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ПЛАН УРОКА   

БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ 

ў 5 класе 

 

Тэма:   Вымаўленне і правапіс галосных е, ё,  я 

Мэта: Ствараць умовы для ўзнаўлення і пашырэння ведаў вучняў аб правапісе 

галосных е, ё, я; садзейнічаць выпрацоўцы ўмення вызначаць націскны, першы 

і другі пераднаціскныя, паслянаціскныя склады, адрозніваць каранёвае я, словы 
іншамоўнага паходжання; садзейнічаць засваенню правілаў вымаўлення і 

напісання галосных е, ё, я ў спрадвечна беларускіх і запазычаных словах; 

вучыць ужываць новыя словы ў вусным і пісьмовым маўленні;   развіваць 

лагічнае і творчае мысленне; спрыяць фарміраванню культуры індывідуальнай 
і калектыўнай вучэбнай дзейнасці; спрыяць выхаванню пачуцця любві і павагі 

да свайго народа, Радзімы, цікавасці да гісторыі роднага горада; стымуляваць 

цікавасць вучняў да таямніц беларускай народнай культуры, выхоўваць у іх 

пачуццё нацыянальнай годнасці.  
Ход урока 

I. Арганізацыйны этап 

                          1. Стварэнне эмацыянальнага настрою. Лірычны ўступ.     
Настаўнік: 

Добры дзень, дарагія хлопчыкі і дзяўчаткі! Добры дзень шаноўныя госці! Сёння ў 

нас незвычайны ўрок па беларускай мове: у нас шмат гасцей, прывітаем іх усмешкай.  

Дзеці, а як вы адкажаце? Якія ветлівыя словы-прывітанні вы ведаеце?  
Дзеці:   

1. Добры дзень добрым людзям! 

2. Добрага Вам здароўя! 
3. Няхай Бог дае добрае! 

4. Божае Вам благаславенне! 

5. Шчаслівага Вам дня! 

6. З мірам прымаем, дабра жадаем!.. 
Настаўнік: 

    Я таксама, дарагія дзеткі, жадаю вам здароўя, дабра і поспехаў! 

 

II. Матывацыйны этап                                                       

1. Работа з тэкстам 

     а)   Настаўнік 

 
 

Над Прыпяццю, на выспах крутабокіх, 

З якіх відна усёй айчыны шыр, 

Пад самыя пярэстыя аблокі 

Ты ўзнёсся белым лебедзем, Мазыр. 

З гадоў маленскіх позірку адкрыты, 

Ў душы ты прапісаўся назаўжды. 

Дзе б я ні быў, з якой глядзеў арбіты, — 

Не грэюць так чужыя гарады. 
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Прыняць з гасціннай шчодрасцю ты ўмееш, 

У гонцы веку думкі астудзіць. 

Па вулачках тваіх калісьці Мележ 

Любіў падоўгу ў роздуме хадзіць. 

Тваіх паэтаў трапяткая песня 

Праз вёрсты свету гучна мне чутна. 

Паўнюткая, нібы рака Палесся, 

Твая, мой любы горад, даўніна. 

Мой горад-лебедзь… Крыллем лебядзіным 

На выспах гонкіх здаўся ўчора мне. 

Лічы свае шчаслівыя гадзіны, 

Шапчы свае паданні і быліны 

Чыёйсьці юнай залатой вясне. 

Мікола Мятліцкі 

б) Якім пачуццём прасякнуты радкі верша  Міколы Мятліцкага, беларускага паэта, 

нашага з вамі земляка?(Верш прасякнуты пачуццём любові і гонару за свой 

горад, за дарагі сэрцу Мазыр)  

в) Сапраўды, нам, мазыранам, ёсць чым ганарыцца, бо наш  горад – адзін з самых 
старажытных гарадоў Беларусі. За мудрагелісты рэльеф мясцовасці  яго 

называюць маленькай «беларускай Швейцарыяй».  

