
Вучэбны прадмет: “Беларуская мова” 
Прозвішча, імя, імя па бацьку педагога: Бука Марына 

Валянцінаўна  
Пасада (кваліфікацыйная катэгорыя): настаўнік беларускай мовы 

і літаратуры першай кваліфікацыйнай катэгорыі 
Поўная назва ўстановы адукацыі: дзяржаўная ўстанова адукацыі 

“Астроўскі навучальна-педагагічны комплекс дзіцячы сад-сярэдняя школа 
Нясвіжскага раёна” 

Тэма вучэбнага занятку: “Падагульненне і сістэматызацыя 
вывучанага па раздзеле “Дзеяслоў” 

Тып вучэбнага занятку: урок-паўтарэнне 
Мэта: паглыбленне і сістэматызацыя ведаў вучняў па асноўных 

пытаннях раздзела “Дзеяслоў” 
Задачы:  
- удасканальваць уменні вылучаць дзеясловы ў тэксце, выяўляць 

іх марфалагічныя і сінтаксічныя прыметы;  
- фарміраваць навыкі самакантролю;  
- выхоўваць у вучняў цікавасць да вывучэння прадмета 
Абсталяванне: картка “Правяраем сябе”, лісткі з тэкстам  

 
 

Ход урока 
І. Арганізацыйны момант. Стварэнне псіхалагічнага настрою. 
Добры дзень! Сапраўды, дзень сёння добры: мы з вамі разам 

сустрэліся на ўроку мовы. Зрабіце адзін аднаму прыемнае. Падарыце сваім 
аднакласнікам камплімент. Перадайце яго адзін аднаму. Я пачынаю. Таня, 
ты сёння асабліва прывабная і г.д. 

ІІ. Аб’яўленне тэмы і пастаноўка задач урока.  
Настаўнік. На працягу многіх урокаў мы вывучалі раздзел 

“Дзеяслоў”. Успомнілі тое, што вывучылі пра гэту часціну мовы ў 
пачатковых класах, набылі новыя веды, навучыліся прымяняць іх на 
практыцы. Таму сёння тэма нашага ўрока гучыць так: “Падагульненне і 
сістэматызацыя вывучанага пра дзеяслоў як часціну мовы”. 

Давайце разам з вамі сфармулюем задачы, якія мы павінны 
вырашыць на ўроку. А дапамогуць нам у гэтым дзеясловы: 

- успомнім… 
- замацуем … 
- запомнім …  
ІІІ. Актуалізацыя вывучанага.  
1. Паўтарэнне тэарэтычнага матэрыялу “Падумаем. Успомнім. 

Удакладнім”. 



Давайце ўспомнім тое, што вывучылі пра дзеяслоў. Вам 
прапануюцца выказванні. Калі яны няправільныя, то вы павінны знайсці 
памылкі, удакладніць і выправіць недахопы.  

1. Дзеяслоў – самастойная часціна мовы, якая адказвае на 
пытанні: што рабіць? што зрабіць? (абазначае дзеянне прадмета). 

2. Дзеясловы ў пачатковай форме адказваюць на пытанні: што 
рабіць? што зрабіць? У дзеясловах у пачатковай форме можна вызначыць 
толькі час (ні час, ні асоба, ні лік, ні род не вызначаюцца). 

3. У сказе дзеясловы з’яўляюцца толькі выказнікам (любым 
членам сказа). 

4. Дзеясловы змяняюцца па ліках, часах, асобах, родах, склонах 
(па склонах не змяняюцца, па родах – у прошлым часе, па асобах – у 
цяперашнім і будучым часе). 

5. Дзеясловы закончанага трывання маюць цяперашні, прошлы, 
будучы час (цяперашняга не маюць).  

6. Часціца не з дзеясловамі заўсёды пішацца асобна (разам 
пішацца, калі дзеяслоў без не не ўжываецца).  

7. Дзеясловы ў прошлым часе змяняюцца па асобах, ліках, родах 
(у множным ліку па родах, а таксама і па асобах не змяняюцца). 

8. Дзеясловы ўмоўнага ладу абазначаюць загад, заклік, просьбу.  
9. Да ІІ спражэння адносяцца дзеясловы, якія ў множным ліку 

цяперашняга часу 3 асобы маюць канчаткі -уць,-юць. (гэта дзеясловы І 
спражэння). 

10. Да рознаспрагальных дзеясловаў адносяцца дзеясловы есці, 
даць, чытаць, спяваць (чытаць, спяваць – не адносяцца да 
рознаспрагальных). 

2. Праца з тэкстам.  
Вам прапануецца тэкст. Уважліва прачытайце яго, вызначце тэму, 

асноўную думку, тып маўлення, дайце загаловак Дакажыце свае 
меркаванні. 

Паглядзі навокал, якая прыгожая наша Радзіма! Ты ўбачыш дарогі ў 
векавых прысадах. Пад акном у цябе шуміць клён ці рабіна. Над ціхаю 
рэчкаю схіліліся вольхі і кусты чаромхі. А вясёлыя маладыя гаі растуць за 
аселіцамі, а тонкія бярозкі размясціліся на ўзмежках! Колькі радасці і 
шчасця прыносяць чалавеку яны! Кожны чалавек павінен упрыгожыць 
сваю зямлю. А чым упрыгожыў бы яе ты? Колькі дрэў, кустоў пасадзіў бы 
ты там, дзе жывеш? 

Вам неабходна папрацаваць з тэкстам, знайсці і выпісаць у картку 
“Правяраем сябе” дзеясловы, вызначыць іх марфалагічныя, граматычныя і 
сінтаксічныя прыметы.  

 
 



Картка “Правяраем сябе” 
 

дзеяслоў 
 з тэксту 

пачатковая  
форма 

трыванне спра-
жэнне  

час лік род асоба лад член  
сказа 

          
          
          
          

(Вучні выконваюць самастойна заданне, пасля яно правяраецца і 
абмяркоўваецца калектыўна. Вучні выпраўляюць і падлічваюць колькасць 
дапушчаных памылак). 

Фізкультхвілінка. 
3. Арфаграфічная хвілінка “Рэдактар”. 
У прапанаваных дзеясловах неабходна выправіць памылкі (калі яны 

ёсць), растлумачыць правільнае напісанне.  
Не злавіць, не дамагаць, давялось, прачнуўся, паказвается, кінце, не 

здаровіцца, няволіць, дазволіць, невыкапаў, ідзеце.  
4. Вызначыць, якім членам сказа з’яўляюцца дзеясловы ў сказах. 
1. Паехаў у горад мой старэйшы брат паступаць у інстытут. 2. 

Хлопчык выйшаў з хаты пачысціць дарожку ад снегу. 3. Спяваць – талент, 
які даецца не кожнаму. 4. Жаданне прачытаць кнігу пра фантастыку было 
ў Максіма даволі вялікім. 5. Снег пачаў ісці з самай раніцы. 

5. Скласці адно тэставае заданне па тэме “Дзеяслоў”.  
6. Зварот да задач урока. 
IV. Рэфлексія. 
Адкажыце на пытанні: 
- Я магу добра растлумачыць пра … 
- Мне яшчэ неабходна дапамога ў … 
V. Дамашняе заданне.  
1. Паўтарыць правілы пра дзеяслоў, якія выклікаюць цяжкасці. 
2. Практыкаванне 523. 

 
 
 
 


