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Wstęp 

 
Nauczanie języka mniejszości narodowej odgrywa bardzo ważną rolę w kształtowaniu 

poczucia tożsamości narodowej i językowej. Gwarantuje to Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. sprawie warunków i sposobu wykonywania przez 
przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymanie poczucia 
tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych 
i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym oraz Rozporządzenie 
Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły 
podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia 
ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły 
policealnej.  

Realizacja zadań związanych z nauczaniem języka mniejszości narodowej pozwoli: 
pogłębić poczucie własnej świadomości narodowej lub etnicznej, poznać kulturę i literaturę 
narodu białoruskiego, historię i tradycje, wskazać kontakty polsko-białoruskie. Zajęcia mają za 
zadanie również rozwijać umiejętności komunikacyjne oraz myślenie konkretne i abstrakcyjne. 
Uwrażliwi na wartości takie jak: tolerancja, szacunek wobec innych narodów, wyznań i 
poszanowanie innych kultur oraz zwróci uwagę na takie uniwersalne wartości jak: prawda, 
dobro, piękno. 

Ważnym w kształceniu na drugim etapie jest rozwijanie umiejętności posługiwania się 
różnymi gatunkami wypowiedzi ustnych i pisemnych, rozwijanie umiejętności operowania 
bogatym słownictwem w różnych życiowych sytuacjach oraz kształtowanie samodzielnego 
docierania do informacji i krytycznej oceny przy jej wykorzystaniu. 

Warunkiem organizowania zajęć prowadzonych w języku mniejszości narodowej lub 
etnicznej jest złożenie przez rodziców odpowiedniego wniosku do dyrektora szkoły1. 

Poznawanie języka mniejszości powinno odbywać się nie tylko w trakcie zajęć 
dydaktycznych, ale także podczas zabawy, pobytu na świeżym powietrzu, wycieczek, spacerów 
oraz czynności opiekuńczych i organizacyjnych. 

Nauczyciel pracujący z grupą uczniów przygotowuje uczniów do posługiwania się 
językiem mniejszości narodowej i etnicznej wykorzystując różne metody, formy pracy i 
techniki nauczania. W swojej pracy powinien wykorzystywać metody aktywizujące m.in. 

 
1 Szczegóły: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. § 2. 1-8. 
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dyskusję, debatę, dramę, projekt edukacyjny, które wspomagają rozwój samodzielnego 
docierania do informacji i prezentowania efektów kształcenia przez uczniów. 

Głównym zadaniem szkoły jest harmonijny i szczęśliwy rozwój ucznia żyjącego 
na pograniczu kultur. Priorytetem pracy jest wychowywanie uczniów w szacunku do obu kultur 
– ojczystej i polskiej oraz tworzeniu sytuacji sprzyjających rozwojowi zainteresowań uczniów 
i ich świadomego uczestnictwa w kulturze. 

Program przewidziany jest dla uczniów rozpoczynających naukę języka białoruskiego w 
klasach VI-VIII szkoły podstawowej. Niniejszy program prezentuje wiedzę i umiejętności, 
które uczeń powinien opanować po zakończeniu drugiego etapu edukacyjnego. 
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CELE KSZTAŁCENIA 

 
Z uwagi na specyfikę programu obejmującego nauczanie języka obcego mniejszości 

narodowej na jednym etapie edukacyjnym, przedstawiono w nim ogólne założenia kształcenia 
w szkole podstawowej, a także sformułowano odrębne cele kształcenia językowego, ogólne 
cele językowe oraz szczegółowe cele językowe w ramach poszczególnych sprawności. 
Program uwzględnia wszystkie umiejętności kluczowe określane w nowej podstawie 
programowej dla obu etapów edukacyjnych: 

- wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia przez wzmacnianie poczucia 
jego tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej lub narodowej, 
- uczenie zwyczajów, obyczajów oraz właściwych zachowań w środowisku rodzinnym, 
lokalnym i szkolnym, 
- uświadamianie uczniom, że wspólnoty takie jak rodzina, środowisko lokalne i ojczyzna, 
stanowią wielką wartość w życiu każdego człowieka i że każdy ma wobec tych wspólnot 
obowiązki,  
- kształtowanie szacunku do swego języka ojczystego. 

Cele kształcenia – wymagania ogólne 

I. Świadomość własnego dziedzictwa narodowego lub etnicznego. 

1. Znajomość podstawowych utworów literackich i innych tekstów kultury ważnych dla 
poczucia tożsamości narodowej lub etnicznej. 
2. Znajomość podstawowych faktów z historii narodowej lub etnicznej. 
3. Znajomość elementów kultury narodowej lub etnicznej (np. symbole, legendy, baśnie). 
4. Znajomość podstawowych faktów z życia społeczności lokalnej. 

II. Kształcenie językowe. 

1. Rozumienie wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu wspólnoty rodzinnej, 
narodowej i kulturowej. 
2. Kształtowanie odpowiedzialności za własne użytkowanie języka. 
3. Poznawanie podstawowych pojęć służących do opisywania języka jako narzędzia 
komunikacji. 
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4. Kształcenie umiejętności porozumiewania się (słuchania, mówienia, czytania i pisania) w 
sytuacjach prywatnych i publicznych, w tym z osobami z trudnościami w komunikowaniu się. 
5. Kształcenie umiejętności poprawnego mówienia i pisania zgodnego z zasadami poprawności 
językowej. 

III. Kształcenie literackie i kulturowe. 

1. Rozwijanie umiejętności interpretacji utworów literackich i innych tekstów kultury. 
2. Rozwijanie umiejętności analizy wybranych utworów literackich z wykorzystaniem 
właściwej terminologii. 
3. Rozwijanie zdolności rozumienia wartości o charakterze narodowym i uniwersalnym. 
4. Rozwijanie potrzeby uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych. 

IV. Tworzenie wypowiedzi. 

1. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w różnych formach. 
2. Kształcenie umiejętności wygłaszania, recytacji i interpretacji głosowej tekstów. 
3. Doskonalenie dykcji i operowania głosem. 
4. Poznawanie podstawowych zasad retoryki, w szczególności argumentowania. 
5. Rozwijanie umiejętności tworzenia wypowiedzi pisemnych. 
6. Wyrażanie własnych poglądów i opinii. 
7. Tworzenie wypowiedzi pisemnych z uwzględnieniem estetyki tekstu i zasad jego organizacji.  
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TREŚCI NAUCZANIA 

 
Treści nauczania są ułożone spiralnie. Oznacza to, że zakresy tematyczne powtarzają się 

w każdej kolejnej klasie przy jednoczesnym rozszerzaniu materiału leksykalnego i 
gramatycznego. W związku z rozszerzaniem się kręgu zainteresowań uczniów w kolejnych 
klasach stopniowo włączamy nowe tematy, np. ja i moi bliscy, moje miejsce zamieszkania, moja 
szkoła, mój dzień i moje zabawy, mój czas wolny i wakacje, moje samopoczucie, przyroda wokół 
mnie. W kolejnych klasach zmieniać też się będą formy i techniki pracy, tak aby odpowiadały 
one potrzebom rozwojowym uczniów. Nowe formy i techniki pozwalają na dodatkowe 
powtarzanie materiału w nowym kontekście. Częste powtarzanie w atrakcyjnej formie jest 
konieczne w nauczaniu uczniów ze względu na charakterystyczną dla nich pamięć mechaniczną 
i skłonność do szybkiego zapominania. 

Proponowany materiał nauczania obejmuje cały etap, i został podzielony na kolejne klasy, 
w których będzie realizowany. Wynika to z faktu, iż nauczyciele języka mniejszości narodowej 
– języka białoruskiego, mogą wybrać dowolny program nauczania dla klas IV-VIII oraz mają 
możliwość dostosowania tempa jego realizacji do potrzeb poszczególnych grup uczniów.  

Różnice w doborze treści w kolejnych klasach mogą też wynikać z rozkładu materiału w 
wybranym podręczniku.  

Treści nauczania – wymagania szczegółowe, klasy IV-VI 

I. Świadomość własnego dziedzictwa narodowego lub etnicznego. Uczeń: 

1. Zna i rozumie utwory literackie i inne teksty kultury ważne dla poczucia tożsamości 
narodowej lub etnicznej; 
2. Zna i rozumie podstawy kultury narodowej lub etnicznej (bohaterowie, wydarzenia, symbole, 
legendy); 
3. Zna podstawowe fakty z życia mniejszości narodowej lub etnicznej w Polsce; 
4. Rozpoznaje najważniejsze tematy i motywy charakterystyczne dla literatury narodowej, 
wyszukuje na ten temat informacje w Internecie. 

II. Kształcenie językowe. 

1. Gramatyka. Uczeń: 
1) odmienia części mowy (rzeczownik, czasownik, przymiotnik); 
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2) rozpoznaje spójnik; 
3) rozpoznaje w tekście zdania pojedyncze nierozwinięte i rozwinięte oraz zdania złożone. 
2. Zróżnicowanie języka. Uczeń: 
1) wskazuje główne cechy języka mówionego i języka pisanego; 
2) posługuje się oficjalną i nieoficjalną odmianą języka narodowego lub etnicznego; 
3) rozumie dosłowne i przenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzi; 
4) dostosowuje sposób wyrażania się do zamierzonego celu wypowiedzi; 
5) rozróżnia synonimy, antonimy; 
6) dostrzega różnice pod względem zakresu i treści w znaczeniu wyrazów. 
3. Komunikacja językowa i kultura języka. Uczeń: 
1) identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi; 
2) rozpoznaje znaczenie niewerbalnych środków komunikacji (np. gest, mimika, postawa 
ciała); 
3) zna i stosuje zasady akcentowania wyrazów; 
4) używa stylu stosownego do sytuacji komunikacyjnej; 
5) stosuje zasady etykiety językowej. 
4. Odbiór przekazu językowego. Uczeń: 
1) nazywa swoje reakcje czytelnicze (np. ocena bohaterów, emocje); 
2) określa temat i główną myśl tekstu; 
3) rozpoznaje w wypowiedzi prawdę lub fałsz; 
4) rozpoznaje gatunki publicystyczne prasowe, radiowe i telewizyjne w tym artykuł, wywiad, 
recenzję. 
5. Ortografia i interpunkcja. Uczeń: 
1) pisze poprawnie pod względem ortograficznym; 
2) poprawnie używa znaków interpunkcyjnych: kropki, przecinka, znaku zapytania, znaku 
wykrzyknika, cudzysłowu, dwukropka, średnika. 

III. Kształcenie literackie i kulturowe 

1. Analiza i interpretacja utworów literackich. Uczeń: 
1) określa problematykę utworu; 
2) rozpoznaje gatunki charakterystyczne dla kultury danej mniejszości narodowej lub etnicznej; 
3) rozpoznaje rodzaje i gatunki literackie; 
4) przypisuje utwór literacki do właściwego rodzaju literackiego; 
5) rozpoznaje w tekście literackim: epitet, porównanie, metaforę i określa ich funkcje; 
6) korzysta z informacji zawartych w encyklopediach i słownikach, również w sieci 
internetowej; 
7) rozpoznaje odmiany gatunkowe literatury popularnej. 
2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń: 
1) rozumie, czym jest adaptacja dzieła (np. filmowa, sceniczna, radiowa); 
2) wskazuje różnice między tekstem literackim a jego adaptacją; 
3) rozumie specyfikę różnych tekstów kultury (teatr, film, muzyka, sztuki plastyczne). 

IV. Tworzenie wypowiedzi 
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1. Mówienie. Uczeń: 
1) przedstawia propozycję interpretacji wybranego tekstu kultury; 
2) tworzy plan wypowiedzi własnej; 
3) streszcza linearnie wypowiedź narracyjną; 
4) operuje słownictwem z kręgów tematycznych: życie codzienne, szkoła, dom; 
5) poprawnie akcentuje wyrazy i stosuje poprawną intonację w zdaniu; 
6) świadomie wykorzystuje wykrzyknik jako część mowy, w tym w celu wyrażenia emocji; 
7) interpretuje na głos wybrane utwory literackie (w całości lub w części). 
2. Pisanie. Uczeń: 
1) dostrzega i uwzględnia relacje między częściami składowymi wypowiedzi (tytuł, wstęp, 
rozwinięcie, zakończenie); 
2) stosuje związki frazeologiczne ze zrozumieniem ich znaczeń; 
3) tworzy wypowiedzi stosując narrację pierwszo- i trzecioosobową; 
4) tworzy spójną pod względem logicznym i składniowym wypowiedź na zadany temat; 
5) tworzy wypowiedzi pisemne w następujących formach gatunkowych: opowiadanie, opis, 
charakterystyka postaci literackiej lub rzeczywistej; 
6) opisuje własne odczucia, które budzi utwór. 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe, klasy VII-VIII 

I. Świadomość własnego dziedzictwa narodowego lub etnicznego. Uczeń: 

1. Dostrzega różne wzorce postaw społecznych, narodowych, obywatelskich, obyczajowych, 
kulturowych, moralnych, religijnych i w ich kontekście kształtuje swoją tożsamość; 
2. Rozpoznaje tematy, motywy, toposy charakterystyczne dla literatury narodowej. 

II. Kształcenie językowe 

1. Gramatyka. Uczeń: 
1) poprawnie odmienia części mowy (liczebnik, zaimek); 
2) rozpoznaje przysłówek, przyimek i wskazuje różnice między nimi; 
3) rozpoznaje funkcje składniowe wyrazów użytych w zdaniu; 
4) rozpoznaje w tekście zdania złożone współrzędnie i podrzędnie, równoważniki zdań. 
2. Zróżnicowanie języka. Uczeń: 
1) rozumie znaczenie homonimów; 
2) zna typy skrótów i skrótowców; 
3) rozumie pojęcie stylu, rozpoznaje styl potoczny, urzędowy, artystyczny, naukowy, 
publicystyczny; 
4) rozpoznaje funkcję języka w tekście; 
5) dostrzega zróżnicowanie słownictwa – rozpoznaje słownictwo ogólnonarodowe i 
słownictwo o ograniczonym zasięgu (wyrazy gwarowe, terminy naukowe, archaizmy i 
neologizmy, eufemizmy i wulgaryzmy); 
6) rozpoznaje wyrazy rodzime i zapożyczone, rozumie ich funkcję w tekście. 
3. Komunikacja językowa i kultura języka. Uczeń: 
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1) sprawnie posługuje się oficjalną i nieoficjalną odmianą języka narodowego lub etnicznego; 
2) czyta teksty ze zrozumieniem, rozpoznaje intencję nadawcy; 
3) świadomie, odpowiedzialnie, selektywnie korzysta (jako odbiorca i nadawca) z 
elektronicznych środków przekazywania informacji; 
4) czerpie dodatkowe informacje z przypisu; 
5) identyfikuje wypowiedź jako tekst reklamowy, informacyjny; 
6) zna konsekwencje stosowania form charakterystycznych dla środków elektronicznych 
(takich jak SMS, e-mail, czat); 
7) stosuje zasady etyki i etykiety językowej, wie, w jaki sposób zwracać się do rozmówcy w 
zależności od sytuacji i relacji z rozmówcą (dorosły, obcy, bliski, rówieśnik, lekarz, profesor, 
nauczyciel); 
8) charakteryzuje nadawcę wypowiedzi. 
4. Odbiór przekazu językowego. Uczeń: 
1) nazywa swoje reakcje czytelnicze (np. wrażenia); 
2) formułuje wnioski wynikające z przesłanek zawartych w tekście; 
3) rozpoznaje wypowiedź argumentacyjną, wskazuje tezę, argumenty i wnioski; 
4) rozpoznaje wypowiedź o charakterze informacyjnym, ekspresywnym i impresywnym; 
5) rozpoznaje manipulację językową; 
6) odróżnia opinię od faktu; 
7) wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio; 
8) rozpoznaje gatunki publicystyczne prasowe, radiowe i telewizyjne, w tym reportaż, felieton. 
5. Ortografia i interpunkcja. Uczeń: 
1) pisze poprawnie pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym; 
2) wykorzystuje wiedzę o składni w stosowaniu reguł interpunkcyjnych. 

III. Kształcenie literackie i kulturowe 

1. Analiza i interpretacja utworów literackich. Uczeń: 
1) rozpoznaje gatunki literackie, potrafi wymienić ich cechy np. przypowieść, pamiętnik, 
dziennik, komedia, dramat jako gatunek, tragedia, ballada, nowela, hymn oraz inne gatunki 
charakterystyczne dla kultury danej mniejszości narodowej lub etnicznej; 
2) wskazuje elementy dramatu: akt, scena, tekst główny, tekst poboczny (didaskalia), monolog, 
dialog; 
3) rozpoznaje w tekście literackim: symbol, alegorię, neologizm, ironię, puentę określa ich 
funkcje; 
4) rozumie dosłowne i przenośne znaczenie wyrazów; 
5) korzysta z informacji zawartych w encyklopediach i słownikach; 
6) rozpoznaje odmiany gatunkowe literatury popularnej: powieści lub opowiadania obyczajowe 
i przygodowe, utwory fantasy. 
2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń: 
1) interpretuje dzieła sztuki (obraz, grafika, rzeźba, fotografia); 
2) określa wartości estetyczne poznawanych tekstów kultury; 
3) dostrzega specyfikę przekazów audiowizualnych (przedstawień teatralnych, 
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filmów, programów informacyjnych, programów rozrywkowych), potrafi nazwać ich 
tworzywo (ruchome obrazy, warstwa dźwiękowa). 

IV. Tworzenie wypowiedzi 

1. Mówienie. Uczeń: 
1) przedstawia propozycję odczytania konkretnego tekstu kultury i przekonująco ją uzasadnia; 
2) tworzy rozbudowany plan wypowiedzi własnej; 
3) hierarchizuje informacje w zależności od ich funkcji w przekazie; 
4) operuje słownictwem z kręgów tematycznych: społeczeństwo, kultura, rozwój psychiczny i 
moralny człowieka. 
2. Pisanie. Uczeń: 
1) stosuje poprawnie różne rodzaje wypowiedzeń we własnych tekstach, dostosowuje szyk 
wyrazów i wypowiedzeń składowych do wagi, jaką nadaje przekazywanym informacjom; 
2) stosuje zasady organizacji tekstu zgodne z wymogami gatunków, tworzy spójną pod 
względem logicznym i składniowym wypowiedź na zadany temat; 
3) uwzględnia w interpretacji potrzebne konteksty, np. biograficzny, historyczny; 
4) tworzy wypowiedzi pisemne w następujących formach gatunkowych: urozmaicone 
kompozycyjnie i fabularnie opowiadanie, opis sytuacji i przeżyć, zróżnicowany stylistycznie i 
funkcjonalnie opis przedmiotów lub dzieł sztuki, charakterystyka postaci literackiej, filmowej 
lub rzeczywistej, sprawozdanie z lektury, filmu, spektaklu i ze zdarzenia z życia, rozprawkę, 
podanie, CV, list motywacyjny, dedykację; dostosowuje odmianę i styl wypowiedzi do 
gatunku, w którym się wypowiada; 
5) rozumie rolę akapitów w tworzeniu wypowiedzi pisemnych. 
3. Retoryka i stylistyka. Uczeń: 
1) przeprowadza wnioskowanie jako element wywodu argumentacyjnego; 
2) wykorzystuje retoryczne środki językowe oraz rozumie ich oddziaływanie na odbiorcę; 
3) w wypowiedzi (pisemnej lub ustnej) określa tezę/hipotezę, formułuje argumenty; 
4) rozróżnia i wskazuje środki perswazji w tekstach reklamowych, określa ich funkcje. 
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KLASA IV 

Podręczniki: 

Jasińska-Socha T., „Siabrynka” (S.) 
„Zapomnianych tajemnic czar”, pod red. Natalii Gierasimiuk (Z.) 

Lp. Tematy: Sposób realizacji: Podstawa 
programowa: 

I. Jesienią – zamieć klonowa 

1. Lekcja organizacyjna Zapoznanie uczniów z PZO oraz zasadami BHP  
Zapoznanie uczniów z podręcznikiem do nauki 
języka białoruskiego 

I.3. 

2. Żegnajcie wakacje! Ustne wypowiedzi uczniów o spędzonych 
wakacjach 
Słownictwo potrzebne do stworzenia 
opowiadania na temat wakacji 

II.2.4. 
II.3.4. 
IV.1.2. 
IV.1.3. 
IV.1.4. 

3.- 
4. 

Powtarzamy 
wiadomości o literach, 
głoskach i sylabach 

Przypomnienie alfabetu (kolejność liter), podział 
słów na sylaby, litery 
Podział na samogłoski i spółgłoski 
Pisanie ze słuchu 
Układanie zdań lub słów z rozsypanki 

II.3.3. 
II.5.1. 
IV.1.5. 
IV.2.4. 

5. Prawidłowo 
zapisujemy datę. 
Nazwy jesiennych 
miesięcy 

Przypomnienie nazw jesiennych miesięcy 
Przypomnienie liczb od 1 do 30 
Przypomnienie nazw dni tygodnia 

II.3.3. 
II.5.1. 

6. Wiersze o jesieni Czytanie wierszy o tematyce jesiennej 
Wypisywanie oznak jesieni 
Opis jesieni 

II.3.1. 
II.5.1. 
III.1.1. 
III.1.3. 
IV.1.3. 
IV.2.5. 

7. Dlaczego jesień to 
bogata pora roku? 

Czytanie i analiza wiersza „Za płatami na 
hradzie” i opowiadania „Wosień” 
Wypisanie z tekstów nazw warzyw i owoców 
Pytania typu prawda – fałsz 

II.3.1. 
II.4.3. 
II.5.1. 
III.1.1. 
III.1.3. 

8. Idziemy drogą do 
szkoły 

Rozmowa na temat bezpiecznej drogi do szkoły 
Omówienie znaków drogowych 
Kolorowanka – znaki drogowe 

II.2.2. 
II.2.4. 
IV.1.4. 
IV.1.6. 
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Lp. Tematy: Sposób realizacji: 
Podstawa 
programowa: 

9. Przysłowia, 
powiedzenia oraz 
zagadki o jesieni 

Zapisywanie przysłów i powiedzeń 
Zagadki 

II.4.2. 
III.1.6. 
III.1.3. 
IV.2.3. 

10. Informuję, pytam i 
proszę – różne rodzaje 
zdań 

Układanie zdań pytających, oznajmujących i 
rozkazujących 

II.1.3. 
II.5.1. 

11. Kolory jesieni Wycieczka, przypomnienie nazw kolorów, 
przymiotnik 

II.1.1. 
II.3.3. 

