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Прасці 
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Тэма: Складаныя колькасныя лічэбнікі, іх скланенне і правапіс 

Мэта: пазнаѐміць вучняў з асаблівасцямі скланення і правапісу 

складаных лічэбнікаў, стварыць умовы для выпрацоўкі навыкаў і 

ўменняў правільнага ўжыванння складаных  лічэбнікаў у розных 

склонавых формах; садзейнічаць выхаванню ў вучняў пачуцця 

суперажывання, адмоўных адносін да жорсткасці і бесчалавечнасці. 

Тып: урок засваення новых ведаў. 

Абсталяванне: фотавыстаўка “Трагедыя Хатыні”, логіка-сэнсавая 

мадэль “Складаныя колькасныя лічэбнікі, іх скланенне і правапіс”, 

вучэбны дапаможнік для 6 класа, карткі з дыдактычнымі заданнямі, 

карткі рэфлексіі 

Ход урока 

І. Арганізацыйны момант. 

Настаўнік. Я рада вітаць вас у нашым утульным класе на ўроку 

беларускай мовы. Прыемна, калі нас ветліва сустракаюць, жадаюць 

усяго найлепшага. Пажадаем сабе і ўсім чаго-небудзь добрага: няхай 

наш настрой на ўроку памножыцца ў 10 разоў, няхай ваша 

задавальненне ад працы павялічыцца ў 5 разоў, няхай вашы веды 

павялічацца ў 3 разы, няхай усім шанцуе на 100%! Мы працягваем 

сѐння падарожжа па прасторах даволі складанай, аднак вельмі важнай 

часціны мовы – лічэбніка. 

 ІІ. Матывацыйны этап.  

 Настаўнік. Ці можна абысціся без лічэбніка ў жыцці? Чаму? (Мы 

часта ўжываем лічэбнікі ў маўленні і павінны рабіць гэта правільна). 

Назавіце, людзі якіх прафесій ужываюць часта лічэбнікі? (Прадаваец, 

бухгалтар, касір, настаўнік і інш.). Як ім трэба абыходзіцца з 

лічэбнікамі? (Дакладна іх ужываць у маўленні, правільна пісаць). 

Мы сѐння будзем працягваць працаваць над ужываннем і 

правапісам лічэбнікаў у маўленні. На працягу ўрока будзем развіваць 

сваѐ маўленне, арфаграфічную пільнасць. На дошцы запісана тэма ўрока 

“Складаныя колькасныя лічэбнікі, іх скланенне і правапіс”. Да яе 

звернемся крыху пазней, а цяпер праверым, як вы засвоілі папярэдні 

матэрыял пра лічэбнік. 

ІІІ. Актуалізацыя раней набытых ведаў. 

1.Праверка выканання практыкавання 365 (выпісаць са сказаў 

колькасна-іменныя спалучэнні і паставіць іх у творным склоне). 

2.Графічны дыктант.  



Настаўнік. Успомнім, на якія разрады падзяляюцца лічэбнікі. З 

гэтай мэтай вам прапануецца тэкст “Хатынь”, у якім вы павінны 

будзеце знайсці лічэбнікі і вызначыць іх разрад па значэнні (колькасны 

абазначым трохвугольнікам, а парадкавы – квадратам) і па будове 

(простыабазначым  -1, складны – 2, састаўны - 3).  

Ля дошкі працуюць два вучні. 

Хатынь 

Гэта было на другім годзе вайны. За 6 кіламетраў ад Хатыні 

партызаны абстралялі аўтакалону з фашыстамі. У выніку быў забіты 1 

афіцэр і трое паліцэйскіх, шмат было паранена салдат, знішчана машын. 

Таму немцы вырашылі адпомсціць. 22 сакавіка 1943 года яны спалілі 

вѐску Хатынь. У агні згарэлі 149 чалавек, сярод іх 75 дзяцей. 

Выратаваліся толькі двое.   

Ужо больш за 70 гадоў прайшло з таго часу, калі адбылася 

трагедыя ў Хатыні. На месцы спаленай вѐскі пабудавалі мемарыяльны 

комплекс “Хатынь”. Напамінаюць аб трагедыі званы, якія чуюцца тут 

праз кожныя 30 секунд. Дзе раней стаялі хаты, пабудаваны 26 абеліскаў, 

якія нагадваюць пячныя трубы. Ёсць тут плошча Памяці, у цэнтры якой 

растуць 3 бярозы.  

