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Артюх Светлана Сергеевна 
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ОТ (система знаний) - 1                                ГУКІ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ 

 

Галосн

ыя 
                  [а]      [о]      [у]      [э]      [ы]      [і] 

 

 

 

 

 

 

 

Зычныя 

   

шыпя

чыя 

 
цвердыя 

звонкія [б]    [в]    [г]   [д]   [з] [дз] [л]  [м]  [н]  [р] [ў]  [ж] 

глухія [п]   [ф]  [х]   [т]  [с]  [ц]  [к]  [ф] [ш] 

 
мяккія 

звонкія [б']   [в']  [г']   [дз']  [з'] [л'] [м'] [н'] [р']  [j'] [дз`] 
  

глухія [п']  [х']  [ц'] [с']  [к']  [ф`]  
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                                                              Моўныя заданні 
 

Заданне 1. Вызнач  пары  гукаў  па  звонкасці-глухасці. 

…………………………….………….………………………….………………   Колькі іх?  .… 
 

Заданне 2. Вызнач  пары  гукаў  па  цвердасці-мяккасці. 

……………………………………………………..……………………………    Колькі іх?  …. 
 

Заданне 3. Вызнач,  якіх  гукаў  больш:  звонкіх  ці  глухіх.  На  колькі? 

…………………………………………………………………………………..……………………                                                                                                            
 

Заданне 4. Вызнач,  якія  глухія  гукі  не  маюць  пары  па  звонкасці. 

……………………………………..……………………………………………    Колькі іх?  …. 
 

Заданне 5. Вызнач,  якія  звонкие  гукі  не  маюць  пары  па  глухасці. 

………………………………………..…………………………………………    Колькі іх? …. 
 

Заданне 6. Вызнач,  якія  мяккія  гукі  не  маюць  пары  па  цвёрдасці. 

………………………………………..…………………………………………    Колькі іх?  …. 
 

Заданне 7. Вызнач,  якія  твердые  гукі  не  маюць  пары  па  мяккасці. 

………………………………………..…………………………………………    Колькі іх?  …. 

Заданне 8. Вызнач,  якія  гукі  не  маюць  нікякай  пары.  

………………………………………………….…………………………………    Колькі іх? …. 
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                                                              Моўныя заданні 
 

Заданне 1. Вызнач  пары  галосных  гукаў  па  звонкасці-глухасці.  

                   [б]-[п]       [г]-[к]      [д]-[т]      [з]-[с]       [ж]-[ш]     [дз]-[ц]                

                   [б']-[п']      [г']-[к']    [дз']-[ц']    [з']-[с']    [дж]-[ч]                             Колькі іх?  13 

 
Заданне 2. Вызнач  пары  галосных  гукаў  па  твердасці-мяккасці.  

                  [б]-[б']    [в]-[в']    [г]-[г']    [д]-[дз']    [з]-[з']    [л]-[л']    [м]-[м']    [н]-[н']  

                    [п]-[п']    [ф]-[ф']    [к]-[к']    [т]-[т']    [с]-[с']    [х]-[х']      Колькі іх?  14 

 
Заданне 3. Вызнач,  якіх  зычных  гукаў  больш:  звонкіх  ці  глухіх.  На  колькі?  

                   Звонкіх гукаў больш, чым глухіх на 4 гука.                                                                                                            

 

Заданне 4. Вызнач,  якія  глухія  гукі  не  маюць  пары  па  звонкасці.  

                   [ф]- [ф`]                                                                                                      Колькі іх?  2 

 

Заданне 5. Вызнач,  якія  звонкія  гукі  не  маюць  пары  па  глухасці.  

                                                                                                                                      Колькі іх?   
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Заданне 6. Вызнач,  якія  мяккія  гукі  не  маюць  пары  па  цвердасці.  

                   [j']                                                                                                              Колькі іх?  3 

 

Заданне 7. Вызнач,  якія  цвердые  гукі  не  маюць  пары  па  мяккасці. 

                   [ц]    [ж]    [ш]   [ч]    [дж]    [р]                                                            Колькі іх?  6 

 

Заданне 8. Вызнач,  якія  зычныя  гукі  не  маюць  ніякай  пары.   

                   [ц]   [р]           [j']   [ў]                                                                                            Колькі іх?  4 
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    ОТ (система знаний) - 2                                                   АЛФАВІТ      
  

АЛФАВІТ – гэта літары, якія: 
                         1)размешчаны ў пэўнай паслядоўнасці; 

                     2)маюць сваё канкрэтнае месца. 
 

    Алфавіт выкарыстоўваецца для:   - абазначэння прадметаў у алфавитным парадку, 

                                                                     - хуткага знаходжання шуканага прадмета. 
 

Абазначэнне 

літары 

Назва 

літары 

Абазначэнне 

літары 

Назва 

літары 

Абазначэнне 

літары 

Назва 

літары 

Абазначэнне 

літары 

Назва 

літары 
 

            Aa        [ а ] 

            Бб        [ бэ ] 

            Вв        [ вэ ] 

            Гг         [ гэ ] 

            Дд        [ дэ ] 

            Дж       [ джэ ] 

            Ee        [ j’э ] 

            Ёё        [ j’о ] 

Жж     [ жэ ]                    
Зз         [ зэ ] 

 

            Іі         [ і ] 

           Йй  [і] кроткае 

            Кк        [ ка ] 

             Лл        [ эл’ ] 

            Мм       [ эм ] 

            Нн        [ эн ] 

            Оо        [ о ] 

            Пп        [ пэ ] 

 

            Рр      [ эр ] 

            Сс       [ эс ] 

            Тт     [ тэ ] 

            Уу       [ у ] 

            Ўў 
нескладовае 

            Фф      [ эф ] 

            Хх       [ ха ] 

            Цц       [ цэ ] 

            Чч       [ ч’э ] 

 

            Шш     [ ша ]      

            ъ          [ - ] 

            ы          [ ы ] 

            ь           [ - ] 

            Ээ        [ э ]        

            Юю     [ j’у ] 

            Яя        [ j’а ] 
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АК (дзейнасць)                                     «Падзяліць словы на склады  і паставіць націск»  (2 клас) 
 

                                   (шук. 1)  (вядом.) (шук. 1)      (шук. 2)                    
Моўная задача.  Падзяліць слова на склады і паставіць націск: ніткі.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Матыў (патрэба) школьніка: рашыць моўную задачу свядома, без памылак, самастойна.                                                                       
 

  Змест 
 
 
 

 Структ. 

 этапы 

                                                                                      Уменні     Веды, 

   валоданне   Мэта       прадмет      спосаб,  сродкі,  форма         дзеянні        прадукт        вынік 
                                                                                                и аперацыі                                                                                                                                                               

  

      I    

   этап 
      

 

Арыен

ціроўка 

 

Зарыентавацца у тэксце языкавой задачы: 

1 выявіць вядомыя дадзеныя: слова; 
2 выявіць шуканае:       (1) раздзяліць слова на склады;                                                   
                                                     (2) поставіць націск                                             

                і поставіць мэту:   - падзяліць слова на склады; 
                                                   - паставцть націск; 

3 установить связи искомого с данными (вызначыць предмет деятельности):  

    - падзяліць слова на склады залежыць ад слогавай структуры слова; 
   - месца  націску ў слове вызначаецца яго сэнсавым значэннем. 
 

 

аналіз умоў задачы 

 

 

 
 

пабудаваць 

причинна-следчыя 

сувязі 

 

    II  

   этап 
 

      

  ПЛА-    

Спланаваць  рашэнне задачы - падабрать:                     

- лагічны прыем: падвядзенне паняцця; 
- сродкі: АТ-1 «Гукі», ОТ-2 «Слогавая структура слова. Віды складу»;                                                                              
- форму пісьмовая, вусная; 
- дзеянні:  
1. Вымавіць слова. 
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аванн

е 

 

 

2. Вызначыць яго сэнсавае значэнне. 
3. Вызначыць у слове галосныя гуки (складаўтваральныя). 
4. Паставіць кропкі пад літарамі, якія абозначаюць галосныя гукі. 
5. Вызначыць у  слове колькасць складоў. 
6. Вызначыць від кожнага склад у слове (на аснове лаг. прыема «падвядзенне 
пад паняцце»). 
 
 
 

7. Падзяліць слова на склады графічна.  
8. Паставіть у слове націск. 

 
 

 АТ-1 «Гукі»  
  
 АТ-2 

 [зычн.] [галос.] 
              [галос.] 
              [галос.] [зычн.] 
[зычн.] [галос.] [зычн.] 

 

    III  этап 

 ВЫКАНАН- 

     НЕ 

Выканаць спланаванае і знайсці шуканае: ніткі    

     

    IV этап 

   САМА-     

  КАНТРОЛЬ  

Для выяўлення магчымай памылкі правесці самакантроль дзейнасці:                                              

(1 спосаб)  параўноўваць з АК і АТ; 

(2 спосаб)  правесці паўторнае рашэнне задачы і злічыць з першасным 

рашэннем, пашукаць дапушчаную памылку.      

 

АК, АТ 

 ідэнтыфікацыя 

Калі няма памылкі, то: 

    Калі есць памылка, то: 

       V этап 

        САМО-  

   ОЦЕНКА 

  Правесці самаадзнаку дапушчанай памылкі.   
   1.  Вызначыць яе характар (нязначная, сур'ёзная). 

 2.  Вызначыць яе прычыну (няўважлівасць, спешка, няправільная запіс у АТ и АК, др.).         

       VI этап        

  САМАКАР- 

   РЭКЦЫЯ  

  Правесці самакарэкцыю памылкі:   

падабраць іншае дзеянне, знаніе. 

 
АК, АТ 
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       VII этап         

   РЭФЛЕКСІЯ 
       

1. Ацаніць адпаведнасць прадукта дзейнасці – мэты школьніка. 

2. Вызначыць узровень рашэння моўнай задачы.    

3. Ацаніць адпаведнасць выніку дзейнасці – матыву школьніка: 
задаволеная патрэба ў  рашэнне задачы моўнай свядома, без памылак, 
самастойна. 

 - установа   

 адпаведнасці, 

- нарматыўныя   

  крытеріі 

  ацэнвання  
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ПРОГРАММА УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ 

И 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКА  
 

 

 

Дисциплина «БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК» 

2 класс 

 

Раздел     «МОРФОЛОГИЯ» 
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Тэма:    «НЯВЫЗНАЧАНАЯ (пачатковая) ФОРМА ДЗЕЯСЛОВА»   

 

 

 

                                                                  Як хороша умець чытаць!  
                       Матывацыйнае             Не трэба да маці прыставаць,  
                       заданне                                       Не трэба зваць,  
                     для навучэнца.                           Не трэба ждаць,  

            А можна ўзяць  
         І пачытаць! 

 

Мэта навучэнца на ўроку:  
 

 
Віды рэчавой дзейнасці 

1  навучыцца: чытанне слуханне  пісьмо  гаварэнне 

  

 

   

2   засвоіць 

новыя веды: 
а) аб дзейнасці, як ? знайсці дзеяслоў у нявызнач. 
форме; 
б) ?  аб прыкметах дзеяслова у нявызнач. форме. 

 

 

 

 

 

       Вучэбна-даследчая                  Вызнач, што такое 

                 дзейнасць 1                        нявызначаная форма   дзеяслова.       
                                                            
                                                                                                                                                                 

Мэта - ? 

Прадмет - ?               Матэрыял для даследвання: 
 

Чытаў (учора),  чытае (сення),  будзе чытаць (заўтра)    чытаць  (?) 

Ушёл (учора),  уходзіць (сення),   уйдзе (заўтра)                                  уйсці (?) 
        

           
 

Сродкі - ?             Вучэбна-даследчыя заданні. 
Заданне 1. Вызнач, які часцінай мовы з'яўляюцца словы.    Дзеяслоў. 
Заданне 2. Высветлі, ці можна вызначыць час выдзеленых дзеясловаў. 

Нет. 
 

    Такім чынам, яны стаяць у  нявызначанай  форме. 

!!  Гэту форму называюць таксама пачатковай формай дзеяслова.   
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       Вучэбна-даследчая                  Вызнач прыкметы  

                 Дзейнасць 2                       нявызначанай формы   дзеяслова.       
                                                            
                                                                                                                                                                 

Мэта - ? 

Прадмет - ?               Материал для исследования: 
 

                                                 н.ф.                                                   н.ф. 

Правильно (что делать?) чита ть .    Быстро (что сделать?) поднес ти .           
 

 

Сродкі - ?             Учебно-исследовательские задания. 
 

Заданне 1. Вызнач, якое сэнсавае значэнне пазначае дзеяслоў. Дзеянне 
прадмета. 
Заданне 2. Вызнач, на якія пытанні адказваюць дзеясловы у 

нявызначанай форме.  Што рабіць?  Што зрабіць? 

Заданне 3. Вызначы, які канчатак маюць дзеясловы:  ць ,  ці. 
Заданне 4. Вызнач графічнае абазначэнне дзеяслова ў нявызначанай 

форме. п. ф. 
Заданне 5. Сістэматызаваць свае веды аб нявызначанай форме 

дзеяслова у апорнай табліцы. 
                                            

       АТ-1 (сістэма ведаў)                    ДЗЕЯСЛОЎ      
                

             сэнсавае 

значэнне 

пытанне канчатак графіч. 

абазнач-е 

Нявызначана

я форма 

дзеяслова 

обозначает 
действие 
прадмета   

што рабіць?  
што зрабіць?                                 

–ць   
–ці 

п. ф. 

                                                                                                                                            

 

Заданне 6. Пабудуй вызначэнне паняцця "нявызначаная форма 

дзеяслова" праз рода-краявідныя прыкметы. 
 

 

       НЯВЫЗНАЧАНАЯ ФОРМА ДЗЕЯСЛОВА – гэта форма дзеяслова, якая: 

1) з'яўляецца пачатковай;  
2) абазначае дзеянне прадмета;   

           3) адказвае на пытанні: што рабіць?, што зрабіць?;                                 
           4) имее канчатак –ць  ілі  –ці  ; 
           5) графічна пазначаецца  п. ф. 
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       Вучэбна-даслед.         Вызнач, якія этапы дзейнасці трэба 

         дзейнасць 3             выканаць для вырашэння моўнай задачы:                  

                              знайсці сярод слоў дзеяслоў ў нявызначанай 

форме.                 

 Для гэтага выкарыстоўвай апорную карту-АК і пабудаваную табой АТ.   

 

Мэта - ?  Вызначыць, што трэба зрабіць на кожным этапе дзейнасці 
ў працэсе рашэння моўнай задачы. 

Прадмет - ?    Матэрыял для даследавання:        АК  

Сродкі - ?    АТ  

                                   Вучэбна-даследчыя заданні 1-9.             

             

Заданне 1  Вызначы назва моўнай задачы.  

Адказ навучэнца: Знайсці сярод слоў дзеяслоў ў нявызначанай форме. 
 

Заданне 2 Вызнач, з чаго пачынаецца любая дзейнасць, у тым ліку 

дзейнасць рашэння задачы.  

Адказ навучэнеца: З матывацыі. 
А хацеў бы ты выканаць дзейнасць па рашэнні моўнай задачы свядома, 

самастойна і без памылак? Ёсць у цябе такая патрэба ці матыў? 

Адказ навучэнеца: Да, я хотел бы выполнить деятельность по 
решению языковой задачи осознанно, самостоятельно и без ошибок.  
 

Заданне 3  Определи, с какого этапа начинается деятельность решения 

задачи и что нужно сделать на этом этапе.  

Адказ навучэнеца: З арыентыровачнага этапу. 
3.1. Зарыентуйся ва ўмовах задачы і высветлі, якія дадзены вядомыя ў 

задачы. 

Адказ навучэнеца: Слова. 
3.2. Што з`яўляецца шуканы ў задачы?  

Адказ навучэнеца: п. ф. дзеяслова. 
3.3. Такім чынам, якая ў цябе мэта у вырашэнні задачы? Што табе трэба 

зрабіць?  

Адказ навучэнеца: Знайсці дзеяслоў у п. ф.  
3.4. Высветліце, што з'яўляецца прадметам дзейнасці, а менавіта, 

наяўнасць якіх характарыстык словы дазваляе вызначыць, што яно 

з'яўляецца нявызначанай формай дзеяслова. 
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Адказ навучэнеца: Наяўнасць прыкмет п. ф. дзеяслова ў слове. 
 

Заданне 4. Вызнач, якім з'яўляецца наступны этап рашэння задачы і што 

трэба падабраць на гэтым этапе. 

Адказ навучэнеца: Які плануе, на ім трэба падабраць сродкі выканання 
дзейнасці па рашэнні задачы. 
4.1. Якімі сродками ты скарыстаешся ў вырашэнні задачы? 

Адказ навучэнеца: АТ-1 «Дзеяслоў».                                                                             
4.2. У якой форме неабходна вырашыць задачу? 

Адказ навучэнеца:  У пісьмовай. 
4.3. Што далей неабходна спланаваць для вырашэння задачы? 

Адказ навучэнеца:  Дзеянні. 
4.4. Карыстаючыся АТ, высветлі, якая першая прыкмета характарызуе 

нявызначаную форму дзеяслова. Што яна пазначае? 

Адказ навучэнеца: Нявызначаная форма дзеяслова абазначае дзеянне 
прадмета.   
Такім чынам, што трэба вызначыць у слове ў 1-м дзеянні? 

Адказ навучэнеца:  Вызначыць сэнсавае значэнне слова. 
Якое веданне табе дапаможа гэта зрабіць? 

Адказ навучэнеца: Веданне аб тым, што дзеяслоў абазначае дзеянне 
прадмета. 
4.5. Карыстаючыся ОТ, высветлі, якая другая прыкмета характарызуе 

нявызначаную форму дзеяслова.  