12. Spółgłoski dźwięczne 
i bezdźwięczne 

Wykonanie tabeli z podziałem spółgłosek 
Ćwiczenia ortograficzne (np. S. str. 27-28) 

II.3.3. 
II.5.1. 

13. Zasady pisowni u 
niezgłoskotwórczego 

Powtórzenie zasad pisowni i rozszerzenie reguły 
Ćwiczenia ortograficzne 
Gra planszowa „U abo u karotkaje” 

II.3.3. 
II.5.1. 
IV.1.5. 

14. Przypomnienie 
wiadomości o 
miękkim znaku 

Powtórzenie zasad pisowni i rozszerzenie reguły 
Ćwiczenia ortograficzne (S. str. 94-96) 

II.3.3. 
II.5.1. 
IV.1.5. 

15. Apostrof – potrzebny 
znak w alfabecie 

Powtórzenie zasad pisowni i rozszerzenie reguły 
Ćwiczenia ortograficzne (S. str. 140-141) 

II.3.3. 
II.5.1. 
IV.1.5. 

16. Pisanie ze słuchu Dyktando sprawdzające znajomość zasad 
pisowni u niezgłoskotwórczego, miękkiego 
znaku, apostrofa oraz spółgłosek dźwięcznych i 
bezdźwięcznych 

II.5.1. 
II.5.2. 

17.- 
18. 

Nauka piosenki lub 
wiersza z okazji dnia 
nauczyciela 

Poznanie słów i omówienie treści piosenki (do 
wyboru) 

III.2.2. 
IV.1.5. 
IV.2.6. 

19. Czego życzymy 
naszym 
nauczycielom? 

Rozmowa na temat zawodu nauczyciela 
Wykonanie laurki lub plakatu 

II.2.4. 
IV.1.4. 
IV.1.5. 
II.3.5. 

20. Mój ulubiony 
przedmiot 

Wypowiedzi uczniów o ulubionych 
przedmiotach  
Wykonanie planu lekcji 

II.5.1. 
III.1.6. 

21. Jak trzeba się uczyć? Czytanie i analiza wiersza „Druhahodnik” (S. str. 
39) 
Wypowiedzi uczniów na temat przeczytanego 
utworu 
Wypisanie zasad efektywnego uczenia się 
Tłumaczenie zdań na język białoruski 

II.3.1. 
III.1.1. 
III.1.3. 
IV.1.3. 

22. Jaki powinien być 
prawdziwy przyjaciel? 

Czytanie i analiza wiersza „Siabroustwa” (S. str. 
58) 
Przypomnienie biografii Wiktora Szweda 
Krótki opis przyjaciela 

II.3.1. 
III.1.1. 
III.1.3. 
IV.1.3. 
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Lp. Tematy: Sposób realizacji: 
Podstawa 
programowa: 

IV.2.5. 
23.- 
24. 

Plan wydarzeń do 
baśni „Za szto ziaziula 
z dziatlikam 
paswaryłasia” 

Czytanie i analiza baśni „Za szto ziaziula z 
dziatlikam paswaryłasia” 
Określanie miejsca akcji i opis bohaterów, 
podział tekstu na części – zapisanie planu 
wydarzeń 

I.2. 
II.4.1. 
II.4.2. 
III.1.1. 
III.1.2. 
III.1.3. 
III.1.4. 
IV.1.3. 
IV.2.4. 
IV.2.5. 
IV.2.6. 

25. Czego uczy nas baśń 
„Pczała hultajka” 

Czytanie i analiza baśni „Pczała hultajka” (S. str. 
81) 
Opowiadanie treści baśni 
Ocena postępowania głównej bohaterki 

II.4.1. 
II.4.2. 
III.1.1. 
III.1.2. 
III.1.3. 
III.1.4. 
IV.1.3. 
IV.2.4. 
IV.2.6. 

26.- 
27. 

Akannie, jakannie – 
zasady pisowni 
samogłosek 

Wyjaśnienie zasad pisowni 
Ćwiczenia gramatyczne 
Quiz gramatyczny 

II.3.3. 
II.5.1. 
IV.1.5. 

28. Tematyczny słownik – 
listopad 

Przysłowia i powiedzenia związane z listopadem, 
zabawy dydaktyczne związane z tematem 
(krzyżówki, wykreślanki itd.) 

II.2.1. 
II.2.2. 
II.2.3. 
II.2.4. 
II.2.5. 
II.2.6. 

29. Utrwalenie piosenek 
poznanych w klasie III 

Test sprawdzający znajomość zasad akannia i 
jakannia 
Przypomnienie słów poznanych piosenek 

III.1.2. 
III.2.2. 
IV.1.5. 
IV.2.6. 

30. Moj rodny kut jak ty 
mnie miły... 

Czytanie, analiza i nauka na pamięć wiersza 
„Baćkauszczyna” (S. str. 97) 
Wyjaśnienie terminu baćkauszczyna 
Pytania typu prawda – fałsz 
Wyszukiwanie w tekście środków stylistycznych 

II.3.1. 
II.4.3. 
III.1.1. 
III.1.3. 
III.1.5. 

31.- 
32. 

Miejscowość, w której 
mieszkam 

Wyjaśnienie etymologii nazwy miejscowości 
Legendy związane z miejscowością 
Zabawy dydaktyczne związane z tematem np. 
gra planszowa „Ad Narwy da Buha”, krzyżówka 

I.2. 
II.2.1. 
II.2.2. 
III.1.2. 
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Lp. Tematy: Sposób realizacji: 
Podstawa 
programowa: 

33. „Zabytych tajamnicau 
czar” – legendy 

Czytanie i analiza legend, podań, opowieści (do 
wyboru) (Z.)  

I.2. 
II.2.2. 
II.4.1. 
IV.1.5. 
IV.2.4. 

34.- 
35. 

Praca z tygodnikiem 
Niwa  

Analiza tekstów zamieszczonych w Niwie 
Rozwiązywanie zagadek i krzyżówek 

I.1. 
I.3. 
II.2.2. 
II.3.3. 
II.4.1. 
II.4.2. 
II.4.4. 
IV.2.4. 

36. Umiemy liczyć do stu Nauka liczenia od stu 
Wykonanie tabeli z podziałem liczebników na 
jedności i dziesiątki 

II.5.1. 

Przyszła zimna zima 

37. Słownik tematyczny – 
zima 

Zapisanie słownictwa związanego z tematem 
Zapisanie słownictwa z związanego z tematem w 
porządku alfabetycznym 

II.2.1. 
II.2.2. 
II.2.3. 
II.2.4. 

38. Jakie uczucia budzi w 
nas zima? 

Czytanie i analiza fragmentu poematu „Nowaja 
Ziamla” – „Zima” (S. str. 118) 
Zapisanie planu wydarzeń 
Wykonanie ilustracji do tekstu 
Pytania typu prawda – fałsz 

II.1.3. 
II.2.3. 
II.2.5. 
II.2.6. 
II.4.1. 
II.4.2. 
II.4.3. 

39.  Jak wygląda mój 
pokój na podstawie 
opowiadania „Nowaja 
kwatera” 

Czytanie i analiza opowiadania „Nowaja 
kwatera” (S. str. 144-145) 
Wypisanie z tekstu nazw związanych z 
wyposażeniem pokoju 
Synonimy – ćwiczenia  

II.1.3. 
II.2.4. 
II.2.5. 
II.2.6. 
II.4.2. 
II.5.1. 
II.5.2. 

40.- 
41. 

Zwyczaje i obrzędy 
związane z Bożym 
Narodzeniem 

Czytanie tekstów (do wyboru) (S. str. 151-156) 
Wypowiedzi uczniów na temat świąt 
Wykonanie ozdób choinkowych 

I.2. 
I.3. 
II.1.2. 
II.2.2. 
II.2.4. 
II.4.1. 
II.4.2. 

42.  Nauka białoruskich 
kolęd 

Poznanie słów i omówienie treści kolędy I.1. 
III.1.2. 
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Lp. Tematy: Sposób realizacji: 
Podstawa 
programowa: 

III.2.2. 
IV.1.5. 
IV.2.6. 

43. Jak Białorusini 
świętują Nowy Rok? 

Rozmowa o zwyczajach i obrzędach związanych 
z Nowym Rokiem 
Zasoby z Internetu 

I.1. 
I.2. 
I.3. 
I.4. 
III.1.6. 

44. Co to są antonimy? Antonimy – ćwiczenia II.2.5. 
II.2.6. 
II.5.1. 
II.5.2. 

45.- 
46.  

Rzeczownik – liczba i 
rodzaj 

Przypomnienie wiadomości o rzeczowniku, 
nazewnictwo gramatyczne (liczba, rodzaj) 
Ćwiczenia gramatyczne 

II.1.1. 
II.3.3. 
II.5.1. 
II.5.2. 

47. Analiza wiersza 
„Zawirucha snieżnaja 
nie wiej...” 

Czytanie i analiza wiersza „Zawirucha snieżnaja 
nie wiej...” (S. str. 170-171) 
Wyjaśnienie i zapisanie do zeszytu zwrotów 
związanych z zimowymi zabawami 
Pytania typu prawda – fałsz 
Wykonanie ilustracji do wiersza 

II.3.1. 
II.4.3. 
III.1.1. 
III.1.3. 

48. Jak spędziliśmy ferie 
zimowe? 

Rozmowa na temat ferii zimowych 
Zapisanie słownictwa związanego z zabawami w 
czasie ferii 
Korzystanie z informacji zawartych w Internecie 

II.1.2. 
II.4.2. 
III.1.6. 
III.4.1. 
IV.2.3. 

49. Opisanie wyglądu 
głównego bohatera 
opowiadania „Dobry 
dzień śniehawiczok” 

Czytanie i analiza opowiadania „Dobry dzień 
śniehawiczok” (S. str. 172-174) 
Wypisanie głównych bohaterów oraz elementów 
realistycznych i fantastycznych 
Pytania typu prawda – fałsz 

II.3.1. 
II.4.1. 
II.4.2. 
II.4.3. 
III.1.1. 
III.1.4. 

50.- 
51. 

Poznajemy treść baśni 
„Siniczki i 
wawioraczka” 

Czytanie i analiza baśni „Siniczki i 
wawioraczka” (S. str. 181-183)  
Wspólne układanie planu baśni 
Wypisanie cech pozytywnych i negatywnych 
głównych bohaterów baśni 

II.4.1. 
II.4.2. 
III.1.1. 
III.1.2. 
III.1.3. 
III.1.4. 
IV.1.3. 
IV.2.4. 
IV.2.6. 
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Lp. Tematy: Sposób realizacji: 
Podstawa 
programowa: 

52. Jak ludzie pomagają 
zwierzętom przetrwać 
zimę? 

Zapoznanie uczniów z tekstem dotyczącym 
dokarmiania zwierząt (S. str. 197) 
Wypisanie z tekstu nazw zwierząt i ptaków 
Opis jemiołuszki i wykonanie ilustracji 

II.3.1. 
II.4.1. 
II.4.2. 
III.1.1. 
III.1.4. 
IV.1.2. 
IV.1.3. 
IV.2.5. 

53. Pisownia 
rozdzielającego znaku 

Wyjaśnienie zasad pisowni rozdzielającego 
znaku 
Ćwiczenia gramatyczne 

II.3.3. 
II.5.1. 
IV.1.5. 

54. Książka – najlepszy 
przyjaciel 

Czytanie i analiza tekstu „Kniha dauniej” (S. str. 
207-208) 
Wypowiedzi uczniów na temat ulubionej książki 
Zaprojektowanie strony tytułowej ulubionej 
książki 

II.4.2. 
II.5.1. 
II.5.2. 
IV.1.2. 
IV.2.3. 
IV.2.4. 

Słoneczkiem ciepłym obdarowała ziemię wiosna  

55. Wypisujemy oznaki 
wczesnej wiosny  

Czytanie i analiza tekstów (S. str. 221-222) 
Zapisanie do zeszytu oznak wiosny 
Przysłowia związane z wiosną 
Pytania typu prawda – fałsz 

II.2.1. 
II.2.2. 
II.2.3. 
II.2.4. 
II.2.5. 
II.2.6. 
II.4.3. 

56. Nauka piosenki o 
wiośnie 

Dyktando sprawdzające znajomość poznanych 
zasad ortograficznych (niezgłoskotwórczego, 
miękkiego znaku, apostrofa i rozdzielającego 
znaku) 
Poznanie słów i omówienie treści piosenki 

III.2.2. 
IV.1.5. 
IV.2.6. 

57.  Streszczenie bajki 
„Czyja markołka” 

Czytanie i analiza bajki „Czyja markołka” (S. str. 
227) 
Czytanie tekstu bajki z podziałem na role 
Wyjaśnienie i zapisanie w formie notatki morału 
bajki 

II.3.1. 
II.3.2. 
II.3.3. 
II.3.4. 
II.3.5. 
II.4.1. 
II.4.2. 
III.1.3. 
IV.1.6. 
IV.1.7. 

58. Przymiotnik – liczba i 
rodzaj 

Przypomnienie wiadomości o przymiotniku, 
nazewnictwo gramatyczne (liczba, rodzaj) 
Ćwiczenia gramatyczne 

II.1.1. 
II.3.3. 
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Lp. Tematy: Sposób realizacji: 
Podstawa 
programowa: 

59. Poznajemy zdania 
pojedyncze i złożone  

Omówienie zdań pojedynczych nierozwiniętych i 
rozwiniętych oraz zdań złożonych 

II.1.3. 
II.5.1. 

60.- 
61. 

Praca z tygodnikiem 
Niwa 

Analiza tekstów zamieszczonych w Niwie 
Rozwiązywanie zagadek i krzyżówek 

I.1. 
I.3. 
II.2.2. 
II.3.3. 
II.4.1. 
II.4.2. 
II.4.4. 
IV.2.4. 

62. Co to jest podmiot i 
orzeczenie? 

Poznanie głównych części zdania 
Ćwiczenia 

II.1.3. 
II.5.1. 

63.- 
64. 

Puszcza Białowieska – 
nasz skarb 

Wysłuchanie legend przygotowanych przez 
nauczyciela dotyczących Puszczy Białowieskiej 
(Z.) 
Praca w grupach – prezentacja multimedialna 
„Bieławieżskaja Puszcza” 
Pytania typu prawda – fałsz 

I.1. 
I.2. 
I.3. 
I.4. 
II.4.3. 
III.1.6. 
III.1.7. 

65. Jak chronić las? Układanie haseł nawołujących do ochrony 
przyrody 

II.5.2. 
III.1.6. 
IV.1.5. 
IV.1.6. 

66. Jak powinniśmy 
zachowywać się w 
lesie? 

Wycieczka do lasu, parku II.2.1. 
II.2.3. 
II.2.4. 

67. Jakie zmiany zachodzą 
w przyrodzie na 
podstawie wiersza 
„Krasawik” 

Czytanie i analiza wiersza „Krasawik” 
Wypisanie oznak wiosny, uzupełnianie luk 
wyrazowych słownictwem związanym z wiosną 
Dzielenie wyrazów z fragmentu wiersza na 
sylaby 

II.3.1. 
III.1.1. 
III.1.3. 
IV.1.1. 

68. W jaki sposób ptaki 
leczyły chorego 
żurawia? 

Czytanie i analiza wiersza „Chwory żorał” (S. 
str. 251-252) 
Rozmowa na temat sposobów leczenia ptaka 

II.3.1. 
III.1.1. 
III.1.3. 

69. Układamy zasady 
zdrowego trybu życia 

Omówienie ilustracji (S. str. 253-255) 
Wspólne układanie planu zdrowego stylu życia 
lub piramidy zdrowia 

II.3.3. 
II.3.4. 
II.3.5. 
IV.1.4. 
IV.2.3. 

70. Powtórzenie 
wiadomości o 
rzeczowniku i 
przymiotniku 

Ćwiczenia utrwalające II.1.1. 
II.5.1. 
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Lp. Tematy: Sposób realizacji: 
Podstawa 
programowa: 

71.- 
72. 

Jak przygotowujemy 
się do Wielkanocy? 

Czytanie i analiza wiersza „Wialikdzień” (S. str. 
260-261) 
Film z serii „Беларускі народны каляндар 
Вялікдзень 
www.youtube.com/watch?v=lRQ_cy8S9cg 

I.2. 
II.3.1. 
III.1.1. 
III.1.3. 
III.1.5. 
III.2.3. 

73. Poznajemy tradycje i 
zwyczaje Wielkanocne 

Wykonanie pisanki dowolną techniką I.3. 
I.4. 
II.2.2. 
II.3.4. 

74.- 
75. 

Poznajemy czasy 
czasownika 

Przypomnienie wiadomości o czasowniku 
Wprowadzenie czasu teraźniejszego, przeszłego i 
przyszłego czasowników 
Ćwiczenia (S. str. 264-265) 

II.1.1. 
II.1.3. 
II.3.3. 
II.5.1. 
II.5.2. 

76. Wspólne wyjaśnianie 
powiedzenia „Żyją jak 
kot z psem” 

Czytanie i analiza bajki „Kot i sabaka” (S. str. 
289-291) 
Wspólne tłumaczenie powiedzenia „Żywuć jak 
kot z sabakam” 
Opis ulubionego zwierzaka 

I.2. 
II.4.1. 
II.4.2. 
III.1.1. 
III.1.2. 
III.1.3. 
III.1.4. 
IV.2.2. 
IV.2.4. 
IV.2.5. 
IV.2.6. 

77. Nauka piosenki 
wybranego 
dziecięcego zespołu 

Poznanie słów i omówienie treści piosenki 
zespołu dziecięcego (np. Żurawinka) 

III.2.2. 
IV.1.5. 
IV.2.6. 

78. Poznajemy znaki 
interpunkcyjne 

Zapoznanie z nazwami znaków 
interpunkcyjnych: kropka przecinkek, znak 
zapytania, znak wykrzyknika, cudzysłów, 
dwukropek, średnik 
Funkcje znaków interpunkcyjnych 

II.5.1. 
II.5.2. 

79. Poznajemy białoruskie 
legendy 

Czytanie legend (S. str. 297-298) 
Plan wydarzeń wybranej legendy 
Wyszukanie w tekście wyrazów pisanych wielką 
literą i omówienie ich pisowni 

I.1. 
I.2. 
I.3. 
I.4. 
III.1.6. 
III.1.7. 
IV.1.3. 

Przychodzi dźwięczne lato 

80. Tematyczny słownik – 
lato 

Zapisanie słownictwa związanego z tematem 
Ułożenie krzyżówki z hasłem lato 

II.2.1. 
II.2.2. 
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Lp. Tematy: Sposób realizacji: 
Podstawa 
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II.2.3. 
II.2.4. 
II.2.5. 

81.- 
82. 

Szukamy lata! Wycieczka krajoznawcza do lasu lub parku II.2.1. 
II.2.3. 
II.2.4. 

83. Jaki nastrój panuje w 
tekście „Muzyka u 
bary”? 

Czytanie i analiza tekstu „Muzyka u bary”? (S. 
str. 319-320) 
Wypisanie z tekstu nazw zwierząt leśnych 

II.1.3. 
II.3.1. 
II.3.3. 
II.4.1. 
II.4.2. 
III.1.1. 

84.- 
85. 

Kiedy kwitnie kwiat 
paproci? 

Czytanie i analiza legendy:Ćwiet paparaci”(S. 
str. 326-327) 
Odpowiedzi na pytania zawarte pod tekstem 
Poznanie słów i omówienie treści piosenki 
„Kupalinka” 

I.1. 
I.2. 
I.3. 
I.4. 
III.1.6. 
III.1.7. 

86. Jak chłopiec szukał 
szczęścia? 

Czytanie i analiza legendy „Pryhożaja dubrowa” 
(S. str. 328-330) 
Odpowiedzi na pytania zawarte pod tekstem 
Tłumaczenie zdań z języka polskiego na język 
białoruski (S. str. 331) 

I.1. 
I.2. 
I.3. 
I.4. 
III.1.6. 
III.1.7. 

87.- 
88. 

Powtarzamy 
wiadomości o 
częściach mowy 

Ćwiczenia dotyczące rzeczownika, przymiotnika 
i czasownika 

II.1.1. 
II.1.3. 
II.3.3. 
II.5.1. 
II.5.2. 

89.- 
90. 

Uczymy się i bawimy! Gry i zabawy dydaktyczne „Ad Narwy da Buha”, 
zagadki, krzyżówki 
Przypomnienie liczb od 1 do 100 

II.2.1. 
II.2.3. 
II.2.4. 
II.5.1. 

91. Utrwalamy poznane 
piosenki 

Przypomnienie słów poznanych piosenek III.2.2. 
IV.1.5. 
IV.2.6. 

92. Dlaczego lubimy lato? Czytanie i analiza wiersza „Leta” (S. str. 343-
344) 
Ilustracja do tekstu 

II.3.1. 
III.1.1. 
III.1.3. 

93.- 
94. 

Praca z tygodnikiem 
Niwa 

Analiza tekstów zamieszczonych w Niwie 
Rozwiązywanie zagadek i krzyżówek 

I.1. 
I.3. 
II.2.2. 
II.3.3. 
II.4.1. 
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II.4.2. 
II.4.4. 
IV.2.4. 

95. W góry, nad morze, do 
lasu... 

Słownik tematyczny – nad morzem, w górach 
(praca w grupach) 

II.2.4. 
II.2.6. 
II.3.2. 
II.3.3. 
II.3.4. 
II.3.5. 
IV.1.2. 
IV.1.4. 
IV.1.5. 
IV.1.6. 

96.- 
97. 

Jak spędzę wakacje? Wypowiedzi uczniów na temat letniego 
wypoczynku 
Spacer po okolicy 

II.3.4. 
IV.1.4. 
IV.1.5. 
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KLASA V 

Podręczniki: 

Rusaczyk T., „Wiasnianka” (W.) 
Jasińska-Socha T., „Biełaruskaja mowa” (B.) 
„Zapomnianych tajemnic czar”, pod red. Natalii Gierasimiuk (Z.) 

Lp. Tematy: Sposób realizacji: Podstawa 
programowa: 

Szumi tu dziś nowa rodzina 

1. Lekcja organizacyjna Zapoznanie uczniów z PZO oraz zasadami BHP  
Zapoznanie uczniów z podręcznikiem do nauki 
języka białoruskiego 

I.3. 

2.  Żegnajcie wakacje! Ustne wypowiedzi uczniów o spędzonych 
wakacjach, opowiadanie o wrażeniach z wakacji 
Mapa myśli – kanikuły, wakacji 

II.2.4. 
II.3.4. 
IV.1.2. 
IV.1.4. 
IV.1.6. 

3.- 
4. 

Czym zaczaruje 
uczniów szkoła?  