Адказы: 
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Настаўнік. Як вы думаеце, чаму я вырашыла звярнуцца да гэтага 

тэксту? Як вы ставіцеся да таго, што адбылося ў вѐсцы Хатынь? Што 

вас больш за ўсѐ ўзрушыла? Якая асноўная думка тэксту? 

3. Заданне “Арфаграфічная размінка”. 

Настаўнік. Выкарыстаўшы правіла папярэдняга ўрока, запішыце 

лічэбнікі ў прапанаваных словазлучэннях словамі, паставіўшы іх у 

патрэбны склон. 

1 варыянт. Сустрэліся з 15 артыстамі, ад 7 да 8 гадзін, сабралася да 

100 чалавек, на 2 берагах ракі, прысвяцілі 6 паэтам. 

2 варыянт. Паехала з 3 сынамі і 2 дочкамі, было каля 20 гадоў, не 

хапіла 1 кнігі, уручылі 9 дэпутатам, павіталіся з 7 вучнямі. 

ІV. Паведамленне тэмы, пастаноўка задач. 



1. Міні-даследаванне. 

Настаўнік. На дошцы запісаны некалькі лічэбнікаў. Як вы 

думаеце, чаму іх назвалі складанымі? Падумайце, як іх можна запісаць 

без памылак? (50 – пяць+дзесяць, 600 – шэсць+сот). 

2. Заданне “Выбар”.  

Настаўнік. Таму, якія задачы вы можаце паставіць перад сабой на 

сѐнняшні урок па тэме “Складаныя колькасныя лічэбнікі, іх скланенне і 

правапіс? У гэтым вам дапаможа спіс магчымых задач для вывучаемай 

тэмы. Вам патрэбна адзначыць толькі тыя, якія будуць адносіцца да 

тэмы ўрока: 

- ведаць правіла па тэме “Складаныя колькасныя лічэбнікі, іх 

скланенне і правапіс”; 

- падрыхтаваць даклад па ўжыванні ў мове складаных лічэбнікаў; 

- добра падрыхтавацца да заліку; 

- выканаць самастойнае  навуковае даследаванне па лічэбніках; 

- атрымаць добрую адзнаку на заліку; 

- праявіць свае здольнасці; 

- замацаваць асаблівасці скланення складаных лічэбнікаў;  

- умець знаходзіць лічэбнікі ў тэксце, вызначаць іх разрады; 

- навучыцца правільна ўжываць у пісьмовым і вусным маўленні 

складаныя лічэбнікі. 

 Фізкульхвілінка. 

 Настаўнік. У прыказках можна сустрэць чельмі часта лічэбнікі. 

Паспрабуйце выканаць тыя дзеянні, пра якія гаворыцца ў народных 

выказваннях.  

 Конь на чатырох нагах і той спатыкаецца. 

 За двума зайцамі пагонішся - ні аднаго не зловіш. 

 Адной рукой дае, а дзвюма адбірае. 

 Пяць пальцаў на руцэ, а які ні ўкусіш - баліць. 

 У трох соснах заблудзіўся. 

 Адным махам дрэва не зваліш. 

 Не капай другому яму, сам у яе ўвалішся. 

Зрокавая гімнастыка: намаляваць вачыма дату дня свайго 

нараджэння. 

 V. Этап набыцця новых ведаў. 

 Настаўнік. Сѐння мы зноў выкарыстаем пры вывучэнні тэмы 

схему логіка-сэнсавай мадэлі. Яна змешчана на дошцы. Каб вам зручней 



было працаваць і лепш запомніць правіла, у кожнага на парце таксама 

ѐсць такая мадэль, толькі ў меншым памеры. Як вядома ўжо вам, кожны 

пункт правіла мы адлюстроўваем на адпаведных каардынатах. У нас іх 

будзе 4 (1. правапіс мяккага знака, 2. скланенне лічэбнікаў ад 50 да 80, 

ад 300 да 900, 3. лічэбнік 200, 4. лічэбнік 90). 

 1. ЛСМ К-2. “Правапіс мяккага знака”. 

 - работа з падручнікам (Практыкаванне 370. На аснове схем 

зрабіць вывад аб правапісе мяккага знака. На каардынаце 2 

адлюстраваны гэты пункт правіла.) 

 - выкананне практыкавання 372. На аснове малюнкаў папяровых 

грашовых знакаў знайсці складаныя лічэбнікі і запісаць іх з мяккім 

знакам або без яго (пяцьдзясят, дзвесце, пяцьсот).  

 2. ЛСМ К-3 “Скланенне лічэбнікаў ад 50 да 80, ад 300 да 900”.  