Адказ навучэнеца: Яна адказвае на пытанні: Што рабіць?, што 
зрабіць?   
Такім чынам, што трэба зрабіць у 2-м дзеянні? 

Адказ навучэнеца:  Задаць пытанне. 
Якое веданне табе дапаможа гэта зрабіць? 

Адказ навучэнеца:  Веданне аб тым, што дзеяслоў адказвае на 
пытанні: Што рабіць?, што зрабіць?   
4.6. Карыстаючыся ОТ, высветлі, якая трэцяя прыкмета характарызуе 

нявызначаную форму дзеяслова.  

Адказ навучэнеца: Канчаткі  -ць  ці  -ці.  
Такім чынам, што трэба вызначыць у словы ў 3-м дзеянні? 

Адказ навучэнеца:  Вызначыць канчатак. 
Якое веданне табе дапаможа гэта зрабіць? 

Адказ навучэнеца:  Веданне аб тым, што дзеяслоў у п. ф. мае 
заканчэння: 
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   -ць ,       -ці.      
4.7. Якое дзеянне 4 трэба выканаць у вырашэнні задачы? 

Адказ навучэнеца:  Пазначыць дзеяслоў графічна. 
Якое веданне табе дапаможа гэта зрабіць? 

Адказ навучэнеца: Веданне аб тым, што графічнае абазначэнне 
дзеяслова - п. ф.      
 

Заданне 5. Вызнач, якім з'яўляецца наступны этап рашэння задачы. 

Адказ навучэнеца:  Выканальніцкі этап.  
5.1. Што трэба выканаць на гэтым этапе? 

Адказ навучэнеца: Выканаць спланаванае і знайсці дзеяслоў у п. ф.     
 

Заданне 6. Вызнач, якім з'яўляецца наступны этап рашэння задачы і што 

трэба зрабіць на гэтым этапе. 

Адказ навучэнеца: Правесці самакантроль вырашанай задачы.    
6.1. Якім спосабам можна правесці самакантроль? 

Адказ навучэнеца: Можна злічваць выкананыя дзеянні з АК і ОТ. Можна 
паўторна вырашыць задачу, параўнаць з першасным рашэннем і 
высветліць, ці ёсць разыходжанні. 
6.2. Калі знойдзеныя недакладнасці, то да якога наступнага этапу можна 

перайсці? 

Адказ навучэнеца: Этапу самаадзнакі. 
 

Заданне 7. Высветліце, што трэба зрабіць на этапе самаадзнакі. 

Адказ навучэнеца: 1) Ацаніць характар недакладнасці; 2) ацаніць 
прычыну недакладнасці.         
7.1.  Ацані, які характар недакладнасці: нязначная, сур'ёзная, інш.  

7.2.  Ацані, якая прычына недакладнасці: няўважлівасць, няведанне, 

недакладнасць у самой ОТ або ОК, інш. 

 

Заданне 8. Высветлі, да якога наступнага этапу рашэння задачы трэба 

перайсці і што трэба на ім зрабіць. 

Адказ навучэнеца: На этапе самакарэкцыі трэба выправіць 
недакладнасць, падабраўшы іншае дзеянне, аперацыю, веданне 
замест выкарыстанага. 
 

Заданне 9.  Вызнач, якім з'яўляецца апошні этап рашэння задачы. 

Адказ навучэнеца: Рэфлексіўны. 
9.1. Што будзе прадуктам тваёй дзейнасці па заканчэнні рашэння 

моўнай задачы?  
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Адказ навучэнеца: Знайдзены дзеясловы ў нявызнач. форме. 
9.2. Якую патрэбнасць або матыў ты рэалізаваў у выніку выкананай 

дзейнасці? 

Адказ навучэнеца: Выканаць дзейнасць па рашэнні моўнай задачы 
свядома, самастойна і без памылак. 
 

 

 

 

 

 

 

АК (моўнаяая задача)                     ЗНАЙСЦІ СЯРОД СЛОЎ 

                                                    ДЗЕЯСЛОЎ У НЯВЫЗНАЧАНАЙ ФОРМЕ      

 
  Матыў (патрэба) – выканаць дзейнасць па рашэнні                        

                      моўнай задачы свядома, самастойна, без памылак.  
 
 
 
 
  

  Этапы Умение как деятельность Знания 

I 
Арыенци-
ровачны 

Вядомыя дадзеныя: словы; 
шуканы:  п. ф. дзеяслова; 
мэта: знайсці дзеяслоў у п. ф.; 
прадмет:  наяўнасць прыкмет п. ф. 
дзеяслова ў слове; 

 

 

II 
плануючы 

сродкі: АТ-1 «Дзеяслоў»; 
форма: пісьмовая; 
дзеянні: 

1. Вызначыць сэнсавае  
значэнне слова. 
2. Задаць пытанне.                                               
3. Вызначыць канчатак.                               
4. Пазначыць дзеяслоў графічна. 

 

 

 

дзеянне 
прадмета 

што рабіцьь?  
што зрабіцьь?   

 -  ць              - ці      

п.ф. 
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 III 
выканаўча
я 

Знайсці шуканае па плане.     п.ф. 

пісаць 

 IV сама-
кантроль 

1. Параўнаць выкананыя дзеянні з АК і 

АТ.    

2. Паўторна вырашыць задачу.                                                                                              

 

АК, АТ 

  V сама-       
адзнака 

1. Вызначыць характар недакладнасці. 

2. Вызначыць прычыну недакладнасці. 

АТ, АК, 
нарматыўныя 
крытэрыі 

 VI сама-

капэкцыя 
Выправіць недакладнасць. АТ, АК 

VII 
  рэфлек-   
  сія 

Вызначыць суадносены: 

 1  мэта  -  прадукт: знойдзены дзеяслоў у нявызнач. 
форме; 
 2  матыў  -  вынік: дзейнасць па рашэнні моўнай задачи 
выканана свядома, самастойна, без памылак. 
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Будревич Виктория Александровна 
 
 
  

 

ПОСТРОЕНИЕ СХЕМЫ ОРИЕНТИРОВКИ СИСТЕМНОГО ТИПА -   

ОПОРНОЙ ТАБЛИЦЫ (ОТ)  

 

Дисциплина «БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК» 

1 класс 

 

Раздел     «ФОНЕТИКА»                        
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    ОТ (система знаний)                                                АЛФАВІТ      
  

Алфавіт - гэта літары, якія: 
1) размешчаны ў пэўнай паслядоўнасці; 
2) маюць сваё канкрэтнае месца. 

 

 Алфавіт выкарыстоўваецца для:  

- абазначэння прадметаў у алфавітным парадку, 
- хуткага знаходжання шуканага прадмета. 

Абазначэнне 

літары 

Назва 

літара 

Абазначэнне 

літары 

Назва 

літара 

Абазначэнне 

літары 

Назва 

літара 

Абазначэнне 

літары 

Назва 

літара 
 

Aa        [ а ] 

Бб        [ бэ ] 

Вв        [ вэ ] 

Гг         [ гэ ] 

Дд        [ дэ ] 

Дж        [ джэ ] 

Дд        [ дзэ ] 

Ee        [ j’э ] 

Ёё        [ j’о ] 

 

Жж     [ жэ ] 

Зз         [ зэ ] 

Іі          [ і ] 

Йй  [j] кароткае 

Кк        [ ка ] 

Лл        [ эл ] 

Мм       [ эм ] 

Нн        [ эн ] 

Оо        [ о ] 

 

Пп        [ пэ ] 

Рр      [ эр ] 

Сс       [ эс ] 

Тт     [ тэ ] 

Уу       [ у ] 

Ўў       [ ў ]- 

нескладовае 

Фф      [ эф ] 

Хх       [ ха ] 

 

Цц       [ цэ ] 

Чч       [ чэ ] 

Шш     [ ша ] 

ъ          [ - ] 

ы          [ ы ] 

ь           [ - ] 

Ээ        [ э ] 

Юю     [ j’у ] 

Яя        [ j’а ] 
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ПРОГРАММА УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ 

И 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКА  
 

 

 

Дисциплина «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

2 класс 

 

Раздел     «МОРФОЛОГИЯ» 
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Цель учащегося на уроке:  
 

 
Виды речевой деятельности 

1  научиться: чтение слушание  письмо  говорение 

  

 

   

2   усвоить 

новые знания: 
а) о деятельности, как ? найти существительное в 
слове; 
б) ?  о признаках существительного. 

 

 

 

 

 

       Учебно-исследовательская     Определи, что такое  

                 деятельность 1                  существительное.       
                                                            
                                                                                                                                                                 

Цель - ? 

Предмет - ?               Материал для исследования: 
 

Читал (книгу),  рисовал(карандашами),  будет играть(в 

компьютерную игру) , сорвал(цветок)    
        

           
 

Средства - ?             Учебно-исследовательские задания. 
Задание 1. Определи, какой частью речи являются слова.    

существительное. 
Задание 2. Выясни, может ли существительное определить действие 

предмета.  
 

    Следовательно, нет, так как оно обозначает предмет, лицо или 

явление . 
 

 

 

 

       Учебно-исследовательская     Определи признаки  

                 деятельность 2                  существительного.       
                                                            
                                                                                                                                                                 

Цель - ? 

Предмет - ?               Материал для исследования: 
 

                                      сущ.                                                  сущ. 

    интересная  (что?) книга                рассмотреть (что?) звезды           
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Средства - ?             Учебно-исследовательские задания. 
 

Задание 1. Определи, какое смысловое значение обозначает 

существительное.. предмет, лицо или явление . 
 

Задание 2. Определи, на какие вопросы отвечают глаголы в неопреде-

ленной форме.  Что ?  кто ? 

Задание 3. Определи графическое обозначение существительного. сущ. 
Задание 4. Систематизируй свои знания о существительном                                            

       ОТ-1 (система знаний)                    СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ      
                

             смысловое 

значение 

вопрос графич. обознач-е 

Неопределён

ная форма 

глагола 

обозначает 
предмет, 
лицо или 
явление  

что?  кто?                                  сущ. 

                                                                                                                                            

 

Задание 5. Построй определение понятия «существительное» через 

родо-видовые признаки. 
 

 

       Существительное– это самостоятельная часть речи, которая: 

1)  принадлежит к категории имени и классу полнозначных 
лексем;  

2) обозначает предмет;   
           3) отвечает на вопросы:   что ?,  кто?;                                 
           4) графически обозначается  сущ. 
 

       Учебно-исследов.      Определи, какие этапы деятельности нужно 

         деятельность 3       выполнить для решения языковой задачи:                  

                                          найти среди слов существительные.                 

Для этого используй опорную карту – ОК и построенную тобой ОТ.   

 

Цель - ?  Определить, что нужно сделать на каждом этапе 
деятельности в процессе решения языковой задачи. 

Предмет - ?    Материал для исследования:        ОК  
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Средства - ?    ОТ  

                                   Учебно-исследовательские задания 1-9.             

             

Задание 1  Определи название языковой задачи.  

Ответ ученика: Найти среди слов существительное. 
 

Задание 2 Определи, с чего начинается любая деятельность, в том 

числе деятельность решения задачи.  

Ответ ученика: С мотивации. 
А хотел бы ты выполнить деятельность по решению языковой задачи 

осознанно, самостоятельно и без ошибок? Есть у тебя такая потребность 

или мотив? 

Ответ ученика: Да, я хотел бы выполнить деятельность по решению 
языковой задачи осознанно, самостоятельно и без ошибок.  
 

Задание 3  Определи, с какого этапа начинается деятельность решения 

задачи и что нужно сделать на этом этапе.  

Ответ ученика: С ориентировочного этапа. 
3.1. Сориентируйся в условиях задачи и выясни, какие данные 

известны в задаче. 

Ответ ученика: Слова. 
3.2. Что является искомым в задаче?  

Ответ ученика: существительное. 
3.3. Следовательно, какая у тебя цель в решении задачи? Что тебе нужно 

сделать?  

Ответ ученика: Найти существительное.  
3.4. Выясни, что является предметом деятельности, а именно, наличие 

каких характеристик слова позволяет определить, что оно является  

существительным. 

Ответ ученика: Наличие признаков существительного в слове. 
 

Задание 4. Определи, каким является следующий этап решения задачи 

и что нужно подобрать на этом этапе. 

Ответ ученика: Планирующий, на нем нужно подобрать средства 
выполнения деятельности по решению задачи. 
4.1. Какими средствами ты воспользуешься в решении задачи? 

Ответ ученика: ОТ-1 «Существительное».                                                                             
4.2. В какой форме необходимо решить задачу? 

Ответ ученика:  В письменной. 
4.3. Что дальше необходимо спланировать для решения задачи? 
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Ответ ученика:  Действия. 
4.4. Пользуясь ОТ, выясни, какой первый признак характеризует  

существительное. Что она обозначает? 

Ответ ученика: существительное обозначает предмет.   
Следовательно, что нужно определить у слова в 1-м действии? 

Ответ ученика:  Определить смысловое значение слова. 
Какое знание тебе поможет это сделать? 

Ответ ученика: Знание о том, что существительное обозначает 
предмет. 
4.5. Пользуясь ОТ, выясни, какой второй признак характеризует  

существительное .  

Ответ ученика: Она отвечает на вопросы: что ?,кто?   
Следовательно, что нужно сделать во 2-м действии? 

Ответ ученика:  Задать вопрос. 
Какое знание тебе поможет это сделать? 

Ответ ученика:  Знание о том, что существительное отвечает на 
вопросы: что ?, кто?   
4.7. Какое действие 4 нужно выполнить в решении задачи? 

Ответ ученика:  Обозначить существительное графически. 
Какое знание тебе поможет это сделать? 

Ответ ученика: Знание о том, что графическое обозначение 
существительного - сущ.      
 

Задание 5. Определи, каким является следующий этап решения задачи. 

Ответ ученика:  Исполнительский этап.  
5.1. Что нужно выполнить на этом этапе? 

Ответ ученика: Выполнить спланированное и найти глагол в н. ф.     
 

Задание 6. Определи, каким является следующий этап решения задачи 

и что нужно сделать на этом этапе. 

Ответ ученика: Провести самоконтроль решенной задачи.    
6.1. Каким способом можно провести самоконтроль? 

Ответ ученика: Можно сличить выполненные действия с ОК и ОТ. 
Можно повторно решить задачу, сравнить с первичным решением и 
выяснить, есть ли расхождения. 
6.2. Если найдены неточности, то к какому следующему этапу можно 

перейти? 

Ответ ученика: Этапу самооценки. 
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Задание 7. Выясни, что нужно сделать на этапе самооценки. 

Ответ ученика: 1) Оценить характер неточности; 2) оценить причину 
неточности.         
7.1.  Оцени, каков характер неточности: незначительная, серьезная, др.  

7.2.  Оцени, какова причина неточности: невнимательность, незнание, 

неточность в самой ОТ или ОК, др. 
 

Задание 8. Выясни, к какому следующему этапу решения задачи нужно 

перейти и что надо на нем сделать. 

Ответ ученика: На этапе самокоррекции нужно исправить 
неточность, подобрав другое действие, операцию, знание вместо 
использованного. 
 

Задание 9.  Определи, каким является последний этап решения задачи. 

Ответ ученика: Рефлексивный. 
9.1. Что будет продуктом твоей деятельности по окончании решения 

языковой задачи? 

Ответ ученика: Найдены глаголы в неопр. существительные. 
9.2. Какую потребность или мотив ты реализовал в результате 

выполненной деятельности? 

Ответ ученика: Выполнить деятельность по решению языковой 
задачи осознанно, самостоятельно и без ошибок. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

user
29



 

 

 

ОК (языковая задача)                   НАЙТИ  СРЕДИ  СЛОВ 

                                                       существительное 
 

  Мотив (потребность) – выполнить деятельность по решению                        
                      языковой задачи осознанно, самостоятельно, без ошибок.  
  

  Этапы Умение как деятельность Знания 

I 
ориен- 

тировоч- 
ный 

Известные данные: слова; 
искомое:  существительное; 
цель: найти существительное 

предмет:  наличие признаков сущ. в 
слове; 

 

 

II 
плани- 

рующий 

средства: ОТ-1 «существительное»; 
форма: письменная; 
действия: 

1. Определить смысловое  
значение слова. 

2. Задать вопрос.                                               
3. Обозначить глагол графически.  

 

 

 

предмет 

 
что ?  кто?   
сущ. 

 III испол- 

нительский 

Найти искомое по плану.     сущ. 

 

 IV само-
контроль 

1. Сличить выполненные действия с 

ОК и ОТ.    

2. Повторно решить задачу.                                                                                              

 

ОК, ОТ 

  V само-    
     оценка 

1. Определить характер неточности. 

2. Определить причину неточности. 
ОТ, ОК, норматив-
ные критерии  

 VI само-

коррекция 
Исправить неточность. ОТ, ОК 

VII 
  рефлек-   
  сия 

Определить соответствие: 

 1  цель  -  продукт: найденысуществительные; 
 2  мотив  -  результат: деятельность по решению 
языковой задачи выполнена осознанно, самостоятельно, 
без ошибок. 
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Кляуз Анна Сергеевна 

 

 

ПОСТРОЕНИЕ СХЕМ ОРИЕНТИРОВКИ СИСТЕМНОГО ТИПА:  

ОПОРНОЙ ТАБЛИЦЫ (ОТ)  И  ОПОРНОЙ КАРТЫ (ОК). 

РАЗРАБОТКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

 

Дисциплина «БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК» 

1 класс 

 

Раздел     «ФОНЕТИКА»                        
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                        Тэма:           «ГУКІ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ»    

 

 

А О У Э Ы Й В Л М Н Ў Р Б Г Д ДЗ ДЖ Ж З    ‘ 

Я Ё Ю Е І        П Х Т Ц Ч Ш С К Ф Ц Ь 
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ОТ (система знаний) - 1                                ГУКІ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ    

 

Г
А

Л
О

С
Н

Ы
Я

 

                  [а]      [о]      [у]      [э]      [ы]      [і] 

  

 

З
Ы

Ч
Н

Ы
Я

 

 санорныя   зацвярдзелыя 

ц
в

ёр
д

ы
я

 

звонкія [б]   [γ ]    [г]   [д]     [з]   [дз]                                                                   [в]   [л]  [м]  [н]  [ў]   [р] [ц](не 

ўтвораны з т)  
[ж]  [дж]                                                              

глухія [п]   [х ]  [к]   [т]     [с]    [ц]                                                               [ф]  [ш]    [ч]       

м
я

к
к

ія
 звонкія [б'] [γ’ ]   [г']   [дз']  [з']             [в']  [л'] [м'] [н'] [j’] 

  

глухія [п']  [х’ ]  [к']  [ц']   [с']                [ф']       
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                                                              Моўныя заданні         
 

Заданне 1. Вызначце пары гукаў па глухасці-звонкасці. 

…………………………….………….………………………….………………   Колькі іх?  .… 
 

Заданне 2. Вызначце пары гукаў па цвёрдасці-мяккасці. 

……………………………………………………..……………………………    Колькі іх?  …. 
 

Заданне 3. Вызначце, якіх гукаў больш: звонкіх ці глухіх.                               На  колькі? 

…………………………………………………………………………………..……………………                                                                                                            
 

Заданне 4. Вызначце, якія глухія гукі не маюць пары па звонкасці. 

……………………………………..……………………………………………    Колькі  іх?  …. 
 

Заданне 5. Вызначце, якія звонкія гукі не маюць пары па глухасці. 

………………………………………..…………………………………………    Колькі іх? …. 
 

Заданне 6. Вызначце, якія мяккія гукі не маюць пары па цвёрдасці. 

………………………………………..…………………………………………    Колькі іх?  …. 
 

Заданне 7. Вызначце, якія цвёрдыя гукі не маюць пары па мяккасці. 

………………………………………..…………………………………………    Колькі іх?  …. 
 

Заданне 8. Вызначце, якія гукі зусім не маюць пары. 

………………………………………………….…………………………………  Колькі іх? …. 
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                                                              Моўныя заданні         
 

Заданне 1. Вызначце пары гукаў па глухасці-звонкасці. 

[б]- [п]     [γ ]- [х ]      [г]- [к]       [д]- [т]         [з]- [с]     [дж]-[ч]     [дз]-[ц]   

[б']- [п']   [γ’ ]- [х’ ]    [г']- [к']     [дз']- [ц']      [з']-[с']      [ж]-[ш]                       Колькі іх?  13 
 

Заданне 2. Вызначце пары гукаў па цвёрдасці-мяккасці.  

[б]- [б']       [в]-[в']       [γ ]- [γ’ ]        [г]- [г']           [д]-[дз']           [з]- [з']      [к]- [к']        [л]- [л']     

[м]- [м']      [н]-[н']      [п]- [п']        [с]-[с']           [т]- [ц']        [ф]-[ф']    [х ]-[х’ ]     

                                                                                                                               Колькі іх?   15 
 

Заданне 3. Вызначце, якіх гукаў больш: звонкіх ці глухіх.      

Глухіх гукаў больш  чым звонкіх                                                                          На  колькі?   2                                                                                                           
 

 

Заданне 4. Вызначце, якія глухія гукі не маюць пары па звонкасці.  

[ф]-[ф']                                                                                                                     Колькі  іх?    2 
 

Заданне 5. Вызначце, якія звонкія гукі не маюць пары па глухасці.  

……………………………………………………………………………………..Колькі іх? …. 
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Заданне 6. Вызначце, якія мяккія гукі не маюць пары па цвёрдасці. 

 [j’]                                                                                                                            Колькі іх?   1 
 

Заданне 7. Вызначце, якія цвёрдыя гукі не маюць пары па мяккасці. 

 [ж]  [ш]  [дж]   [ч]  [р] [ц] (не ўтвораны з т)                                                      Колькі іх?   6 
 

Заданне 8. Вызначце, якія гукі зусім не маюць пары.  

[р] [ц] (не ўтвораны з т) [j’] [ў]                                                            Колькі іх?   4 
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     ОТ (система знаний)                                                АЛФАВІТ      
  

Алфавіт - гэта літары, якія: 

 1) размешчаны ў пэўнай паслядоўнасці; 

                                      2) маюць сваё канкрэтнае месца. 
                      
    Алфавіт выкарыстоўваецца для: - абазначэння прадметаў у алфавітным парадку, 
                                                                - хуткага знаходжання шуканага прадмета. 
 

Абазначэнне 

літар 

Назва 

літар 

Абазначэнне 

літар 

Назва 

літар 

Абазначэнне 

літар 

Назва 

літар  

Абазначэнне 

літар 

Назва 

літар  

 

            Aa        [ а ] 

            Бб        [ бэ ] 

            Вв        [ вэ ] 

            Гг         [ гэ ] 

            Дд        [ дэ ] 

             Дж    [ джэ] 

             Дз       [ дзэ] 

            Ee        [ j’э ] 

            Ёё        [ j’о ] 

            Жж     [ жэ ] 

            Зз         [ зэ ] 

            Іі          [ і ] 

           Йй [ j] кроткае 

            Кк        [ ка ] 

             Лл        [ эл] 

            Мм       [ эм ] 

            Нн        [ эн ] 

            Оо        [ о ] 

            Пп        [ пэ ] 

            Рр      [ эр ] 

            Сс       [ эс ] 

            Тт     [ тэ ] 

            Уу       [ у ] 

             Ўў    нескладовае  

            Фф      [ эф ] 

            Хх       [ ха ] 

            Цц       [ цэ ] 

            Чч       [ чэ ] 

            Шш     [ ша ]    

            ы          [ ы ] 

            ь           [ - ] 

            Ээ        [ э ]        

            Юю     [ j’у ] 

            Яя        [ j’а ] 
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АК (дзейнасць)                «Падзяліць словы на склады і паставіць націск»  (2 клас) 

 

                                   (шук. 1)  (вядом.) (шук. 1)      (шук. 2)                    
Моўная задача.  Падзяліць словы на склады і паставіць націск: ніткі.  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Матыў (патрэба) школьніка: рашыць моўную задачу  свядома, без памылак, самастойна,.                                                                       
 

  Змест    
 
 
 

 Структ. 

 этапы 

                                                                                      Умения     Веды, 

   валоданне  Мэта      прадмет      спосаб, сродкі,       форма      деянні           прадукт     вынік 
                                                                                                 і аперацыі                                                                                                                                                               

  

      I    

   этап 
      

 

АРЫЕНЦ

І-    

РОЎКА 

Зарыентавацца  ў тэксце моўнай задачы: 

1 выявіць вядомыя дадзеныя: слова; 
2 выявіць шуканае:       (1) падзяліць слова на склады;                                                   
                                                     (2) паставіць націск  

                І паставіць мэты:   - падзяліць слова на склады; 
                                                        - паставіць націск; 

3усталяваць сувязі шуканага  з дадзенымі (вызначыць прадмет дзейнасці):  

    - падзел слова на склады залежыць ад слоговой структуры слова; 
   - месца націску ў слове вызначаецца его смысловым значением. 
 

 

Аналіз умоў 

задачы 

 

 

 
 

пабудаваць 

прычыны-

следчыя сувязі 

 

    II  

   этап 
 

   

ПЛАНАВ

АННЕ 

Спланаваць рашэнне задачы - падабраць:                     

- лагічны прыём: падвядзенне паняцця; 
- сродкі: АТ-1 «Гукі», АТ-2 «Складовая структура слова. Віды складу»;                                                                              
- форму: пісьмовая, вусная; 
- дзеянні:  
1. Вымавіць слова. 
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2. Вызначыць яго сэнсавае значэнне. 
3. Вызначыць у слове галосныя гукі (складаўтваральныя). 
4. Паставіць кропкі пад літарамі, якія абазначаюць галосныя гукі. 
5. Вызначыць у слове колькасць складоў. 
6. Вызначыць від кожнага складу ў слове (на аснове лаг. прыёма 
«падвядзенне пад паняцце»). 
 
 
 

7. Падзяліць слова на склады графічна.  
8. Паставіць у слове націск. 

 

 
 

 АТ-1 «Гукі»  
  
 АТ-2 

 [зычны] [галосны] 
[зычны][галосны] 
[зычны]   
[гал.] 
[галосны] [зычны] 

    III  этап 
 

ВЫКОНВАН

НЕ 

Выканаць запланаванае і знайсці шуканае: ніт   кі.    

     

    IV этап 

САМАКАНТР

ОЛЬ 

Для выяўлення магчымай памылкі правесці  самакантроль дзейнасці:                                              

(1 спосаб)  параўнаць с АК і АТ; 

(2 спосаб)  правесці паўторнае рашэнне задачы і параўнаць з пачатковым 

рашэннем, пашукаць дапушчаную памылку. 

 

АК, АТ 

 ідэнтыфікацыя 

 

Калі няма памылкі, то: 

    Калі ёсць памылка, то: 
 

       V этап 

        

САМААЦЭН

КА 

  Парвесці самаацэнку дапушчанай памылкі.   

   1.  Вызначыць яе характар (няззначная, сур’ёзная). 

 2.  Вызнвчыць яе прычыну (няўважлівасць, спешка, памылковы запіс  ў АТ і АК, др.).         
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       VI этап        

САМАКАРЭК

ЦЫЯ 

  Правесці самакарэкцыю памылкі:   

Падабраць іншыя  дзеянне, веды. 

 
АК, АТ 

       VII этап         

   РЭФЛЕКСІЯ 
       

1. Ацаніць адпаведнасць прадукта дзейнасці – сэты школьніка. 

2. Вызначыць узровень рашэння моўнай задачы.  

3. Ацаніць адпаведнасць выніка дзейнасці – матыва школьніка: задаволена 

патрэба ў рашэнні моўнай задачы  свядома, без памылак, самастойна. 

 - устанаўленне 

адпаведнасці, 

- нарматыўныя 

крытэрыі 

ацэньвання  
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                                                          В. М. Каламіец, Г. С. Кляўз  

 

 

 

МЕТАДЫЧНАЕ КІРАЎНІЦТВА для  НАСТАЎНІКА 

па АРГАНІЗАЦЫІ  

ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ШКОЛЬНІКА  
 

 

 

Дысціпліна «БЕЛАРУСКАЯ МОВА» 

2 клас 
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Тэма: «НЯВЫЗНАЧАНАЯ (пачаткова)  ФОРМА ДЗЕЯСЛОВА» 

 

 

 

 Як добра ўмець чытаць!  
                                                                         Не трэба да мамы        
                                                       прыставаць,  

                                                                             Не трэба клікаць, 
                                                                         Не трэба чакаць, 

А можна ўзяць 

І прачытаць! 

 

Мэта вучня на ўроку:  
 

 
Віды моўнай дзейнасці 

1  навучыцца: чытанне слуханне  пісьмо  гаварэнне 

  

 

   

2   засвоіць 

новыя веды: 
а) а дзейнасці, як ? знайсці дзеяслоў у нявызнач. ф.; 
б) ? аб прыкметах дзеяслова ў навызнач. ф.. 

 

 

 

 

 

        Вучэбна-даследчая                        Вызначыць, что такое 

         дзейнасць 1                               нявызначаная форма дзеяслова. 
 
 

Мэта - ? 

Прадмет - ?               Матэрыял для даследавання: 
 

  Чытаў (учора),  чытае (сёння),  будзе чытаць (заўтра)                чытаць (?) 
 Гаварыў (учора), гаворыць (сёння), будзе гаварыць  (заўтра)  гаварыць(?) 

 

 
 

Сродкі - ?                    Вучэбна-даследчае заданне. 
Заданне 1. Вызначыць, якой часцінай мовы з’яўляецца слова.    

Дзеяслоў. 
Заданне 2. Высветлі, ці можна вызначыць час выдзеленых дзеясловаў. 

Не. 
 

    Такім чынам, яны стаяць у нявызначанай форме. 

!!  Гэту форму называюць яшчэ пачатковай формай дзеяслова.   
 

Матываванае 

заданне 

для вучня:  
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        Вучэбна-даследчая                        Вызначыць прыкметы 

         дзейнасць 2                           нявызначанай формы дзеяслова. 
 
 

Мэта - ? 

Прадмет - ?               Матэрыял для даследавання: 
 

п.ф.                                                                    п.ф. 

Правільна (што рабіць?) чытаць      .    Хутка (што зрабіць?)паднесці       

. 
 

 

Сродкі - ?             Вучэбна-даследчыя заданні. 
 

Заданне 1.Вызначы, якое сэнсавае значэнне абазначае дзеяслоў. 

Дзеянне прадмета. 
Заданне 2. Вызначы, на якія пытанні адказваюць дзеясловы ў 

нявызначанай форме.Што рабіць? Што зрабіць? 

Заданне 3. Вызначы, які канчатак маюць дзеясловы. ць, ці. 
Задание 4. Вызначы, графічнае абазначэнне дзеяслова ў нявызначанай 

форме. П. ф. 
Заданне 5. Сістэматызуй свае веды аб нявызначанай форме дзеялова ў 

апорнай табліцы.  
 
 

АТ-1 (сістэма ведаў) ДЗЕЯЛОЎ 
 

 сэнсавае 

значэнне 

пытанне канчатак графічнае 

абазнач. 

Нявызначаная 

форма 

дзеяслова 

абазначае 
дзеянне 
прадмета 

што рабіць? 
што зрабіць?  

–ць   
–ці 

п.ф. 

 

 

Заданне 6. Пабудуй вызначэнне паняцця “нявызначаная форма 

дзеяслова” праз рода-відавыя прыметы.  
 

 

   НЯВЫЗНАЧАНАЯ ФОРМА ДЗЕЯСЛОВА– гэта форма дзеяслова, якая: 

1) з’яўляецца пачатковай; 
2) абазначае дзеянне прадмета; 

  3) адказвае на пытанне:   што рабіць?,  што зрабіць?; 
  4) мае канчатак –ць  або  –  ці  ; 
  5) графічна абазначаецца:  п.ф. 
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        Вучэбна-даследчая        Вызначыць, якія этапы дзейнасці трэба 

        дзейнасць 3                   выканаць для рашэння моўнай задачы:  

знайсці сярод слоў дзеясловы ў нявызначанай форме. 

Для гэтага выкарыстай апорную карту – АК і пабудаваную табою АТ.  

 

 

Мэта - ? Вызначыць, што трэба зрабіць на кожным этапе дзейнасці ў 
працэсе рашэння моўнай задачы.  

Прадмет - ?    Матэрыял для даследавання: АК 

Сродкі - ?    АТ 

Вучэбна-даследчыя заданні 1-9.  

 

Заданне 1 Вызначы назву моўнай задачы.  

Адказ вучня: Знайсці сярод слоў дзеяслоў у нявызначанай форме.  

 

Заданне 2 Вызначы, з чаго пачынаецца любая дзейнасць, у тым ліку 

дзейнасць рашэння задачы.  

Адказ вучня: З матывацыі. 
А хацеў бы ты выканаць дзейнасць па рашэнню моўнай задачы свядома, 

самастойна і без памылак? Ці ёсць у цябе такая патрэба або матыў? 

Адказ вучня: Да, я хацеў бы выканаць дзейнасць па рашэнню моўнай  
задачы свядома, самастойна і без памылак.  
 

Заданне 3 Вызначы, з якога этапа пачынаецца дзейнасць па рашэнню 

задачы і што трэба зрабіць на гэтым этапе.  

Адказ вучня: З арыетыровачнага этапу.  
3.1. Зарыентуйся ва ўмовах задачы і высветлі, якія дадзеныя вядомыя 

ў задачы. 

Адказ вучня: Слова. 
3.2. Што з'яўляецца шуканым у задачы?  

Адказ вучня: Н. ф. дзеяслова. 
3.3. Значыць, якая ў цябе мэта ў рашэнні задачы? Што табе трэба 

зрабіць? 

Адказ вучня: Знайсці  дзеяслоў у н.ф. 
3.4. Высветлі, што з'яўляецца прадметам дзейнасці, а менавіта, 

наяўнасць якіх характарыстык слова дазваляе вызначыць, што яно 

з'яўляецца нявызначанай формай дзеяслова. 

Адказ вучня: Наяўнасць прымет н. ф. дзеяслова ў слове. 
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Заданне 4. Вызнач, якім з'яўляецца наступны этап рашэння задачы і што 

трэба падабраць на гэтым этапе. 

Адказ вучня: Планаванне, на ім трэба падабраць сродкі выканання 
дзейнасці па рашэнні задачы. 
4.1. Якімі сродкамі ты скарыстаешся ў рашэнні задачы? 

Адказ вучня: АТ-1 «Дзеяслоў». 
4.2. У якой форме неабходна рашыць задачу?  

Адказ вучня: У пісьмовай. 
4.3. Што далей неабходна спланаваць для рашэння задачы? 

Адказ вучня: Дзеянні. 
4.4. Карыстаючыся АД, высвятлі, якую першую прыкмету характарызуе 

нявызначаная форма дзеяслова. Што яна абазначае? 