Czytanie i analiza wiersza „Dobry dzień szkoła” 
(W. str. 6) 
Przypomnienie biografii Wiktara Szweda 
Rozmowy na temat powrotu do szkoły 
Wypisywanie z wiersza czynności, które 
uczniowie będą wykonywać w ciągu roku 
Przypomnienie wiadomości o częściach mowy 
(rzeczownik, przymiotnik, czasownik – co 
określają, na jakie pytania odpowiadają) 

II.3.1. 
III.1.1. 
III.1.3. 
III.2.2. 
IV.1.4. 

5. W jaki sposób autor 
opisuje jesień? 

Czytanie i analiza wiersza „Wierasień” (W. str. 
7-8) 
Wypisanie zmian zachodzących w przyrodzie 
Etymologia nazwy wrzesień 

II.3.1. 
III.1.1. 
III.1.3. 
II.5.1. 

6. Zabawy dydaktyczne z 
poznanym 
słownictwem 

Zabawy utrwalające poznane słownictwo – 
krzyżówki, wykreślanki, zagadki 
Przypomnienie liczb od 1 do 100 

II.2.1. 
II.2.3. 
II.2.4. 

7.  Dlaczego Hryszka nie 
chciał chodzić do 
szkoły? 

Czytanie i analiza opowiadania „Surioznaja 
razmowa (W. str. 9-10) 
Odpowiedź na pytanie z tematu 
Zapisanie do zeszytu przysłów związanych z 
nauką 

II.3.3. 
II.4.1. 
II.4.2. 
II.5.1. 
IV.1.2. 
IV.1.5. 
IV.2.4. 

8. Uzupełnianie luk 
wyrazowych – 

Ćwiczenia gramatyczne, gra planszowa II.1.1. 
II.1.2. 
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Podstawa 
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ćwiczenia 
gramatyczne 

II.1.3. 
II.5.1. 

9. Dlaczego księżniczka 
wszystkim mówiła 
„nie”? 

Czytanie i analiza baśni „Pryncesa niechaczu” 
(W. str. 11-12) 
Ocena postępowania głównej bohaterki 
Ułożenie planu wydarzeń z rozsypanki 
przygotowanej przez nauczyciela – praca w 
grupach, zapisanie do zeszytu 

II.4.1. 
II.4.2. 
II.5.1. 
III.1.1. 
III.1.2. 
III.1.3. 
III.1.4. 
IV.2.4. 
IV.2.6. 

10.  Spójnik jako część 
mowy 

Wprowadzenie spójnika 
Omówienie jego funkcji w zdaniu 
Ćwiczenia gramatyczne 

II.1.2. 
II.5.1. 

11. Piszemy dyktando Pisanie ze słuchu sprawdzające znajomość 
poznanych zasad ortograficznych 
(niezgłoskotwórczego, miękkiego znaku, 
apostrofa i rozdzielającego znaku) 

II.1.1. 
II.1.2. 
II.1.3. 
II.3.3. 

12. Czym jest przyjaźń?  Czytanie i analiza opowiadania „Ciażki wybar” 
(W. str. 15) 
Ocena postępowania głównych bohaterów 
Tłumaczenie zdań na język białoruski (W. ćw. 4 
str. 16) 

II.3.3. 
II.4.1. 
II.4.2. 
IV.1.2. 
IV.1.5. 
IV.2.4. 

13 Nauka wybranej 
piosenki 

Poznanie słów i omówienie treści piosenki (do 
wyboru) 

III.2.2. 
IV.1.5. 
IV.2.6. 

14. Powtórzenie 
wiadomości o 
alfabecie białoruskim i 
liczbach 

Ćwiczenia utrwalające porządek liter w alfabecie 
(W. str. 32) 
Ćwiczenia utrwalające liczby 

II.1.1. 
II.1.2. 
II.1.3. 
II.3.3. 

15. Głoski i litery – 
ćwiczenia 

Ćwiczenia gramatyczne (W. str. 35) II.1.1. 
II.1.2. 
II.1.3. 
II.3.3. 

16. Jakie życzenia mają 
stare książki w wierszu 
„Żadannie starych 
knih”? 

Czytanie i analiza wiersza „Żadannie starych 
knih” (W. str. 30) 
Pisanie listu „Ja kniżka” – praca w grupach 

II.3.1. 
III.1.1. 
III.1.3. 

17. Wymawiamy 
prawidłowo! Sylaba i 
akcent 

Przypomnienie wiadomości dotyczących sylaby 
Wprowadzenie terminu akcent 
Podział słów na sylaby – ćwiczenia (W. str. 38-
39) 

II.1.1. 
II.1.2. 
II.1.3. 
II.3.3. 

Praca i odpoczynek 
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18.- 
19. 

Czego uczy baśń 
„Załatoje prawiła” 

Czytanie i analiza baśni „Załatoje prawiła” (W. 
str. 42-44) 
Wyszukanie w tekście przysłów dotyczących 
pracy 
Wyszukanie w tekście opisu jenota – praca 
samodzielna z tekstem 
Wyszukanie spójników w tekście 

II.1.2. 
II.4.1. 
II.4.2. 
III.1.1. 
III.1.2. 
III.1.3. 
III.1.4. 
IV.2.4. 
IV.2.6. 

20.- 
21. 

Jaką pracą zdobywa 
się chleb? 

Czytanie i analiza opowiadania „Chleb – usiamu 
haława” (W. str. 45-47) 
Omówienie cech charakterystycznych dla 
opowiadania 
Zapisanie przysłów związanych z pracą 
Etapy wyrobu chleba – plakat „Od ziarenka do 
bochenka” 

II.3.3. 
II.4.1. 
II.4.2. 
IV.1.1. 
IV.1.2. 
IV.1.5. 
IV.2.4. 
 

22. Pisownia spółgłosek 
dźwięcznych i 
bezdźwięcznych - 
przypomnienie 

Przypomnienie zasad pisowni spółgłosek 
dźwięcznych i bezdźwięcznych 
Ćwiczenia ortograficzne (W. str. 64-65) 

II.1.1. 
II.1.2. 
II.1.3. 
II.3.3. 

23. Jaki zwyczaj opisany 
jest w wierszu 
„Pakłanisia dobrym 
ludziam”? 

Czytanie i analiza wiersza „Pakłanisia dobrym 
ludziam” (W. str. 49) 
Opowiadanie przez nauczyciela o zwyczaju 
witania gości chlebem i solą 
„Korowaj” w ludowej obrzędowości białoruskiej 
Nauka wiersza na pamięć 

II.3.1. 
III.1.1. 
III.1.3. 

24. Kim chcemy zostać w 
przyszłości? 

Czytanie i analiza wiersza „Chto ja” (W. str. 54-
55) 
Wypisanie z wiersza zawodów w porządku 
alfabetycznym 

II.3.1. 
III.1.1. 
III.1.3. 

25.- 
26. 

Praca z tygodnikiem 
Niwa 

Analiza tekstów zamieszczonych w Niwie 
Rozwiązywanie zagadek i krzyżówek  

I.1. 
I.3. 
II.2.2. 
II.3.3. 
II.4.1. 
II.4.2. 
II.4.4. 
IV.2.4. 

27. Czym są wydłużone 
spółgłoski? 

Wyjaśnienie zasad pisowni spółgłosek  
Ćwiczenia ortograficzne (W. str. 70-71) 

II.1.1. 
II.1.2. 
II.1.3. 
II.3.3. 
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28.- 
29. 

Co powinniśmy zabrać 
ze sobą wybierając się 
w kosmos? 

Czytanie i analiza opowiadania „Na kasmicznym 
karabli” (W. str. 58-60) 
Omówienie cech charakterystycznych dla 
opowiadania 
Dokonanie klasyfikacji gatunkowej tekstu 
Rozmowa na temat pracy i predyspozycji 
zawodowych kosmonauty 
Statek kosmiczny z recyklingu – praca w 
grupach 
Wyszukanie w tekście znaków interpunkcyjnych 
i omówienie ich funkcji 

II.3.3. 
II.4.1. 
II.4.2. 
III.1.7. 
IV.1.1. 
IV.1.2. 
IV.1.5. 
IV.2.4. 

W rodzinie nie ma niepotrzebnych 

30. Co potrafi zrobić, a 
czego nie umie główny 
bohater wiersza 
„Umieju – nie 
umieju”? 

Czytanie i analiza wiersza „Umieju – nie umieju” 
(W. str. 75-76) 
Pytania typu prawda – fałsz 
Wypisywanie z wiersza czynności „umieju – nie 
umieju” – tabela  

II.3.1. 
II.4.3. 
III.1.1. 
III.1.3. 

31. Jakie zasady pisowni 
stosujemy przy 
podziale 
rzeczowników na 
własne i pospolite? 

Ćwiczenia gramatyczne (W. str. 94-95) II.1.1. 
II.1.2. 
II.1.3. 
II.3.3. 
II.5.1. 

32. Co wiemy o 
rzeczownikach 
żywotnych i 
nieżywotnych? 

Ćwiczenia gramatyczne (W. str. 94-95) II.1.1. 
II.1.2. 
II.1.3. 
II.3.3. 
II.5.1. 

33. W jaki sposób syn 
zwracał się do ojca na 
podstawie białoruskiej 
baśni ludowej 
„Niedalikatny syn”? 

Czytanie i analiza baśni „Niedalikatny syn” (W. 
str. 78-80) 
Wypisanie elementów świata przedstawionego 
Odpowiedź na pytanie zawarte w temacie 

I.2. 
II.4.1. 
II.4.2. 
III.1.1. 
III.1.2. 
III.1.3. 
III.1.4. 
IV.2.4. 
IV.2.6. 

34. Co już wiemy o liczbie 
rzeczownika? 

Dyktando sprawdzające znajomość poznanych 
zasad ortograficznych  
Ćwiczenia gramatyczne (W. str. 96) 

II.1.1. 
II.1.2. 
II.1.3. 
II.3.3. 
II.5.1. 

35. Jakie wartości opisane 
są w wierszu „Ja 

Czytanie i analiza wiersza „Ja naradziłsia 
biełarusam” (W. str. 108) 

II.3.1. 
III.1.1. 
III.1.3. 
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naradziłsia 
biełarusam”? 

Czym dla Ciebie jest ojczyzna – wypowiedzi 
uczniów 
Wykonanie ilustracji do wiersza 

IV.1.1. 

Twój rodowód, Twoja Ojczyzna 

36.- 
37. 

Skąd wywodzą się 
Białorusini? 

Czytanie i analiza legendy „Adkul pajszli 
Biełarusy” (W. str. 109-112) 
Dokonanie klasyfikacji gatunkowej tekstu 
Wypisanie z tekstu w formie tabeli nazw państw, 
rzek, mórz, imion 
Opowiadanie legendy na podstawie planu 
wydarzeń (W. ćw. 2 str. 112) – praca w grupach 

I.2. 
I.4. 
II.3.3. 
II.4.1. 
II.4.2. 
III.1.7. 
IV.1.2. 
IV.1.5. 
IV.2.4. 

38. Co możemy 
powiedzieć o 
Białorusinach? 

Czytanie i analiza opowiadania „Szto treba 
wiedać kożnamu Biełarusu?” (W. str.113-114) 
Sformułowanie notatki do tematu na podstawie 
pytań zawartych pod tekstem 
Wyszukanie w tekście zdań prostych i złożonych 

II.3.3. 
II.4.1. 
II.4.2. 
IV.1.2. 
IV.1.5. 
IV.2.4. 

39. Z jakich produktów 
składało się menu 
naszych przodków? 

Czytanie i analiza opowiadania „Szto jeli 
Biełarusy” (W. str. 115) 
Wypisanie z tekstu nazw potraw oraz warzyw 
Dzielenie wyrazów z fragmentu tekstu na sylaby 
i oznaczenie akcentu 

I.2. 
II.3.3. 
II.4.1. 
II.4.2. 
IV.1.2. 
IV.1.5. 
IV.2.4. 

40. Jakie potrawy 
powinny znaleźć się na 
wigilijnym stole? 

Czytanie i analiza wiersza „Kalada” (W. str. 217) 
Wypisanie z wiersza nazw wigilijnych potraw 

II.3.1. 
III.1.1. 
III.1.3. 

41.- 
42. 

Śpiewamy kolędy i 
wykonujemy ozdoby 
choinkowe  

Nauka wybranych kolęd 
Wykonanie ozdób choinkowych 
Pisanie życzeń 

III.1.2. 
III.2.2. 
IV.1.5. 
IV.2.6. 

43. Poznajemy obrzędy 
Noworoczne 

Poznanie dawnego obrzędu witania Nowego 
Roku – hohotucha 
Ułożenie krzyżówki z hasłem Szczodry wieczar 

I.2. 
II.2.2. 
II.2.5. 
II.2.6. 

44. Zasady akannia i 
jakannia 

Powtórzenie zasad pisowni i rozszerzenie reguły 
Ćwiczenia ortograficzne 

II.5.1. 

45. O czym opowiada 
poetka w wierszu 
„Lublu nasz kraj”? 

Czytanie i analiza wiersza „Lublu nasz kraj” (W. 
str. 119-120) 
Nauka wiersza na pamięć 
Wysłuchanie piosenki „Lublu nasz kraj” 

II.3.1. 
III.1.1. 
III.1.3. 
IV.1.7. 
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46. Skąd wzięły się nazwy 
miast Mińsk, 
Mohylew, Nieśwież? 

Czytanie i analiza legendy „Adkul pajszli 
nazwy” (W. str.123-126) 
Pisanie planu wydarzeń 
Wyszukiwanie informacji w Internecie na temat 
miast wymienionych w temacie 
Wyszukanie w tekście wyrazów pisanych wielką 
literą i omówienie ich pisowni 

I.2. 
II.4.1. 
II.4.2. 
III.1.6. 
IV.1.3. 
IV.2.3. 
IV.2.4. 

47. Zasady pisowni u 
niezgłoskotwórczego 

Powtórzenie zasad pisowni i rozszerzenie reguły 
Ćwiczenia ortograficzne 

II.5.1. 

48. Jak spędziliśmy ferie 
zimowe 

Ustne wypowiedzi uczniów na temat 
odpoczynku podczas ferii 
Układanie zdań w formie krótkiego opowiadania 

II.2.1. 
II.2.2. 
II.2.3. 
II.2.4. 
II.3.2. 
II.3.3. 
II.3.4. 
II.3.5. 

49. Do czego służy 
czasownik? 

Ćwiczenia utrwalające (W. str. 133-134) II.1.1. 
II.1.2. 
II.1.3. 
II.3.3. 
II.5.1. 

50. Odmiana czasownika 
w czasie 
teraźniejszym, 
przeszłym i przyszłym 

Ćwiczenia gramatyczne (W. str. 134-136) II.1.1. 
II.1.2. 
II.1.3. 
II.3.3. 
II.5.1. 

Sławni synowie Ojczyzny 

51. Kim byli Rahwałod i 
Rahnieda? 

Czytanie i analiza tekstu „Rahwałod i Rahnieda” 
(W. str. 148-151) 
Pisemna odpowiedź na pytanie zawarte w 
temacie 

I.1. 
I.2. 
I.4. 
II.3.3. 
II.4.1. 
II.4.2. 
IV.1.2. 
IV.1.5. 
IV.2.4. 

52.- 
53. 

Poznajemy biografię 
Eufrozyny Połockiej 

Czytanie i analiza tekstu „Aświetnica Efrasinia” 
(W. str. 148-151) 
Zapisanie krótkiej biografi Eufrozyny Połockiej 
– notatka 

I.1. 
I.2. 
I.4. 
II.3.3. 
II.4.1. 
II.4.2. 
IV.1.2. 
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IV.1.5. 
IV.2.4. 

54. Kim był Łazar 
Bohsza? 

Czytanie i analiza tekstu „Kryż Łazara Bohszy” 
(W. str.154) 
Odpowiedź na pytanie zawarte w temacie w 
formie notatki 

I.1. 
I.2. 
I.4. 
II.3.3. 
II.4.1. 
II.4.2. 
IV.1.2. 
IV.1.5. 
IV.2.4. 

55.- 
56. 

Poznajemy fakty z 
dzieciństwa Jakuba 
Kołasa 

Czytanie i analiza tekstu „Dziciaczyja hady 
Jakuba Kołasa” (W. str. 156-158) 
Wspólne redagowanie opowiadania o 
dzieciństwie Jakuba Kołasa w pierwszej osobie 
liczby pojedynczej 

II.3.3. 
II.4.1. 
II.4.2. 
IV.1.2. 
IV.1.5. 
IV.2.4. 

57.- 
58. 

Praca z tygodnikiem 
Niwa 

Analiza tekstów zamieszczonych w Niwie 
Rozwiązywanie zagadek i krzyżówek 

I.1. 
I.3. 
II.2.2. 
II.3.3. 
II.4.1. 
II.4.2. 
II.4.4. 
IV.2.4. 

69. W jaki sposób piszą o 
wiośnie Jakub Kołas i 
Janka Kupała? 

Czytanie i analiza wierszy „Pieśnia ab wiaśnie” 
(W. str. 230-231), „Wiasna” (W. str. 232) 
Ilustracja do wybranego wiersza 

II.3.1. 
III.1.1. 
III.1.3. 

60.- 
61. 

Tworzymy nowe 
wyrazy – 
słowotwórstwo 

Wprowadzenie terminów: rdzeń wyrazu, 
końcówka, przedrostek i sufiks (W. str. 170-172) 
Ćwiczenia gramatyczne 

II.5.1. 

A pamięć żyje... 

62. Mali bohaterowie 
wojny 

Czytanie i analiza tekstu „Malunak na śniezie” 
(W. str. 177) 
Zapisanie słów z dziennika niemieckiego 
żołnierza 
Dyskusja na temat tytułu tekstu 

I.1. 
II.4.1. 
II.4.2. 
II.5.1. 
III.1.1. 
IV.1.7. 
IV.2.1. 

63.- 
64. 

O czym śpiewają 
skowronki na 
podstawie 
opowiadania 

Czytanie i analiza tekstu „Żawaranki nad 
Chatyniu” (W. str. 179) 
Ułożenie planu na podstawie tekstu 
Oglądanie albumów i zdjęć o marcowej tragedii 
Wyszukanie spójników w tekście 

I.1. 
II.1.2. 
II.4.1. 
II.4.2. 
II.5.1. 
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„Żawaranki nad 
Chatyniu”? 

III.1.1. 
IV.1.2. 
IV.1.3. 
IV.2.4. 
IV.1.7. 

65. Co się zdarzyło w 
Czarnobylu? 

Czytanie i analiza tekstu „Naszaj pamiaci 
prysak” (W. str. 182) 
Wypisanie z tekstu ważnych dat i wydarzeń z 
nimi związanych 

I.1. 
II.4.1. 
II.4.2. 
II.5.1. 
III.1.1. 
IV.1.7. 

Z białoruskich ludowych źródeł 

66.- 
67. 

Poznajemy bohaterów 
bajki „Pra siwuju 
ziaziulu, łastauku i 
sałauja” 

Czytanie i analiza bajki „Pra siwuju ziaziulu, 
łastauku i sałauja” (W. str. 212-214) 
Opowiadanie bajki na podstawie planu wydarzeń 
(W. ćw. 1 str. 214) – praca w grupach 

I.2. 
II.4.1. 
II.4.2. 
III.1.1. 
III.1.2. 
III.1.3. 
III.1.4. 
IV.2.4. 
IV.2.6. 

68. Poznajemy dziecięcy 
folklor ludowy 

Wysłuchanie informacji przygotowanych przez 
nauczyciela na temat dziecięcego folkloru 
ludowego 
Wyjaśnienie terminu folklor 
Nauka (do wyboru) wyliczanek, kołysanek, 
piosenek 

I.1. 
I.2. 
I.4. 
II.2.2. 
II.2.3. 
II.2.5. 
II.3.2. 

69. Bawimy się i uczymy! Zabawy dydaktyczne utrwalające poznane 
słownictwo 
Przypomnienie liczb od 1 do 100 
Układanie zdań pytających, oznajmujących i 
rozkazujących 

II.2.1. 
II.2.3. 
II.2.4. 

70. Jak ludzie 
przygotowują się do 
Wielkanocy? 

Wypowiedzi uczniów na temat zwyczajów 
związanych z Wielkanocą 

I.1. 
I.2. 
I.4. 
II.2.2. 

71.- 
72. 

Pisanki-kraszanki Wykonanie pisanki Wielkanocnej dowolną 
techniką 

I.1. 
I.2. 
I.4. 
II.2.2. 

Szanuj, strzeż wszystko co jest żywe 
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73.- 
74. 

Dlaczego uczniowie 
nazwali jezioro 
„Lasnaja fieja” 

Czytanie i analiza opowiadania „La woziera” 
(W. str. 246-248) 
Opowiadanie snu dziewczynki w pierwszej 
osobie liczby pojedynczej 
Czytanie z podziałem na role 

II.3.3. 
II.4.1. 
II.4.2. 
IV.1.2. 
IV.1.5. 
IV.2.4. 

75. Podmiot i orzeczenie – 
powtórzenie 
wiadomości 

Przypomnienie  głównych części zdania 
Ćwiczenia (W. str. 221-222) 

II.1.1. 
II.1.2. 
II.1.3. 
II.3.3. 
II.5.1. 

76. Śpiewamy ulubione 
piosenki 

Dyktando sprawdzające znajomość poznanych 
zasad ortograficznych Przypomnienie słów 
poznanych piosenek 

II.5.1. 
III.2.2. 
IV.1.5. 
IV.2.6. 

77.- 
78. 

Co łączy człowieka z 
przyrodą na podstawie 
opowiadania „Duby” 

Czytanie i analiza opowiadania „Duby” (W. str. 
236-237) 
Wypisanie fragmentów opisujących dęby 
Wyszukanie w tekście epitetów 
Wykonanie ilustracji do tekstu 

II.3.3. 
II.4.1. 
II.4.2. 
IV.1.2. 
IV.1.5. 
IV.2.4. 

79.- 
80. 

Praca z tygodnikiem 
Niwa 

Analiza tekstów zamieszczonych w Niwie 
Rozwiązywanie zagadek i krzyżówek  

I.1. 
I.3. 
II.2.2. 
II.3.3. 
II.4.1. 
II.4.2. 
II.4.4. 
IV.2.4. 

81. Wyrazy bliskoznaczne 
– powtórzenie 

Przypomnienie synonimów i antonimów 
Ćwiczenia leksykalne 

II.2.5. 
II.2.6. 
II.5.1. 
II.5.2. 

82. Oglądamy filmy o 
tematyce regionalnej 

Oglądanie filmów (do wyboru) I.1. 
I.2. 
III.1.2. 
III.2.1. 
III.2.2. 
III.2.3. 

