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Тэма: Аднасастаўныя сказы. Віды аднасастаўных сказаў 

Мэта: асэнсаванне вучнямі сэнсавых і граматычных асаблівасцей 

аднасастаўных сказаў і іх тыпаў. 

Задачы: дапамагчы вучням зразумець асаблівасці сэнсавых значэнняў і 

будовы аднасастаўных сказаў у супастаўленні з двухсастаўнымі; 

навучыць адрозніваць двухсастаўныя і аднасастаўныя сказы; 

фарміраваць уменні размяжоўваць тыпы аднасастаўных сказаў па 

сэнсавых і граматычных прыметах; вучыць карыстацца аднасастаўнымі 

сказамі ў вусным і пісьмовым маўленні; стварыць умовы для выхавання 

павагі да роднай мовы. 

 

Абсталяванне: падручнік, картка “Шыфроўка - 01”, карткі для 

састаўлення характарыстыкі аднасастаўных сказаў, картка ЛСМ “Віды 

аднасастаўных сказаў”, картка “Ведаю. Умею”. 

ХОД УРОКА 

 І. Арганізацыйны этап.  

 Настаўнік. Спадзяюся, што на ўроку праца наша будзе плѐннай. 

Сѐння ўрок пройдзе пад дэвізам: не сорамна не ведаць, сорамна не 

вучыцца. Ці згодны вы з гэтым? Як разумееце гэтыя словы? 

 ІІ. Этап актуалізацыі раней вывучанага. 

 1. "Шыфроўка – 01”. У прапанаваных сказах вы павінны даць 

адказ “Так” ці “Не”. Калі “не”, то пішаце ў картку 0, калі “так” – 1. (У 

гэты час адзін вучань з адваротнага боку дошкі выконвае заданне: піша 

шыфроўку, а пасля ўсе правяраюць яе).  

 Прапанаваныя сказы для шыфроўкі. 

1. Прыйшла вясна! (Сказ развіты). 

2. Зіма казачная. (У сказе ѐсць толькі дзейнік). 

3. Мой брат пачаў вучыцца ў школе. (У сказе выдзелены выказнік 

з’яўляецца састаўным дзеяслоўным). 

4. Вучыцца – наш абавязак. (Не трэба ставіць працяжніка, бо дзейнік 

выражаны інфінітывам, а выказнік – назоўнікам.) 

5. На новым стале ляжала цікавая кніга пра падарожжы. (Усе азначэнні 

дапасаваныя). 

6. Горад Мінск, воін-беларус, газета “Звязда”, зіма-чараўніца, прафесар 

Кузьмін. (Усе выдзеленыя словы з’яўляюцца прыдаткамі). 

7. Пах мяты выклікае алергію. (Выдзеленае дапаўненне – прамое). 

8. Роўна падае зверху сняжок. (Першая выдзеленая акалічнасць 

прычыны, другая – спосабу дзеяння). 

9. Пасадзі дзерава! (Сказ: пабуджальны, клічны, развіты, просты, 

аднасастаўны). 

 

http://shkola.of.by/-5-myakki-znak-pishacca--nekatorih-gramatichnih-formah.html
http://shkola.of.by/pravili-darojniya-vedace-kojnamu-patrebna.html


№ 

сказа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Шыфр 0 0 1 0 0 1 1 0 1 

 ІІІ. Арыенціровачна-матывацыйны этап. 

 1. Мэтавызначэнне. Работа са сказамі (На дошцы запісаны сказы). 

 - Прааналізуйце сказы, вызначце граматычныя асновы. Што 

агульнага ў прапанаваных сказах? (Ёсць толькі адзін галоўны член). 

 1.За грошы розуму не купіш. 2.Гляджу ў будучыню з надзеяй. 3. 

Бралася на дождж. 4.Цѐплая ноч. 5.У хаце перад святам заўсѐды 

прыбіраюць. 

 Як называюцца сказы, у якіх прысутнічае толькі адзін галоўны 

член? (Аднасастаўныя). Таму сѐння пойдзе гаворка на ўроку пра 

аднасастаўныя сказы. 

 Прааналізуйце свае веды па гэтай тэме, запаўняючы картку  

“Ведаю. Умею”: так, не, не зусім. 

Картка “Ведаю. Умею” 

Ведаю  Умею  

Што такое 

аднасастаўны сказ 

Так, не, не 

зусім 

Знаходзіць 

граматычную 

аснову сказа 

Так, не, не 

зусім 

Віды 

аднасастаўных 

сказаў 

Так, не, не 

зусім 

Вызначаць віды 

аднасастаўных 

сказаў 

Так, не, не 

зусім 

Спосабы 

выражэння 

галоўных членаў у 

аднасастаўных 

сказах. 

