
План-канспект урока                                                                                                               

па беларускай літаратуры ў 7 «А» класе 

(слайд 1) Верш Н. Гілевіча«Маці» 

А.В. Данілава,                                             

настаўнік беларускай                                              

мовы  і літаратуры,                                                                                                         

вышэйшая кваліфікацыйная                 

катэгорыя   

  Мэты: раскрыць лірычную споведзь паэта; глыбіню пачуццяў, шчырасць і 

даверлівасць інтанацый; данесці да чытачоў задушэўнасць лірычнага верша-

споведзі; вучыць ствараць невялікія выказванні тыпу  ўспамінаў; выхоўваць па-

важлівыя адносіны да сваіх матуль.       

  Абсталяванне: партрэт пісьменніка, выстава малюнкаў «Навекі любімым 

мамам», папка-альбом «Нашы мілыя матулі»,мультымедыйная прэзентацыя 

  Эпіграф:                                                                                                                             

Самыя добрыя вочы – матчыны,                                                                                              

Самыя дбайныя рукі – матчыны,                                                                                        

Самае чулае сэрца – матчына,                                                                                           

Самая шчырая песня – матчына,                                                                                          

Самая светлая радасць – матчына.   

                                                  М. Пазнякоў 

Тып урока: урок засваення новых ведаў.  

 

Ход урока 

1. Арганізацыйны момант 

Добры дзень! Сядайце, калі ласка!  

Прыйшла сустрэча доўгачаканая пара  

Вас запрашаю на ўрок, нібыта ў казку,  
Жадаю шчасця, поспехаў, дабра. 

 



Сёння вы прыйшлі на незвычайны ўрок. Па-першае, таму, што на ім 

прысутнічаюць госці, па-другое, у нас вельмі сучасная, актуальная тэма- 

тэма маці. Сёння не проста ўрок літаратуры, але і ўрок жыцця.  Зараз ў вас 

добры настрой. Спадзяюся, што ён застанецца на ўвесь             дзень.  

 - Ці адчуваеце вы ў нашым классе цяпло, ласку, радасць і пяшчоту?           

- Мне хочацца, каб вы гэта адчулі, бо гаварыць мы сёння будзем пра род-

нага  і блізкага ўсім нам чалавека – пра маму. 

Тэма нашага  ўрока : «Ніл Гілевіч «Маці».  Мэты ўрока : (зачытываю на 

слайдзе 2). Эпіграфам да ўрока будуць наступныя радкі: (зачытываю на слайдзе 

3). 

2.Гутарка з класам 

 Як вы разумееце гэтыя словы? (вучні выказваюць думкі) 

 А цяпер прапаную паслухаць песню пра маці(слайд 4). Слухаю-

чы песню, падумайце над пытаннем:  

 Якія пачуцці і думкі яна ў вас выклікала? (слухаюць песню, 

адказваюць на пытанне). 

 Чаму на зямлі няма жыцця без матулі? 

 Удумайцеся ў словы прыказкі(слайд 5) : «Пры сонейку цёпла, а 

пры мамачцы добра»(сонейка і мама побач, напэўна таму, што і сонца  і 

маці грэюць нас сваім цяплом, ласкай, даюць нам жыццё).  

3.Творчая хвілінка 

 Якія пачуцці і асацыяцыі ў вас узнікаюць пры слове «ма-

ма»? Запішыце асацыятыўны рад. 

 Што ў вас атрымалася? Якія словы запісалі? (спытаць амаль 

кожнага). 

 (Слайд 6).  А вось якія словы запісала я («Мама – прыгажосць, 

жыццё, цяпло, ласка, сонца, пяшчота, дабро, любоў, вясна, шчасце, клопат, 

цеплыня, святло»). 



 Некаторыя словы паўтараюцца. Гэта: ласка, сонца, пяшчо-

та. Спадзяюся, што вы іх абавязкова скажаце дома сваім матулям. 