83. Co wydażyło się na 
lekcji geografii? – 
opowiadanie 
„Wiarnisia łastauka” 

Czytanie i analiza opowiadania „Wiarnisia 
łastauka” (W. str. 248-250) 
Odpowiedzi na pytania zawarte pod tekstem 

II.3.3. 
II.4.1. 
II.4.2. 
IV.1.2. 
IV.1.5. 
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IV.2.4. 
84. W poszukiwaniu lata Wycieczka krajoznawcza II.2.1. 

II.2.3. 
II.2.4. 

85. Jaki nastrój panuje w 
wierszu „Panad biełym 
pucham wiszniau” 

Czytanie i analiza wiersza „Panad biełym 
pucham wiszniau” (W. str. 233-234) 
Zapoznanie uczniów z biografią Maksima 
Bahdanowicza 

II.3.1. 
III.1.1. 
III.1.3. 

86. Nauka wybranej 
piosenki o lecie 

Poznanie słów i omówienie treści piosenki (do 
wyboru) 

III.2.2. 
IV.1.5. 
IV.2.6. 

87.- 
88. 

Miękki i rozdzielający 
znak, apostrof – 
powtórzenie 

Powtórzenie zasad i rozszerzenie pisowni 
miękkiego znaku, apostrofa i rozdzielającego 
znaku 
Ćwiczenia ortograficzne 

II.5.1. 

89. Wszystkie dzieci nasze 
są! 

Wykonanie plakatu z okazji Międzynarodowego 
Dnia Dziecka 

II.5.1. 
II.5.2. 

90. Przymiotnik – liczba i 
rodzaj 

Przypomnienie wiadomości o przymiotniku, 
nazewnictwo gramatyczne (liczba, rodzaj) 

II.1.1. 
II.5.1. 

91. Poznajemy legendę 
związaną z Nocą 
Kupały 

Czytanie i analiza opowiadania „Kupała” (W. str. 
161-166) 
Streszczenie i zapisanie do zeszytu legendy 

I.2. 
II.3.3. 
II.4.1. 
II.4.2. 
IV.1.2. 
IV.1.5. 
IV.2.4. 

91.- 
92. 

Czy znasz gwarę 
swojej miejscowości? 

Zapoznanie uczniów z terminem gwara 
Rozwiązywanie quizów internetowych 
dotyczących gwar Podlasia, legendy związane z 
wybraną miejscowością (Z.) 

I.1. 
I.2. 
I.4. 
II.2.2. 
II.2.3. 

93.- 
94. 

Redagujemy mini 
słownik naszej 
miejscowej gwary 

Wykonanie mini słownika na podstawie 
informacji zebranych w domu (zakres 
tematyczny do wyboru np. kuchnia, narzędzia 
codziennego użytku, folklor) 

I.3. 
II.2.2. 
II.3.3. 
II.3.4. 
II.3.5. 

95. Przegląd białoruskiej 
prasy 

Zapoznanie uczniów z miesięcznikiem Czaspois 
– geneza, budowa, czytanie artykułów 

I.1. 
I.3. 
II.2.2. 
II.3.3. 
II.4.1. 
II.4.2. 
II.4.4. 
IV.2.4. 
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96.- 
97. 

Planujemy wakacje Wypowiedzi uczniów na temat letniego 
wypoczynku 
Zasady bezpieczeństwa podczas wypoczynku 
Spacer po okolicy 

II.2.1. 
II.2.3. 
II.2.4. 
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KLASA VI 

Podręczniki: 

Jasińska-Socha T., „Kryniczka” (K.) 
Jasińska-Socha T., „Biełaruskaja mowa” (B.) 

Lp. Tematy: Sposób realizacji: Podstawa 
programowa: 

Kim on jest – uczeń szkoły 

1. Lekcja organizacyjna Zapoznanie uczniów z PZO oraz zasadami BHP  
Zapoznanie uczniów z podręcznikiem do nauki 
języka białoruskiego 

I.3. 

2. Czas do szkoły! Wypowiedzi uczniów na temat letniego 
wypoczynku 
Rozmowa o bezpiecznej drodze do szkoły 

II.2.2. 
II.2.4. 
II.3.4. 
II.3.5. 
IV.1.4. 
IV.1.5. 
IV.1.6. 

3. Jakimi jesteśmy 
uczniami? 

Czytanie i analiza wiersza „Jaki jon, wuczań 
szkoły” (K. str. 5) 
Wypisanie pozytywnych i negatywnych cech 
charakteru ucznia 
Dyskusja dotycząca ostatniego wersu wiersza 
Wyszukanie synonimów i antonimów do słów: 
szkoła, uczeń, lekcja, książka, nauczyciel, 
wakacje, itp. 

II.2.3. 
II.2.5. 
II.2.6. 
II.3.1. 
II.3.1. 
II.5.1. 
II.5.2. 
III.1.1. 
III.1.3. 
III.2.1. 
IV.1.7. 
IV.2.5. 

4. Znaczenie przyjaźni w 
życiu człowieka 

Czytanie i analiza tekstu „Sapraudnyja siabry” 
(K. str. 6) 
Wypisanie z tekstu cech charakteru bohaterów 
Wyjaśnienie tytułu opowiadania 
Wyszukanie spójników w tekście 
Dyskusja na temat przyjaźni 

II.1.2. 
II.4.1. 
II.4.2. 
II.5.1. 
III.1.1. 
III.1.7. 
III.2.1. 
IV.1.2. 
IV.1.7. 
IV.2.1. 
IV.2.5. 

5. Szukam przyjaciela! Czytanie i analiza ogłoszeń (K. str. 11) II.2.4. 
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Cechy opisu biograficznego 
Zredagowanie i zapisanie opisu o sobie i swoich 
zainteresowaniach  

II.3.4. 
II.3.5. 
II.5.1. 
II.5.2. 
III.1.3. 
III.1.6. 
IV.1.4. 
IV.2.4. 
IV.2.5. 

6.- 
7. 

Główna idea bajki 
„Mrówka i żuk” 

Czytanie i analiza bajki „Muraszka i Żuk” (K. 
str. 14-15) 
Wyjaśnienie terminu bajka (K. str. 15) 
Mapa myśli (słoneczko) – wypisanie wyglądu 
zewnętrznego i cech charakteru bohaterów bajki 
Czytanie bajki z podziałem na role 

II.4.1. 
II.4.3. 
II.5.1. 
III.1.1. 
III.1.3. 
III.1.4. 
III.2.1. 
IV.1.3. 
IV.1.7. 
IV.2.5. 

8. Przypomnienie 
pisowni u 
niezgłoskotwórczego 

Przypomnienie zasady pisowni u 
niezgłoskotwórcze (K. str. 213-216) 
Ćwiczenia ortograficzne 

II.5.1. 

9. Przypomnienie 
pisowni miękkiego 
znaku i apostrofa 

Przypomnienie zasad: miękki znak, rozdzielający 
znak i apostrof 
Ćwiczenia ortograficzne 

II.5.1. 

10. Czy warto mówić 
prawdę? 

Czytanie i analiza tekstu „Pamyłka” (K. str. 18-
24) 
Odpowiedzi na pytania do tekstu (ustnie lub 
pisemnie) 

II.4.1. 
II.4.2. 
II.5.1. 
III.1.1. 
III.1.7. 
III.2.1. 
IV.1.2. 
IV.1.7. 

11. Akannie, jakannie Przypomnienie zasady pisowni akannia i 
jakannia 
Ćwiczenia ortograficzne 

II.5.1. 

12. Sprawdzenie zasad 
pisowni – dyktando 

Pisanie ze słuchu sprawdzające znajomość 
poznanych zasad ortograficznych 

II.5.1. 
II.5.2. 

13. „Dub i czarocina” 
Jakuba Kołasa – 
główna idea utworu 

Czytanie i analiza tekstu „Dub i czarocina” (K. 
str. 25) 
Omówienie głównej idei utworu 
Wpisanie ludzkich cech, jakie kryją się pod 
postaciami dębu i trzciny 

I.2. 
II.2.4. 
II.2.6. 
II.4.1. 
II.5.1. 
III.1.1. 
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III.1.7. 
III.2.1. 
IV.1.7. 

14. Zachowanie Lonika w 
opowiadniu 
„Durnieńki” 

Czytanie i analiza tekstu „Durnieńki” (K. str. 33-
37) 
Ułożenie i zapisanie planu wydarzeń 

II.4.1. 
II.4.2. 
II.5.1. 
II.5.2. 
III.1.7. 
III.2.1. 
IV.1.2. 
IV.1.3. 

15. Dzieci i ich problemy Czytanie i analiza wiersza „Hawary sa mnoju 
łaskawa” (K. str. 39) 
Wykonanie ćwiczenia (K. ćw. 5 str. 42) i 
zapisanie swoich próśb do złotej rybki 
Dyskusja o marzeniach dzieci 

II.2.3. 
II.3.5. 
II.4.1. 
II.4.2. 
II.5.1. 
II.5.2. 
III.2.1. 
IV.1.2. 
IV.2.3. 
IV.2.4. 

Słuchaj ojczystej przyrody 

16.- 
17. 

Świat przyrody na 
postawie poematu 
Jakuba Kołasa „Nowa 
Ziemia” 

Czytanie i analiza fragmentu „Nowaj Ziamli” (K. 
str. 43) 
Omówienie i zapisanie środków stylistycznych 
(epitet, porównanie) (K. str. 45) 
Opis lasu – wyszukanie środków stylistycznych 
Wypisanie z tekstu nazw drzew i krzewów 
Wykonanie ilustracji do tekstu 

I.1. 
II.2.3. 
II.4.2. 
II.5.1. 
III.1.2. 
III.1.5. 
III.2.1. 
III.2.3. 

18. Piękno sadu opisane w 
wierszach  

Czytanie i analiza wierszy (do wyboru) (K. str. 
46-49) 
Omówienie i zapisanie środków stylistycznych 
(metafora) (K. str. 49) 
Wyszukanie w tekście poznanych środków 
stylistycznych  

II.2.3. 
II.4.2. 
II.5.1. 
III.1.2. 
III.1.5. 
III.2.1. 

19. Jesień – radość i 
smutek  

Zebranie i zapisanie słownictwa dotyczącego 
jesieni 
Ułożenie krzyżówki z hasłem jesień 

II.2.6. 
II.5.1. 
III.1.6. 

20. Malowniczy opisanie 
jesieni 

Czytanie i analiza fragmentu „Nowaj Ziamli” (K. 
str. 55) 
Wyszukanie i zapisanie środków stylistycznych 
opisujących jesień 

I.1. 
II.2.3. 
II.4.2. 
II.5.1. 
III.1.2. 
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III.1.5. 
III.2.1. 

21. Zasada pisowni 
spółgłosek 
dźwięcznych i 
bezdźwięcznych 

Przypomnienie pisowni spółgłosek dźwięcznych 
i bezdźwięcznych 
Ćwiczenia ortograficzne 

II.5.1. 

22. Opis obrazu „Jesienny 
pejzaż” 

Analiza i opis obrazu „Asienni piejzaż” (K. str. 
61, 62) 
Zebranie i zapisanie słownictwa dotyczącego 
opisu obrazu 

II.5.1. 
III.1.6. 
III.2.3. 

I nazywają ten kraj Białorusią 

23. Białoruś – 
najważniejsze 
informacje 

Zapisanie najważniejszych informacji o Białorusi 
uwzględniając daty i liczby 
Przypomnienie liczb od 1 do 100 
Obejrzenie zdjęć, pocztówek oraz mapy 

I.3. 
II.5.1. 
III.1.6. 

24. Przyroda Białorusi 
oczami poetów 

Czytanie i analiza fragmentu poematu „Symon-
muzyka” (K. str. 67) i wiersza „Biełaruś” (K. str. 
69) 
Dyskusja o uczuciach wyrażonych w tekstach 
Dokończenie i zapisanie zdania „Rodny kut – 
krynica radaści czaławieka heta ...” 

I.1. 
II.2.3. 
II.3.3. 
II.4.2. 
II.5.1. 
III.1.5. 
III.2.1. 
IV.1.1. 
IV.1.5. 

25. Białoruś – kraina 
jezior i rzek 

Czytanie i analiza tekstu „Ziamla maja 
biełaruskaja” (K. str. 72) 
Wypisanie głównych miast, rzek, jezior Białorusi 
(np. na podstawie mapy) 
Tłumaczenie zdań na język białoruski (K. str. 74) 
Głośne czytanie tekstu 

II.3.3. 
II.4.2. 
II.5.1. 
II.5.2. 
III.2.1. 
IV.1.5. 

26. Mińsk – historia 
białoruskiej stolicy 

Czytanie i analiza tekstu o Mińsku (K. ćw. 4 str. 
77) 
Wypisanie w formie notatki (K. str. 74) 
najważniejszych informacji o historii Mińska 

I.3. 
II.5.1. 
III.1.6. 
III.2.1. 
IV.2.4. 

27. Rzeczownik – liczba i 
rodzaj 

Przypomnienie wiadomości o liczbie, rodzaju  
Ćwiczenia gramatyczne  

II.1.1. 
II.5.1. 

28. Rzeczownik – 
przypadki 

Wprowadzenie nazw i pytań przypadków 
Ćwiczenia gramatyczne  

II.1.1. 
II.5.1. 

Skarby ziemi białoruskiej 

29. Skarby ziemi 
białoruskiej  

Czytanie i analiza wiersza „Spadczyna” (K. str. 
81) 

I.1. 
II.2.5. 
II.2.6. 
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Wyjaśnienie słowa „spadczyna” (K. str. 82) oraz 
wyszukanie i zapisanie synonimów 

II.4.1. 
II.4.2. 
II.5.1. 
II.5.2. 
III.1.1. 
III.2.1. 
IV.1.1. 

30. Legenda „Marysin 
park” 

Czytanie i analiza legendy „Marysin park” (K. 
str. 88) 
Wyjaśnienie terminu legenda 
Ułożenie i zapisanie pytań do treści legendy 
Wyszukanie spójników w tekście Wyznaczenie 
elementów składowych legendy: wstęp, 
rozwinięcie, zakończenie 

I.2. 
II.1.2. 
II.4.2. 
II.5.1. 
III.1.1. 
III.2.1. 
IV.1.1. 
IV.2.1. 
IV.2.4. 

31. Legenda o jeziorze 
Świteź 

Czytanie i analiza legendy „Świtaź: lehienda i 
byl” (K. str. 91) 
Ułożenie i zapisanie opisu jeziora Świtaź 
Wyszukanie w tekście znaków interpunkcyjnych 
i omówienie ich funkcji 

I.2. 
II.4.2. 
II.5.1. 
III.1.1. 
III.2.1. 
IV.1.1. 
IV.2.4. 

32. Przymiotnik – liczba, 
rodzaj i przypadki 

Przypomnienie wiadomości o liczbie i rodzaju 
przymiotnika 
Wprowadzenie odmiany przymiotników przez 
przypadki 
Ćwiczenia gramatyczne 

II.1.1. 
II.5.1. 

Skąd pochodzą Białorusini 

33. Korzenie Białorusinów Czytanie i analiza tekstu „Adkul pajszli 
biełarusy” (K. str. 94) 
Przypomnienie zasad pisowni wielkiej litery  
Wypisanie z tekstu nazw własnych 

I.2. 
II.1.1. 
II.4.2. 
II.5.1. 
III.2.1. 

34.- 
35. 

Białoruskie podania Czytanie i analiza tekstów „Dniapro i Soż”, 
„Śmierć Maszeki” (K. str. 96, 97) 
Wyjaśnienie terminu podanie 
Ułożenie planu do wybranego tekstu 
Wyszukanie w tekście wyrazów pisanych wielką 
literą i omówienie ich pisowni 

I.2. 
II.4.2. 
II.5.1. 
II.5.2. 
III.1.1. 
III.1.4. 
III.2.1. 
IV.1.3. 

36. Słowotwórstwo Przypomnienie wiadomości o słowotwórstwie 
(rdzeń wyrazu, końcówka, przedrostek i sufiks) 

II.5.1. 



Klasa VI 

 38 

Lp. Tematy: Sposób realizacji: 
Podstawa 
programowa: 

Ćwiczenia gramatyczne 
37.- 
38. 

Praca z tygodnikiem 
Niwa 

Analiza tekstów zamieszczonych w Niwie 
Rozwiązywanie zagadek i krzyżówek 

I.1. 
I.3. 
II.2.2. 
II.3.3. 
II.4.1. 
II.4.2. 
II.4.4. 
IV.1.5. 
IV.2.4. 

39. Bożonarodzeniowa 
kartka świąteczna  

Przygotowanie kartki świątecznej 
Zredagowanie i zapisanie życzeń świątecznych 

I.3. 
II.2.4. 
II.3.4. 
II.3.5. 
II.5.1. 
II.5.2. 

40.- 
41. 

Nauka białoruskich 
kolęd 

Zapisanie ze słuchu tekstu kolędy 
Poznanie słów i omówienie treści kolędy 

III.1.2. 
III.2.2. 
IV.1.5. 
IV.2.6. 

42 Poboczne części 
zdania 

Omówienie funkcji w zdaniu i pytań przydawki, 
dopełnienia i okolicznika 
Ćwiczenia 

II.1.3. 
II.5.1. 

43.- 
44. 

Piszemy plan poematu 
Janki Kupały 
„Kurhan” 

Czytanie i analiza poematu „Kurhan” (K. str. 99) 
Opowiadanie treści 
Zapisanie planu i cytatów 

I.1. 
II.3.3.  
II.4.1. 
II.4.2. 
III.1.1. 
III.1.4. 
III.2.1. 
IV.1.3. 
IV.1.5. 
IV.2.5. 
IV.2.6. 

45.- 
46. 

„Dawyd Haradzienski” 
– analiza tekstu 

Czytanie i analiza testu „Dawyd Haradzienski” 
(K. str. 106-110) 
Wyznaczenie realistycznych i fantastycznych 
elementów opowiadania 
Wyszukanie we fragmentach tekstu i wypisanie 
głównych i pobocznych części zdania 

I.1. 
I.2. 
II.4.3. 
III.1.1. 
III.2.1. 
IV.1.1. 

47.- 
48. 

Opis głównego 
bohatera w utworze 
„Astap” 

Czytanie i analiza opowiadanie „Astap” (K. str. 
114-122) 
Wyszukanie w tekście fragmentów opisujących 
głównego bohatera 

I.1. 
I.2. 
II.1.2.  
II.3.1. 
II.3.4. 
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Wyznaczenie elementów składowych legendy: 
wstęp, rozwinięcie, zakończenie 
Wyszukanie spójników w tekście 

II.4.1. 
II.4.2. 
II.4.3. 
III.1.1. 
III.1.7. 
III.2.1. 
IV.1.1. 
IV.2.1.  
IV.2.5. 

49. Odmiana mieszana 
rzeczowników 

Wprowadzenie rzeczowników odmiany 
mieszanej 
Ćwiczenia gramatyczne 

II.1.1. 
II.5.1. 

Pamiętaj swe imię 

50. Jak spędziliśmy ferie 
zimowe? 

Ustne wypowiedzi uczniów 
Gromadzenie słownictwa 
Układanie opowiadania 

IV.1.2. 
IV.1.6. 
IV.2.4. 

51. Liczymy – 
powtórzenie liczb 

Przypomnienie liczb od 1 do 100 
Poznanie terminów: plus, minus; znak mnożenia, 
dzielenia, równości 
Ćwiczenia leksykalne 

II.5.1. 

52. Wykonujemy 
ćwiczenia z 
wykorzystaniem 
czasów czasownika 

Dyktando sprawdzające znajomość poznanych 
zasad ortograficznych 
Odmiana czasowników przez osoby (K. str. 257) 
Ćwiczenia gramatyczne 

II.1.1. 
II.5.1. 

53. Moja Mała Ojczyzna. 
Czytanie wierszy 
Szweda i Barskiego 

Czytanie i analiza wierszy Wiktara Szweda i 
Alesia Barskaha (K. str.125) 
Odpowiedzi na pytania 
Nauka wierszy na pamięć 

I.1. 
III.2.1. 
IV.1. 
III.1.5. 

53. Utrwalamy widomości 
o rzeczowniku 

Przypomnienie wiadomości o liczbie, rodzaju i 
przypadkach 
Ćwiczenia gramatyczne 
Zabawy dydaktyczne (K. ćw. 2 str. 228) 

II.1.1. 
III.2.1. 
II.5.1. 

54.- Co świadczy o naszej 
przeszłości? Na 
podstawie tekstu 
Mikoły Hajduka „M. 
hara” 

Zapoznanie z przedstawicielem literackiego 
ugrupowania „Białowieża” Mikołam Hajdukiem 
– biografia (Ch. str. 188) 
Czytanie i analiza legendy „Maciejkawa hara” 
(K. str. 127) 

I.2. 
I.4. 
II.2.2. 
II.3.3. 
II.4.3. 
IV.1.5. 

55. Tłumaczenie nazw 
miejscowości 

Zapoznanie się z legendą swojej miejscowości 
Tłumaczenie nazw miejscowości (K. str. 129) 
Wykorzystanie stron internetowych – legendy 
związanie z tutejszymi miejscowościami 

I.2. 
I.4. 
II.2.2. 
II.3.3. 
II.4.3. 
IV.1.5. 
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56.- 
57. 

Kolory w kulturze 
białoruskiej 

Omówienie narodowych kolorów Białorusinów 
Narodowy białoruski ornament: słońce, ziemia, 
życie itp. 
Wykonanie rysunków – dwóch dowolnych 
ornamentów oraz historycznej flagi białoruskiej 

I.2. 
III.1.6. 

58.- 
59. 

Praca z tygodnikiem 
Niwa 

Analiza tekstów zamieszczonych w Niwie 
Rozwiązywanie zagadek i krzyżówek 

II.4.4. 
IV.2.3. 

60. Utrwalamy 
wiadomości o 
czasowniku 

Przekształcanie bezokolicznika na właściwy czas 
(K. str. 260) 

II.1.1. 
II.5.1. 

61. Określamy główną 
myśl tekstu „Addaj na 
zausiody” 

Czytanie i analiza opowiadania „Addaj na 
zausiody” (K. str. 132) 
Odpowiadamy na pytanie: Dlaczego mama 
zabroniła Aloncy porozmawiać z babcią? 
Wyznaczenie elementów składowych legendy: 
wstęp, rozwinięcie, zakończenie 

II.1.2. 
II.3.3. 
II.4.1. 
III.1.7. 
III.2.1. 
IV.1.5. 
IV.2.1.  

