўсе ёсць”.

2.  На стаў нік зна ё міць вуч няў з вер шам Мар’ я на Дук сы „Раз ві та ем ся, зва нок!”.

Сён ня ў нас апош ні ўрок -
ты зві ні даў жэй, зва нок,
доў га, ра дас на зві ні
жаў ран кам увы шы ні.
Зыч на, ве се ла, заў зя та
аб вяс ці пра на ша свя та.
Коль кі раз ты
гуч на-гуч на
на уро кі клі каў вуч няў -
да ля таў і да ста лоў кі,
і да шум най спор т п ля цоў кі...
Сён ня ў нас апош ні ўрок -
раз ві та ем ся, зва нок!
Па да ры ра стан не гэ та,
звон ка вы пус ціў шы ў ле та.
Сам жа, сці ша ны, у змо ры
спі спа кой на ў ка лі до ры.

3.  Вы каз ван ні вуч няў пра змест вер ша.

4.  На стаў нік зна ё міць вуч няў з тэ май уро ка.

5.  Раз мо ва на тэ му: Ку ды па е дзем на ка ні ку лы?

6.  На шыя пла ны на ка ні ку лы.

На стаў нік дзе ліць усіх дзя цей на гру пы (па 3 — 5 дзя цей). За да ча кож най гру пы — па ка заць 
жэ ста мі без слоў, чым яны бу дуць зай мац ца ў час ка ні ку лаў. Пас ля ка рот кай пад рых тоў кі чар го выя 
гру пы па каз ва юць свае за нят кі. Астат нія гру пы га да юць, што па каз ва юць іх нія сяб ры (пла ван не, пла-
ван не лод кай, чы тан не, ка тан не на ро ва ры, за га ран не на сон цы, збор ка гры боў, да па мо га ў ха це, да-
па мо га на гас па дар цы і г.т.д.). На стаў нік мо жа пра па на ваць кож най гру пе, што яны па він ны па ка заць.

7.  Раз мо ва пра бяс печ ны ад па чы нак.
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8.  Вуч ні ў 4 гру пах рых ту юць ма люн кі на тэ мы:

Ка ні ку лы над ва дою.
Ка ні ку лы ў ба бу лі.
Ка ні ку лы ў го рах.
Ка ні ку лы ў ха це.

9.  Па каз і ацэн ка прац.

10.  Па жа дан ні на стаў ні ка на ка ні ку лы.

11.  Раз ві тан не.
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ЗМЕСТ

  Я ЎжО ВУЧАНь   с. 7 - 23
1.  Азнаямленне з імёнамі дзяцей. Інтэграцыйныя гульні з выкарыстаннем 

словазлучэнняў: мяне (яго, яе) завуць..., ён (яна) называецца... Навука верша  
 „Ветлівыя словы”.

2-3.  Навука песні „Нам сем гадоў”. Падзел імёнаў дзяцей на склады і гукі.
4-5.   Азнаямленне з назвамі звязанымі з тэмай „Наш клас”: парта, крэсла, дошка, 

крэйда, паліца, сметніца. Гульня „Сляпы музыка”.
6-7.  Азнаямленне з назвамі школьных прадметаў: сшытак, кніжка, пенал, 

аловак, доўгапіс, каляровыя алоўкі, гумка, фарбы, пэндзлік, заплечнік. 
Падзел слоў на склады і гукі. Навука верша „Рэчы не ўзніклі самі”.

8.  Гутарка на тэму: „Мая дарога ў школу”. Азнаямленне са словамі:  дарога, 
вуліца, пераход, светлафор, дарожны знак, вёска, горад.

9-10.  Навука песні „Першакласнікі” і верша „Кулачок”.
 
  Я І МАЯ СЯМ’Я   с. 24 - 41

11. Гутарка на тэму : „Мая сям’я” на аснове здымкаў. Навука вершыкаў: 
„Пальчыкі”, „Дзе былі”.

12-13.  Азнаямленне вучняў з назвамі частак твару. Навука верша „Маміна 
дачушка”.

14.  Азнаямленне са словамі звязанымі з тэмай „Асабістая гігіена” (мыла, зубная 
шчотка, зубная паста, грэбень, хустачка, люстэрка, душ). 

15-16.  Выказванні вучняў на тэму: „Чаму трэба мыць рукі і чысціць зубы?”.  
Выкананне плакатаў.

17-18.  Азнаямленне са словамі звязанымі з тэмай „Мой дом”: хата, кватэра, пакой, 
кухня. Назвы хатняй абстаноўкі.

19-20.  Гутарка на тэму: „Нашыя ўлюбёныя цацкі”. Азнаямленне з назвамі цацак: 
кубікі, лялькі, плюшавыя цацкі, мячык і г.д. 

21.  Навука песні „Паяц”.
 