 Мама, мамачка, матуля. Гэтае слова хвалюе кожнага чалавека. Вобраз 

Маці, бадай, адзін з самых галоўных у беларускай літаратуры. Сёння мы па-

знаёмімся з вершам Ніла Гілевіча «Маці».   

4.Паўтарэнне вывучанага 

 (Слайд 7).Хочацца сказаць пра асобу аўтара верша Ніла 

Сымонавіча Гілевіча словамі аўтара(зачытываю на слайдзе). 

 Некалькі звестак з біяграфіі Ніла Гілевіча (слайд 8). 

 Вось і мы сёння будзем гаварыць пра дзяцінства і любоў да свайго са-

мага блізкага  і дарагога чалавека – Маці. 

 (Слайд 9-12). Зараз уважліва паслухайце верш Ніла 

Гілевіча «Маці» і пастарайцеся выступіць у ролі крытыкаў(чытаю 

верш (дэманстрацыя слайдаў фотаальбома)). 

 Ці зразумелыя словы ў вершы? 

5. Работа ў групах 

 (Слайд 13-18). Група  крытыкаў, якія рыхтваліся папярэдне скажуць 

сваё слова(выступаюць крытыкі з дэманстрацыяй карцінак). 

   Першы крытык. У вершы апісываецца сустрэча маці з сынам. Маці 

для паэта – увасабленне вялікай духоўнасці, пяшчоты, сардэчнасці. Паступова 

ад страфы да страфы верш напаўняецца ўзнёсласцю, урачыстасцю. Пачына-

ецца верш звычайнай апавядальнай  інтанацыяй. Паэта перапаўняе любоў да 

самага роднага ў свеце чалавека: 

Я ўзыходжу на двор,                                                                                                                               

Я кажу ёй: «Са святам!» -                                                                                      

  І цалую знаёмыя родныя вусны,                                                                                

І бяру пад руку,                                                                                                             

І іду з ёй у хату,                                                                                                                       

Дзе ад прыпечка б`е                                                                                                     

Дух гарачы капусны.  



Другі крытык. Паэт гаворыць пра штодзённы клопат вясковай жанчы-

ны, бачыць, як яна вонкава змянілася і разумее, што «трэба  ўпасці перад ёю – 

нядужай, сівой – на калені». З любасцю ён глядзіць на роднага чалавека і з 

пачуццём нейкай шчымлівай сыноўняй віны: 

Я гляджу ў яе вочы,                                                                                                                         

Што свецяцца шчасцем,                                                                                                                                    

Гладжу рукі сухія,                                                                                                   

Прапахлыя зеллем,                                                                                                                               

І хілюся да сэрца…                                                                                                                                           

А трэба ўпасці                                                                                                              

Перад ёю – нядужай, сівой –                                                                                           

На калені… 

Трэці крытык. Кожная наступная страфа перадае палітру адценняў, 

звязаных з вобразам маці. Вочы маці – гэта ўвасабленне чысціні, радасці, 

дабрыні. 

 

Вочы маці!                                                                                                                     

У доўгія зімнія ночы                                                                                                     

Вы над намі                                                                                                         

Вясёлымі зоркамі ззялі,                                                                                                   

Вы ў нясцерпнай дрымоце                                                                                     

Зліпаліся, ночы.                                                                                                                     

I ўсё ж усміхаліся нам,                                                                                        

  Забаўлялі... 

Чацвёрты крытык. Рукі маці – гэта ўвасабленне клапатлівасці, пяшчоты:  

Рукі маці!                                                                                                                                                                   

Вы ў працы не зналі прынукі,                                                                                                                                   

Вы насілі штогод                                                                                                                                              

Мазалі, як бабіны,                                                                                                                                



Вы аж нылі увечары,                                                                                                                                       

Мілыя рукі,                                                                                                                                       

Спавіваючы нас                                                                                                                                          

Перад сном галубіным. 