62. Pięknie recytujemy 
wiersze Szweda i 
Barskaha 

Indywidualna recytacja wierszy z 
uwzględnieniem intonacji i przekazu 
artystycznego 

II.3.2. 
IV.1.1. 
IV.1.7. 

63. Przygotowujemy się 
do Maslenicy – „A u 
nas była Maslenka” 

Czytanie i opowiadanie o zwyczajach i 
tradycjach związanych z Maslenicą (K. str. 134) 

I.3. 
III.2.1. 

64. Sprawdzenie zasad 
pisowni – dyktando 

Pisanie ze słuchu sprawdzające znajomość 
poznanych zasad ortograficznych 

II.5.1. 
II.5.2. 

65. Za co lubimy wiosnę?  Gromadzenie słownictwa związanego z wiosną 
Pisanie opowiadania o wiośnie lub ułożenie 
wiersza 

III.1.6. 
IV.2.1. 

66. Czytanie wierszy o 
wiośnie. Wykonanie 
pracy plastycznej do 
wybranego wiersza 

Wykonanie prac plastycznych III.1.5. 

Książka – cud nad cudy w świecie 

67. Książka to skarb Gromadzenie i zapisanie słownictwa związanego 
z tematem 
Praca ze słownikiem 

II.2.1. 
II.2.2. 
II.2.3. 
II.2.4. 
III.1.6. 

68. Książka – mój 
najlepszy przyjaciel i 
doradca! 

Czytanie i analiza wiersza pt. „Kniha” (K. str. 
137) 
Rozmowa o ulubionych książkach 

III.2.1. 
IV.1.2. 
IV.1.4. 

69.- 
70. 

Rozmowy o książkach Czytanie ciekawostek o książkach (K. ćw. 1 str. 
138) 

II.4.2. 
II.4.4. 
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Dyskusja na temat tego co może zachęcić 
człowieka do sięgnięcia po książkę 
 
Różnice pomiędzy adnotacją a recenzją (K. ćw. 5 
str. 141) 
Ułożenie i zapisanie dialogów o książkach oraz 
wykonanie tłumaczenia na język białoruski (K. 
str. 144) 

II.3.4. 
II.5.1. 
IV.1.2. 
IV.1.4. 
IV.2.3. 
IV.2.4. 

71. Czytanie baśni pt. 
„Dwie siabrouki” 

Czytanie i analiza baśni „Dwie siabrouki” 
Zapisanie morału baśni 
Wyszukanie części mowy w tekście (rzeczownik, 
przymiotnik, czasownik) 
Wyszukanie w tekście wyrazów pisanych wielką 
literą i omówienie ich pisowni 

II.3.1. 
II.4.1. 
II.5.1. 
III.2.1. 

72.- 
73. 

Tradycje i zwyczaje 
związane z 
Wielkanocą 

Opowiadanie o tradycjach i zwyczajach 
świątecznych 

I.3. 
II.3.5. 

I był teatr 

74.- 
75. 

Bawimy się w teatr Czytanie i analiza tekstu „Nieścierka” (K. str. 
147) 
Przydzielenie ról do tekstu 
Głośne i wyraźne czytanie tekstu z podziałem na 
role 
Wcielanie się w odgrywane postacie 

II.3.3. 
II.3.5. 
III.2.1. 
III.2.3. 
IV.1.5. 

76. Wykonywanie 
ćwiczeń z poznanymi 
częściami mowy 

Utrwalenie wiadomości o liczbie, rodzaju i 
przypadkach rzeczowników i przymiotników 
oraz osobie i czasach czasowników 
Wykonywanie ćwiczeń gramatycznych  
Przypomnienie liczb od 1 do 100 

II.1.1. 

77. W świecie 
białoruskich baśni 
ludowych 

Czytanie baśni do wyboru  
Streszczenie baśni 
Wzorcowe czytanie baśni 

I.1. 
II.4.2. 
II.4.3. 

78.- 
79. 

Poznajemy białoruskie 
piosenki ludowe 

Zapisanie tekstu piosenki, nauka na pamięć 
Wspólne śpiewanie – koncert 

I.1. 
I.4. 
III.1.2. 
III.2.2. 

80. Zdania proste i 
złożone 

Prawidłowa budowa zdań – ćwiczenia (K. str. 
275) 

II.1.3. 
II.5.1. 

Z ostatnich wernisaży 

81. W świecie malarstwa Wiadomości o wybitnym malarzu Witoldzie 
Białynickim-Biruli (K. str. 163) 
Odpowiedzi na pytania do ćwiczeń (K. str. 165- 
166) 

III.2.3. 
IV.1.1. 
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82. Czy interesujesz się 
malarstwem? 

Czytanie i analiza legendy pt. „Walun i mastak” 
Wyszukanie we fragmentach tekstu i wypisanie 
głównych i pobocznych części zdania 

I.2. 
I.3. 
III.2.1. 

83.-
84. 

Nasz wernisaż – 
klasowy konkurs na 
najładniejszą pracę 
plastyczną 

Określenie tematyki 
Wykonanie rac plastycznych 

III.2.3. 

85. Poznajemy słownictwo 
związane z 
komputerem i 
Internetem 

Zapisywanie nowych słów 
Praca ze słownikiem 

III.1.6. 
II.5.1. 

86. Wiktaryna – test 
sprawdzający 
wiadomości z 
literatury 

Praca w grupach, wykonanie testu (K. str. 199-
202) 

I.4. 
II.5.1. 

87.- 
88. 

Czy lubisz czytać 
komiksy? 

Czytanie komiksów (K. str. 169) 
Wykonanie komiksu na dowolną tematykę 
Ocena komiksów 

III.1.3. 
III.1.7. 

89 Jakie znamy rodzaje 
zdań? 

Układanie zdań pytających, oznajmujących i 
rozkazujących 

II.1.3. 
II.5.1. 

90.- 
91. 

Praca z tygodnikiem 
Niwa 

Analiza tekstów zamieszczonych w Niwie 
Rozwiązywanie zagadek i krzyżówek 

II.4.4. 
IV.2.3. 

Sport – to kultura  

92. Sport to zdrowie! Gromadzenie i zapisanie słownictwa związanego 
z tematem 
Nazywanie dyscyplin sportowych 
Praca ze słownikiem 

II.2.1. 
II.2.2. 
II.2.3. 
II.2.4. 
III.1.6. 
IV.1.4. 

93. Układamy 
zakończenie 
opowiadania o sporcie 

Czytanie i analiza tekstu „Ja my u piać sekcyji 
chadzili” (K. str. 186 
Dyskusja na temat znaczenia uprawiania sportu 
w życiu człowieka 
Ustne ułożenie zakończenia opowiadania 

III.2.1. 
IV.1.2. 
IV.1.4. 
IV.1.6. 

Poczta wędrownika 

94. Tradycje i zwyczaje 
związane z nocą 
Świętojańską 

Opowiadanie o święcie ludowym Kupalle 
Wyszukiwanie ciekawostek w Internecie 
Poznanie słów i omówienie treści piosenki pt. 
„Kupalinka” 

I.2. 
I.4. 

95. Praca z 
miesięcznikiem 
Czasopis 

Analiza tekstów zamieszczonych w Czasopisie II.4.4. 
IV.2.3. 
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96.- 
97. 

Planujemy wakacje Wypowiedzi uczniów na temat letniego 
wypoczynku 
Zasady bezpieczeństwa podczas wypoczynku 
Spacer po okolicy 

II.2.1. 
II.2.3. 
II.2.4. 
IV.1.6. 
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KLASA VII 

Podręczniki: 

Rusaczyk T., „Sa spadczynaj u buduczynniu” (S.) 
Rusaczyk T., Kułażanka L., „Chrestamatyja” (Ch.) 

Lp. Tematy: Sposób realizacji: Podstawa 
programowa: 

Dzień dobry, humanisto 

1. Lekcja organizacyjna Zapoznanie uczniów z PZO oraz zasadami BHP  
Zapoznanie uczniów z podręcznikiem do nauki 
języka białoruskiego 

I.1. 

2. Czas do szkoły! Ustne wypowiedzi uczniów na temat letniego 
wypoczynku 
Pisanie opowiadania na temat „wspomnienie z 
wakacji” 

II.3.1. 
II.3.7. 
II.5.1. 
IV.1.2. 
IV.2.1. 
IV.2.4. 
IV.2.5. 
IV.3.2. 

3.- 
4. 

Dyskutujemy na temat 
pojęcia Małej 
Ojczyzny 

Czytanie tekstu „Niama niczoha u swiecie 
darażej” (S. str. 5) 
Czytanie i analiza wierszy (S. str. 6) 
Odpowiedzi na pytania (S. str. 5, 7) 
Dyskusja na temat znaczenia Ojczyzny i Małej 
Ojczyzny 

I.1. 
I.2. 
II.3.2. 
II.4.1. 
II.4.3. 
II.4.5. 
II.4.7. 
III.1.3. 
IV.1.1. 
IV.3.2. 

5. Będę uprzejmy! – 
zwroty 
grzecznościowe 

Układanie dialogów sytuacyjnych z 
wykorzystaniem zwrotów grzecznościowych (S. 
str. 10) 
Ułożenie zdań pytających, oznajmujących i 
rozkazujących z wyrazami grzecznościowymi 

II.1.3. 
II.3.1. 
II.3.6. 
II.3.7. 
II.5.1. 

6. Przypominamy 
wiadomości o 
synonimach i 
antonimach 

Utrwalenie wiadomości o synonimach i 
antonimach, rozpoznawanie i dobieranie 
synonimów i antonimów (S. str. 14) 
Ćwiczenia leksykalne (S. ćw. 9, 10, 11, 12, 13 
str. 15) 

II.2.1. 
II.5.1. 

7. Co to są homonimy, 
homoformy, 

Wyjaśnienie terminów: homonimy, homoformy, 
homofony, homografy 
Ćwiczenia leksykalne (S. ćw. 7, 8 str. 14) 

II.2.1. 
II.5.1. 
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homofony, 
homografy? 

8. Poznajemy rodzaje 
stylów językowych 

Czytanie informacji na temat stylów 
językowych: styl naukowy, publicystyczny, 
artystyczny i potoczny (S. str. 16) 
Czytanie tekstów i wyznaczanie stylów 
językowych (S. ćw. 1 str. 17) 

II.2.3. 
II.2.5. 

W kręgu dni 

9. Poznajemy białoruski 
kalendarz ludowy 

Zapoznanie z prawosławnymi świętami na 
podstawie kalendarza (S. str. 20-21) 
Wykonanie tzw. koła swiatau 

I.1. 
I.2. 

10. Znaczenie przyimków 
w zdaniu 

Rodzaje przyimków – proste i złożone 
Ćwiczenia gramatyczne 

II.1.2. 
II.5.1. 

11. Terminologia 
białoruskiego 
kalendarza ludowego 

Poznanie terminów: świata, pryswiatak, abrad, 
hulnia 
Zapoznanie się z tradycją święta Bahacz (S. str. 
23) 
Wykonanie ćwiczeń i zapisanie do zeszytu (S. 3 
str. 24) 

I.2. 
II.3.1. 
II.4.2. 
II.5.1. 
IV.2.2. 

12.-
13. 

Czytamy Niwę i 
Czasopis 

Czytamy Niwę i Czasopis 
Analiza tekstów zamieszczonych w Niwie i 
Czasopisie 
Rozwiązywanie zagadek i krzyżówek 

II.2.4. 
II.2.6. 
II.3.5. 
II.3.8. 
II.4.1. 
II.4.2. 
II.4.6. 
II.4.8. 
IV.1.4. 
IV.3.1. 

14. Tematyczny słownik 
związany ze świętem 
Pokrowa 

Czytanie tekstu o święcie Pokrowa (S. str. 26) 
Oznaki w przyrodzie na Pokrowę 
Przysłowia 

II.1.1. 
II.2.3. 
II.3.4. 
III.1.4. 

15.- 
16. 

Jaki nastrój panuje w 
wierszach „Asienni 
etiud”, „Na Palessi 
wosień? 

Przypomnienie środków stylistycznych w poezji 
(S. str. 34) 
Czytanie i analiza wierszy (S. str. 32-33) 
Przekład wiersza (wyboru) na język polski 
Środki stylistyczne: epitet, porównanie, metafora 
(S. str. 34-35) 

II.3.4. 
II.4.1. 
II.4.4. 
III.2.2. 
IV.3.2. 

17. Wykonujemy 
ćwiczenia orograficzne 

Powtórzenie zasad pisowni u 
niezgłoskotwórczego, miękkiego znaku, 
rozdzielającego znaku, apostrofu 
Ćwiczenia ortograficzne 

II.5.1. 
II.5.2. 
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18. Juria – obrzędy i 
zwyczaje 

Praca z tekstem (S. str. 68) 
Zapoznanie się ze zwyczajami naszych przodków 
Wypowiadanie się na temat tradycji 
Wyszukanie spójników w tekście 

I.1. 
II.1.1. 
II.2.5. 
IV.1.3. 

19. Dyktando Pisanie ze słuchu sprawdzające znajomość 
poznanych zasad ortograficznych 

II.5.1. 
II.5.2. 

Ustna twórczość ludowa 

20.- 
21. 

Przysłowia mądrością 
narodu! 

Czytanie i analiza tekstu „Wusna -paetyczna 
narodnaja tworczaść” (S. str. 78-79) 
Wyjaśnienie terminów: prykazka, prymauka (S. 
str. 80-81) 
Zapoznanie z białoruskimi przysłowiami 
ludowymi 

I.2. 
III.1.4. 
IV.1.4. 

22. Dlaczego ludzie 
tworzyli zagadki? 

Czytanie i analiza tekstu „Zahadki” (S. str. 82-
83) 
Czytanie i odgadywanie zagadek (S. str. 83-84) 

I.2. 
III.1.4. 

23.- 
24. 

Białoruskie mity o 
bogach 

Czytanie i analiza tekstu „Biełaruskija mify pra 
bahou” (S. str. 89-92) 
Charakterystyka bogów 
Wyszukanie w tekście zdań prostych i złożonych 

I.2. 
II.3.3. 
IV.1.1. 
IV.1.3. 
IV.2.3. 

25. Pamięć o przodkach – 
„Dziady” 

Czytanie i analiza tekstu „Dziady” (S. str. 30) 
Dyskusja na temat obrzędu 

I.1. 
II.3.3. 
IV.1.1. 
IV.1.4. 
IV.3.3. 

26. Liczebniki Ćwiczenia gramatyczne (S. ćw. 5 i 6 str. 86) II.1.1. 
II.5.1. 

27. Utrwalamy 
wiadomości o 
liczebnikach 

Prawidłowe zapisywanie liczebników (S. str. 87) 
Odmiana liczebników: dwa/dźwie 
Odmiana liczebników: try, czatyry (S. str. 89) 
Ćwiczenia gramatyczne (S. ćw. 7-10 str. 87) 

II.1.1. 
II.1.3. 
II.5.1. 

28. Wyznaczanie daty Wprowadzenie liczebników porządkowych 
Czytanie dialogów z użyciem dat (S. str. 51) 
Ćwiczenia gramatyczne (S. ćw. 2 i 3 str. 51) 

II.1.1. 
II.5.1. 

30. Legendy, podania w 
białoruskiej literaturze 

Różnice pomiędzy podaniem a legendą (S. str. 
103) 
Czytanie i analiza legendy pt. „Pryhożaja kinhi” 
(S. str. 104-106) 
Napisanie streszczenia legendy 

I.2. 
II.3.2. 
II.4.1. 
II.4.4. 
II.5.1. 
II.5.2. 
III.1.1. 
III.1.6. 
IV.1.1. 
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31. Podanie o 
pochodzeniu wsi 
Tyniewicze i Trywieży 

Czytanie i analiza podań o Tyniewiczach i 
Trywieży (S. str. 111, 113) 
Wypowiedzi uczniów na temat informacji o 
innych miejscowościach 
Wyszukanie we fragmentach tekstu i wypisanie 
głównych i pobocznych części zdania 

I.2. 
II.1.3. 

32.- 
33. 

Sposoby tworzenia 
nowych słów – 
morfemy 

Poznanie podstawowych sposobów tworzenia 
nowych wyrazów (S. str. 101) 
Ćwiczenia gramatyczne (S. str. 101-102) 
Przypomnienie terminów: rdzeń, sufiks i 
przedrostek  
Ćwiczenia gramatyczne (S. str. 106-107) 

II.1.1. 
II.5.1. 

34. Odmiana 
rzeczowników typu I 

Poznanie I typu odmiany rzeczownika przez 
przypadki (S. str. 115-116) 
Ćwiczenia gramatyczne 

II.1.1. 
II.5.1. 

35. Ogólne wiadomości o 
baśniach ludowych 

Czytanie i analiza tekstu „Narodnyja kazki” (S. 
str. 121-122) 
Mapa myśli (słoneczko) – bajki 
Dzielenie wyrazów z fragmentu tekstu na sylaby 
i oznaczenie akcentu 

I.1. 
I.2. 
II.5.1. 

36. Morał bajki „Sliapy, 
hluchi i biaznohi” 

Czytanie i analiza bajki „Sliapy, hluchi i 
biaznohi” (S. str. 123-124) 
Odpowiedzi na pytania do tekstu (ustnie lub 
pisemnie) (S. str. 124-125) 
Wyszukanie części mowy w tekście (rzeczownik, 
przymiotnik, czasownik) 

II.4.7. 
II.5.1. 
III.1.1. 
IV.1.2. 
IV.2.1. 
IV.2.2. 
IV.2.4. 
IV.3.1. 
IV.3.3. 

37. Bajka ludowa „Sup z 
siakiery” 

Czytanie i analiza bajki „Sup z siakiery” (S. str. 
125-126) 
Zapisanie streszczenia bajki 
Wyszukanie spójników w tekście 

II.4.7. 
II.5.1. 
III.1.1. 
IV.1.2. 
IV.2.1. 
IV.2.2. 
IV.2.4. 
IV.2.5. 
IV.3.1. 
IV.3.3. 

38.- 
39. 

W świątecznym 
nastroju! Fragment 
poematu „Nowaja 
Ziamla” 

Czytanie i analiza fragmentu z poematu „Nowaja 
ziamla” – „Kalada” (S. str. 39) 
Porównanie tradycji świątecznych w poemacie z 
tradycjami w swojej rodzinie 

I.1. 
II.3.4. 
III.1.1. 
IV.1.1. 
IV.1.4. 
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40. Tłumaczenie wiersza 
Wiktara Szweda pt. 
„Wigilia” 

Czytanie i analiza wiersza „Wigilia” (S. str. 49-
50) 
Tłumaczenie wiersza na język białoruski 

I.1. 
I.2. 
II.5.1. 

41. Noworoczne zwyczaje 
naszych dziadków 

Poznanie dawnych noworocznych zwyczajów 
Ułożenie krzyżówki z hasłem Szczodry wieczar 
Klasowa zabawa – wróżby 

I.1. 
II.5.1. 
III.1.5. 

42. Wykonujemy 
ćwiczenia leksykalne 

Wzbogacenie leksyki 
Podział rzeczowników na grupy (S. str. 130) 

II.1.1. 
II.5.1. 

43.- 
44. 

Piszemy plan 
wydarzeń do 
białoruskiej bajki 
ludowej „Jak mużyk 
husiej dzialił” 

Czytanie i analiza bajki „Jak mużyk husiej 
dzialił” (S. str. 132-134) 
Wypisanie cech charakteru głównego bohatera 
Czytanie przysłów i dobieranie pasujących do 
bajki (S. ćw. 5 str.134) 

II.4.7. 
II.5.1. 
III.1.1. 
IV.1.2. 
IV.2.1. 
IV.2.4. 
IV.2.5. 
IV.3.1. 
IV.3.3. 

45.- 
46. 

Rodzaje leksyki Omówienie terminów: wyrazy gwarowe, terminy 
naukowe, archaizmy i neologizmy, eufemizmy i 
wulgaryzmy 
Ćwiczenia leksykalne 

II.2.5. 
II.5.1. 

47. Wyrazy rodzime i 
zapożyczone 

Omówienie wyrazów rodzimych i 
zapożyczonych w leksyce języka białoruskiego 
Ćwiczenia leksykalne 

II.2.6. 
II.5.1. 

48. Jak spędziliśmy ferie 
zimowe? 

Ustne wypowiedzi uczniów na temat zimowego 
wypoczynku 

IV.1.2. 

49. Odmiana 
rzeczowników typu II 

Poznanie II typu odmiany rzeczownika przez 
przypadki (S. str. 131) 
Ćwiczenia gramatyczne 

II.1.1. 
II.5.1. 
 

50. Końcówki 
rzeczowników rodzaju 
męskiego i nijakiego 

Poznanie końcówek rzeczowników rodzaju 
męskiego i nijakiego II deklinacji (S. str. 190-
191) 
Ćwiczenia gramatyczne (S. str. 190) 

II.1.1. 
II.5.1. 

51. Spółgłoski wydłużone  Przypomnienie wiadomości o spółgłoskach 
wydłużonych (rzeczowniki rodzaju żeńskiego w 
narzędniku) 
Ćwiczenie gramatyczne (S. ćw. 6 str. 134) 

II.5.1. 
II.5.2. 

52.- 
53. 

Czytamy Niwę i 
Czasopis 

Czytamy Niwę i Czasopis 
Analiza tekstów zamieszczonych w Niwie i 
Czasopisie 
Rozwiązywanie zagadek i krzyżówek 

II.2.4. 
II.2.6. 
II.3.5. 
II.3.8. 
II.4.1. 
II.4.2. 
II.4.6. 
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II.4.8. 
IV.1.4. 
IV.3.1. 

54. Odmiana 
rzeczowników typu III 

Poznanie III typu odmiany rzeczownika przez 
przypadki (S. str. 135) 
Ćwiczenia gramatyczne 

II.1.1. 
II.5.1. 

Ustna twórczość ludowa – źródło natchnienia dla mistrzów słowa 

55.- 
56. 

Zapoznanie się z 
treścią utworu 
„Niamohly baćka” 

Biografia Uładzimira Karatkiewicza (Ch. str. 151) 
Czytanie i analiza tekstu „Niamohly baćka” (S. 
str. 142-150) 
Ustne streszczenie utworu 

III.1.6. 
III.2.2. 
IV.1.1. 
IV.1.3. 
IV.1.4. 
IV.3.1. 
IV.3.3. 

57.- 
58. 

Ocena postępowania 
Ćwirkuna, głównego 
bohatera opowiadania 
„Ćwirkun” 

Czytanie i analiza opowiadania „Ćwirkun” (S. str. 
161) 
Określenie głównej myśli utworu 
Ułożenie planu wydarzeń 

II.5.1. 
III.1.6. 
III.2.2. 
IV.1.1. 
IV.1.3. 
IV.1.4. 
IV.3.3. 