г)  А як вы адносіцеся да свайго горада? (Мне вельмі дарагі гэты горад, таму што я 
тут нарадзілася.Тут нарадзіліся і жывуць мае родныя, сябры. Тут шмат цікавых 

мясцін…)  

д) Вашы пачуцці сугучны з пачуццямі аўтара, таму мы можам выкарыстаць  гэтыя 

радкі ў якасці эпіграфа. На працягу ўсяго ўрока мы з вамі будзем звяртацца да 
тэмы Мазыршчыны, тэмы слаўных старонак гісторыі, культуры, народных 

традыцый нашай малой радзімы. 

 
III. Інфармацыйна-пошукавы этап 

1. Вызначэнне тэмы ўрока, пастаноўка задач 

а)   Настаўнік:           

Кожнай літарай, гукам 
Трапеча нязломная мова мая. 

Возьмем “е”, што мужнее 

У першым пад націскам складзе. 

Вырастае з яго 
Наша кроўнае моцнае пруткае “я” –  

І тады ўжо ніхто 

Нас ніколі нідзе не абразіць. 
                                      У. Верамейчык. 

б)   Пытанні: 

– Пра якую асаблівасць беларускай мовы ўзгадвае нам у вершы У. Верамейчык? 

(Яканне)            
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– Што такое яканне?        (Пераход літар е, ё ў першым складзе перад націскам у 
літару я)            

– Сёння мы з вамі прадоўжым вывучэнне тэмы, пачатай на мінулым уроку. 

Напомніце яе, калі ласка.  (Вымаўленне і правапіс галосных е, ё,  я. Запіс даты, 

класная работа, тэмы ў сшытках)  
 

– Гледзячы на тэму ўрока, вызначце для сябе задачы. Можаце скарыстаць апорныя 

словы:              
               замацаваць, паглыбіць, даведацца, ужываць, выпрацоўваць. 

–    (Настаўнік падагульняе сказанае і вызначае мэту ўрока: 

Паглыбіць і замацаваць веды аб правапісе галосных е, ё, я; выпрацоўваць 

уменне вызначаць націскны, першы і другі пераднаціскныя, паслянаціскныя 
склады, адрозніваць каранёвае я, словы іншамоўнага паходжання; засвоіць 

правілы вымаўлення, напісання галосных е, ё, я ў спрадвечна беларускіх і 

запазычаных словах і ўжывання іх у вусным і пісьмовым маўленні. 

 
IV. Трэніровачна-карэкцыйны этап 

 

       1.Узнаўленне тэарэтычнага матэрыялу/ праверка дамашняга задання 

(лінгвістычныя паведамленні) 

 

 

 
 

“Правапіс я” 

    
                                 

 

 

 
 

 

 
 

 

1.  зямля, сям’я, зялёны, дзянёк, лясны, вятры, яліна… 

2.  повязь, месяц, мяккаваты, святкаваць, Прыпяць… 

3.  дзяжурны, каляндар, яфрэйтар, сяржант, янот, мянтуз, яўрэй… 
4. боязь, дробязь, роўнядзь , дзеяч, сеяць, кашляць… 

 

 

 
   “Правапіс е”   

                    

            

                          

 

Я 
 

У даўно 

запазычаных словах 

(3) 

Спрадвечнае  

каранёвае Я 

(2)  

Першы склад перад 

націскам (1)  

У паслянаціскных складах некаторых 

суфіксаў (-язь-,  -ядзь-, -яч-, -я- ) 

дзеясловаў і назоўнікаў (4) 

Е 
 

Любы склад           

пасля націску (1) 

2, 3 склад               

перад націскам (2) 
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1. вылет, возера, выехаць, восем, восень … 

2. селянін, зеляніна, зеленаваты, нерухомы, векавечны… 
3. легенда, метро, медаль, балерына, пенал, веранда, перыяд… 

4. герой, кефір, гектар, Херсон, Германія, кедроўнік, Генадзь… 

5. не быў, не піша, без нас, без меры, не без вынікаў…   

                

 

2. Запішыце 1-ю страфу верша тэксту  

“Над Прыпяццю, на выспах крутабокіх, 
З якіх відна усёй айчыны шыр, 

Пад самыя пярэстыя аблокі 

Ты ўзнёсся белым лебедзем, Мазыр.” 

 
Растлумачце правапіс выдзеленых літар. 