Адказ вучня: Нявызначаная форма дзеяслова абазначае дзеянне 
прадмета. 
Значыць, што трэба вызначыць у слова ў 1-м дзеянні? 
Адказ вучня: Вызначыць сэнсавае значэнне слова. 
Якія веды табе дапамогуць гэта зрабіць? 
Адказ вучня: Веды аб тым, што дзеяслоў абазначае дзеянне 
прадмета. 
4.5. Карыстаючыся АД, высвятлі, якая другая прыкмета характарызуе 

нявызначаную форму дзеяслова. 

Адказ вучня: Яна адказвае на пытанні: што рабіць?, што зрабіць? 

Такім чынам, што трэба зрабіць у 2-м дзеянні? 

Адказ вучня: Задаць пытанне. 

Якія веды табе дапамогуць гэта зрабіць? 

Адказ вучня: Веды аб тым, што дзеяслоў адказвае на пытанні: што 

рабіць?, што зрабіць? 

4.6. Карыстаючыся АД, высвятлі, якая трэццяя прыкмета характарызуе 

нявызначаную форму дзеяслова. 

Адказ вучня: Канчаткі        -ць    -ці  . 
Такім чынам, што трэба вызначыць у слова ў 3-й дзеянні? 

Адказ вучня: Вызначыць канчатак. 
Якія веды табе дапамогуць гэта зрабіць? 

Адказ вучня: Веды аб тым, што дзеяслоў у н. ф. мае заканчэнняіі: 

  -ць,   -ці   . 
4.7. Якое дзеянне 4 трэба выканаць у рашэнні задачы? 

Адказ вучня: Абазначыць дзеяслоў графічна. 

Якія веды табе дапамогуць гэта зрабіць? 
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Адказ вучня: Веды аб тым, што графічнае абазначэнне дзеяслова –  

н. ф. 
 
 

Заданне 5. Вызнач, якім з'яўляецца наступны этап рашэння задачы. 

Адказ вучня: Этап выканання. 
5.1. Што трэба выканаць на гэтым этапе? 

Адказ вучня: Выканаць спланаванае і знайсці дзеяслоў у н. ф. 
 

Заданне 6. Вызнач, якім з'яўляецца наступны этап рашэння задачы і што 

трэба зрабіць на гэтым этапе. 

Адказ вучня: Правесці самакантроль вырашанай задачы..    
6.1. Якім спосабам можна правесці самакантроль? 

Адказ вучня: Можна параўнаць выкананыя дзеянні з ОК і АД. Можна 

паўторна вырашыць задачу, параўнаць з першасным рашэннем і 

высветліць, ці ёсць разыходжанні 
6.2. Калі не знойдзены недакладнасці, то да якога наступнага этапу 

можна перайсці? 

Адказ вучня: Этапу самаацэнкі. 
 

Заданне 7. Высветлі, што трэба зрабіць на этапе самаацэнкі. 

Адказ вучня: 1) Ацаніць характар недакладнасці; 2) ацаніць прычыну 

недакладнасці. 

7.1.Ацані, які характар недакладнасці: нязначная, сур'ёзная, інш.  

7.2.Ацані, якая прычына недакладнасці: няўважлівасць, няведанне, 

недакладнасць у самой АД або АК, інш. 

 

Заданне 8. Высветлі, да якога наступнага этапу рашэння задачы трэба 

перайсці і што трэба на ім зрабіць. 

Адказ вучня: На этапе самакарэкцыі трэба выправіць недакладнасць, 

падабраўшы іншае дзеянне, аперацыю, веды замест выкарыстанага. 

 

Заданне 9. Вызнач, якім з'яўляецца апошні этап рашэння задачы. 

Адказ вучня: Рэфлексіўны. 

9.1.Што будзе прадуктам тваёй дзейнасці пасля заканчэння рашэння 

моўнай задачы? 

Адказ вучня: Знойдзены дзеясловы ў нявызначанай. форме. 

9.2. Якую патрэбу або матыў ты рэалізаваў у выніку выкананай 

дзейнасці? 

Адказ вучня: Выканаць дзейнасць па рашэнні моўнай задачы свядома, 

самастойна і без памылак. 
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АК (моўная задача) З                    НАЙСЦІ СЯРОД СЛОЎ 

                                                   ДЗЕЯСЛОЎ У НЯВЫЗНАЧАНАЙ ФОРМЕ 
 

Матыў (патрэбнасць) - выканаць дзейнасць па рашэнні моўнай задачы 

свядома, самастойна, без памылак. 
 

  Этапы Уменне як дзейнасць Веды 

I 
арыентыр

овачны 

Вядомыя дадзеныя: слова; 
шуканае:  н. ф. дзеяслова; 
мэта: знайсці дзеяслоў у н. ф.; 
прадмет: наяўнасць прымет н. ф. 
дзеяслова ў слове; 

 

 

II 
планірую

чы 

сродкі: АТ-1 «Дзеяслоў»; 
форма: пісьмовая; 
дзеянні: 

1. Вызначыць сэнсаваезначэнне слова. 

2. Задаць пытанне. 

 

3. Вызначыць канчатак. 
4. Абазначыць дзеяслоў графічна. 

 

 

 

дзеянне 
прадмета 

што рабіць?  
што зрабіць?   

 -  ць         -   ці      

н.ф. 

      III 
выкананне 

Знайсці шуканае па плану. н.ф. 

 пісаць 

IV сама-
кантроль 

1. Параўнаць выкананыя дзеянні з АК і 

АД. 

2. Паўторна рашыць задачу. 

 

АК, АТ 

Vсама-    
ацэнка 

1. Вызначыць характар недакладнасці. 

2. Вызначыць прычыну недакладнасці. 

АТ, АК, 
нарматыўныя 
крытэрыі 

VIсамакар

экцыя 
Выправіць недакладнасці. АТ, АК 

VII 
рэфлексія 

Вызначыць адпаведнасць: 

1 мэта - прадукт: знойдзены дзеясловы ў нявызнач. форме; 

2 матыў-вынік: дзейнасць па рашэнні моўнай задачы 

выканана свядома, самастойна, без памылак. 
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В. М. Каламіец, Г. С. Кляўз  

 

 

 

ЗБОРНІК АДУКАЦЫЙНЫХ ВЫНІКАЎ ШКОЛЬНІКА 

 Ў ДЫДАКТЫЧНЫХ СХЕМАХ АРЫЕТЫРОЎКІ  

   для настаўніка  
 

 

 

Дысцыпліна «РУСКАЯ МОВА» 

3 клас 
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                                                                  Раздзел   «ЧАСЦІНЫ  МОВЫ» 

Віды моўнай дзейнасці 

Чытанне Пісьмо Гаварэнне Слуханне / аўдзіраванне 

 

 

   

Моўныя задачы  

1. Прачытаць слова і 
вызначыць яго сэнсавае 
значэнне слова як часціны 
мовы. 
2. Прачытаць слова і задаць 
да яго пытанне. 
3. Прачытаць слова і 
вызначыць яго форму як 
часціны мовы. 
4. Прачытаць слова і 
вызначыць,якой часцінай 
мовы яно з'яўляецца. 
5. Знайсці сярод слоў тое, 
якое з'яўляецца канкрэтнай 
часцінай мовы. Абазнач яе 
графічна. 
 

1. Напісаць слова, 
якое абазначае 
часціну мовы, у 
адпаведнасці з 
арфаграфічным 
рэжымам. 
Абазначыць яго 
графічна. 

1. Пабудаваць слова, 
якое абазначае 
зададзенае сэнсавае 
значэнне. 
2. Пабудаваць 
часціну мовы ў 
адпаведнасці з яе 
зададзенай формай. 
3. Пабудаваць 
зададзеную часціну 
мовы. 
 

1. Вызначыць на слых 
сэнсавае значэнне слова 
як часціны мовы. 
2. Задаць пытанне да 
праслуханага слова. 
3. Вызначыць на слых 
форму словы як часціны 
мовы. 
4. Вызначыць на слых, 
якой часцінай мовы 
з'яўляецца слова. 
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АТ-1(сістэма ведаў)                                                              ЧАСЦІНЫ МОВЫ 

Часціна 

мовы 

Сэнсавае 

значэнне 

 

форма 

 

час пытанне канчатак Графічнае 

абазнач-не 

Назоўнік абазначае 
прадмет 

адз. лік 
(адзін) 

 хто? шчто?  наз. 
адз. л. 
мн. л. мн. лік 

(шмат) 

Прыметнік абазначае 
прымету 
прадмета 

адз.  лік 
 

 які? 
якая? 
якое? 

 

 прым. 
адз. л. 
мн. л. 

мн. Лік  якія? 

Дзеяслоў  обозначает 
действие  

нявызначаная 
форма 
дзеяслова 

 што рабіць?   
што зрабіць? 

 

– ць 
– ці 
 

дз., н. ф. 

 цяперашні што робіць? 
што робяць?   

 дз., цяп. ч. 

 прошлы што рабіў?  
што рабілі?  

 дз., п. ч. 

 будучы што будзе рабіць?   
што зробіць? 

 дз., б. ч. 
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НАЗОЎНІК- гэта часціна мовы, якая: 

1) абазначае прадмет; 

2) адказвае на пытанні: хто? што? 

3) мае форму адз. і мн. лікі; 

4) графічна абазначаецца: наз. 
 

 
 

 
 

ПРЫМЕТНІК – гэта часціна мовы,  якая: 

1) абазначае прымету прадмета; 
2) мае форму адз. і мн. ліку; 
3) адказвае на пытанні: у адз. л. - які? якая?  якое?; у мн. л. - якія?; 
4) графічна абазначаецца:   прым. 
 
 

 

 

 
 

 

НЯВЫЗНАЧАНАЯ ФОРМА ДЗЕЯСЛОВА– гэта форма дзеяслова, якая: 

1) з’яўляецца пачатковай; 
2) абазначае дзеянне прадмета; 
3) адказвае на пытанні: што рабіць?,  што зрабіць?; 
4) мае канчатак        –ць    або  –ці; 
5) графічна абазначаецца  п.ф. 
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ДЗЕЯСЛОЎ ЦЯПЕРАШНЯГА ЧАСУ– гэта дзеяслоў, які: 

1) абазначае дзеянне; 
2)мае форму цяперашняга часу; 
3) адказвае на пытанні: што робіць? што робяць? 
4) графічна абазначаецца:   дз., ц. ч. 
 

 
 

 
 

ДЗЕЯСЛОЎ ПРОШЛАГА ЧАСУ – гэта  дзеяслоў, які: 

1) абазначае дзеянне; 
2) мае форму прошлага часу; 
3) адказвае на пытанні: што рабіў? што рабілі? 
4) графічна абазначаецца:   дз., п. ч. 
 

 
 

 
 

ДЗЕЯСЛОЎ БУДУЧАГА ЧАСУ – гэта  дзеяслоў, які: 

1) абазначае дзеянне; 
2) мае форму будучага часу; 
3) адказвае на пытанні: што будзе/будуць рабіць? што зробіць/зробяць? 
4) графічна абазначаецца:   дз., б. ч. 
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АК (моўная задача)                                                                ВЫЗНАЧЫЦЬ ЛІК ПРЫМЕТНІКА 

Матыў (патрэба) – выканаць дзейнасць па рашэнню моўных задач свядома, самастойна, без памылак.  

Этапы Уменне як дзейнасць Веды Граф. запіс 

I 

Арыентыр

овачны 

Вядомае: прыметнік  
шуканае: лік прыметніка; 
мэта: вызначыць лік прыметніка; 
прадмет: сувязь прымет прым. і назоўніка 

 Прыгожая 

 

II 

Плануючы 

сродкі: АТ«Прыметнік»; 
форма: пісьмовая, вусная; 
дзеянні: 

1. Падабраць да прыметніка назоўнік, 
прымету якога яно абазначае. 

2.Вылучыць галоўнае слова ў словазлуч. 

3.Вызначыць лік назоўніка:                                                
 
 

4. Вызначыць лік прыметніка: 

 

 
 
 
 

 
Назоўнік. 

калі прадмет адзін,        назоўнік у адз. ліку;  
калі прадметаў некалькі,           назоўнік у мн. ліку 
 

калі наз. а адз. ліку,           прыметнік у адз. ліку;  
калі наз. у мн. ліку,               прыметнік у мн. ліку.                                                                            

 

 

 

Прыгожая кветка 

    x   
Прыгожая кветка 
 

x адз. л. 
Прыгожая кветка 
 

адз.л.           x  адз.л. 
Прыгожая кветка 
 

мн.л.               x мн.л. 
Прыгожыя  кветкі 

III Выкананне     Выканаць запланаванае. Вызначыць лік прыметніка. адз. л.               
прыгожая  

IV Самакантроль 1. Параўнаць выкананыя дзеянні з АК, АД і пашукаць недакладнасць. 

2. Паўторна рашыць задачу і супаставіць з першым рашэннем задачы. 

АК, АТ 

V Самаацэнка 1. Вызначыць характар недакладнасці. 

2. Вызначыць прычыну недакладнасці. 

Нармат. крытэрыі ацэньвання  

АК, АТ 

VI Самакарэкцыя Выправіць недакладнасць. АК, АТ 

VIIРефлексия Вызначыць адпаведнасць: 

1  мэта  -  прадукт: знойдзены дзеясловы ў  нявызначанай форме; 
2  матыў- вынік: дзейнасць па рашэнні моўнай задачы выканана свядома, самост-на, без памылак. 
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АК (моўная задача)                           ЗНАЙСЦІ СЯРОД СЛОЎ ДЗЕЯСЛОЎ У НЯВЫЗНАЧАНАЙ ФОРМЕ 

Матыў (патрэба) – выканаць дзейнасць па рашэнні моўнай задачы. 
 

Этапы Уменне як дзейнасць Веды 
I 

Арыентырова
чны 

Вядомыя дадзеныя: словы; 
шуканае:  п. ф. дзеянне; 
мэта:Знайсці дзеяслоў у п. ф.; 
прадмет: наяўнасць прымет  п. ф. дзеяслова ў слове; 

 

 

II 

Плануючы 

сродкі:АТ-1 «Дзеяслоў»; 
форма: пісьмовая; 
дзянні: 

1. Вызначыць сэнсавае значэнне слова. 

 

 
дзеянне прадмета 

2. Задаць пытанне. што рабіць? што зрабіць?   
3.Вызначыць канчатак, пазначыць яго графічна. -  ць         -  ць 
4. Абазначыць дзеяслоў. п. ф. 

III Выкананне 
 

Знайсці шуканае па плане.Знайдзены дзеясловы ў п.ф. п.ф. 
пісать 

   IV  Сама- 
        контроль 

1. Параўнаць выкананыя дзеяннізАК іАТ.    

2. Повторно решить задачу.                                                                                              
АК, АТ 

   V   Сама-    
        ацэнка 

1.Вызначыць характар недакладнасці. 

2.Вызначыць прычыну недакладнасці. 

Нарматыўныя крытэрыіацэньвання 

АК, АТ 
  VI  Само- 
       карэкцыя 

Исправить неточность. АК, АТ 

VII 

      Рыфлексія 

Вызначыць адпаведнасць: 

 1 мэта - продукт: нзнойдзены дзеяслоў у нявызнач. форме ; 
2 матыў-вынік: дзейнаць па рашэнні моўнай задачы выканана свядома, самастойна, без памылак. 
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Фармуліроўкі моўных задач 

Часціна мовы Чытанне Пісьмо Гаварэнне Слуханне / аўдзіраванне 

Тэма 1 

назоўнік 

1.  Знайдзі сярод 

слоў тое, якое з’ 

яўляецца 

назоўнікам.Абазнач 

яго графічна. 

2. Прачытай 

назоўнік. 

1. Напішы дзеяслоў у 

адпаведнасці з 

арфаграфічным рэжымам. 

Абазнач яго графічна. 

 

1. Пабудуй слова, якое 

абазначае прадмет. 

2. Пабудуй назоўнік у форме 

адзіночнага/множнага ліку. 

3.Пабудуй назоўнік  

зададзенымі марфемамі. 

(прапануюцца марфемы трох 

часцін мовы ў перамешку) 

 

1. Паслўхай словы і вызнач, якое 

слова з’яўляецца назоўнікам. 

Тэма 2 

прыметнік 

1.Знайдзі сярод слоў 

тое, якое з’яўляецца 

прыметнікам. 

2.Прачытай 

прыметнік. 

1.Напіші дзеялоў у 

адпаведнасці з 

арфаграфічным рэжымам. 

Абазнач яго графічна. 

1. Пабудуй слово, якое 

абазначае прымету прадмета. 

2. Пабудуй прыметнік у 

форме адзіночнагв /множнага 

ліку. 

3.Пабудуй  прыметнік 

(прапануюцца марфемы трох 

часцін мовы ў перамешку) 

1. Праслухай словы і вызнач, якое 

слова з’яўляецца прыметнікам. 

Тема 3 

дзеяслоў 

1.Знайдзі сярод слоў 

тое, якоез’яўляецца 

дзеясловам. 

2.Прачытай 

дзеяслоў. 

1. Напіші дзеялоў у 

адпаведнасці з 

арфаграфічным рэжымам. 

Абазнач яго графічна. 

 

1. Пабудуй слово, якое 

абазначае дзеянне. 

2. Пабудуй слова ў 

цяперашнім/прошлым/ 

будучым часе. 

3. Пабудуй 

дзеяслоў.(прапануюцца 

марфемы трох часцін мовы 

уперамешку) 

1.Праслухай словы і вызнач, якое 

Пабудуй слово, якое абазначае 

дзеясловам.  

 

1.Праслухай дзеясловы і вызнач, 

у якім часе яны ўжыты.  

 

Тема 4 1. Прагледзь словы і 

вызнач, якое слова 

якой часцінай мовы 

з’яўляецца. 