59. Dzień Języka 
Ojczystego 

Czytanie i analiza wierszy wybitnych białoruskich 
poetów (np. Ch.) 
Pisanie dyktanda 

I.1. 
I.2. 
II.3.2. 
II.4.1. 
II.5.1. 

Biblia 

60. Biblia – księga nad 
księgami 

Czytanie i analiza tekstu „Biblia” (S. str. 194) 
Wyjaśnienie terminów: biblia, zapawiet 
Odpowiedzi na pytania do tekstu (ustnie lub 
pisemnie) (S. str. 195) 
Dzielenie wyrazów z fragmentu tekstu na sylaby 
i oznaczenie akcentu 

I.1. 
I.2. 
II.5.1. 
III.1.1. 
III.1.5. 
IV.1.1. 

61.- 
62. 

Jak powstał świat? Czytanie i analiza tekstu „Stworzenie świata” (S. 
str.195-200) 
Wypisanie dzień za dniem co odbywało się w 
ciągu 7 pierwszych dni stworzenia świata 
Wyszukanie w tekście znaków interpunkcyjnych 
i omówienie ich funkcji  

I.1. 
I.2. 
II.5.1. 
II.5.2. 
III.1.1. 
III.1.5. 
IV.1.1. 

63. Adam i Ewa – pierwsi 
ludzi na ziemi 

Czytanie i analiza tekstu „Stworzenie pierwszych 
ludzi” (S. str. 200-201) 

I.1. 
I.2. 
II.3.1. 
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Odpowiedzi na pytania do tekstu (ustnie lub 
pisemnie) (S. str. 201) 
Wyszukanie spójników w tekście 

II.4.1. 
II.4.3. 
II.5.1. 
III.2.1. 
IV.1.2. 
IV.2.1. 

64. Przypowieść o synu 
marnotrawnym 

Czytanie i analiza tekstu „Przypowieść o synu 
marnotrawnym” (S. str. 202-201) 
Ułożenie i zapisanie planu wydarzeń 
przedstawionych w przypowieści 
Odpowiedzi na pytania do tekstu (ustnie lub 
pisemnie) (S. str. 203) 

I.1. 
I.2. 
II.3.4. 
II.5.1. 
II.5.2. 
III.1.1. 
III.1.5. 
IV.1.1. 
IV.3.1. 
IV.3.2. 
IV.3.3. 

65. Skróty i skrótowce Omówienie terminów: skrótów i skrótowców 
Wyjaśnienie zasad pisowni skrótów i 
skrótowców 
Ćwiczenia leksykalne 

II.2.1. 
II.2.2. 
II.5.1. 

66.- 
67. 

Tradycje i zwyczaje 
związane z 
Nawoływaniem 
wiosny 

Czytanie i analiza tekstu „Hukannie wiasny” (S. 
52-56) 
Przybliżenie dawnych tradycji i zwyczajów 
związanych z wiosennym świętem 
Zapisanie zdań dotyczących wiosny z 
przysłówkami (S. ćw. 6 str. 56-57) 

I.1. 
I.2. 
II.1.1. 
II.5.1. 
IV.2.2. 

68. Białoruscy humaniści 
– Francysk Skaryna 

Życie i działalność Franciszka Skaryny (S. str. 
206) 
Zapoznanie się z biografią Franciszka Skaryny 
Wyszukanie w tekście wyrazów pisanych wielką 
literą i omówienie ich pisowni 

I.1. 
II.3.3. 
II.3.4. 
II.5.1. 
IV.2.3. 

69. Dzień Woli  Poznanie historii święta 
Czytanie i analiza wierszy (do wyboru) 
Rysowanie symboli narodowych 

I.1. 
II.3.2. 
II.3.3. 
IV.2.3. 

70. Rzeczowniki typu III Odmiana rzeczowników rodzaju żeńskiego z 
zerem morfologicznym, str. 135 
Ćwiczenia gramatyczne (S. ćw. 1, 2 str. 135) 

II.1.1. 
II.5.1. 

71.- 
72. 

Wielkanoc – święto 
wiosny 

Czytanie i analiza fragmentu „Nowaj Ziamli” (S. 
str. 57-67) 
Rozmowa o tradycjach i zwyczajach 
wielkanocnych 

I.1. 
I.2. 
II.4.8. 
IV.1.4. 
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Wioska – odwieczne medium i stróż zapożyczonych z dawnych wieków duchownych i moralnych 
ludowych wartości 

73.- 
74. 

Opracowanie 
tematycznego 
słownika – białoruski 
strój ludowy 

Czytanie i analiza fragmentu „Ziamla pad 
biełymi kryłami” (S. str. 221-233) 
Słownik etnograficzny (S. str. 257) 
Opis kufra, nazywanie rzeczy znajdujących się w 
kufrze 
Odpowiedź na pytanie: Jak rozumiesz słowa: 
„Praz kufar życico czaławieczaje” 

II.3.1. 
II.3.2. 
II.3.4. 
II.3.5. 
II.3.8. 
III.2.2. 
IV.3.1. 
IV.3.2. 

75. Tematyka wierszy 
Łarysy Gieniusz 

Biografia Larysy Geniusz (Ch. str. 81) 
Czytanie i analiza wierszy „Lion”, „Za prasnicaj” 
(S. str. 234-237) 
Analiza wierszy 

I.2. 
II.2.5. 
II.2.6. 
II.3.2. 
II.3.4. 
IV.2.3. 
IV.3.2. 

76. Len – białe złoto 
Białorusinów 

Omówienie procesu powstawania lnu 
Przyrządy do wyrobu lnu 
Wyszukanie we fragmentach tekstu i wypisanie 
głównych i pobocznych części zdania 

II.1.3. 
II.4.4. 
II.5.1. 

77. Jakie znaczenie ma 
obrzędowy ręcznik 
białoruski? 

Wyjaśnienie znaczenia ręcznika i jego symboliki 
Obejrzenie prezentacji multimedialnej o ręczniku 
obrzędowym 
Oglądanie ręczników w Izbie Regionalnej 

I.2. 
II.3.3. 
III.2.1. 
III.2.3. 
IV.1.2. 
IV.3.1. 

78. Motywy na 
białoruskich 
ręcznikach 

Wykonanie ręczników – ozdabianie i 
kolorowanie ręczników na kartkach papieru 

I.2. 

79. Sprawdzamy co 
umiemy – test 

Test gramatyczny z poznanych części mowy II.5.1. 

80.- 
81. 

Dawne narzędzia 
pracy, które odeszły w 
niepamięć 

Wyszukiwanie dawnych narzędzi pracy w 
słowniku etnograficznym (S. str. 257) 
Wizyta w szkolnej izbie regionalnej 
Obejrzenie filmu „Pouna chata ekspanatau” 

II.2.5. 
III.1.5. 
III.2.3. 

82.- 
83. 

Białoruska kuchnia Poznanie potraw tradycyjnej kuchni białoruskiej 
na postawie poematu „Nowaja ziamla” – 
fragment „Za stałom” (S. str. 246-249) 
Wypisanie nazw potraw 
Odpowiedź na pytanie: jakie zasady panowały 
dawniej przy stole? 
Czytanie tekstów i przepisów kulinarnych 

I.1. 
I.2. 
II.2.4. 
II.4.1. 
II.5.1. 
IV.1.4. 

84. Zaimki osobowe Poznanie zaimków osobowych II.1.1. 
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odmiana zaimków przez przypadki 
Ćwiczenia gramatyczne (S. str. 254-255) 

II.5.1. 
II.5.2. 

85. Co wiem na temat 
dawnego białoruskiego 
wesela? 

Poznanie tradycji i dawnych obrzędów 
weselnych 

II.3.3. 
II.3.5. 
III.1.5. 
IV.2.3. 

86. Rodzaje zdań 
złożonych i 
równoważniki zdań 

Omówienie zdań łożonych współrzędnie i 
podrzędnie oraz równoważniów zdań 
Ćwiczenia gramatyczne 

II.1.4. 
II.5.1. 

87. Ćwiczenia w 
przekładzie tekstu z 
języka polskiego na 
język białoruski 

Ćwiczenia w tłumaczeniu 
Utrwalenie leksyki 

II.2.1. 
II.5.1. 
II.5.2. 

88.- 
89. 

Czytamy Niwę i 
Czasopis 

Czytamy Niwę i Czasopis 
Analiza tekstów zamieszczonych w Niwie i 
Czasopisie 
Rozwiązywanie zagadek i krzyżówek 

II.2.4. 
II.2.6. 
II.3.5. 
II.3.8. 
II.4.1. 
II.4.2. 
II.4.6. 
II.4.8. 
IV.1.4. 
IV.3.1. 

90. Zaimki osobowe Przypomnienie informacji o zaimkach 
osobowych 
Ćwiczenia gramatyczne 

II.1.1. 
II.5.1. 

91. Akannie, jakannie Poznanie zasady stosowania akannia i jakannia 
Ćwiczenia ortograficzne 

II.1.1. 
II.5.1. 

92. Powtórzenie i 
utrwalenie wiadomości 
o częściach mowy – 
przymiotnik 

Wykonanie ćwiczeń gramatycznych dotyczących 
liczby, rodzaju i przypadków przymiotnika 

II.1.1. 
II.5.1. 

93. Powtórzenie i 
utrwalenie wiadomości 
o częściach mowy – 
czasownik 

Wykonanie ćwiczeń gramatycznych dotyczących 
odmiany czasownika przez osoby oraz czasów 

II.1.1. 
II.5.1. 

94. Znaczenie przysłówka Zapoznanie z zadami stosowania przysłówków 
Ćwiczenia gramatyczne 

II.1.1. 
II.1.2. 
II.5.1. 

95. Poeci literackiego 
ugrupowania 
„Białowieża” – Aleś 
Barski 

Podanie krótkiej informacji o literackim 
ugrupowaniu „Białowieża” 
Zapoznanie się z biografią Alesia Barskaha (Ch. 
str. 170) 

I.1. 
I.2. 
II.3.2. 
II.3.8. 
II.4.1. 
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programowa: 

Czytanie i analiza wiersza „Na dałoniach 
twaich...” (Ch. str. 171) 

II.4.3. 
II.4.4. 
II.4.7. 
III.2.2. 
IV.1.3. 
IV.2.3. 
IV.3.2. 

96.- 
97. 

Planujemy wakacje Wypowiedzi uczniów na temat letniego 
wypoczynku 
Zasady bezpieczeństwa podczas wypoczynku 
Spacer po okolicy 

IV.1.2. 
IV.1.3. 
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KLASA VIII 

Podręczniki: 

Rusaczyk T., „Szlach da siabie” (Sz.) 
Rusaczyk T., Kułażanka L., „Chrestamatyja” (Ch.) 

Lp. Tematy: Sposób realizacji: Podstawa 
programowa: 

I. Moja maleńka Ojczyzna 

1. Lekcja organizacyjna Zapoznanie uczniów z PZO oraz zasadami BHP  
Zapoznanie uczniów z podręcznikiem do nauki 
języka białoruskiego 

I.1. 

2. Jestem uczniem klasy 
8 

Ustne wypowiedzi uczniów o spędzonych 
wakacjach 
Mapa myśli – sposoby spędzania wolnego czasu 
Rozmowa o bezpiecznej drodze do szkoły 

II.3.1. 
IV.1.4. 
IV.3.3. 

3.- 
4. 

Moje miejsce na 
ziemi. Wiersze 
Wiktara Szweda 

Czytanie i analiza wierszy (do wyboru) (Sz. str. 
6-7)  
Analiza treści wierszy 
Formułowanie wypowiedzi o swojej małej 
Ojczyźnie 
Praca plastyczna / plakat o swojej małej 
Ojczyźnie 

I.1. 
II.2.4. 
II.3.2. 
II.3.3. 
III.1.4. 
IV.1.1. 
IV.3.1. 

5. Czym zajmowali się 
nasi przodkowie? 

Czytanie i analiza wiersza „Prodki” (Sz. str. 10) 
Zapisanie przysłów o pracy 
Rozmowa o dawnych i współczesnych zawodach 
(wyszukiwanie nazw zawodów w słowniku lub 
Internecie) 

I.1. 
II.3.3. 
II.5.1. 
III.2.2. 
IV.1.4. 
IV.2.5. 

6. Znaczenie języka w 
życiu człowieka 
według Franciszka 
Bahuszewicza 

Czytanie i analiza Przedmowy do zbioru „Dudka 
białoruska” (Sz. str 11) 
Wyszukiwanie informacji w tekście o rozwoju 
języka (praca w grupach) 
Dyskusja o znaczeniu języka w życiu człowieka 

I.2. 
II.3.2. 
II.4.2. 
II.4.5. 
III.1.4. 

7. Przypomnienie 
wiadomości o 
częściach mowy 

Przypomnienie kategorii rzeczownika, 
przymiotnika, czasownika, liczebnika, zaimka 
Wyszukanie części mowy w tekście „Szanujcie 
rodnaje słowa” Ciotki (Ch. str. 14) 
Ćwiczenia gramatyczne 

II.1.1. 
II.5.1. 

8.- 
9. 

Symbolika chabrów w 
literaturze białoruskiej 

Czytanie i analiza tekstu „Skąd pojawiły się w 
polu chabry?” 
Wyszukiwanie w tekście odpowiedzi na pytania 
(Sz. str. 27) 

I.1. 
I.2. 
II.3.2. 
II.4.2. 
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Lp. Tematy: Sposób realizacji: Podstawa 
programowa: 

Ułożenie i zapisanie planu wydarzeń 
Dyskusja o symbolice chabra 
Dzielenie wyrazów z fragmentu tekstu na sylaby 
i oznaczenie akcentu 

II.5.1. 
III.1.3. 
III.2.2. 
IV.1.1. 
IV.2.2. 
IV.2.4. 

10.- 
11. 

Podział rzeczowników 
ze względu na 
znaczenie 

Przypomnienie podziału rzeczowników na: 
osobowe i nieosobowe, żywotne i nieżywotne, 
pospolite i własne 
Utrwalenie zasad pisowni wielkiej litery w 
rzeczownikach osobowych i własnych 
Ćwiczenia gramatyczne 

II.1.1. 
II.5.1. 

12. Wspólne cechy – 
poznajemy 
wieloznaczność słowa  

Czytanie i analiza tekstów (Sz. str. 28-30) (dwa 
wybrane) 
Wypisanie dosłownego i przenośnego znaczenia 
słowa droga 
Układnie zdań ze słowami: haściniec, daroha 
Wykonanie ćwiczeń do wyboru (8-11) (Sz. str. 
32-33) 

I.2. 
II.2.1. 
II.3.2. 
II.4.1. 
II.4.2. 
II.4.7. 
II.5.1. 
III.1.1. 
III.1.4. 
III.3.2. 

13. Podział rzeczowników 
ze względu na 
znaczenie 

Przypomnienie podziału rzeczowników na: 
osobowe i nieosobowe, żywotne i nieżywotne, 
pospolite i własne 
Utrwalenie zasad pisowni wielkiej litery w 
rzeczownikach osobowych i własnych 
Ćwiczenia gramatyczne 

II.1.1. 
II.5.1. 

14.-
15. 

Puszcza Białowieska - 
historia i legendy 

Czytanie i analiza tekstu „Bieławieskaja 
Puszcza” (Sz. str. 35) 
Czytanie i analiza legendy (do wyboru) (Z.) 
Ułożenie własnej legendy dotyczącej Puszczy 
Białowieskiej  
Przygotowanie na podstawie dostępnych 
zasobów (Internet, encyklopedie) spisu zwierząt, 
ptaków i roślin występujących w Puszczy 
Białowieskiej  
Wyszukanie w tekście zdań prostych i złożonych 

II.3.2. 
II.3.3. 
II.5.1. 
II.5.2. 
III.1.5. 
IV.2.1. 
IV.2.3. 
IV.2.5. 
IV.3.2. 

16.  Rzeczownik – liczba, 
rodzaj 

Przypomnienie odmiany rzeczowników przez 
liczbę i rodzaj 
Ćwiczenia gramatyczne 

II.1.1. 
II.5.1. 

17. Słownik kolorów 
jesieni 

Czytanie i analiza wiersza „Siniaja hara” (Sz. str. 
40) 

II.3.2. 
II.4.1. 
II.4.2. 
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Lp. Tematy: Sposób realizacji: Podstawa 
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Wyszukiwanie w tekście przymiotników 
określających pory roku 
Przypomnienie nazw miesięcy i pór roku 

II.4.7. 

18.-
19. 

Czytamy Niwę i 
Czasopis 

Analiza tekstów zamieszczonych w Niwie i 
Czasopisie 
Rozwiązywanie zagadek i krzyżówek 

II.2.4. 
II.2.6. 
II.3.5. 
II.3.8. 
II.4.1. 
II.4.2. 
II.4.6. 
II.4.8. 
IV.1.4. 
IV.3.1. 

20.- 
21. 

Odmiana 
rzeczowników w 
trzech typach 

Przypomnienie odmiany rzeczowników w I, II i 
II typie 
Ćwiczenia gramatyczne 

II.1.1. 
II.5.1. 

II. O, Skaryny ziemio 

22. Białoruś — miejsce 
Skaryny na ziemi 

Przypomnienie biografii Franciszka Skaryny 
Czytanie i analiza wiersza „O, Skaryny ziamla” 
(Sz. str. 46) 
Wyszukanie i zapisanie w tekście określeń o 
Białorusi 
Film o biografii i twórczości Franciszka Skaryny 

I.2. 
II.3.2. 
II.3.3. 
II.4.2. 
II.4.7. 
II.5.1. 
IV.2.3. 
IV.3.2. 

23. Przymiotnik – liczba, 
rodzaj 

Przypomnienie odmiany przymiotników przez 
liczbę i rodzaj 
Ćwiczenia gramatyczne 

II.1.1. 
II.5.1. 

24.  Odmiana 
przymiotników przez 
przypadki 

Przypomnienie odmiany przymiotników 
Ćwiczenia gramatyczne 

II.1.1. 
II.5.1. 

25. Przez wielki – sławne 
imiona Białorusinów 

Czytanie i analiza tekstu „Szlachami 
stahoddzdziau” (Sz. str. 47) 
Wyszukanie i wypisane sławnych imion 
Białorusinów 
Wyszukanie we fragmentach tekstu i wypisanie 
głównych i pobocznych części zdania 
Film o historii Białorusi (np. „Historyja Biełarusi 
za 5 chwilin”) 

I.1. 
I.2. 
II.3.2. 
II.4.6. 
II.5.1. 
III.2.2. 
III.2.3. 

26. Stopniowanie 
przymiotników 

Wprowadzenie zasady stopniowania 
przymiotników  
Ćwiczenia gramatyczne 

II.1.1. 
II.5.1. 
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Lp. Tematy: Sposób realizacji: Podstawa 
programowa: 

27. Połocki Książe 
Czarodziej 

Czytanie i analiza tekstu „Połacki Kniaź 
Czaradzjej” (Sz. str. 53) 
Wyszukanie w teście i wypisanie zasług Księcia 
Czarodzieja 
Film o Połocku oraz Księciu Czarodzieju 
Dyskusja o przydomku Księcia – Czarodziej  

I.2. 
II.3.3. 
II.4.2. 
II.5.1. 
III.2.3. 
IV.1.1. 
IV.3.3. 

28. Sprawdzamy wiedzę z 
zakresu wiadomości o 
rzeczowniku i 
przymiotniku 

Test gramatyczny z rzeczownika i przymiotnika II.1.1. 
II.5.1. 

29. Krzyż Eufrozyny 
Połockiej 

Czytanie i analiza tekstu „Kryż-Światynia” oraz 
analiza załączonych zdjęć (Sz. str. 54) 
Przypomnienie biografii Eufrozyny Połockiej 
Film o Eufrozynie Połockiej  
Przygotowanie i zapisanie biografii Eufrozyny 
Połockiej w formie pytań do wywiadu 
Przygotowanie opisu Krzyża Łazara Bohszy 

I.2. 
II.3.2. 
II.3.3. 
II.3.4. 
II.4.2. 
II.5.1. 
II.5.2. 
III.2.1. 
III.2.3. 
IV.2.1. 
IV.2.3. 

30.  Znaczenie Statutu 
WKL w historii 
Białorusi 

Czytanie i analiza tekstu „Statut Wialikaha 
Kniastwa” (Sz. str. 59) 
Odpowiedzi na pytania do tekstu (ustnie lub 
pisemnie) 
Wyszukanie w tekście wyrazów pisanych wielką 
literą i omówienie ich pisowni 

I.2. 
II.3.2. 
II.3.3. 
II.4.2. 
II.5.1. 
II.5.2. 
IV.2.3. 

31. Zróżnicowanie 
słownictwa 

Rozróżnienie wyrazów gwarowych, terminów 
naukowych, archaizmów i neologizmów, 
eufemizmów i wulgaryzmów 
Ćwiczenia 

II.2.5. 

32. Wyrazy rodzime i 
zapożyczone 

Różnice pomiędzy wyrazami rodzimymi i 
zapożyczonymi 
Ćwiczenia 

II.2.6. 

33. Skróty i skrótowce Przypomnienie terminów: skrótów i skrótowców 
Wyjaśnienie zasad pisowni skrótów i 
skrótowców 
Ćwiczenia leksykalne 

II.2.2. 
II.5.1. 
II.5.2. 

34. Poeci literackiego 
ugrupowania 
„Białowieża” – Mikoła 
Hajduk 

Zapoznanie się z biografią Mikoły Hajduka (Ch. 
str. 188) 
Czytanie i analiza opowiadania „Kramoła” (Ch. 
str. 189-193) 

I.1. 
I.2. 
II.2.5. 
II.2.6. 
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Lp. Tematy: Sposób realizacji: Podstawa 
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II.3.2. 
II.4.1. 
II.4.2. 
II.4.7. 
III.1.1. 
III.1.3. 
III.1.4. 
IV.1.1. 

35. Poeci literackiego 
ugrupowania 
„Białowieża” – Sokrat 
Janowicz 

Zapoznanie się z biografią Sokrata Janowicza 
(Ch. str. 230) 
Czytanie i analiza miniatur „Isnawannie”, 
„Zahony”, „Wałoszka” (Ch. str. 231-232) 

I.1. 
I.2. 
II.2.5. 
II.2.6. 
II.3.2. 
II.4.1. 
II.4.2. 
II.4.7. 
III.1.1. 
III.1.3. 
III.1.4. 
IV.1.1. 