Белы – бялець 

Лебедзь – лебядзіны 
Узнёсся - узнясецца 

 Растлумачце пастаноўку знакаў прыпынку ў апошнім радку. 

Лексічная хвілінка 

Пярэсты - стракаты, рознакаляровы; пёстрый 

 

4. Індывідуальная работа 

2) Індывідуальнае заданне на месцы  па варыянтах.  
        Прачытайце. Перакладзіце сказы на беларускую мову і запішыце. Назавіце словы 

з літарай  я ў першым складзе перад націскам.  

1.     Мозырьский замок является историческим центром города. Именно 

здесь, на территории замка,  возник город. Первое упоминание о Мозыре было 
в 1155 г.  

2.    Мемориальный комплекс «Курган Славы» был построен в Мозыре в 

1967 году. Открытие мемориала было приурочено к 23-й годовщине 
освобождения Мозыря от немецко-фашистских захватчиков.  

1. Мазырскі замак з’яўляецца гістарычным цэнтрам горада. Менавіта тут, 

на тэрыторыі замка, узнік горад. Першае згадванне пра Мазыр было ў 1155 

годзе.   
2. Мемарыяльны комплекс “Курган Славы” быў пабудаваны ў Мазыры ў 

1967 годзе. Адкрыццё мемарыялу было прымеркавана да 23-й гадавіне 

вызвалення Мазыра ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў.  

Незалежна ад націску            ў 

запазычаных словах (3) 

У запазычаных  словах  у першым 

складзе  перад націскам                      

заўсёды Е  пасля Г, К, Х (4) 

Часціца НЕ                               

і прыназоўнік БЕЗ (5) 
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2) Індывідуальнае заданне ля дошкі на картках (2 вучні).  
     Выканайце і праверце сябе па сігнальнай картцы. 

1. Перакладзіце словы  на беларускую мову, запішыце іх транскрыпцыю і 

падбярыце да іх прыметнікі (не менш двух), вусна растлумачце правапіс е, ё, я. 

 
                        Снежок –  

                        Ледок –  

                        Снеговик –  
                        Легенда –  

                       Медаль - 

2.Спішыце, устаўляючы прапушчаныя літары, расстаўлячы патрэбныя знакі 

прыпынку. Зрабіце сінтаксічны разбор сказаў (графічна). 
 

Зжылася з з..млёю, у дрэвы ўрасла, 

Перапл..лася з травою і кветкамі 

Родная мова старога сяла, 
Ад іншых сваёй ц..плынёю адметная. 

 

   

5.Праверка індывідуальных заданняў і заданняў па варыянтах 

Вучням, якія працавалі самастойна ля дошкі, задаюцца дадатковыя 

пытанні. Яны сябе ацэньваюць самі 

6.Цікава ведаць !!!  
Настаўнік. Мы прызвычаіліся, што помнікі ставяцца з нагоды пэўных гістарычных 

падзей, у гонар знакамітых людзей і іх дасягненняў. Але ёсць выпадкі, калі помнік 

можа быць узведзены і нашаму сучасніку, прычым не толькі жывой асобе.   
– Вучань чытае паведамленне. 

                        Паведамленне “Помнік літары Ё ва Ульянаўску”  

 Настаўнік: Ну а да чаго прыводзяць адхіленні ад нормаў беларускай мовы, мы 

даведаемся, прагледзеўшы невялікі відэарэпартаж 
   

7.Самастойная работа   

1. Перакласці словы на беларускую мову, размеркаваўшы іх на тры групы:  

запазычаныя, даўно запазычаныя, спрадвечна беларускія 

Легенда, календарь,спектакль, берёзовый, лесной, сержант, плеяда, лебеда, 

снегопад, село, медаль, метро, неудача, песок. 

(1. – легенда, медаль, метро, спектакль– запазычаныя; каляндар, сяржант, пляяда – 
даўно запазычаныя;   2. – бярозавы, лебяда, лясны, няўдача, пясок, сяло, снегапад –   

белар. ) 

 Лексічная хвілінка: Растлумачце лексічнае значэнне слова пляяда. 
(група выдатных дзеячаў адной эпохі, аднаго напрамку) 

  

   2. Пятае "лішняе" . Знайдзіце лішняе слова ў кожным радку  і растлумачце свой 

выбар.  
1. Ап..льсін, б..нзін, б..тон, пал..шук, ф..ль..тон. 