 

1. Напіші дзеялоў у 

адпаведнасці з 

арфаграфічным рэжымам. 

Абазнач яго графічна. 

 

1. Пабудуй слово,якое 

абазначае зададзенае сэнсавае 

значэнне. 

1. Праслухай словы і вызнач, якое 

слова якой часціны мовы 

з’яўляецца. 
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Кривецкая Дарья Александровна 

 

 

ПОСТРОЕНИЕ СХЕМЫ ОРИЕНТИРОВКИ СИСТЕМНОГО ТИПА -  

ОПОРНОЙ ТАБЛИЦЫ (ОТ). 

РАЗРАБОТКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

 

Дисциплина «БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК» 

1 класс 

 

Раздел     «ФОНЕТИКА»                        
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                        Тема:           «гукі беларускай мовы»    
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ОТ (система знаний) - 1                                гукі беларускай мовы    

 

Галос-

ныя 

                  [а]      [о]      [у]      [э]      [ы]      [і] 

 

 

 

 

 

 

 

Зыч-

ныя 
 

   

шыпя

чыя 

 
цвер

дыя 

звонкія [б]    [в]    [г]   [д]   [з] [л]  [м]  [н]  [р]  [ў] [дж]         [ж] 

глухія 
[п]          [х]   [т]  [с] 

                               [ч] 
[к]  [ф]  

[ш] 

 

мяг

кія 

звонкія 
[б']   [в']  [г']   [д']  [з'] [л'] [м'] [н'] [р']  [j']  [дз’]     

глухія [п']         [х']  [т'] [с']                                     [ц’]   [к'] [ф']      
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                                                              Языковые задания         

 

Задание 1. Вызначы пары гукаў па звонкасці-глухасьці.                              Колько іх?  11                                                                  

…………………………….………….………………………….………………   .… 

                   [б]-[п]       [дж]-[ч]      [г]-[х]      [д]-[т]      [з]-[с]       [ж]-[ш]                    

                   [б']-[п']     [дз']-[ц']    [г']-[х']    [д']-[т']    [з']-[с']                                 

 
Задание 2. Вызначы пары гукаў па цвердасці-мяккасці.                                 Колько іх?    15 

                  [б]-[б']    [в]-[в']    [г]-[г']    [д]-[д']    [з]-[з']    [л]-[л']    [м]-[м']    [н]-[н']  

                [р]-[р']    [п]-[п']    [ф]-[ф']    [к]-[к']    [т]-[т']    [с]-[с']    [х]-[х']       

 
Задание 3. Вызначы,  якіх  гукаў  больш:  звонкіх  ці  глухіх.  На  колькі? на 8 гукаў 

                   Звонкіх гукаў  больш, чым глухіх.                                                                                                            

 

Задание 4. Вызначы,  якія  глухія  гукі  не  маюць  пары  па  звонкосці.         Колько іх?  4 

                   [к]    [ф]              [к']      [ф']                                                                          

 

Задание 5. Вызначы,  якія  звонкія  гукі  не  маюць  пары  па  глухасьці.        Колько іх?  12 

                   [л]  [м]  [н]  [р]  [ў]  [в] [в']  [л']  [м']  [н']  [р']  [j']                                   
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Задание 6. Вызначы,  якія мяккія  гукі  не  маюць  пары  па  цвердасці. Колько іх?  1 

                   [j']                                                                                                              

 

Задание 7. Вызначы,  якія  цвердыя  гукі  не  маюць  пары  па  мяккасці. Колько іх?  5 

                   [ў]    [ж]    [ш]    [ч]    [дж]                                                                      

 

Задание 8. Вызначы,  якія  гукі  не  маюць  нiякай  пары.  Колько іх?  2 

                   [ў]          [j']                                                                                                 
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        ОТ (система знаний)                                                АЛФАВІТ      
  

Алфавіт - гэта літары, якія: 

 1) размешчаны ў пэўнай паслядоўнасці; 

                                     2) маюць сваё канкрэтнае месца. 
                      
    Алфавіт выкарыстоўваецца для: - абазначэння прадметаў у алфавітным парадку, 
                                                                  - хуткага знаходжання шуканага прадмета. 
 

Абазначэнне 

літар 

Назва 

літар 

Абазначэнне 

літар 

Назва 

літар 

Абазначэнне 

літар 

Назва літар  Абазначэнне 

літар 

Назва 

літар  

 

            Aa        [ а ] 

            Бб        [ бэ ] 

            Вв        [ вэ ] 

            Гг         [ гэ ] 

            Дд        [ дэ ] 

             Дж     [ джэ] 

             Дз       [ дзэ] 

            Ee        [ j’э ] 

            Ёё        [ j’о ] 

            Жж     [ жэ ] 

            Зз         [ зэ ] 

            Іі             [ і ] 

           Йй        [ j] кроткае 

            Кк        [ ка ] 

             Лл        [ эл] 

            Мм       [ эм ] 

            Нн        [ эн ] 

            Оо        [ о ] 

            Пп        [ пэ ] 

            Рр      [ эр ] 

            Сс       [ эс ] 

            Тт      [ тэ ] 

            Уу        [ у ] 

             Ўў                        [ у ] 
нескладовае  

            Фф      [ эф ] 

            Хх       [ ха ] 

            Цц       [ цэ ] 

            Чч       [ чэ ] 

            Шш     [ ша ]    

            ы          [ ы ] 

            ь           [ - ] 

            Ээ        [ э ]        

            Юю     [ j’у ] 

            Яя        [ j’а ] 
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Лысковка Юлия Антоновна 
 

 

 

 

 

ПОСТРОЕНИЕ СХЕМ ОРИЕНТИРОВКИ СИСТЕМНОГО ТИПА -  

ОПОРНОЙ ТАБЛИЦЫ (ОТ). 

РАЗРАБОТКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

 

Дисциплина «БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК» 

1 класс 

 

Раздел     «ФОНЕТИКА»                        

 

 

 

 

 

user
62



 

 

 

 

 

                        Тема:           «Гукі беларускай мовы»    
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ОТ (система знаний) - 1                                Гукі беларускай мовы    

 

Галос-

ныя 

                  [а]      [о]      [у]      [э]      [ы]      [і] 

 

 

 

 

 

 

 

Зычн

ыя 
 

   

шыпя

чыя 

 
цвер

дыя 

звонкія [б]    [в]    [г]   [д]   [з] [л]  [м]  [н]  [р]  [ў] [дж]         [ж] 

глухія [п]          [х]   [т]  [с]                                [ч] [к]  [ф]  [ш] 

 

мяг

кія 

звонкія [б']   [в']  [г']   [д']  [з'] [л'] [м'] [н'] [р']  [j']  [дз’]   
  

глухія [п']         [х']  [т'] [с']                                     [ц’]   [к'] [ф']      
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                                                              Языковые задания         
 

Задание 1. Вызначы пары гукаў па звонкасці-глухасьці. 

…………………………….………….………………………….………………   Колько іх?  .… 
 

Задание 2. Вызначы пары гукаў па цвердасці-мяккасці 

……………………………………………………..……………………………    Колько іх?  …. 
 

Задание 3. Вызначы,  якіх  гукаў  больш:  звонкіх  ці  глухіх.  На  колькі? 

…………………………………………………………………………………..……………………                                                                                                            
 

Задание 4. Вызначы,  якія  глухія  гукі  не  маюць  пары  па  звонкосці. 

……………………………………..……………………………………………    Колько іх?  …. 
 

Задание 5. Вызначы,  якія  звонкія  гукі  не  маюць  пары  па  глухасьці. 

………………………………………..…………………………………………    Колько іх? …. 
 

Задание 6. Вызначы,  якія мяккія  гукі  не  маюць  пары  па  цвердасці. 

………………………………………..…………………………………………    Колько іх?  …. 
 

Задание 7. Вызначы,  якія  цвердыя  гукі  не  маюць  пары  па  мяккасці. 

………………………………………..…………………………………………    Колько іх?  …. 
 

Задание 8. Вызначы,  якія  гукі  не  маюць  ниякай  пары.  

………………………………………………….…………………………………    Колько іх? …. 
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                                                              Языковые задания         
 

Задание 1. Вызначы пары гукаў па звонкасці-глухасьці. 

…………………………….………….………………………….………………   Колько іх?  .… 

                   [б]-[п]       [дж]-[ч]      [г]-[х]      [д]-[т]      [з]-[с]       [ж]-[ш]                    

                   [б']-[п']     [дз']-[ц']    [г']-[х']    [д']-[т']    [з']-[с']                                Колько іх?  11 

 
Задание 2. Вызначы пары гукаў па цвердасці-мяккасці. 

                  [б]-[б']    [в]-[в']    [г]-[г']    [д]-[д']    [з]-[з']    [л]-[л']    [м]-[м']    [н]-[н']  

                [р]-[р']    [п]-[п']    [ф]-[ф']    [к]-[к']    [т]-[т']    [с]-[с']    [х]-[х']      Колько іх?  15 

 
Задание 3. Вызначы,  якіх  гукаў  больш:  звонкіх  ці  глухіх.  На  колькі? 

                   Звонкіх гукаў  больш, чым глухіх на 8 гукаў.                                                                                                            

 

Задание 4. Вызначы,  якія  глухія  гукі  не  маюць  пары  па  звонкосці. 

                   [к]    [ф]              [к']      [ф']                                                                         Колько іх?  4 

 

Задание 5. Вызначы,  якія  звонкія  гукі  не  маюць  пары  па  глухасьці 

                   [л]  [м]  [н]  [р]  [ў]  [в] [в']  [л']  [м']  [н']  [р']  [j']                               Колько іх?  12 
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Задание 6. Вызначы,  якія мяккія  гукі  не  маюць  пары  па  цвердасці. 

                   [j']                                                                                                             Колько іх?  1 

 

Задание 7. Вызначы,  якія  цвердыя  гукі  не  маюць  пары  па  мяккасці. 

                   [ў]    [ж]    [ш]    [ч]    [дж]                                                                     Колько іх?  5 

 

Задание 8. Вызначы,  якія  гукі  не  маюць  ниякай  пары.   

                   [ў]          [j']                                                                                                Колько іх?  2 
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        ОТ (система знаний)                                                 АЛФАВІТ      
  

Алфавіт - гэта літары, якія: 
1) размешчаны ў пэўнай паслядоўнасці; 
2) маюць сваё канкрэтнае месца. 
 

 Алфавіт выкарыстоўваецца для:  

- абазначэння прадметаў у алфавітным парадку, 
- хуткага знаходжання шуканага прадмета. 

Абазначэнне 

літары 

Назва 

літара 

Абазначэнне 

літары 

Назва 

літара 

Абазначэнне 

літары 

Назва 

літара 

Абазначэнне 

літары 

Назва 

літара 
 

Aa        [ а ] 

Бб        [ бэ ] 

Вв        [ вэ ] 

Гг         [ гэ ] 

Дд        [ дэ ] 

Дж        [ джэ ] 

Дд        [ дзэ ] 

Ee        [ j’э ] 

Ёё        [ j’о ] 

 

Жж     [ жэ ] 

Зз         [ зэ ] 

Іі          [ і ] 

Йй  [j] кароткае 

Кк        [ ка ] 

Лл        [ эл ] 

Мм       [ эм ] 

Нн        [ эн ] 

Оо        [ о ] 

 

Пп        [ пэ ] 

Рр      [ эр ] 

Сс       [ эс ] 

Тт     [ тэ ] 

Уу       [ у ] 

Ўў       [ ў ]- 

нескладовае 

Фф      [ эф ] 

Хх       [ ха ] 

 

Цц       [ цэ ] 

Чч       [ чэ ] 

Шш     [ ша ] 

ъ          [ - ] 

ы          [ ы ] 

ь           [ - ] 

Ээ        [ э ] 

Юю     [ j’у ] 

Яя        [ j’а ] 
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ПРОГРАММА УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ 

И 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКА  
 

 

 

 

 

Дисциплина «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

2 класс 

 

Раздел     «МОРФОЛОГИЯ» 
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Тема:    «ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ» 

 

 
                                                                  Идет коза рогатая, 
                        Мотивационное             Идет коза бодатая, 
                       задание                                       Ножками топ-топ, 

                     для учащегося                                   Глазками хлоп-хлоп. 

                                                                                 Кто каши не ест,    
                                                                               Молока не пьет, - 
                                                             Забодает, забодает, забодает! 
 

 

Цель учащегося на уроке:  
 

 
Виды речевой деятельности 

1  научиться: чтение слушание  письмо  говорение 

  

 

   

2   усвоить 

новые знания: 
а) о деятельности, как ? найти имя 
существительное; 
б) ?  о признаках имени существительного. 

 

 

 

 

 

       Учебно-исследовательская     Определи, что такое  

                 деятельность 1                  имя существительное 
                                                            
                                                                                                                                                                 

Цель - ? 

Предмет - ?               Материал для исследования: 
 

Название вещей (самолет),  назв. лиц (девочка), назв. живых 

организмов и животных (кошка), назв. продуктов (сахар) и т.п. 

 
        

           
 

Средства - ?             Учебно-исследовательские задания. 
Задание 1. Определи, какой частью речи являются слова.    Имя 
существительное  
Задание 2. Выясни, можно ли определить пол имени существительного. 

Да. 
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       Учебно-исследовательская     Определи признаки  

                 деятельность 2                  имени существительного.       
                                                            
                                                                                                                                                                 

Цель - ? 

Предмет - ?               Материал для исследования: 
 

                         Живое                                             Неживое  

Отвечает на вопрос кто? -                Отвечает на вопрос что? 
 

 

Средства - ?             Учебно-исследовательские задания. 
 

Задание 1. Определи, какое смысловое значение обозначает имя 

существительное. Обозначает предмет, явление. 
Задание 2. Определи, на какие вопросы отвечает имя существительное.  

Кто?  Что? 

Задание 3. Определи, какие рода имеет имя существительное:  мужской, 
женской,  средний. 
Задание 4. Определи графическое обозначение глагола в неопределён-

ной форме. Им.сущ. 
Задание 5. Систематизируй свои знания о  имени существительном в 

опорной таблице. 
                                            

       ОТ-1 (система знаний)                    имя существительное      
                

             смысловое 

значение 

вопрос рода графич. 

обознач-е 

Имя 

существите 

льное  

Обозначает 
предмет, 
явление. 

кто?  что?                                 -мужской 
-женский 
-средний 

Имя сущ. 

                                                                                                                                            

 

Задание 6. Построй определение понятия «неопределённая форма  

глагола» через родо-видовые признаки. 
 

 

       ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ  – это самостоятельная часть, которая: 

1) обозначает действие предмета;   
           2) отвечает на вопросы:  кто?,  что?;                                 
           3) обозначает три рода (мужской, женский, средний); 
           4) графически обозначается  им. сущ. 
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       Учебно-исследов.      Определи, какие этапы деятельности нужно 

         деятельность 3       выполнить для решения языковой задачи:                  

                                          найти среди слов имя существительное.                 

Для этого используй опорную карту – ОК и построенную тобой ОТ.   

 

Цель - ?  Определить, что нужно сделать на каждом этапе 
деятельности в процессе решения языковой задачи. 

Предмет - ?    Материал для исследования:        ОК  

Средства - ?    ОТ  

                                   Учебно-исследовательские задания 1-9.             

             

Задание 1  Определи название языковой задачи.  

Ответ ученика: Найти среди слов имя существительное. 
 

Задание 2 Определи, с чего начинается любая деятельность, в том 

числе деятельность решения задачи.  

Ответ ученика: С мотивации. 
А хотел бы ты выполнить деятельность по решению языковой задачи 

осознанно, самостоятельно и без ошибок? Есть у тебя такая потребность 

или мотив? 

Ответ ученика: Да, я хотел бы выполнить деятельность по решению 
языковой задачи осознанно, самостоятельно и без ошибок.  
 

Задание 3  Определи, с какого этапа начинается деятельность решения 

задачи и что нужно сделать на этом этапе.  

Ответ ученика: С ориентировочного этапа. 
3.1. Сориентируйся в условиях задачи и выясни, какие данные 

известны в задаче. 

Ответ ученика: Слова. 
3.2. Что является искомым в задаче?  

Ответ ученика: Имя существительное. 
3.3. Следовательно, какая у тебя цель в решении задачи? Что тебе нужно 

сделать?  

Ответ ученика: Найти имя существительное.  
3.4. Выясни, что является предметом деятельности, а именно, наличие 

каких характеристик слова позволяет определить, что оно является  

неопределенной формой глагола. 
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Ответ ученика: Наличие признаков имени существительного. 
 

Задание 4. Определи, каким является следующий этап решения задачи 

и что нужно подобрать на этом этапе. 

Ответ ученика: Планирующий, на нем нужно подобрать средства 
выполнения деятельности по решению задачи. 
4.1. Какими средствами ты воспользуешься в решении задачи? 

Ответ ученика: ОТ-1 «имя существительное».                                                                             
4.2. В какой форме необходимо решить задачу? 

Ответ ученика:  В письменной. 
4.3. Что дальше необходимо спланировать для решения задачи? 

Ответ ученика:  Действия. 
4.4. Пользуясь ОТ, выясни, какой первый признак характеризует  

неопределённую  форма  глагола. Что она обозначает? 

Ответ ученика: Имя существительное определяет предмет и 
объекты.   
Следовательно, что нужно определить у слова в 1-м действии? 

Ответ ученика:  Определить смысловое значение слова. 
Какое знание тебе поможет это сделать? 

Ответ ученика: Знание о том, что имя существительно обозначает. 
4.5. Пользуясь ОТ, выясни, какой второй признак характеризует  имя 

существительное.  

Ответ ученика: Оно отвечает на вопросы: кто?, что?   
Следовательно, что нужно сделать во 2-м действии? 