36. Poeci literackiego 
ugrupowania 
„Białowieża” – Jan 
Czykwin 

Zapoznanie się z biografią Jana Czykwina (Ch. 
str. 263) 
Czytanie i analiza wierszy „Płacz Jarasłauny”, 
„Jazdok biez siadła” (Ch. str. 264-265) 

I.1. 
I.2. 
II.2.5. 
II.2.6. 
II.3.2. 
II.4.1. 
II.4.2. 
II.4.7. 
III.1.1. 
III.1.3. 
III.1.4. 
IV.1.1. 

37. Synonimy, antonimy i 
homonimy 

Różnice pomiędzy synonimem, antonimem, 
homonimem 
Ćwiczenia leksykalne 

II.2.1. 
II.5.1. 

38. Słowotwórstwo Przypomnienie wiadomości o słowotwórstwie 
(rdzeń wyrazu, końcówka, przedrostek i sufiks) 
Ćwiczenia gramatyczne 

II.5.1. 

39. Wigilijny wieczór na 
podstawie tekstu 
Jakuba Kołasa 

Czytanie i analiza tekstu „Kaladny wieczar” (Sz. 
str. 198) 
Odpowiedzi na pytania do tekstu (ustnie lub 
pisemnie) 

I.2. 
II.3.2. 
II.4.2. 
II.5.1. 
II.5.2. 
III.1.6. 
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Lp. Tematy: Sposób realizacji: Podstawa 
programowa: 

40. Nauka białoruskich 
kolęd 

Zapisanie ze słuchu tekstu kolędy 
Poznanie słów i omówienie treści kolędy 

I.1. 
II.5.1. 
III.2.2. 

41.-
42. 

Mikołaj Husouski - 
Pieśń o żubrze 

Czytanie i analiza tekstów: „Mikoła Husouski – 
pradstaunik Adradżennia” i „Pieśnia pra zubara” 
(Sz. str. 69-73) 
Słuchanie fragmentów utworu z audiobooka 
https://lit.letapis.by/ 
Przygotowanie notatki o Mikołaju Husouskim 
Dyskusja o motywie żubra w dziele Mikołaja 
Husouskiego 

I.2. 
II.3.2. 
II.3.3. 
II.4.2. 
II.5.1. 
II.5.2. 
IV.1.1. 
IV.2.1. 
IV.2.3. 

43. Quiz o epoce 
Odrodzenia 

Czytanie i analiza tekstu „Epocha Wialikaha 
kniastwa Litouskaha” (Sz. str. 75) 
Przygotowanie quizu o najważniejszych 
wydarzeniach z historii i literatury Odrodzenia 
(Sz. str. 46-77) 

II.3.2. 
II.3.7. 
II.4.2. 
II.5.1. 
IV.2.3. 

44.- 
45. 

Pierwsza białoruska 
gazeta oraz 
współczesny tygodnik 
“Niwa” 

Czytanie i analiza tekstu Kastusia Kalinouskaha 
„Mużyckaja prauda” (Sz. str. 78) 
Dyskusja na temat roli prasy w życiu człowieka 
Wyszukanie spójników w tekście 
Analiza tekstów zamieszczonych w Niwie 
Napisanie krótkiego artykułu w języku 
białoruskim do białoruskiego tygodnika Niwa na 
dowolny temat z życia szkoły 

I.1. 
II.2.3. 
II.2.4. 
II.2.6. 
II.3.2. 
II.3.5. 
II.3.8. 
II.4.1. 
II.4.2. 
II.4.5. 
II.4.6. 
II.4.8. 
II.5.1. 
II.5.2. 
IV.1.4. 
IV.2.2. 
IV.3.1. 
IV.3.2. 
IV.3.3. 

46. Co wyraża przysłówek 
– rodzaje 
przysłówków 

Przypomnienie zasad stosowania przysłówków 
Ćwiczenia gramatyczne 

II.1.1. 
II.1.2. 
II.5.1. 

47. Przyimki – po co są w 
zdaniu? 

Przypomnienie zasad stosowania przyimków 
Ćwiczenia gramatyczne 

II.1.1. 
II.1.2. 
II.5.1. 

48. Jak spędziliśmy ferie 
zimowe? 

Ustne wypowiedzi uczniów na temat zimowego 
wypoczynku 

IV.1.2. 
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49. U niezgłoskotwórcze – 
przypomnienie zasady 
pisowni 

Przypomnienie zasady pisowni i wyjątków 
Ćwiczenia ortograficzne  

II.5.1 

50. Pisownia miękkiego 
znaku, rozdzielającego 
znaku i apostrofa 

Przypomnienie zasad pisowni i wyjątków 
Ćwiczenia ortograficzne 

II.5.1. 

51. Samotność w utworze 
„Świata” Alesia 
Haruna 

Czytanie i analiza utworu „Świata” (Sz. str. 80) 
Pisanie planu wydarzeń  
Rozważania o wartościach takich jak: samotność, 
miłość, oddanie 
Wyjaśnienie tytułu tekstu 

I.1. 
II.3.1. 
II.3.2. 
II.4.1. 
II.5.1. 
IV.1.1. 
IV.3.1. 
IV.3.3. 

52. Powtarzamy pisownię 
akannia i jakannia oraz 
spółgłosek 
wydłużonych i 
podwojonych 

Przypomnienie zasad pisowni i wyjątków 
Ćwiczenia ortograficzne 

II.5.1. 

53. Maksim Harecki 
„Usiebiełaruski zjezd 
1917-ha hoda” 

Czytanie i analiza tekstu „Usiebiełaruski zjezd 
1917-ha hoda” (Sz. str. 91) 
Odpowiedzi na pytania do tekstu (ustnie lub 
pisemnie) 

I.1. 
I.2. 
II.2.5. 
II.2.6. 
II.4.2. 
IV.1.1. 
IV.3.3. 

54. Piszemy test z 
gramatyki  

Test gramatyczny sprawdzający znajomość 
poznanych zasad ortograficznych (u 
niezgłoskotwórcze, miękki znak, rozdzielający 
znak, apostrof, 
akannie i jakannie, spółgłoski wydłużone 
podwojone) 

II.5.1. 

55. Znaki interpunkcyjne Zastosowanie znaków interpunkcyjnych – 
przypomnienie nazw w języku białoruskim 
Funkcje kropki, przecinka, znaku zapytania, 
znaku wykrzyknika, cudzysłowu, dwukropka, 
średnika 
Ćwiczenia 

II.5.2. 

56.- 
57. 

Piękno człowieka w 
„Michaśce” Ciotki 

Czytanie i analiza tekstu „Michaśka” Ciotki (Sz. 
str. 100) 
Zapoznanie z regułami pisania wypracowania i 
opisu człowieka (Sz. str. 97-99) 
Napisanie wypracowania opisującego Michaśkę 
Dyskusja o dalszych losach Michaśki 

II.2.3. 
II.3.2. 
II.3.7. 
II.4.2. 
II.4.6. 
II.5.1. 
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Dzielenie wyrazów z fragmentu tekstu na sylaby 
i oznaczenie akcentu 

II.5.2. 
III.1.6. 
IV.2.1. 
IV.2.2. 
IV.2.4. 
IV.2.5. 
IV.3.2. 

III. Z pozycji czasu i wieczności 

58. Kultura mowy Przypomnienie zwrotów grzecznościowych 
Ćwiczenia (pisemnie lub ustnie) (Sz. str. 114-
116) 
Napisanie maila na dowolny temat 
Wyszukanie w napisanym mailu głównych i 
pobocznych części zdania 

II.2.3. 
II.2.4. 
II.1.3. 
II.3.6. 
II.3.7. 
II.5.1. 
II.5.2. 
IV.2.2. 
IV.2.4. 

59. Jak prawidłowo 
zapisywać liczebniki? 

Liczebnikach głównych – liczba, rodzaj, 
przypadki 
Ćwiczenia gramatyczne 

II.1.1. 
II.5.1. 

60. Poznajemy liczebniki 
porządkowe 

Omówienie liczebników porządkowych – liczba, 
rodzaj, przypadki 
Ćwiczenia gramatyczne 

II.1.1. 
II.5.1. 

61. Wartości w życiu 
człowieka na 
podstawie „Memento 
mori” Janki Bryla 

Czytanie i analiza tekstu „Memento mori” (Sz. 
str. 117) 
Omówienie tytułu tekstu (pamiętaj o śmierci) 
Rola przypisu w tekście 
Wyszukanie w tekście przymiotników i 
związków wyrazowych opisujących bohatera  
Rozważania o wartościach takich jak: męstwo, 
duma, przemijanie, odwaga, itp. 
Ułożenie motta życiowego dotyczącego 
omawianych wartości 

I.1. 
II.3.2. 
II.3.2. 
II.3.4. 
II.4.2. 
III.1.6. 
IV.1.1. 
IV.1.3. 
IV.3.1. 
 

62. Prawidłowo 
zapisujemy daty 

Omówienie prawidłowego sposobu zapisywania 
dat: dzień, miesiąc, rok 
Ćwiczenia gramatyczne 

II.1.1. 
II.5.1. 
II.5.2. 

63. Podział zdań ze 
względu na budowę 

Przypomnienie wiadomości o zdaniach 
złożonych współrzędnie i podrzędnie oraz 
równoważnikach zdań 
Ćwiczenia leksykalne 

II.1.3. 
II.1.4. 
II.5.2. 

64. Dobro człowieka w 
czasach wojny 

Czytanie i analiza tekstu „Miaszok biełaha 
naliwu” (Sz. str. 121) 
Ułożenie planu wydarzeń 

I.1. 
II.2.6. 
II.3.2. 
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Lp. Tematy: Sposób realizacji: Podstawa 
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Dyskusja na temat: dzieciństwo dawniej a dziś 
Wyszukanie spójników w tekście 

II.4.1. 
II.4.2. 
II.5.1. 
II.5.2. 
IV.1.1. 
IV.2.1. 

65.- 
66. 

„Tato to ja...” Życie 
mieszkańców 
białoruskich wsi 
podczas wojny 

Czytanie i analiza tekstu „Mój Katyń” (Sz. s.tr 
127) 
Rozważania o życiu ludzi w czasie II wojny 
światowej 
Pisemna odpowiedź na pytanie: „Co 
symbolizował obraz ojca niosącego na rękach 
martwego syna”? 
Głośne czytanie wiersza „Wieczarowyja zwany”  
Stworzenie plakatu o tematyce wojennej na 
podstawie utworów „Mój Katyń” oraz 
„Wieczarowyja zwany” 

I.1. 
II.3.2. 
II.3.4. 
II.4.1. 
II.4.2. 
II.4.7. 
II.5.1. 
II.5.2. 
IV.1.1. 
IV.1.4. 
IV.2.1. 
IV.2.2. 
IV.2.3. 

IV. Szanuj ojca swego i matkę swoją 

67. Co oznacza tytuł 
utworu „Kruty bierah 
raki”  

Czytanie i analiza tekstu „Kruty bierah raki” (Sz. 
str. 136) 
Wyszukanie w tekście fragmentów dotyczących 
odczuć (emocji) ojcowskich Piotrowicza? 
Napisanie z wykorzystaniem cytatów z utworu 
krótkiej charakterystyki głównego bohatera  
Wytłumaczenie słów „Nie zapłonął ogień i w 
następną noc. I nigdy nie zapłonie” 

I.1. 
II.3.2. 
II.3.4. 
II.4.2. 
II.5.1. 
II.5.2. 
IV.1.1. 
IV.1.4. 
IV.2.2. 
IV.2.4. 

68.- 
69. 

25 marca – Dzień 
Wolności 

Omówienie genezy święta Dnia Wolności 
Czytanie i analiza wierszy „Woraham 
biełaruszczyny”, „A chto tam idzie” (Ch. str. 19) 
Dyskusja o funkcjach językowych zawartych w 
obu wierszach 
Przypomnienie wiadomości o narodowych 
symbolach Białorusi: herb, flaga, hymn 

I.1. 
I.2. 
II.2.4. 
II.3.2. 
III.4.2. 
II.4.4. 
IV.1.1. 
IV.1.2. 
IV.2.3. 
IV.3.1. 

70. Kolory życia Ściapana Czytanie i analiza tekstu „Wielikodnyja jajki” 
(Sz. str.178) 
Odpowiedzi na pytania do tekstu (ustnie lub 
pisemnie) 

I.2. 
II.3.2. 
II.4.2. 
II.5.1. 
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Ułożenie nowego zakończenia opowiadania II.5.2. 
III.1.6. 
III.2.1. 
III.2.2. 
III.2.5. 

71. Wielkanocna 
pocztówka  

Przygotowanie wielkanocnej pocztówki 
Układanie i pisanie wielkanocnych życzeń 

I.1. 
II.3.7. 
II.5.1. 
II.5.2. 
IV.2.2. 
IV.2.4. 

72. Bajka o gąsce – 
analiza 

Czytanie i analiza tekstu „Bajka o gąsce” (Sz. str. 
143) 
Przypomnienie cech bajki 
Napisanie morału płynącego z przeczytanego 
utworu 
Nazwanie uczuć, które wywołała bajka: miłość, 
radość, opiekuńczość, strach 
Wyszukanie w tekście znaków interpunkcyjnych 
i omówienie ich funkcji 

I.2. 
II.3.2. 
II.4.1. 
II.4.7. 
II.5.1. 
III.1.1. 
III.1.3. 
III.1.6. 
IV.1.4. 

73. Bezokoliczni – 
nieosobowa forma 
czasownika 

Przypomnienie wiadomości o bezokoliczniku 
Ćwiczenia gramatyczne 

II.1.1. 
II.5.1. 
II.5.2. 

74. Odmieniamy 
czasownik – osoba i 
czas 

Przypomnienie zasad gramatycznych 
dotyczących odmiany czasownika przez osoby I i 
II koniugacji oraz czasy 
Ćwiczenia gramatyczne 

II.1.1. 
II.5.1. 
II.5.2. 

75.- 
76. 

Czytamy Niwę i 
Czasopis 

Analiza tekstów zamieszczonych w Niwie i 
Czasopisie 
Rozwiązywanie zagadek i krzyżówek 

II.2.4. 
II.2.6. 
II.3.5. 
II.3.8. 
II.4.1. 
II.4.2. 
II.4.6. 
II.4.8. 
IV.1.4. 
IV.3.1. 

77. Podział zdań ze 
względu na cel 
wypowiedzi 

Przypomnienie wiadomości o zdaniach 
oznajmujących, rozkazujących, pytających i 
wykrzyknikowych 
Ćwiczenia leksykalne 

II.1.3. 
II.5.2. 

78. „Ryfmujem 
dziejasłowy” – 
czasownik 

Czytanie i analiza wiersza „Ryfmujem 
dziejasłowy” (Sz. str. 144) 
Czasownik – liczba, rodzaj, koniugacja 

II.1.1. 
II.5.1. 
II.3.2. 
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Ćwiczenia gramatyczne 
79. Czasowniki zwrotne – 

ćwiczenia 
Omówienie czasowników zwrotnych 
Ćwiczenia gramatyczne 

II.1.1. 
II.5.1. 
II.5.2. 

80. Poeci literackiego 
ugrupowania 
„Białowieża” – 
Uładzimir Hajduk 

Zapoznanie się z biografią Uładzimira Hajduka 
(Ch. str. 278) 
Czytanie i analiza wierszy „Wiasna” „Wierasy”, 
„Los u tumanie...” (Ch. str. 267-269) 

I.1. 
I.2. 
II.2.5. 
II.2.6. 
II.3.2. 
II.4.1. 
II.4.2. 
II.4.7. 
III.1.1. 
III.1.3. 
III.1.4. 
IV.1.1. 

81. Sprawdzamy wiedzę z 
zakresu wiadomości o 
czasowniku 

Test gramatyczny z czasownika II.5.1. 

82. Obraz matki w 
utworze „Dzialba 
kabanczyka”  

Czytanie i analiza tekstu „Dzialba kabanczyka” 
(Sz. str. 145) 
Wyszukanie w tekście fragmentów dotyczących 
odczuć matki 
Wyjaśnienie tytułu opowiadania 
Wypisanie elementów przyrody występujących w 
utworze 
Wyszukanie spójników w tekście 

I.2. 
II.2.5. 
II.3.2. 
II.4.2. 
II.5.1. 
IV.2.2. 

83. List do mamy Czytanie i analiza tekstu „List do matki” (Sz. str. 
158) oraz wiersza „Synok maleńki” (Sz. str. 156) 
Ustne rozważania o postępowaniu syna w 
utworze „List do matki” 
Wyszukanie w utworze fragmentów opisujących 
ręce matki 
Napisanie reklamy odnośnie szacunku do 
rodziców na podstawie analizowanych utworów 

I.1. 
I.2. 
II.3.2. 
II.3.7. 
II.4.1. 
II.4.2. 
II.4.7. 
II.5.1. 
IV.1.1. 

84. „Dzwon nad ziamloju” 
– analiza  

Czytanie i analiza tekstu „Dzwon nad ziamloju” 
(Sz. str.161) 
Ułożenie planu opowiadania 
Wyszukanie w tekście przymiotników 
opisujących cechy charakteru Wasilka oraz babci 
Wasilka 

I.1. 
II.1.1. 
II.3.2. 
II.3.4. 
II.5.1. 
IV.2.2. 
IV.2.5. 
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85. Ja, ty, on, mój, twój, 
nasz – zaimki 
osobowe i dzierżawcze 

Przypomnienie wiadomości o zaimkach 
osobowych i dzierżawczych – liczba, rodzaj, 
przypadki 
Ćwiczenia gramatyczne 

II.1.1. 
II.5.1. 

86. Poeci literackiego 
ugrupowania 
„Białowieża” – 
Nadzieja Artymowicz 

Zapoznanie się z biografią Nadziei Artymowicz 
(Ch. str. 278) 
Czytanie i analiza wierszy „Na niebaschile...” 
„Uciakaju ad wostraj...”, „U rukach naszych...” 
(Ch. str. 279-281) 

I.1. 
I.2. 
II.2.5. 
II.2.6. 
II.3.2. 
II.4.1. 
II.4.2. 
II.4.7. 
III.1.1. 
III.1.3. 
III.1.4. 
IV.1.1. 

87. Poeci literackiego 
ugrupowania 
„Białowieża” – 
Michaś Szachowicz 

Zapoznanie się z biografią Michasia 
Szachowicza (Ch. str. 286) 
Czytanie i analiza fragmentu poematu „Świetłaja 
nocz” (Ch. str. 287-289) 

I.1. 
I.2. 
II.2.5. 
II.2.6. 
II.3.2. 
II.4.1. 
II.4.2. 
II.4.7. 
III.1.1. 
III.1.3. 
III.1.4. 
IV.1.1. 

V. Literatura jako rodzaj sztuki 

88. Obraz wieszcza w 
utworze „Muzyka” 
Maksima 
Bahdanowicza 

Czytanie i analiza tekstu „Muzyka” (Sz. szt. 172) 
Dyskusja o roli wieszcza w literaturze 
Wyszukanie w teście fragmentów w jakich jest 
mowa o wpływie twórczości wieszcza na życie 
naród 
Streszczenie tekstu w języku białoruskim 
przetłumaczenie na język polski 

I.1. 
I.2. 
II.3.2. 
II.4.2. 
II.5.1. 
II.5.2. 
III.1.3. 
IV.1.2. 
IV.1.4. 
IV.2.1. 
IV.2.2. 

89. Dramat zniewolonych 
kobiet 

Czytanie i analiza tekstu „Słuckija tkaczychi” 
(Sz. szt. 174) 
Dyskusja o tragizmie kobiet w wierszu 
Omówienie terminu białoruski pojas 

I.1. 
I.2. 
II.3.2. 
II.3.4. 
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Film o mieście Słuck (np. „Słuck. Niewialiki 
horad z wialikaj historyjaj” 
https://youtu.be/T728rcX8Vok) 
Stworzenie schematu wzoru pojasa 

II.4.1. 
II.4.2. 
II.4.6. 
II.1.5. 
II.1.3. 
III.2.3. 
IV.1.1. 
IV.1.2. 
IV.1.4. 

90.- 
91. 

Analiza poematu 
„Kurhan” Janki 
Kupały 

Przypomnienie biografii Janki Kupały (Ch. str. 
17) 
Czytanie i analiza tekstu „Kurhan” 
Cechy poematu jako gatunku literackiego 
Wyjaśnienie tytułu poematu 
Odpowiedzi na pytania do tekstu (2-6) (ustnie lub 
pisemnie) 
Nauka czytania fragmentu poematu z poprawną 
intonacją i akcentowaniem 

I.1. 
I.2. 
II.3.2. 
II.4.2. 
II.4.5. 
II.4.7. 
II.5.1. 
II.5.2. 
III.1.1. 
III.1.3. 
III.1.4. 
III.1.6. 
IV.1.1. 
IV.1.4. 
IV.3.2. 

92. Poeci literackiego 
ugrupowania 
„Białowieża” – Zosia 
Saczko 

Zapoznanie się z biografią Zosi Saczko (Ch. str. 
290) 
Czytanie i analiza wiersza „Radunica” (Ch. str. 
291) 

I.1. 
I.2. 
II.2.5. 
II.2.6. 
II.3.2. 
II.4.1. 
II.4.2. 
II.4.7. 
III.1.1. 
III.1.3. 
III.1.4. 
IV.1.1. 

93. Poeci literackiego 
ugrupowania 
„Białowieża” – Jury 
Bajena 

Zapoznanie się z biografią Jura Bajeny 
(Ch. str. 292) 
Czytanie i analiza wierszy „Światynia”, 
„Pawiedamlennie ab prapauszym” (Ch. str. 292-
293) 

I.1. 
I.2. 
II.2.5. 
II.2.6. 
II.3.2. 
II.4.1. 
II.4.2. 
II.4.7. 
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III.1.1. 
III.1.3. 
III.1.4. 
IV.1.1. 

94. Poeci literackiego 
ugrupowania 
„Białowieża” – Mia 
Łuksza 

Zapoznanie się z biografią Miry Łukszy 
(Ch. str. 294) 
Czytanie i analiza wiersza „Niamiha” i 
opowiadania „ Dzietaczka maja...”  (Ch. str. 294-
297) 

I.1. 
I.2. 
II.2.5. 
II.2.6. 
II.3.2. 
II.4.1. 
II.4.2. 
II.4.7. 
III.1.1. 
III.1.3. 
III.1.4. 
IV.1.1. 

VI. Przygody, podróże, zwyczajne i niezwyczajne w literaturze 

95.- 
96. 

Przygody, podróże, 
zwyczajne i 
niezwyczajne – 
wakacje 

Czytanie i analiza wybranego tekstu (Sz. str. 206-
250) 
Ułożenie planu wydarzeń 
Odpowiedzi na pytania do tekstu (ustnie lub 
pisemnie) 

II.4.2. 
II.4.6. 
II.5.1. 
II.5.2. 
III.1.6. 
IV.1.2. 
IV.2.1. 