Пяты крытык. Сэрца маці – гэта ўвасабленне дабра, справядлівасці, спа-

гадлівасці, любові, самаахвярнасці, маральная чысціні: 

Сэрца маці!                                                                                                                                              

Наш боль быў тваім,                                                                                                                                                      

He іначай,                                                                                                                                                 

Сорам наш                                                                                                                                              

Ты насіла вялізарным горам,                                                                                                                                   

Кропля ж кожная                                                                                                                                 

Радасці светлай дзіцячай                                                                                                              

Напаўняла цябе,                                                                                                                           

Разлівалася морам... 

Шосты крытык. А ў апошняй страфе верша паэт з горыччу заўважае: 

А цяпер ёй —                                                                                                                                                 

Адно б на сынка наглядзецца...                                                                                                                                      

Жаль, і горыч, і боль                                                                                                                                                                             

Мне душу працінае:                                                                                                                                     

Як жа позна,                                                                                                                                             

Як позна — любімыя дзеці —                                                                                                                

Мы няўдзячнасць сваю                                                                                                                             

Разумець пачынаем... 

6.Абагульненне 



 Запішыце ў сшыткі, калі ласка, тэму верша, галоўную думку твора 

(верш напісаны на тэму маці. Пісьменнік падводзіць да думкі, што жыццё 

кожнага з нас было б значна прыгажэйшым, калі б мы былі больш чулымі ў 

адносінах да сваіх матуль, былі заўсёды ўдзячныя ім за лопат пра нас). 

 (Слайд 19). Якія мастацкія сродкі паэт выкарыстоўвае ў вершы, кааб 

стварыць вобраз матулі? (выразнае чытанне верша вучнем) 

7.Заданне па радах(схема на слайдзе) 

I р. Эпітэты: знаёмыя, родныя (вусны), сухія, прапахлыя зеллем (рукі); 

нядужая, сівая (маці), светлая, дзіцячая (радасць) і інш. 

II р. Параўнанні: вочы ззялі зоркамі; мазалі на руках, як бабіны; кропля 

радасці разлівалася морам; сорам насіла горам; 

III р. Метафары: вочы свецяцца шчасцем; вочы ззялі, усміхаліся, за-

баўлялі; рукі нылі ўвечары; кропля радасці напаўняла цябе.  

8.Музычная паўза(слайд 20). 

Гучыць мелодыя песнi. Кончалоўская Алеся чытае верш Нiны Мацяш 

«Калыханка маме» 

9.Творчасць вучняў «Кветкi матулi»(слайд 21) 

 Вам было дадзена папераджальнае творчае заданне: напiсаць 

сачыненне пра матулю, падрыхтаваць прэзентацыю, падрыхтаваць ма-

люнкi да выставы «Кветкi матулi», адным словам пабыць у ролi маста-

коў, пiсьменнiкаў, паэтаў. 

 Прэзентацыю пра сваю матулю падрыхтавала Медвiдзь 

Кацярына i зараз прагучыць яе ўласны верш, прысвечаны маме. 

 Прэзентацыя Капылова Нiкiты. 

 Сачыненнi пра маму (Козенка Даша, Дворак Ангелiна). 



 Выстава малюнкаў «Кветкi матулi».  

10.Вынiкi ўрока 

Падагульненнем урока будуць словы С.Грахоўскага: «Мацi - 

пачатак усiх пачаткаў, апора i надзея, будучае народа, падтрымка ў го-

ры i радасцi. Пакуль у нас ёсць мацi, мы ў любым узросце застаёмся ма-

ладымi. Таму ой як трэба берагчы, шанаваць i любiць сваiх мацярок; не 

гаркату, а толькi радасць i кветкi прыносiць iм. 

11.Дамашняе заданне: падрыхтуйце выразнае чытанне 

верша Н. Гiлевiча «Мацi», адказы на пытаннi пасля яго. 

Усiм дзякуй за ўвагу. Да пабачэння! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