Ответ ученика:  Задать вопрос. 
Какое знание тебе поможет это сделать? 

Ответ ученика:  Знание о том, что имя существительное отвечает 
на вопросы: кто?, что?   
4.6. Пользуясь ОТ, выясни, какой третий признак характеризует  

неопределённую  форму  глагола.  

Ответ ученика: обозначение одного из трех родов : мужского, женского 
или среднего.  
Следовательно, что нужно определить у слова в 3-м действии? 

Ответ ученика:  Определить род. 
Какое знание тебе поможет это сделать? 

Ответ ученика:  Знание о том, что имя существительное обозначает 
три рода: мужской, средний или женский.      
4.7. Какое действие 4 нужно выполнить в решении задачи? 
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Ответ ученика:  Обозначить имя существительное. 
Какое знание тебе поможет это сделать? 

Ответ ученика: Знание о том, что графическое обозначение имени 
существительного - им.сущ.      
 

Задание 5. Определи, каким является следующий этап решения задачи. 

Ответ ученика:  Исполнительский этап.  
5.1. Что нужно выполнить на этом этапе? 

Ответ ученика: Выполнить спланированное и найти имя 
существительное.     
 

Задание 6. Определи, каким является следующий этап решения задачи 

и что нужно сделать на этом этапе. 

Ответ ученика: Провести самоконтроль решенной задачи.    
6.1. Каким способом можно провести самоконтроль? 

Ответ ученика: Можно сличить выполненные действия с ОК и ОТ. 
Можно повторно решить задачу, сравнить с первичным решением и 
выяснить, есть ли расхождения. 
6.2. Если найдены неточности, то к какому следующему этапу можно 

перейти? 

Ответ ученика: Этапу самооценки. 
 

Задание 7. Выясни, что нужно сделать на этапе самооценки. 

Ответ ученика: 1) Оценить характер неточности; 2) оценить причину 
неточности.         
7.1.  Оцени, каков характер неточности: незначительная, серьезная, др.  

7.2.  Оцени, какова причина неточности: невнимательность, незнание, 

неточность в самой ОТ или ОК, др. 
 

Задание 8. Выясни, к какому следующему этапу решения задачи нужно 

перейти и что надо на нем сделать. 

Ответ ученика: На этапе самокоррекции нужно исправить 
неточность, подобрав другое действие, операцию, знание вместо 
использованного. 
 

Задание 9.  Определи, каким является последний этап решения задачи. 

Ответ ученика: Рефлексивный. 
9.1. Что будет продуктом твоей деятельности по окончании решения 

языковой задачи? 

Ответ ученика: Найдены имена существительные. 
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9.2. Какую потребность или мотив ты реализовал в результате 

выполненной деятельности? 

Ответ ученика: Выполнить деятельность по решению языковой 
задачи осознанно, самостоятельно и без ошибок. 
 

 

 

 

 

 

 

ОК (языковая задача)                   НАЙТИ  СРЕДИ  СЛОВ 

                                                                ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

 

  Мотив (потребность) – выполнить деятельность по решению                        
                      языковой задачи осознанно, самостоятельно, без ошибок.  
  

  Этапы Умение как деятельность Знания 

I 
ориен- 

тировоч- 
ный 

Известные данные: слова; 
искомое:  имя существительное; 
цель: найти имя существительное.; 
предмет:  наличие признаков имени 
существительного; 

 

 

II 
плани- 

рующий 

средства: ОТ-1 «имя 
существительное»; 
форма: письменная; 
действия: 

1. Определить смысловое  
значение слова. 

2. Задать вопрос.                                               

 
3. Определить род.                               

 
 

4. Обозначить имя существительное 
графически.  

 

 

 

 
Предмет, 
объект 
 

Кто? Что?   
 
Мужской, 
средний,  
женский 
 
Им. сущ. 
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 III испол- 

нительский 

Найти искомое по плану.  Дочь (кто?, 
женский род) 
 

 IV само-
контроль 

1. Сличить выполненные действия с 

ОК и ОТ.    

2. Повторно решить задачу.                                                                                              

 

ОК, ОТ 

  V само-    
     оценка 

1. Определить характер неточности. 

2. Определить причину неточности. 

ОТ, ОК, норматив-
ные критерии  

 VI само-

коррекция 
Исправить неточность. ОТ, ОК 

VII 
  рефлек-   
  сия 

Определить соответствие: 

 1  цель  -  продукт: найдены имена существительные; 
 2  мотив  -  результат: деятельность по решению 
языковой задачи выполнена осознанно, самостоятельно, 
без ошибок. 
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Максимик Алиция Станиславовна 
 

 

 

ПОСТРОЕНИЕ СХЕМЫ ОРИЕНТИРОВКИ СИСТЕМНОГО ТИПА -  

ОПОРНОЙ ТАБЛИЦЫ (ОТ). 

РАЗРАБОТКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

 

 

Дисциплина «БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК» 

1 класс 

 

Раздел     «ФОНЕТИКА»                        
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                        Тэма:           «ГУКІ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ»    
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                                                                ГУКІ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ 

 

ГАЛО

СНЫЯ 
                  [а]      [о]      [у]      [э]      [ы]      [і] 

 

 

 

 

 

 

 

ЗЫЧ-

НЫЯ 

 

   шипячыя 

цвёрды

я 
звонкія [б] [г] [д] [з] [ж][дж] [л]  [м]  [н]  [в] [ў]  [ж][дж][р][ц] 

глухія [п] [х] [т][с][ш]  [ч]  [к][ф] [ш] [ч] 

 
мягкія 

звонкія [б'][г'] [дз'][з'] [л'] [м'] [н'] [в'] [й’] 
  

глухія [п'][х'][ц'] [с']  [к'][ф']       
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                                                              Языковые задания         
 

Задание 1. Определи  пары  звуков  по  звонкости-глухости: [б]-[п], [г]-[х], [д]-[т], [з]-[с],  
                   [ж]-[ш], [дж]-[ч].   Сколько их?  6 
 

Задание 2. Определи  пары  звуков  по  твердости-мягкости: [л]-[л’], [м]-[м’], [н]-[н’], [в]-[в’].      
                   Сколько их?  4 
 

Задание 3. Определи,  каких  звуков  больше:  звонких  или  глухих.  На  сколько?  

                     20 звонких, 18 глухих; на два звонких звука больше.                                                                                                            
 

Задание 4. Определи,  какие  глухие  звуки  не  имеют  пары  по  звонкости: [к], [ф].                 
                   Сколько их?  2 
 

Задание 5. Определи,  какие  звонкие  звуки  не  имеют  пары  по  глухости:  

                   [л], [м], [н], [в], [ў].          Сколько их? 5 
 

Задание 6. Определи,  какие  мягкие  звуки  не  имеют  пары  по  твердости.  Сколько их? 0 
 

Задание 7. Определи,  какие  твердые  звуки  не  имеют  пары  по  мягкости: [ж], [ш], [дж],  
                   [ч], [р], [ц].   Сколько их?   6 
 

Задание 8. Определи,  какие  звуки  не  имеют  никакой  пары: [ў], [й’], [р].  
                   Сколько их?   3  
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АЛФАВІТ 
  

АЛФАВІТ – гэта літары, якія: 
                         1) размешчаны ў вызначанай паслядоўнасці; 

                     2) маюць сваё канкрэтнае месца. 
 

  Алфавіт выкарыстоўваецца для:   - абазначэння прадметаў у алфавітным парадку, 
                                                                   - хуткага знаходжання шуканага прадмета. 
 

Абазначэнне 

літары 

Назва 

літары 

Абазначэнне 

літары 

Назва 

літары 

Абазначэнне 

літары 

Назва 

літары 

Абазначэнне 

літары 

Назва 

літары 
 

            Aa        [ а ] 

            Бб        [ бэ ] 

            Вв        [ вэ ] 

            Гг         [ гэ ] 

            Дд        [ дэ ] 

            Ee        [ j’э ] 

            Ёё        [ j’о ] 

            Жж     [ жэ ] 

            Зз         [ зэ ] 

 

            Іі          [ і ] 

           Йй  [и]     
         кароткае 

            Кк        [ ка ] 

             Лл        [ эл ] 

            Мм       [ эм ] 

            Нн        [ эн ] 

            Оо        [ о ] 

            Пп        [ пэ ] 

 

            Рр      [ эр ] 

            Сс       [ эс ] 

            Тт     [ тэ ] 

            Уу       [ у ] 

            Ўў        
        нескладовае 

            Фф      [ эф ] 

            Хх       [ ха ] 

            Цц       [ цэ ] 

            Чч       [ чэ ] 

 

            Шш     [ ша ]      

            ы          [ ы ] 

            ь           [ - ] 

            Ээ        [ э ]        

            Юю     [ j’у ] 

            Яя        [ j’а ] 
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ПРОГРАММА УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ 

И 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКА  

 
 

 

Дисциплина «БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК» 

2 класс 

 

Раздел     «МОРФОЛОГИЯ» 
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Тэма:    «НЕАЗНАЧАЛЬНАЯ (пачатковая)  ФОРМА  ДЗЕЯСЛОВА» 
 

Мэта навучэнца на ўроку:  
 

 
Віды маўленчай дзейнасці 

1  

навучыцца: 
чытанне слуханне  пісьмо  гаварэнне 

  

 

   

2   засвоіць 

новыя веды: 
а) аб дзейнасці, як ? знайсці дзеяслоў у неазнач. 
форме; 
б) ?  аб прыкметах дзеяслова у неазнач. форме. 

 

 

            Вучэбна-даследчая                          Вызнач, што такое  

                    дзейнасць 1                      неазначальная форма дзеяслова.       
                                                            
                                                                                                                                                                 

Мэта - ? 

Прадмет - ?               Матэрыял для даследавання: 
 

Чытаў (учора),  чытае (сёння),  будзе чытаць (заўтра)  чытаць (?) 

Сышоў (учора),  сыходзіў (сёння),   сыдзе (заўтра)                        сысці (?) 
        

           
 

Сродкі - ?             Увучэбна-даследчыя заданні. 
Заданне1. Вызнач, якой часткай мовы з’яўляюцца словы.    Дзеяслоў. 
Заданне 2. Вызнач, ці можна вызначыць час выдзеленых дзеясловаў. 

Не. 
Значыць, яны стаяць у  неазначальнай  форме. 

!!  Гэту форму яшчэ называюць пачатковай формай дзеяслова.   

              Вучэбна-даследчая              Вызнач прыкметы  

                     дзейнасць 2                  неазначальнай формы   дзеяслова.       
                                                            
                                                                                                                                                                 

Мэта - ? 

Прадмет - ?               Матэрыял для даследавання: 
 

                                                 п.ф.                                                   п.ф. 

Правільна (што рабіць?) чытаць .    Быстра (што зрабіць?) паднесці .           
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Сродкі - ?                  Вучэбна-даследчыя заданні. 
 

Задание 1. Вызнач, якое сэнсавае значэнне абазначае дзеяслоў. Дзеянне 
прадмета. 
Задание 2. Вызнач, на якія пытанні адказваюць дзеясловы ў 

неазначальнай форме. Што рабіць?  Што зрабіць? 

Задание 3. Вызнач, графічнае абазначэнне дзеяслова ў неазначальнай 

форме. П. ф. 
Задание 5. Сістэматызуй свае веды аб неазначальнай форме дзеяслова ў 

апорнай табліцы. 

АТ-1 (сістэма ведаў)                    ДЗЕЯСЛОЎ      
                

             Сэнсавае 

значэнне 

пытанне графіч. абазнач-е 

Неазначальна

я форма 

дзеяслова 

абазначае 
дзеянне 
прадмета 

што рабіць?   
Што зрабіць?                                 

п. ф. 

                                                                                                                                            

Заданне 6. Пабудуй вызначэнне паняцця «неазначальная форма 

дзеяслова» праз родавідавыя прыкметы. 
 

 

       НЕАЗНАЧАЛЬНАЯ ФОРМА ДЗЕЯСЛОВА – гэта форма дзеяслова, якая: 

1) з’яўляецца пачатковай;  
2) абазначае дзеянне прадмета;   

           3) адказвае на пытанні:  што рабіць?,  што зрабіць?;                                
           5) графічна пазначаецца  п. ф. 
 
 
 
       Вучэбна-даследчая   Вызнач, якія этапы дзейнасці трэба 

              дзейнасць 3       выканаць для вырашэння моўнай задачы:                  

                          знайсці сярод слоў дзеяслоў у неазначальнай форме.                 

Для гэтага выкарыстоўвай апорную карту – АК і пабудаваную табой 

АТ.   

 

Мэта - ?  Вызначыць, што трэба зрабіць на кожным этапе дзейнасці 
ў працэссе вырашэння мўнай задачы. 

Прадмет - ?    Матэрыял для даследавання:        АК  
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Сродкі - ?    АТ  

                                   Вучэбна-даследчыя заданні 1-9.             

             

Заданне 1  Вызнач назву моўнай задачы.  

Адказ вучня: Знайсці сярод сллоў дзеяслоў у неазначальнай форме. 
 

Заданне 2 Вызнач, з чаго пачынаецца любая дзейнасць, у тым ліку 

дзейнасць рашэння задачы.  

Адказ вучня: З матывацыі. 
А хацеў бы ты выканаць дзейнасць па рашэнню моўнай задачы свядома, 

самастойна і без памылак? Ёсць у цябе такая патрэба або матыў? 

Адказ вучня: Да, я хацеў бы выканаць дзейнасць па рашэнню моўнай 
задачы свядома, самастойна і без памылак.  
 

Заданне 3  Вызнач, з якога этапу пачынаецца дзейнасць рашэння моўнай 

задачы і што трэба зрабіць на гэтым этапе.  

Адказ вучня: З арыентыровачнага этапу. 
3.1. Зарыентуйся ва ўмовах задачы і вызнач, якія дадзеныя вядомы ў 

задачы. 

Адказ вучня: Словы. 
3.2. Што з’яўляецца шуканым у задачы?  

Адказ вучня: П. ф. дзеяслова. 
3.3. Значыць, якая ў цябе мэта ў вырашэні задачы? Што табе трэба 

зрабіць?  

Адказ вучня: Знайсці дзеяслоў у п. ф.  
3.4. Вызнач, што з’яўляецца прадметам дзейнасці, а менавіта, наяўнасць 

якіх характарыстык слова дазваляе вызначыць, што яно з’яўляецца  

неазначальнай формай дзеяслова. 

Адказ вучня: Наяўнасць прыкмет п. ф. дзеяслова ў слове. 
 

Задание 4. Вызнач, якім з’яўляецца наступны этап рашэння задачы і што 

трэба падабраць на гэтым этапе. 

Адказ вучня: Плануючы, на ім трэба падабраць сродкі выканання 
дзейнасці па рашэнню задачы. 
4.1. Якімі сродкамі ты сказыстаешся ў рашэнні задачы? 

Адказ вучня: АТ-1 «Дзеяслоў».                                                                             
4.2. У якой форме неабходна рашыць задачу? 

Адказ вучня:  У пісьмовай. 
4.3.  Што далей неабходна спланаваць для рашэння задачы? 

Адказ вучня:  Дзеянні. 
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4.4. Карыстуючыся АТ, выяві, якая першая прыкмета характарызуе  

неазначальную форму дзеяслова. Што яна абазначае? 

Адказ вучня: Неазначальная форма дзеяслова абазначае дзеянне 
прадмета.   
Значыць, што трэба вызначыць у слова у 1-м дзеянні? 

Адказ вучня:  Вызначыць сэнсавае значэнне слова. 
Якое веданне табе дапаможа гэта зрабіць? 

Адказ вучня: Веданне аб тым, што дзеяслоў абазначае дзеянне 
прадмета. 
4.5. Карыстуючыся АТ, выяві, якая другая прыкмета характарызуе  

неазначальную  форму  дзеяслова.  

Адказ вучня: Яна адказвае на пытанні: што рабіць?, што зрабіць?   
Значыць, што трэба зрабіць у 2-м дзеянні? 

Адказ вучня:  Задаць пытанне. 
Якое веданне табе дапаможа гэта зрабіць? 

Адказ вучня:  Веданне аб тым, што дзеяслоў адказвае на пытанні: 
што рабіць?, што зрабіць?   
4.6. Якое дзеянне 3 трэба выканаць у рашэнні задачы? 

Адказ вучня:  Пазначыць дзеяслоў графічна. 
Якое веданне табе дапаможа гэта зрабіць? 
Адказ вучня: Веданне аб тым, што графічнае абазначэнне дзеяслова - 
п. ф.      
 

Заданне 5. Вызнач, якім з’яўляецца наступны этап рашэння задачы. 

Адказ вучня:  Выканальніцкі этап.  
5.1. Што трэба выканаць на гэтым этапе? 

Адказ вучня: Выканаць спланаванае і знайсці дзеяслоў у  п. ф.     
 

Заданне 6. Вызнач, з якога этапу пачынаецца дзейнасць рашэння моўнай 

задачы і што трэба зрабіць на гэтым этапе. 

Адказ вучня: Правесці самакантроль вырашанай задачы.    
6.1. Каким способом можно провести самоконтроль? 

Адказ вучня: Можна параўнаць выкананыя дзеянні з АК і АТ. Можна 
паўторна рашыць задачу, параўнаць з першасным рашэннем і 
высветліць, ці ёсць расходжанні. 
6.2. Калі знойдзены недакладнасці, то да якога наступнага этапу можна 

перайсці? 

Адказ вучня: Этапу самааценкі. 
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Заданне 7. Вызнач, што трэба зрабіць на этапе самааценкі. 