97. Moje plany na 
wakacje 

Wypowiedzi uczniów na temat letniego 
wypoczynku 
Zasady bezpieczeństwa podczas wypoczynku 
Spacer po okolicy 

IV.1.2. 
IV.1.3. 

 
 



 

 68 

 

FORMY PRACY 

 
Zalecana jest różnorodność form pracy w ramach jednej lekcji, np.: 
- praca z całą klasą: nauczyciel kieruje pracą całej klasy, np. wykład nauczyciela, referat 

ucznia, pogadanka nauczyciela z klasą; 
- praca z całą klasą – nauczyciel kieruje pracą poszczególnych uczniów na forum całej 

klasy, np. uczniowie zadają sobie nawzajem pytania, ale pod kontrolą nauczyciela; 
- praca indywidualna – uczniowie skupieni są na rysowaniu, kolorowaniu, projektowaniu, 

wypełnianiu kart pracy, ćwiczenia utrwalające, praca z tekstem; 
- praca w parach – zalecana do imitowania sytuacji, przeprowadzania dialogów, 

odgrywaniu ról w scenkach rodzajowych; 
- praca w grupach – zalecana do realizacji miniprojektów i projektów, opracowywanie 

kwestii problemowych. 
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METODY I TECHNIKI PRACY 

 
Zaleca się stosowanie metod nauczania preferowanych odpowiednich do wieku 

rozwojowego uczniów. 

- metoda reagowania całym ciałem zakłada, że uczniowie okazują zrozumienie poleceń 
nauczyciela ruchem lub gestem, a nauczyciel wspomaga swoje polecenia językiem ciała; 
- powtarzanie za wzorem (nauczycielem lub nagraniem), chórem i indywidualnie, wielokrotne 
powtarzanie wyrażeń, zwrotów, słów i zdań dla wyrobienia nawyków językowych oraz uczenie 
się na pamięć wierszyków, ćwiczeń rytmicznych, piosenek dla usprawnienia płynności, 
wymowy i intonacji; 
- metoda komunikacyjna, w tym dialog, może być wykorzystywana podczas nauki mówienia, 
zachowania się w sytuacjach dnia codziennego, zdobywania podstawowych informacji w 
rozmowie, np. poprzez technikę luki informacyjnej; 
- piosenki, wiersze, które wykorzystują predyspozycje do przyswajania języka; 
- ćwiczenia językowe w formie gier dydaktycznych, celem jakich jest odprężenie uczniów, 
integracja grup, przyswajanie pewnych umiejętności; 
- opowiadanie historyjek lub czytanie tekstów przez nauczyciela oraz uczniów wprowadza 
atmosferę sprzyjającą koncentracji u uczniów i rozwijają sprawność słuchania; 
- drama to metoda polegająca ona na odgrywaniu scenek, inscenizacji i improwizacji, działa na 
wyobraźnię uczniów i uczy współpracy z innymi, komunikacji i pracy w grupie. 
- wizualizacja i ćwiczenia relaksacyjne czyli na stworzenie sytuacji, w których uczniowie 
wyobrażają sobie na przykład inne otoczenie lub siebie w innym miejscu. Nauczyciel opisuje 
uczniom po białorusku, gdzie są, jak się czują, a uczniowie wyobrażają to sobie. Następnie 
opowiadają, co widzą oczami wyobraźni, odpowiadają na pytania lub też biorą udział 
w scenkach.  
- zajęcia plastyczne, w tym tworzenie plansz, schematów, wykresów, zestawień, które 
wykorzystują naturalną aktywność uczniów i umożliwiają uczenie się przez działanie. 
Wykonywanie tego rodzaju prac motywuje uczniów do mówienia o swoich pracach i słuchania, 
gdy opowiadają inni. Służy to utrwalaniu słownictwa i zwrotów, a poprzez swoją atrakcyjną 
formę motywuje do zapamiętywania.  
- praca projektowa składa się zazwyczaj z trzech faz: faza pierwsza to uzgodnienie z uczniami, 
jaki temat będą opracowywać i w jakiej formie, np. plakat, album na zadany temat; druga faza 
to grupowa lub indywidualna praca nad projektem (często poza klasą, w domu, w bibliotece), 
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zbieranie materiałów i przygotowanie prezentacji; ostatnia faza to przedstawienie projektu całej 
klasie i omówienie go po białorusku.  

W celu skutecznego realizowania celów zapisanych w programie wskazane jest też 
podejmowanie takich działań, jak: 

- wycieczki do muzeów (skansenów), galerii, izb regionalnych;  
- odwiedzanie miejsc pamięci narodowej;  
- wyjścia do kina, teatru, opery, filharmonii;  
- wizyty w bibliotece; 
- organizowanie wystaw prac uczniów związanych z poznawanymi na lekcjach tekstami (np. 
ilustracji do utworów);  
- organizowanie konkursów, przeglądów (np. fotograficznych, ortograficznych, recytatorskich, 
prac plastycznych);  
- praca nad scenariuszem przedstawienia;  
- przygotowywanie klasowych lub szkolnych przedstawień i inscenizacji (teatr aktora, teatr 
kukiełkowy);  
- prezentacja i czytanie czasopism; 
- praca nad gazetką klasową, szkolną;  
- włączanie się w życie kulturalne szkoły, miejscowości czy regionu. 

Sugerowane techniki nauczania 

Techniki nauczania słownictwa: 

- prezentowanie słówek poprzez wskazywanie przedmiotu znajdującego się w otoczeniu 
uczących się lub prezentacja za pomocą obrazu, gestu i mimiki, rysowanie na tablicy; 
- zaznaczanie wymienionych słów; 
- domyślanie się znaczenia słowa z kontekstu; 
- podawanie synonimu lub antonimu; 
- gromadzenie przez uczniów nowo poznanych słówek w słowniczkach (słowa wpisywane do 
specjalnego zeszytu); 
- częste przepytywanie uczniów z wcześniej poznanych słówek przy pomocy obrazków lub 
zdjęć; 
- wykorzystywanie znanych słówek w nowych sytuacjach językowych, np. w nowej strukturze, 
w nowej funkcji; 
- wprowadzanie nowego słownictwa przy okazji czytania i omawiania tekstu, historyjki; 
- rozszerzanie słownictwa z zakresu jednego tematu; 
- podpisywanie obrazków; 
- grupowanie i zestawianie wyrazów jako pojęcie nadrzędne i pojęcia podrzędne, w logiczne 
ciągi, o podobnym lub przeciwnym znaczeniu; 
- stosowanie gier pamięciowych. 

Techniki nauczania wymowy: 
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- kilkakrotne powtarzanie za nauczycielem jednego słowa; 
- powtarzanie zwrotu lub zdania (dla utrwalenia intonacji); 
- pokazywanie uczniom wyrazów rymujących się i zachęcanie ich do poszukiwania takich par; 
- rozpoznawanie konkretnych dźwięków w wyrazach; 
- czytanie na głos w klasie oraz czytanie dłuższych tekstów w domu; 
- odpowiedzi na pytania i budowanie pytań; 
- budowanie krótkich wypowiedzi na podstawie materiałów graficznych i leksykalnych; 
- budowanie krótkich dialogów według wzoru; 
- konstruowanie krótkich wypowiedzi w oparciu o schemat; 
- zgadywanie oraz gry i zabawy językowe. 

Techniki nauczania gramatyki: 

- na podstawie przykładów ilustrujących dane zjawisko gramatyczne uczniowie znajdują 
zależności i formułują regułę;  
- eksponowanie podobieństwa oraz uświadamianie uczniom możliwości stosowania w praktyce 
poszczególnych struktur;  
- przedstawianie schematów zasad gramatycznych w postaci graficznej, które ułatwiają 
zapamiętywanie;  
- stosowanie wykresów, tabelek, diagramów, symboli, ramek, strzałek, podkreśleń, czcionki o 
różnym kroju grubości, które wspierają obrazowe myślenie uczniów;  
- zestawianie zjawisk gramatycznych języka polskiego z językiem białoruskim: wskazywanie 
podobieństw i różnic zapobiega błędom interferencyjnym;  
- przeprowadzanie ćwiczeń translacyjnych w relacji: język polski – język białoruski; 
- stosowanie licznych utrwaleń: wdrożenie ucznia do wypowiadania danej struktury; 
powtarzanie tej samej struktury w innych przykładach; przekształcanie zdań według wzoru; 
przeprowadzanie rozmówek; 
- przeprowadzanie rozmówek z wykorzystaniem wprowadzonych struktur. 

Techniki nauczania słuchania: 

- słuchanie i reagowanie na usłyszane polecenia; 
- udzielanie odpowiedzi na pytania do usłyszanego tekstu; 
- słuchanie nagrań towarzyszących historyjkom obrazkowym lub piosenek i odpowiadanie na 
pytanie nauczyciela; 
- streszczanie różnych treści tekstu słuchanego; 
- słuchanie w celu określania głównej myśli usłyszanego tekstu; 
- słuchanie w celu wyszukania szczegółowych informacji; 
- dobieranie słów, wypowiedzi, materiału wizualnego do usłyszanych informacji; 
- uzupełnianie luk w tekście; 
- wykonywanie gestu, rysunku, czynności zgodnie z poleceniem; 
- zaznaczanie usłyszanego dźwięku, wyrazu, zdania, ilustracji; 
- szeregowanie ilustracji w kolejności ich występowania w tekście; 
- zaznaczanie lub porządkowania kolejności zdarzeń wymienianych w tekście,  
- wypełnianie tabeli, diagramu; 
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- tłumaczenie ustne / pisemne; 
- zaznaczanie odpowiedzi metodą prawda/fałsz; 
-. 

Techniki nauczania mówienia: 

- powtarzanie zdań za wzorem (nauczycielem lub nagraniem); 
- kończenie wypowiedzi, odpowiedzi na pytania, budowanie pytań, dialogów;  
- rozpoznawanie obrazkowej lub pisemnej formy wyrazu i kojarzenie jej z dźwiękowym 
odpowiednikiem; 
- opisywanie lub porównywanie obrazków i przedstawionych na nim przedmiotów, rzeczy 
i osób; 
- odczytywanie na głos ról w historyjce obrazkowej; 
- czytanie na głos krótkiego tekstu; 
- zadawanie pytań innym osobom w grupie; 
- samodzielne używanie ustalonych zwrotów i wyrażeń w pracy w parach w celu uzyskania 
prawdziwych informacji, np.: opowiadanie o sobie, opisywanie obrazka, opowiadanie 
historyjki na podstawie serii obrazków, opowiadanie lub streszczanie bajki czy historyjki; 
- omawianie różnic pomiędzy tekstami, obrazkami, nagraniami. 

Techniki nauczania czytania: 

- odczytywanie na głos pojedynczych wyrazów przez rozpoznawanie pisemnej formy wyrazu 
i kojarzenie jej z dźwiękowym odpowiednikiem; 
- uzupełnianie tekstu wyrazami, wykreślanie wyrazów nie pasujących do treści tekstu; 
- wyszukiwanie i zaznaczanie znanych wyrazów; 
- porządkowanie kolejności prostych zdań; 
- odczytywanie na głos ról w historyjce obrazkowej; 
- czytanie na głos tekstu; 
- udzielanie odpowiedzi na pytania do czytanego tekstu; 
- ciche czytanie ze zrozumieniem i odpowiadanie na pytania do tekstu; 
- czytanie w celu określania głównej myśli usłyszanego tekstu; 
- czytanie w celu wyszukania szczegółowych informacji; 
- streszczanie różnych treści tekstu czytanego; 
- dobieranie słów, wypowiedzi, materiału wizualnego do przeczytanych informacji; 
- porządkowanie fragmentów tekstu w logiczną całość; 
- czytanie tekstu w celu znalezienia informacji szczegółowych. 

Techniki nauczania pisania: 

- przepisywanie wyrazów i zdań; 
- podpisywanie obrazków pojedynczymi wyrazami; 
- budowanie zdań z podanego materiału leksykalnego; 
- budowanie zdań z rozsypanki; 
- uzupełnianie zdań brakującym elementem; 
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- wypełnianie tabeli, schematów, formularzy; 
- uczestniczenie w pisemnych grach i zabawach językowych (krzyżówki, rebusy); 
- wykonywanie zadań z wypełnieniem luk (wpisywanie pojedynczych słów, zwrotów, zdań); 
- pisanie z pamięci pojedynczych słów i zwrotów; 
- samodzielnie pisanie zdań; 
- uzupełnianie wypowiedzi w dialogach,  
- konstruowanie krótkich wypowiedzi pisemnych według wzoru; 
- opisywanie miejsc, rzeczy, osób; 
- pisanie tekstów na podstawie wzoru; 
- porządkowanie fragmentów tekstu w logiczną całość; 
- pisanie życzeń, kart z wakacji, zaproszeń, sms-ów, e maili, listów prywatnych; 
- pisanie tekstów formalnych, takich jak ogłoszenie, życiorys, formularz, ankieta; 
- pisanie wypracowań lub kilkuzdaniowych wypowiedzi na zadany temat; 
- zadawanie pytań i udzielanie pisemnych odpowiedzi do tekstu. 

Techniki rozwijania predyspozycji i zdolności poznawczych: 

- klasyfikowanie obiektów według koloru, kształtu, wielkości, grup semantycznych, rodzaju; 
- układania sekwencji: czynności, liczby, nazwy ze względu na wielkość, jakość, semantyczne 
znaczenie; 
- wyszukiwania na rysunku określonych kształtów, przedmiotów; 
- dobierania par, wyrazów przeciwstawnych, podobnych wyrazów; 
- znajdowania związków przyczynowo-skutkowych, np. układanie tekstu z historyjki 
w odpowiedniej kolejności; 
- nauka twórczego myślenia, np. rysowanie sali lekcyjnej, w której poszczególne przedmioty 
są zbudowane z przyborów szkolnych; 
- ćwiczenia typu znajdź obiekt, który nie pasuje, ułóż układankę z puzzli. 

Techniki rozwijania umiejętności samodzielnego uczenia się: 

- zakładanie i prowadzenie własnych słowniczków ze słówkami; 
- wzajemne sprawdzanie ćwiczeń i porównywanie odpowiedzi; 
- wzajemne przepytywanie się ze nowo poznanej leksyki; 
- korzystanie ze słowników; 
- samodzielne czytanie dodatkowych tekstów (dla chętnych uczniów); 
- planowanie własnej pracy (np. wybór pracy domowej). 
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OPIS ZASAD OCENIANIA 

 
W niniejszym programie przyjęto ogólne zalecenia dotyczące oceniania.  
Ocenianie ucznia powinno przebiegać zgodnie z zapisami ujętymi w statucie placówki i 

regulującymi kwestię oceniania wewnątrzszkolnego. W ramach oceniania przedmiotowego 
nauczyciel odnosi się do wymagań edukacyjnych, które przekazuje uczniom na początku 
każdego roku szkolnego, i rozpoznaje poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia 
wiadomości i umiejętności wynikających z wariantu realizowanej podstawy programowej. 

W wyniku oceniania ma miejsce: 

- informowanie ucznia, rodzica lub prawnego opiekuna i nauczyciela o poziomie osiągnięć 
edukacyjnych oraz postępach ucznia; 
- udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu rozwoju, rozwijaniu uzdolnień, 
pokonywaniu trudności;  
- motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu.  

Formy oceniania postępów ucznia w klasach IV-VIII (częstotliwość form oceniania 
zależy od jest prowadzona zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem klasyfikowania i oceniania 
oraz jest uzależniona od tematyki realizowanej podczas zajęć): 

a) ustne: 
- rozmowy w parach lub małych grupach; 
- odpowiedź ustna, dotycząca np. poprzedniej lekcji – podczas odpowiedzi ocenie podlega: 
poprawność merytoryczna i językowa, samodzielność odpowiedzi, umiejętność wyrażania 
myśli; 
- recytacja wiersza lub tekstu piosenki; 
b) pisemne: 
- ocenianie ćwiczeń wykonywanych na lekcjach; 
- prace pisemne i testy sprawdzające umiejętność czytania, słuchania, pisania i znajomość 
gramatyki – po każdym zrealizowanym rozdziale; 
- kartkówka dotycząca np. do trzech lekcji wstecz; 
- dyktando; 
- udział w pracach projektowych – prace wykonane w grupach lub samodzielnie na dany temat; 
c) obserwacja ucznia na lekcji oraz aktywność, według zasad ustalonych indywidualnie przez 
danego nauczyciela (oceniana na podstawie ilości zdobytych „+” i „-”); 
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d) praca w domu; 
e) prowadzenie zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń; 
f) osiągnięcia w konkursach przedmiotowych szkolnych i pozaszkolnych oraz udział w 
dodatkowych przedsięwzięciach językowych. 

Każdy uczeń podlega ocenianiu na kolejnych lekcjach, w trakcie całego roku szkolnego. 
Oceny ucznia są jawne: na prośbę ucznia, jego rodzica lub prawnego opiekuna podlegają 
uzasadnieniu, a ocenione prace pisemne – wglądowi. Każdą ocenę można poprawić w trybie 
określonym w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania. Sprawdziany i ich zakres są 
zapowiadane z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, kartkówki z bieżącego 
materiału nie podlegają tej zasadzie. Sprawdziany, kartkówki lub prace pisemne zapowiadane 
przez nauczyciela są obowiązkowe. O terminach i zakresie prac domowych nauczyciel 
informuje na bieżąco. Ocena roczna zostaje ustalona zgodnie z zasadami wewnątrzszkolnego 
oceniania. 

Na lekcjach języka białoruskiego ocenie podlegają:  

- mówienie: wypowiedzi ustne – twórcze i odtwórcze;  
- rozumienie czytanego tekstu lub usłyszanej wypowiedzi; 
- czytanie: głośne, ciche ze zrozumieniem;  
- pisanie, redagowanie określonych form wypowiedzi (w domu i w klasie);  
- posługiwanie się poznanymi zasadami ortograficznymi (dyktanda, testy); 
- znajomość poznanego słownictwa; 
- znajomość treści poznanych tekstów i lektur; 
- znajomość wybranych zagadnień z nauki o języku (gramatyki i frazeologii) (ćwiczenia w 
klasie i prace domowe); 
- recytacja wierszy i śpiewanie piosenek; 
- realizacja zadań w grupie; 
- przygotowanie inscenizacji; 
- aktywność́ na lekcji; 
- niewerbalne wytwory pracy; 
- realizacja określonych projektów; 
- inne działania: udział w konkursach, przedstawieniach, wycieczkach, itp. 
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ZALECANE LEKUTRY I INNE TEKSTY KULTURY 

 

Klasa IV 

- Казкі Алеся Якімовіча (do wyboru) 
- Уладзiмiр Гайдук „Аб чым шуміць Белавежская пушча”(do wyboru) 
- Легенда аб возеры Нарач 
- Анатоль Клышка „Кніга даўней” 
- Якуб Колас „У грыбах” 
- Васiль Вiтка „Свята настаўніцы” 
- Якуб Колас „Вялiкдзень” 
- Зоська Верас „Першы снег” 
- Паўлюк Прануза „Ці гатовы да зімоўкі?” 
- Шiктар Швед „Вясёлка” (do wyboru) 
- Piosenki, przysłowia, zagadki, wybrane artykuły z „Zorki”, wybrane filmy animowane 
i inne teksty kultury do wyboru. 

Klasa V 

- Якуб Колас „У старых дубах” 
- Шiктар Швед „Я нарадзіўся беларусам” 
- Казка „Прынцэса Нехачу” 
- Уладзімір Арлоў „Асветніца Ефрасіння” 
- Канстанцыя Буйло „Люблю наш край” 
- Казка „Сцізорык зламаўся” 
- Уладзiмiр Гайдук „Белавежскія быліцы і небыліцы” (do wyboru) 
- Уладзiмiр Гайдук „Легенды Беласточчыны” (do wyboru) 
- Барыс Сачанка „Кошык малін” 
Piosenki, przysłowia, zagadki, wybrane artykuły z „Zorki” i „Niwy”, wybrane filmy, 
przedstawienia teatralne i inne teksty kultury do wyboru. 

Klasa VI 

- Павел Кавалёў „Сапраўдныя сябры” 
- Уладзiмiр Гайдук „Аб чым шуміць Белавежская пушча” 



 

 77 

- Мікалай Дзелянкоўскі „Свіцязь: легенда і быль” 
- Якуб Колас „Дуб і чароціна” 
- Вольга Iпатава „Давыд Гарадзенскі” 
- Мiхась Лынькоў „Васiлькi” 
- Янка Купала „Курган” 
- Алесь Барскi „Белавежская зіма” 
- Якуб Колас „Новая зямля” (do wyboru) „Дарэктар” lub „Дзядзька-кухар” 
Piosenki zespołu „Zniczka”, wybrane artykuły z „Zorki” i „Niwy”, wybrane filmy, 
przedstawienia teatralne i inne teksty kultury do wyboru. 

Klasa VII 

- Якуб Колас беларуская народная казка „Суп з сякеры” 
- Беларуская народная казка „Як мужык гусей дзяліў” 
- Беларуская народная казка “”Сляпы, глухi i бязногi” 
- Уладзiмiр Караткевiч „Нямоглы бацька” 
- Ларыса Генiюш „Лён” 
- Ларыса Генiюш „За праснiцай” 
- Уладзiмiр Караткевiч „Людзi зямлi беларускай” 
- „Прытча пра блуднага сына” 
- Якуб Колас „Цвiркун” 
- Якуб Колас „Ранiца ў надзельку” 
Piosenki zespołu „Zniczka”, wybrane artykuły z „Zorki” i „Niwy”, wybrane filmy, 
przedstawienia teatralne i inne teksty kultury do wyboru. 

Klasa VIII 

- Максiм Багдановiч „Слуцкія ткачыхі” 
- Алаiза Пашкевiч (Цётка) „Міхаська” 
- Уладзімір Ягоўдзік „Крыж-Святыня” 
- Віктар Швед „Мая маленькая айчына” 
- Юрка Геніюш „Адкуль узяліся ў полі васількі?” 
- Змітрок Бядуля „Велікодныя яйкі” 
- Ядвiга Бяганская „А ўсё праз гэтага Толiка” 
- Барыс Сачанка „Лiст да мацi” 
- Якуб Колас „Як птушкi дуб ратавалi” 
- Уладзiмiр Ягоўдзiк „Белавежская пушча” 
„Нiл Гiлевiч „О, Скарыны зямля” 
Piosenki, wybrane artykuły z „Zorki” i „Niwy”, wybrane filmy, przedstawienia teatralne 
i inne teksty kultury do wyboru. 
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