  УжО ВОСЕНь   с. 42 - 64

22-23.  Азнаямленне з назвамі садавіны. Гульня „Кампот”.
24-25.  Навука верша „На здароўе!” і песні „Грушка”. 
26-27.  Азнаямленне з назвамі агародніны. Гульня „Рэдзька”. Навука верша „Градкі”.
28.  Адказ на пытанне: „Што неабходнае раслінам для росту?”. Навука вершыка 

„Бурак”.
29-30.  На ву ка пес ні на сло вы Ан д рэя Ха да но ві ча з му зы кай Ан ны Ба бік „Каш та-

ны”.
31-32.  Інсцэніроўка казкі пра рэпку. Гульня „Агароднік”.
33-34. Гутарка на тэму: „Што прыносіць восень?”. Навука верша „Восень”. Гульня 

„Кропіць дожджык”.
35-36.  Робім запрашэнні на сустрэчу „Развітанне з восенню”. Прыпамінаем 

вядомыя вершы, песні і гульні.
37-38.  Сустрэча „Развітанне з восенню”. Адкрытыя заняткі беларускай мовы.

  ЗІМОВЫЯ ГУЛьНІ  с. 65 -71
39-40.  Чаму дзеці любяць зіму? Нашыя зімовыя гульні.
41.  Навука песні „Вясёлая зіма”.
42-43.  Што малюе мастак-мароз? Навука верша „Снег”.
44-45.  Навука верша „Снегавік”. Робім снегавіка.
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  ЭЙ, КАЛЯДАЧКІ...  с. 72 - 81
46-47.  Паказ фільма „Маленькая калядная казка”.
48.  Навука песні на словы Віктара Шведа „На санках Міколка”.
49-50.  Робім цацкі на ёлку. Навука калядкі „Свецяць, свецяць зорачкі”.
51.  Навука калядкі „Саўка ды Грышка”. Гульня „Вецер дзьме на...”.

 
  НАШЫЯ БАБУЛІ   с. 82 - 94

52-53.  Візіт у старой бабулінай хаце.
54-55.   Чым займаліся нашыя бабулі ўзімку? Гульня „Мышка”.
56-57.  Навука песні „Бабчына памочніца” і верша „Бабулі”.
58.  Навука танца „Ойра”.
59-60.  Выказванні вучняў на тэму тэксту „Бабуліны гулі”. Нашыя малюнкі. 

  
  СВЕТ ЗВЯРОЎ   с. 95 - 114

61.  Навука песні „Звяртаецца рана” і верша „Пра ката”.
62-63.  Гульня „Чорны кот”. Партрэт ката.
64-65.  Гутарка на тэму: „Якіх звяроў разводзіць бабуля?”. Азнаямленне з назвамі 

свойскай жывёлы.
66-67.  Гутарка на тэму казкі „Дзедава рукавічына”. Азнаямленне з назвамі звяроў 

з казкі.
68.   Навука песні „Стара бабуленька козліка мела”. Гульня „Пакажы жывёлу”.
69-70. Азнаямленне з назвамі птушак, якія жывуць побач нас. Гульня „Верабейка”.
71-72.  Навука песні „Самотны папугай”.
 

  ГУКАЕМ ВЯСНУ   с. 115 - 117
73.  Навука песні „Я вясну гукаю”.
74-75.  Азнаямленне з назвамі веснавых кветак. Гульня „Дрома”

  НАШАЯ МАЛАЯ АЙЧЫНА  с. 118 - 122
76-77.  Экскурсія „Што цікавае ў маёй мясцовасці”.
78.  Робім паштоўку са сваёй  мясцовасці. 
79-80.  Нашыя сімвалы.  Навука песні „Сцяг”.

  НАШАЯ АБРАДНАСЦь  с. 123 -154
81-82.  Робім комікс да казкі „Як курачка пеўніка ратавала”.
83.  Як людзі рыхтуюцца да Вялікадня? Навука верша „Велікоднае яечка”
84-85.   Казка „Курачка-рабка”. 
86.  Навука народнай песні „Там по маёвуй росі...”.
87-88.  Адкуль бярэцца палатно? Паказ народнай вопраткі. Гульня „Лянок”.
89.    Навука песні і танца „Лявоніха”. 
90-91.  Глядзім фільм „Выцінанка-выразанка”. Робім свае выцінанкі.

  НАШЫЯ МАМЫ   с. 155 - 160
92-93.  Гутарка на тэму: „Праца маёй мамы”. Навука верша „З мамай добра мне”. 

Робім кніжку маме.
94.  Партрэт маёй мамы.
95-96.  Што любіць мая мама? Навука песні „Кветка маме”.
97.  Навука верша „Тата”. Гульня „Вазьмі і перадай”.

  ЧАКАЕМ ЛЕТА   с. 161 - 174
98-99.  Глядзім беларускія мульцікі. Дзень дзіцяці.
100.  Навука песні „Пра добрую мышку і і мудрую кошку”. Гульня „Маша”.
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101-102.  Колеры вясёлкі. Навука верша „Вясёлка”.
103.  Выказванні вучняў на тэму тэксту „Вясёлкавыя сябры”. Гульня „Фарбы”.
104-105.  Азнаямленне з назвамі марскіх жывёлаў на аснове кніжкі Сержа Мінскевіча 

„Прыгоды Какоса Маракоса”.
106-107. Нашыя планы на канікулы. Развітальная сустрэча.
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13. Беларусазнаўства. Зборнік №1, пад кірункам  А. Лозкі, Мінск 1992
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