Адказ вучня: 1) Ацаніць характак недакладнасці; 2) ацаніць прычыну 
недакладнасці.         
7.1.  Ацані, які характар недакладнасці: нязначная, сур’ёзная, інш.  

7.2.  Ацані, якая прычына недакладнасці: няўважлівасць, няведанне, 

недакладнасць у самой АТ ці АК, інш. 
 

Заданне 8. Вызнач, да якога наступнага этапу рашэння задачы трэба 

перайсці і што трэба зрабіць на гэтым этапе. 

Адказ вучня: На этапе самакарэкцыі трэба выправіць недакладнасць, 
падабраў іншае дзеянне, аперацыю, веданне замест выкарыстанага. 
 

Заданне 9.  Вызнач, якім з’яўляецца апошні этап рашэння задачы. 

Адказ вучня: Рефлексіўны. 
9.1. Што будзе прадуктам тваёй дзейнасці пасля заканчэння рашэння 

моўнай задачы? 

Адказ вучня: Знайдзены дзеяслоў у неазнач. форме. 
9.2. Якую патрэбу ці матыў ты рэалізаваў у выніку выкананай дзейнасці?  

Адказ вучня: Выканаць дзейнасць па рашэнні моўнай задачы свядома 
самастойна і без памылак. 

 
 

 
 
 
 
 

user
87
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                     Тэма:           «ГУКІ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ»    
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ОТ (система знаний) - 1                                ГУКІ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ    

 

Г
А

Л
О

С
Н

Ы
Я

 

                  [а]      [о]      [у]      [э]      [ы]      [і] 

  

 

З
Ы

Ч
Н

Ы
Я

 

 

санорныя 

 

 

зацвярдзелы

я 

ц
в

ёр
д

ы
я

 

звонкія [б]   [γ ]    [г]   [д]     [з]   [дз]                                                                   [в]   [л]  [м]  [н]  [ў]   [р] [ц](не 

ўтвораны з 

т)  [ж]  

[дж]                                                              

глухія [п]   [х ]  [к]   [т]     [с]    [ц]                                                               [ф]  [ш]    [ч]       

м
я

к
к

ія
 звонкія [б'] [γ’ ]   [г']   [дз']  [з']             [в']  [л'] [м'] [н'] [j’] 

  

глухія [п']  [х’ ]  [к']  [ц']   [с']                [ф']       
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                                                              Моўныя заданні         
 

Заданне 1. Вызначце пары гукаў па глухасці-звонкасці. 

…………………………….………….………………………….………………   Колькі іх?  .… 
 

Заданне 2. Вызначце пары гукаў па цвёрдасці-мяккасці. 

……………………………………………………..……………………………    Колькі іх?  …. 
 

Заданне 3. Вызначце, якіх гукаў больш: звонкіх ці глухіх.                               На  колькі? 

…………………………………………………………………………………..……………………                                                                                                            
 

Заданне 4. Вызначце, якія глухія гукі не маюць пары па звонкасці. 

……………………………………..……………………………………………    Колькі  іх?  …. 
 

Заданне 5. Вызначце, якія звонкія гукі не маюць пары па глухасці. 

………………………………………..…………………………………………    Колькі іх? …. 
 

Заданне 6. Вызначце, якія мяккія гукі не маюць пары па цвёрдасці. 

………………………………………..…………………………………………    Колькі іх?  …. 
 

Заданне 7. Вызначце, якія цвёрдыя гукі не маюць пары па мяккасці. 

………………………………………..…………………………………………    Колькі іх?  …. 
 

Заданне 8. Вызначце, якія гукі зусім не маюць пары. 

………………………………………………….…………………………………  Колькі іх? …. 
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                                                              Моўныя заданні         
 

Заданне 1. Вызначце пары гукаў па глухасці-звонкасці. 

[б]- [п]     [γ ]- [х ]      [г]- [к]       [д]- [т]         [з]- [с]     [дж]-[ч]     [дз]-[ц]   

[б']- [п']   [γ’ ]- [х’ ]    [г']- [к']     [дз']- [ц']      [з']-[с']      [ж]-[ш]                       Колькі іх?   13 

 

Заданне 2. Вызначце пары гукаў па цвёрдасці-мяккасці.  

[б]- [б']       [в]-[в']       [γ ]- [γ’ ]        [г]- [г']           [д]-[дз']           [з]- [з']      [к]- [к']        [л]- [л']     

[м]- [м']      [н]-[н']      [п]- [п']        [с]-[с']           [т]- [ц']        [ф]-[ф']    [х ]-[х’ ]     

Колькі іх?  15. 

Заданне 3. Вызначце, якіх гукаў больш: звонкіх ці глухіх.      

Глухіх гукаў больш  чым звонкіх                                                                           На  колькі?   2                                                                                                           

 

Заданне 4. Вызначце, якія глухія гукі не маюць пары па звонкасці.  

[ф]-[ф']                                                                                                                     Колькі  іх?    2 

 

Заданне 5. Вызначце, якія звонкія гукі не маюць пары па глухасці.  

……………………………………………………………………………………..Колькі іх? …. 

 

Заданне 6. Вызначце, якія мяккія гукі не маюць пары па цвёрдасці. 

 [j’]                                                                                                                            Колькі іх?   1 
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Заданне 7. Вызначце, якія цвёрдыя гукі не маюць пары па мяккасці. 

 [ж]  [ш]  [дж]   [ч]  [р] [ц] (не ўтвораны з т)                                                      Колькі іх?   6 

 

Заданне 8. Вызначце, якія гукі зусім не маюць пары.  

[р] [ц] (не ўтвораны з т) [j’] [ў]                                                             Колькі іх?  4 
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            ОТ (сістэма ведаў)                                                АЛФАВІТ     

  
Алфавіт - гэта літары, якія: 

                         1) размешчаны ў вызначанай паслядоўнасці; 

                      2) маюць сваё канкрэтнае месца. 
 

Алфавіт выкарыстоўваецца для: - абазначэння прадметаў у алфавітным парадку, 
                                                       - хуткага знаходжання шуканага прадмета. 

Обозначение 

буквы 

Название 

буквы 

Обозначение 

буквы 

Название 

буквы 

Обозначение 

буквы 

Название 

буквы 

Обозначение 

буквы 

Название 

буквы 

           Aa        [ а ] 

            Бб        [ бэ ] 

            Вв        [ вэ ] 

            Гг         [ гэ ] 

            Дд        [ дэ ] 

            Дж     [джэ] 

            Дз       [дзэ] 

            Ee        [ j’э ] 

            Ёё        [ j’о ] 

            Жж     [ жэ ] 

            Зз         [ зэ ] 

          Іі          [ і ] 

          Йй  [j] (кароткае) 

          Кк        [ ка ] 

          Лл        [ эл ] 

         Мм       [ эм ] 

         Нн        [ эн ] 

         Оо        [ о ] 

         Пп        [ пэ ] 

            Рр      [ эр ] 

            Сс       [ эс ] 

            Тт     [ тэ ] 

            Уу       [ у ] 

            Ўў (нескладовае) 

            Фф      [ эф ] 

            Хх       [ ха ] 

            Цц       [ цэ ] 

            Чч       [ чэ ] 

            Шш     [ ша ]     

            ы          [ ы ] 

            ь           [ - ]  

            Ээ        [ э ]        

            Юю     [ j’у ] 

            Яя        [ j’а ] 
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АК (дзейнасць)                «Падзяліць словы на склады і паставіць націск»  (2 клас) 

 

                                   (шук. 1)  (вядом.) (шук. 1)  (шук. 2)                    
Моўная задача.  Падзяліць словы на склады і паставіць націск: мацi.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Матыў (патрэба) школьніка: рашыць моўную задачу  свядома, без памылак, самастойна,.                                                                       
 

  Змест    
 
 
 

 Структ. 

 этапы 

                                                                      Умения     Веды, 

   валоданне  Мэта      прадмет      спосаб, сродкі, форма     деянні       прадукт      вынік 
                                                                                                                                                                                                                                                             

  

      I    

   этап 
      

 АРЫЕН-   

   ЦІ-     

  РОЎКА 

Зарыентавацца  ў тэксце моўнай задачы: 

1 выявіць вядомыя дадзеныя: слова; 
2 выявіць шуканае:       (1) падзяліць слова на склады;                                                   
                                                     (2) паставіць націск  

                І паставіць мэты:   - падзяліць слова на склады; 
                                                        - паставіць націск; 

3усталяваць сувязі шуканага  з дадзенымі (вызначыць прадмет 

дзейнасці):  

    - падзел слова на склады залежыць ад слоговой структуры слова; 
   - месца націску ў слове вызначаецца его смысловым значением. 
 

 

Аналіз умоў задачы 

 

 

 
 

пабудаваць прычыны-

следчыя сувязі 

 

    II  

   этап 
 

   

ПЛАНА- 

Спланаваць рашэнне задачы - падабраць:                     

- лагічны прыём: падвядзенне паняцця; 
- сродкі: АТ-1 «Гукі», АТ-2 «Складовая структура слова. Віды складу»;                                                                              
- форму: пісьмовая, вусная; 
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  ВАННЕ 

 

 

 
- дзеянні:  
 
1. Вымавіць слова. 
2. Вызначыць яго сэнсавае значэнне. 
3. Вызначыць у слове галосныя гукі (складаўтваральныя). 
4. Паставіць кропкі пад літарамі, якія абазначаюць галосныя гукі. 
5. Вызначыць у слове колькасць складоў. 
6. Вызначыць від кожнага складу ў слове (на аснове лаг. прыёма 
«падвядзенне пад паняцце»). 
 
7. Падзяліць слова на склады графічна.  
8. Паставіць у слове націск. 
 

 

 

 
 

 АТ-1 «Гукі»  
  
 АТ-2 

 [зычны] [галосны] 
[зычны] [галосны] [зычны]   
[гал.] 
[галосны] [зычны] 

    III  этап 
                              

    ВЫКОН- 

   ВАННЕ 

Выканаць запланаванае і знайсці шуканае: ма   ці    

     

    IV этап 

САМА-

КАНТРОЛЬ 

Для выяўлення магчымай памылкі правесці  самакантроль дзейнасці:                                              

(1 спосаб)  параўнаць с АК і АТ; 

(2 спосаб)  правесці паўторнае рашэнне задачы і параўнаць з 

пачатковым рашэннем, пашукаць дапушчаную памылку. 
 

 

АК, АТ 

 ідэнтыфікацыя 

Калі няма памылкі, то: 

    Калі ёсць памылка, то: 
 

       V этап   Парвесці самаацэнку дапушчанай памылкі.   
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        САМА- 

    АЦЭНКА 

   1.  Вызначыць яе характар (няззначная, сур’ёзная). 

 2.  Вызнвчыць яе прычыну (няўважлівасць, спешка, памылковы запіс  ў АТ і АК, др.).         

       VI этап        

САМА-

КАРЭКЦЫЯ 

  Правесці самакарэкцыю памылкі:   

Падабраць іншыя  дзеянне, веды. 

 
АК, АТ 

       VII этап         

   РЭФЛЕКСІЯ 
       

1. Ацаніць адпаведнасць прадукта дзейнасці – сэты школьніка. 

2. Вызначыць узровень рашэння моўнай задачы.  

3. Ацаніць адпаведнасць выніка дзейнасці – матыва школьніка: 

задаволена патрэба ў рашэнні моўнай задачы  свядома, без памылак, 

самастойна. 

 - устанаўленне 

адпаведнасці, 

- нарматыўныя крытэрыі 

ацэньвання  
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ПРОГРАММА УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ 

И 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКА  
 

 

 

 

 

 

Дисциплина «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

2 класс 

 

Раздел     «МОРФОЛОГИЯ» 
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        Тема:    «СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ»   

 

 

 

                                                                   
                       Мотивационное              
                       задание                                        

                     для учащегося.                            

             

         

 

 

Цель учащегося на уроке:  
 

 
Виды речевой деятельности 

1  научиться: чтение слушание  письмо  говорение 

  

 

   

2   усвоить 

новые знания: 

а) о деятельности, как ? найти существительное в 
слове; 
б) ?  о признаках существительного. 

 

 

 

 

 

       Учебно-исследовательская     Определи, что такое  

                 деятельность 1                  существительное.       
                                                            
                                                                                                                                                                 

Цель - ? 

Предмет - ?               Материал для исследования: 
 

Читал (книгу),  рисовал(карандашами),  будет играть(в 

компьютерную игру) , сорвал(цветок)    
        

           
 

Средства - ?             Учебно-исследовательские задания. 
Задание 1. Определи, какой частью речи являются слова.    

существительное. 
Задание 2. Выясни, может ли  существительное определить действие 

предмета.  
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       Учебно-исследовательская     Определи признаки  

                 деятельность 2                  существительного.       
                                                            
                                                                                                                                                                 

Цель - ? 

Предмет - ?               Материал для исследования: 
 

                                         сущ.                                                       сущ. 

   интересная  (что?)   книга                рассмотреть (что?)  звезды           
 

 

Средства - ?             Учебно-исследовательские задания. 
 

Задание 1. Определи, какое смысловое значение обозначает 

существительное.. предмет, лицо или явление . 
 

Задание 2. Определи, на какие вопросы отвечают глаголы в неопреде-

ленной форме.  Что ?  кто ? 

Задание 3. Определи графическое обозначениесуществительного. сущ. 
Задание 4. Систематизируй свои знания о существительном 

 
                                            

       ОТ-1 (система знаний)                    СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ      
                

             смысловое 

значение 

вопрос графич. обознач-е 

Неопределён

ная форма 

глагола 

о предмет, 
лицо или 
явление 
бозначает  

что?  кто?                                  сущ. 

                                                                                                                                            

 

Задание 5. Построй определение понятия «существительное» через 

родо-видовые признаки. 
 

 

       Существительное – это самостоятельная часть речи, которая: 

1)  принадлежит к категории имени и классу полнозначных 
лексем;  

2) обозначает предмет;   
           3) отвечает на вопросы:   что ?,  кто?;                                 
           4) графически обозначается  сущ. 
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       Учебно-исследов.     Определи, какие этапы деятельности нужно 

         деятельность 3       выполнить для решения языковой задачи:                  

                                          найти среди словсуществительные.                 

Для этого используй опорную карту – ОК и построенную тобой ОТ.   

 

Цель - ?  Определить, что нужно сделать на каждом этапе 
деятельности в процессе решения языковой задачи. 

Предмет - ?    Материал для исследования:        ОК  

Средства - ?    ОТ  

                                   Учебно-исследовательские задания 1-9.             

             

Задание 1  Определи название языковой задачи.  

Ответ ученика: Найти среди слов существительное. 
 

Задание 2 Определи, с чего начинается любая деятельность, в том 

числе деятельность решения задачи.  

Ответ ученика: С мотивации. 
А хотел бы ты выполнить деятельность по решению языковой задачи 

осознанно, самостоятельно и без ошибок? Есть у тебя такая потребность 

или мотив? 

Ответ ученика: Да, я хотел бы выполнить деятельность по решению 
языковой задачи осознанно, самостоятельно и без ошибок.  
 

Задание 3  Определи, с какого этапа начинается деятельность решения 

задачи и что нужно сделать на этом этапе.  

Ответ ученика: С ориентировочного этапа. 
3.1. Сориентируйся в условиях задачи и выясни, какие данные 

известны в задаче. 

Ответ ученика: Слова. 
3.2. Что является искомым в задаче?  

Ответ ученика: Существительное. 
3.3. Следовательно, какая у тебя цель в решении задачи? Что тебе нужно 

сделать?  

Ответ ученика: Найти существительное.  
3.4. Выясни, что является предметом деятельности, а именно, наличие 

каких характеристик слова позволяет определить, что оно является  

существительным. 
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Ответ ученика: Наличие признаков существительного в слове. 
 

Задание 4. Определи, каким является следующий этап решения задачи 

и что нужно подобрать на этом этапе. 

Ответ ученика: Планирующий, на нем нужно подобрать средства 
выполнения деятельности по решению задачи. 
4.1. Какими средствами ты воспользуешься в решении задачи? 

Ответ ученика: ОТ-1 «Существительное ».                                                                             
4.2. В какой форме необходимо решить задачу? 

Ответ ученика:  В письменной. 
4.3. Что дальше необходимо спланировать для решения задачи? 

Ответ ученика:  Действия. 
4.4. Пользуясь ОТ, выясни, какой первый признак характеризует  

существительное. Что она обозначает? 

Ответ ученика: существительное обозначает предмет.   
Следовательно, что нужно определить у слова в 1-м действии? 

Ответ ученика:  Определить смысловое значение слова. 
Какое знание тебе поможет это сделать? 

Ответ ученика: Знание о том, что существительное обозначает 
предмет. 
4.5. Пользуясь ОТ, выясни, какой второй признак характеризует  

существительное .  

Ответ ученика: Она отвечает на вопросы: что ?,кто?   
Следовательно, что нужно сделать во 2-м действии? 

Ответ ученика:  Задать вопрос. 
Какое знание тебе поможет это сделать? 

Ответ ученика:  Знание о том, что существительное отвечает на 
вопросы: что ?,кто?   
4.7. Какое действие 4 нужно выполнить в решении задачи? 

Ответ ученика:  Обозначить существительное графически. 
Какое знание тебе поможет это сделать? 

Ответ ученика: Знание о том, что графическое обозначение 
существительного - сущ.      
 

Задание 5. Определи, каким является следующий этап решения задачи. 

Ответ ученика:  Исполнительский этап.  
5.1. Что нужно выполнить на этом этапе? 

Ответ ученика: Выполнить спланированное и найти глагол в  н. ф.     
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Задание 6. Определи, каким является следующий этап решения задачи 

и что нужно сделать на этом этапе. 