Так, не, не 

зусім 

Вызначаць 

спосабы 

выражэння 

галоўных членаў у 

аднасастаўных 

сказах 

Так, не, не 

зусім 

 3.Абапіраючыся на тэму ўрока, сфармулюйце мэту ўрока: 

Ведаць: якія сказы называюцца аднасастаўнымі. 

Умець: адрозніваць іх віды. 

 ІV.Аперацыйна-пазнавальны этап. 

 1.Тэхналогія “Логіка-сэнсавая мадэль” (ЛСМ). Складанне ЛСМ 

“Віды аднасастаўных сказаў”. 

- работа з падручнікам с.123 “Віды аднасастаўных сказаў”, 

- афармленне ЛСМ (працуючы з падручнікам, па кожным відзе 

аднасастаўных сказаў вучні запаўняюць каардынаты і вузлы на іх: 

адзначаюць спосабы выражэння галоўных членаў сказа. Пасля кожнай 



запоўненай каардынаты па адным відзе аднасастаўных сказаў 

выконваецца заданне на картачцы). 

1. Пэўна-асабовыя сказы (спосаб выражэння: 1 або 2 асобы, 

адзіночны ці множны лік, абвесны ці загадны лад). 

Матэрыял для назірання Спосаб выражэння выказніка 

1.Іду па вуліцы  

2.Пішы акуратна!  

3.Летам паедзем у лагер.  

2.Няпэўна-асабовыя сказы (спосаб выражэння: 3 асоба, множны 

лік, будучы або цяперашні час; прошлы час множнага ліку). 

Матэрыял для назірання Спосаб выражэння выказніка 

1.На тым беразе спяваюць.  

2.Дом здадуць пад Новы год.  

3.Запалілі ліхтары на вуліцы.  

3.Абагульнена-асабовыя сказы (спосаб выражэння: 2 асоба 

абвесны ці загадны лад, прыказкі). 

Матэрыял для назірання Спосаб выражэння выказніка 

1.Глыбей узарэш- болей збярэш.  

2.Сем разоў адмерай- адзін раз 

адрэж. 

 

3.Рэшатам вады не наносіш.  

4.Безасабовыя сказы (не падразумяваецца асоба, стан прыроды, 

стан чалавека). 

Матэрыял для назірання Спосаб выражэння выказніка 

Вечарэла.  

Мне нездаровіцца.  

Пахне марознай свежасцю.  

Фізкультхвілінка. 

 V. Кантрольна-карэкцыйны этап. 

 1. Взначыць тып аднасастаўных сказаў з галоўным членам 

выказнікам. 

 1.У зале пачынаюць апладзіраваць. 2. Дзякую вам за добрыя 

словы. 3. Не сядзіцца хлопчыку малому. 4. Над лесам пачынала днець. 

5. За грошы розуму не купіш.6. Клін клінам выбіваюць. 7. Мяне 

затрымалі на паўгадзіны. 8. Разумею цябе і па-добраму спачуваю. 9. 

Васю хочацца паехаць у горад. 10. У сталасці ўспамінаем часта сваѐ 

маленства. 



 2. “Творчая лабараторыя”. Скласці па адным аднасастаўным сказе 

з галоўным членам выказнікам. 

 3. Міні-тэст. 

Міні-тэст 

1. Адзначце правільнае сцвярджэнне: 

Аднасастаўнымі называюцца сказы: 

а) у якіх граматычная аснова складаецца з дзейніка і выказніка; 

б) у якіх граматычная аснова складаецца з аднаго галоўнага члена; 

в) у якіх граматычная аснова складаецца толькі з дзейніка. 

2. Адзначце аднасастаўныя развітыя сказы: 

а) Раніца. 

б) Халодны вечар. 

в) Спяшаюся ў школу. 

3. Адзначце двухсастаўныя сказы: 

а) Таццяна звярнула са шляху на сцежку. 

б) Па роснай траве шпарка крочым да ракі. 

в) Раніцай пайшоў дождж. 

4. Адзначце від аднасастаўнага сказа: 1 пэўна-асабовы, 2- няпэўна-

асабовы, 3. – абагульнена-асабовы, 4. безасабовы 

а) Вечарэе. 

б) Зорак з неба не хапаюць. 

в) Зноў чыстым збожжам палі засеем. 

5. Вызначце від аднасастаўнага сказа: Цвіці ж, каласуйся, мой край. 

а) пэўна-асабовы; 

б) няпэўна-асабовы; 

в) безасабовы. 

 

 VІ. Зварот да карткі “Ведаю”, “Умею”. 

- Аб чым даведаліся? 

- Чаму навучыліся? 

Рэфлексія. 

Самы складаны пункт правіла…………………………………… 

Трэба яшчэ папрацаваць над……………………………………… 

 Падвядзенне вынікаў урока. 

 Дамашняе заданне: параграф 27-31,  практ 191 

 

 