 - у падручніку вучні чытаюць першыя два абзацы правіла. На 

каардынаце 3 адлюстраваны гэты пункт правіла. 

 - заданне “Правер сябе і суседа” (практыкаванне 374). Вучні 

складаюць колькасна-іменнае словазлучэнне і скланяюць яго. 

Правяраюць заданне ў суседа па парце. 

 3. ЛСМ К-4. “Лічэбнік 200”. 

 - у падручніку вучні чытаюць трэці абзац правіла. На каардынаце 4 

адлюстраваны гэты пункт правіла. 

 - работа са словазлучэннем. Паставіць лічэбнік 200 у адпаведную 

склонавую форму. 

 Былі ў 200 гарадах, ганарымся 200 героямі, вінім 200 чалавек, 

напісалі 200 салдатам, няма 200 тон, ішлі 200 рабочых. 

 4. ЛСМ К-5. “Лічэбнік 90”. 

 - у падручніку вучні чытаюць апошні абзац правіла. На 

каардынаце 5 адлюстраваны гэты пункт правіла. 

 - заданне “Карэктар” (вусна). Выправіць недахопы (калі яны ѐсць) 

у скланенні лічэбніка 90.  

 - Паведамілі аб дзевяностах выпадках, рашалі з дзевяностамі 

вучнямі, убачыў дзевяноста дамоў, уславілі дзевяноста герояў, далі 

дзевяносту чалавекам кватэры.  

VІ. Этап праверкі засваення новых ведаў. 

1.Работа са сказамі.  

- Замяніце лічбы словамі, вызначце склон лічэбнікаў.  



1. У аўтобусах, якія ехалі ў Хатынь, было каля 500 турыстаў. 2. 

Экскурсавод з 200 наведвальнікамі накіраваліся да стэлы з надпісамі 

спаленых вѐсак. 3. Каля бронзавай скульптуры “Няскораны чалавек” 

стаяў ветэран з 90 піянерамі. 4. Мемарыяльны комплекс “Хатынь” 

займае плошчу каля 50 гектараў.  

2. Тэст “Скланенне складаных лічэбнікаў. 

1.  Адзначце лічэбнікі, якія ў творным склоне напісаны правільна: 

1. пяццюдзесяццю;          2. сямістамі;            3. шасццюдзесяццю; 

          4. двумастамі.                  5. дзевяцюстамі; 

2. Адзначце лічэбнікі, якія ў месным склоне напісаны правільна: 

1. васмідзесяці;                2. дзевяностах;         3. двухсот;       

4. трохстах                       5.  васьмістах; 

3. Адзначце лічэбнікі, у якіх трэба ўставіць літару Я: 

1. дз..вяцьсот;                  2. шэсцьдз..сят;           3. восемдз..сят;   

4. с..місот.                        5. пяцьдз..сят; 

4.Адзначце лічэбнікі, у якіх трэба напісаць ва ўсіх выпадках ЦЦ: 

         1. пя..юдзеся..ю;          2. дзевя…юстамі         3. шас..юстамі;   

         4. шас..юдзеся..ю        5. пя..юстамі; 

5.Адзначце сказы, у якіх няправільна ўжыты лічэбнікі. 

1. На двесцестах сталах у кафэ стаялі вясновыя букецікі. 

2. Шасцістамі шарамі ўпрыгожылі актавы зал. 

3. Васьмюдзесяці студэнтам уручылі дыпломы. 

4. Да нормы не хапіла сямісот кілаграмаў бульбы. 

5. Мы па праву можам ганарыцца пяццюстамі футбалістамі.   

 VІІ. Падвядзенне вынікаў урока, выстаўленне адзнак. 

 Дзякуй усім за работу. Я бачыла, што кожны з вас стараўся, даваў 

добрыя адказы. Я хачу пажадаць, каб вашы веды з кожным урокам 

павялічваліся. Звернем увагу, наколькі справіліся вы з задачамі ўрока. 

 VІІІ. Рэфлексія. Прапаную вам запоўніць табліцу. Насупраць 

кожнага выказвання пастаўце +  або -.  

            Пытанне Ведаю  Добра ведаю  Патрэбна 

дапамога 

Правапіс мяккага знака ў 

складаных лічэбніках 

   

Як скланяюцца складаныя 

лічэбнікі 

   

Правільна ўжываць 

склонавыя формы 

складаных лічэбнікаў 

   

 

 ІХ. Дамашняе заданне. § 60, практ. 375 