2. Л..док, з..мляк, см..льчак, сн..гір, ф..номен. 
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1. "Лішняе" слова — паляшук, таму што толькі яно падпарадкоўваецца 

правілу пераходу е, ё ў я ў першым складзе перад націскам. У іншых 
словах у першым складзе перад націскам захоўваецца е. Гэта словы-

запазычанні. 

2. "Лішняе" – феномен. У іншых словах у першым складзе перад 

націскам пішацца я. 
Лексічная хвілінка: Растлумачце лексічнае значэнне слова феномен.  

1.Незвычайная, асаблівая з’ява, рэдкі факт. 

2.  Пра чалавека, які адрозніваецца выдатнымі здольнасцямі, талентам. 
8. Настаўнік: 

      Мазыране могуць ганарыцца цэлай пляядай выдатных людзей. Не забыты 

імёны, якія Айчыну праславілі:  Герой Савецкага Саюза Вера Захараўна Харужая,  

беларускі публіцыст, празаік, літаратуразнавец Сяргей Палуян, вучоны-імунолаг 
Якаў Эмануілавіч Кенігсберг, акадэмік Ракіцкі, майстар-кераміст Мікалай Мікітавіч 

Пушкар… у гэты спіс неабходна ўключыць і нашых сучаснікаў. А  гэта  Міхаіл 

Якаўлевіч Фінберг, Ксенія Сітнік, член нацыянальнай каманды РБ па грэблі на 

байдарках і каноэ Літвінчук Артур Сяргеевіч 
 

Гульня “Эрудыт”   Заданне на картцы на кожнай парце. 

 Імёны бываюць поўныя і скарочаныя, напрыклад: Леанід – Лёня, Галіна – Галя.   
Назавіце і правільна запішыце поўныя адпаведнікі скарочаных імён. Што вы 

ведаеце пра гэтых людзей?    

- Федзя Нялідаў 
       (Герой Савецкага Саюза Фёдар Гаўрылавіч Нялідаў, камандзір 52 
кавалерыйскага палка, які ўдзельнічаў у вызваленні Мазыра. Загінуў у 1945 годзе ў 

час фарсіравання ракі Одар. Яго імем названа адна з вуліц Мазыра (на Пхове)) 

 
─  Коля Данілеўскі.                                                                    

(Мікалай Сцяпанавіч Данілеўскі, герой грамадзянскай вайны, гераічна загінуў у 

горадзе на Прыпяці ў барацьбе з белапольскімі акупантамі вясной 1920 года. Яго 

імем названа адна з вуліц Мазыра. На двухпавярховым цагляным доме па вул. 
Ленінскай, што побач з вузлом сувязі, прымацавана мемарыяльная дошка. На ёй 

напісана, што тут 5 сакавіка 1920 года геройскі загінуў убаях з белапалякамі пры 

абароне штаба брыгады Мікалай Сцяпанавіч Данілеўскі ) 
 

─  Сярод 135 вуліц і завулкаў Мазыра – 58 – названы ў гонар пэўных 

гістарычных асоб. 

                                           
            

VI.    Дамашняе заданне:   Падрыхтаваць кароткую інфармацыю пра чалавека, чыім 

імем названа адна з вуліц Мазыра 
 

VII.    Падвядзенне вынікаў урока 

 Выстаўленне і каменціраванне адзнак 

 Развітанне настаўніка: 
          Мне было вельмі прыемна з вамі працаваць. Вы такія разумныя і 

                    цікаўныя, таму буду рада новым нашым сустрэчам. Урок скончаны. 
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                    Усяго вам добрага. А вы як адкажыце, якія ветлівыя словы пры   
                    развітанні вы можаце назваць? 

                                 Дзеці  

1. Да пабачэння! 

2. Дзякуем за добрыя парады, мы былі Вам рады! 
3. Здаровыя бывайце,нас не забывайце! 

4. Усяго Вам найлепшага! Рады былі, што Вы к нам зайшлі!  

5. Да новых сустрэч! 