Ответ ученика: Провести самоконтроль решенной задачи.    
6.1. Каким способом можно провести самоконтроль? 

Ответ ученика: Можно сличить выполненные действия с ОК и ОТ. 
Можно повторно решить задачу, сравнить с первичным решением и 
выяснить, есть ли расхождения. 
6.2. Если найдены неточности, то к какому следующему этапу можно 

перейти? 

Ответ ученика: Этапу самооценки. 
 

Задание 7. Выясни, что нужно сделать на этапе самооценки. 

Ответ ученика: 1) Оценить характер неточности; 2) оценить причину 
неточности.         
7.1.  Оцени, каков характер неточности: незначительная, серьезная, др.  

7.2.  Оцени, какова причина неточности: невнимательность, незнание, 

неточность в самой ОТ или ОК, др. 
 

Задание 8. Выясни, к какому следующему этапу решения задачи нужно 

перейти и что надо на нем сделать. 

Ответ ученика: На этапе самокоррекции нужно исправить 
неточность, подобрав другое действие, операцию, знание вместо 
использованного. 
 

Задание 9.  Определи, каким является последний этап решения задачи. 

Ответ ученика: Рефлексивный. 
9.1. Что будет продуктом твоей деятельности по окончании решения 

языковой задачи? 

Ответ ученика: Найдены глаголы в неопр. существительные. 
9.2. Какую потребность или мотив ты реализовал в результате 

выполненной деятельности? 

Ответ ученика: Выполнить деятельность по решению языковой 
задачи осознанно, самостоятельно и без ошибок. 
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ОК (языковая задача)                   НАЙТИ  СРЕДИ  СЛОВ 

                                                       существительное 
 

  Мотив (потребность) – выполнить деятельность по решению                        
                      языковой задачи осознанно, самостоятельно, без ошибок.  
  

  Этапы Умение как деятельность Знания 

I 
ориен- 

тировоч- 
ный 

Известные данные: слова; 
искомое:  существительное; 
цель: найти существительное 

предмет:  наличие признаков сущ. в 
слове; 

 

 

II 
плани- 

рующий 

средства: ОТ-1 «существительное»; 
форма: письменная; 
действия: 

1. Определить смысловое  
значение слова. 

2. Задать вопрос.                                               
3. Обозначить глагол графически.  

 

 

 

предмет 

 
что ?   кто?   
сущ. 

 III испол- 

нительский 

Найти искомое по плану.     сущ. 

 

 IV само-

контроль 
1. Сличить выполненные действия с 

ОК и ОТ.    

2. Повторно решить задачу.                                                                                              

 

ОК, ОТ 

  V само-    
     оценка 

1. Определить характер неточности. 

2. Определить причину неточности. 

ОТ, ОК, норматив-
ные критерии  

 VI само-

коррекция 
Исправить неточность. ОТ, ОК 

VII 
  рефлек-   
  сия 

Определить соответствие: 

 1  цель  -  продукт: найдены существительные; 
 2  мотив  -  результат: деятельность по решению 
языковой задачи выполнена осознанно, самостоятельно, 
без ошибок. 
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Радюк Юлия Николаевна 

 

 

 

ПОСТРОЕНИЕ СХЕМЫ ОРИЕНТИРОВКИ СИСТЕМНОГО ТИПА -  

ОПОРНОЙ ТАБЛИЦЫ (ОТ). 

РАЗРАБОТКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

 

 

Дисциплина «БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК» 

1 класс 

 

Раздел     «ФОНЕТИКА»                        
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Моўныя заданні 

 

Заданне 1. Вызначы пары гукаў па звонкасьці-глухости. Колькі іх? 

…………………………….………….………………………….……………...  

Заданне 2. Вызнач пары гукаў па цвёрдасці-мяккасці. Колькі іх? 

……………………………………………………..…………………………...  

Заданне 3. Вызнач, якіх гукаў больш: звонкіх або глухіх. На колькі? 

…………………………………………………………………………………..………… 

ОТ                                                                                 Гукi беларускай мовы 

галосныя [а], [о], [у], [э], [ы], [i] 

 

 

 

зычныя 

 свiсцячыя шыпячыя 

цвердыя звонкiя [б], [г], [д] [в], [л], [м], [н], [р], [ў] [з],   [дз] [ж], [дж], 

глухия [п], [х], [т] [к], [ф] [с],   [ц] [ш], [ч],    

мяккiя Звонкiя [б`], [г`], [дз`] [в`], [л`], [м`], [н`], [й],  [з`], [дз`]  

глухия [п`], [х`], [ц`]  [к`], [ф`] [с`],  [ц`]  
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Заданне 4. Вызнач, якія мяккія гукі не маюць пары па цвёрдасці. Колькі іх?  

………………………………………..………………………………………...  

Заданне 5. Вызнач, якія цвёрдыя гукі не маюць пары па мяккасці. Колькі іх? 

………………………………………..………………………………………...  

 

 

Заданне 1. Вызначы пары гукаў па звонкасьці-глухости. Колькі іх?      10 пар 

                   [б] – [п],         [д] – [т],        [з] – [с],    [г] – [х],  [ж] – [ш], [дж] – [ч] 

                   [б`] – [п`],    [дз`] – [ц`],   [з`] – [с`],  [г`] – [х`],    
 

Заданне 2. Вызнач пары гукаў па цвёрдасці-мяккасці. Колькі іх?          14 пар 

                   [б]- [б`],    [в]- [в`], [г]- [г`],  [д]- [дз`],  [з]- [з`], [ л]- [л`],  [м]- [м`],            [ н]- [н`], [п]- [п`],  

[ф]-[ ф`],  [к]- [к`],  [т]- [ц`],  [ с]- [с`],  [х]- [х`] 
 

Заданне 3. Вызнач, якіх гукаў больш: звонкіх або глухіх. На колькі? 

                   У беларускай мове 21 звонкi зычны i 14 глухiх. На 7  
 

Заданне 4. Вызнач, якія мяккія гукі не маюць пары па цвёрдасці. Колькі іх?      1 

Гук [й]  
 

Заданне 5. Вызнач, якія цвёрдыя гукі не маюць пары па мяккасці. Колькі іх?      7 

                  [ж], [ч], [р], [дж], [ц], [ш], [ў].   
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        ОТ (система знаний)                                                            АЛФАВІТ 
  

Алфавіт - гэта літары, якія: 

                         1) размешчаны ў вызначанай паслядоўнасці; 
                             2) маюць сваё канкрэтнае месца. 

 

    Алфавіт выкарыстоўваецца для: - абазначэння прадметаў у алфавітным парадку, 
                                                                           - хуткага знаходжання шуканага прадмета. 

Обозначение 

буквы 

Название 

буквы 

Обозначение 

буквы 

Название 

буквы 

Обозначение 

буквы 

Название 

буквы 

Обозначение 

буквы 

Название 

буквы 

           Aa        [ а ] 

            Бб        [ бэ ] 

            Вв        [ вэ ] 

            Гг         [ гэ ] 

            Дд        [ дэ ] 

            Дж     [джэ] 

            Дз       [дзэ] 

            Ee        [ j’э ] 

            Ёё        [ j’о ] 

            Жж     [ жэ ] 

            Зз         [ зэ ] 

 

          Іі          [ і ] 

          Йй  [j] кароткае 

          Кк        [ ка ] 

          Лл        [ эл ] 

         Мм       [ эм ] 

         Нн        [ эн ] 

         Оо        [ о ] 

         Пп        [ пэ ] 

 

            Рр      [ эр ] 

            Сс       [ эс ] 

            Тт     [ тэ ] 

            Уу       [ у ] 

            Ўў  

нескладовае 

            Фф      [ эф ] 

            Хх       [ ха ] 

            Цц       [ цэ ] 

            Чч       [ чэ ] 

 

            Шш     [ ша ]     

            ы          [ ы ] 

            ь           [ - ]  

            Ээ        [ э ]        

            Юю     [ j’у ] 

            Яя        [ j’а ] 

 

user
109



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ 

И 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКА  
 

 

 

 

 

 

Дисциплина «БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК» 

2 класс 

 

Раздел     «МОРФОЛОГИЯ» 
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        Тэма: «НЕВЫЗНАЧАНАЯ (пачатковая) ФОРМА дзеяслова» 

 

    

                        Матывацыйнае               Не буду я ленавацца,  

                     заданне  для             Усё буду паспяваць.  
                  вучняу                   Жадаю  я навучыцца,             
                                                              чытаць, пiсаць, лiчыць! 

                                                            

         

Мэта вучня на уроку: 
 

 

 

 

 
Віды маўленчай дзейнасці 

1  навучыцца: чытанне слуханне правапіс гаварэнне 

  

 

   

2   засвоіць 

новыя веды: 
а) аб дзейнасці, як ?знайсці дзеяслоў у неапр. форме; 
б) ? аб прыкметах дзеяслова ў неапр. форме. 
 

 

 

 

 

 

       Вучэбна-даследчая                          Вызнач, што такое 

                 дзейнасць 1                          нявызначаная форма дзеяслова.       
                                                            
                                                                                                                                                                 

Цэль - ? 

Прадмет - ?                
                                    Матэрыял для даследавання: 

 
                                   

Чытаў (учора), чытае (сёння), будзе чытаць (заўтра) чытаць (?) 

Пайшоў (учора), сыходзіць (сёння), сыдзе (заўтра)             сысці (?)    

           
 

 

 Сродкі -?  

                           Вучэбна-даследчыя заданні. 
Задание 1. Вызнач, якой часткай гаворкі з'яўляюцца словы. Дзеяслоў. 
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Заданне 2. Высветлі, ці можна вызначыць час выдзеленых дзеясловаў. 

Нет. 
 

Такім чынам, яны стаяць у нявызначанай форме. 

!! Гэтую форму называюць яшчэ пачатковай формай 

дзеяслова. 

 
 

 

       Вучебна-даследавательская     Вызнач прыкметы 

                 дзейнасць 2                         нявызначанай формы дзеяслова.       
                                                            
                                                                                                                                                                 

Цэль - ? 

Прадмет - ?               Матэрыял для даследавання: 
 

                                                 н.ф.                                                   н.ф. 

Правильна (то рабiць?) чита ть .     Быстра (што зрабiць?) паднес ти .           
 

 

Срадства - ?             Вучэбна-даследавательскiя задання. 
 

Заданне 1. Вызнач, якое сэнсавае значэнне абазначае дзеяслоў. Дзеянне 
прадмета. 
Заданне 2. Вызнач, на якія пытанні адказваюць дзеясловы ў 

невызначанай форме. Што рабіць? Што зрабіць? 
Заданне 3. Вызнач, якія суфіксы маюць дзеясловы: ць, ці. 
Заданне 4. Вызнач графічнае абазначэнне дзеяслова ў нявызначанай 

форме. Н. ф. 
Заданне 5. Сістэматызуе свае веды аб нявызначанай форме дзеяслова ў 

апорнай табліцы. 

 

                                            

       ОТ-1 (сiстэма знанiй)                    

                                                     дзеяслоу      
                

             смысловое 

значение 

вопрос суфікс графич. 

обознач-е 

Нявызначана

я форма 

дзеяслова 

абазначае 
дзеянне 
прадмета 

што рабіць? 
што зрабіць? 

– ць   
– цi 

п. ф. 
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Заданне 6. Пабудуй вызначэнне паняцця «нявызначаная форма 

дзеяслова» праз рода-відавыя прыкметы. 

 
 

       НЕВЫЗНАЧАНАЯ ФОРМА дзеяслова – гэта форма дзеяслова, якая: 

           1) з'яўляецца пачатковай; 
           2) абазначае дзеянне прадмета; 
           3) адказвае на пытанні: што рабіць?, што зрабіць?; 
           4) мае суфiкс -ць або -ці; 
           5) графічна абазначаецца н. ф. 

 

 

      Вучэбна-даследов.     Вызнач, якія этапы дзейнасці трэба 

  дзейнасць 3           выканаць для рашэння моўнай задачы: 

                        знайсці сярод слоў дзеяслоў у нявызначанай форме. 

 

Для гэтага выкарыстоўвай апорную карту - ОК і пабудаваную табой 

АД.          

 

            Выканаць для вырашэння моўнай задачы: 

                                

 

Цэль - ?  Вызначыць, што трэба зрабіць на кожным этапе дзейнасці 
ў працэсе вырашэння моўнай задачы.. 

Прадмет - ?    Матэрыял для даследавання:        АК  

Средства - ?    АТ  

                                   Вучэбна-даследавательскiя задання 1-9.             

             
Заданне 1 Вызнач назву моўнай задачы. 

Адказ вучня: Знайсці сярод слоў дзеяслоў у нявызначанай форме. 
 

Заданне 2 Вызнач, з чаго пачынаецца любая дзейнасць, у тым ліку 

дзейнасць рашэння задачы. 

Адказ вучня: З матывацыі. 
А хацеў бы ты выканаць дзейнасць па рашэнні моўнай задачы свядома, 

самастойна і без памылак? Ёсць у цябе такое запатрабаванне або матыў? 
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Адказ вучня: Так, я хацеў бы выканаць дзейнасць па рашэнні моўнай 
задачы свядома, самастойна і без памылак. 
 

Заданне 3 Вызнач, з якога этапа пачынаецца дзейнасць рашэння задачы 

і што трэба зрабіць на гэтым этапе. 

Адказ вучня: З арыентыровачнага этапа. 
3.1. Зарыентуйся ва ўмовах задачы і высветлі, якія дадзеныя вядомыя ў 

задачы. 

Адказ вучня: Словы. 
3.2. Што з'яўляецца шуканым у задачы? 

Адказ вучня: п. ф. дзеяслова. 
3.3. Значыць, якая ў цябе мэта ў рашэнні задачы? Што табе трэба 

зрабіць? 

Адказ вучня: Знайсці дзеяслоў у н. ф. 
3.4. Высветлі, што з'яўляецца прадметам дзейнасці, а менавіта, 

наяўнасць якіх характарыстык слова дазваляе вызначыць, што яно 

з'яўляецца нявызначанай формай дзеяслова. 

Адказ вучня: Наяўнасць прыкмет п. ф. дзеяслова ў слове. 
 

Заданне 4. Вызнач, якім з'яўляецца наступны этап рашэння задачы і што 

трэба падабраць на гэтым этапе. 

Адказ вучня: Які плануе, на ім трэба падабраць сродкі выканання 
дзейнасці па рашэнні задачы. 
4.1. Якімі сродкамі ты скарыстаешся ў рашэнні задачы? 

Адказ вучня: АД-1 "Дзеяслоў". 
4.2. У якой форме неабходна рашыць задачу? 

Адказ вучня: У пісьмовай. 
4.3. Што далей неабходна спланаваць для рашэння задачы? 

Адказ вучня: Дзеянні. 
4.4. Карыстаючыся АТ, высвятлі, якую першую прыкмету характарызуе 

нявызначаную форма дзеяслова. Што яна абазначае? 

Адказ вучня: Нявызначаная форма дзеяслова абазначае дзеянне 

прадмета. 

Значыць, што трэба вызначыць у слова ў 1-м дзеянні? 

Адказ вучня: Вызначыць сэнсавае значэнне слова. 
Якія веды табе дапамогуць гэта зрабіць? 

Адказ вучня: Веды аб тым, што дзеяслоў абазначае дзеянне 
прадмета. 
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4.5. Карыстаючыся АТ, высвятлі, якая другая прыкмета характарызуе 

нявызначаную форму дзеяслова. 

Адказ вучня: Яна адказвае на пытанні: што рабіць? што рабіць? 
Такім чынам, што трэба зрабіць у 2-м дзеянні? 

Адказ вучня: Задаць пытанне. 
Якія веды табе дапамогуць гэта зрабіць? 

Адказ вучня: Веды аб тым, што дзеяслоў адказвае на пытанні: што 
рабіць?, што зрабіць?  
4.6. Карыстаючыся АД, высвятлі, які трэці прыкмета характарызуе 

нявызначаную форму дзеяслова. 

Адказ вучня: Канчаткі -ць ці -ці. 
Такім чынам, што трэба вызначыць у слова ў 3-й дзеі? 

Адказ вучня: Вызначыць канчатак. 
Якія веды табе дапамогуць гэта зрабіць? 

Адказ вучня: Веды аб тым, што дзеяслоў у п. ф. мае заканчэння: 
   -ць, -ці. 
4.7. Якое дзеянне 4 трэба выканаць у рашэнні задачы? 

Адказ вучня: Пазначыць дзеяслоў графічна. 
Якія веды табе дапамогуць гэта зрабіць? 

Адказ вучня: Веды аб тым, што графічнае абазначэнне дзеяслова –  
п. ф. 
 

Заданне 5. Вызнач, якім з'яўляецца наступны этап рашэння задачы. 

Адказ вучня: Выканальніцкі этап. 
5.1. Што трэба выканаць на гэтым этапе? 

Адказ вучня: Выканаць спланаванае і знайсці дзеяслоў у н. ф. 
 

Заданне 6. Вызнач, якім з'яўляецца наступны этап рашэння задачы і што 

трэба зрабіць на гэтым этапе. 

Адказ вучня: Правесці самакантроль вырашанай задачы. 
6.1. Якім спосабам можна правесці самакантроль? 

Адказ вучня: Можна параўнаць выкананыя дзеянні з АК і АТ. Можна 
паўторна вырашыць задачу, параўнаць з першасным рашэннем і 
высветліць, ці ёсць разыходжанні. 
6.2. Калі знойдзены недакладнасці, то да якога наступнага этапу можна 

перайсці? 

Адказ вучня: Этапу самаацэнкі. 
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Заданне 7. Высветлі, што трэба зрабіць на этапе самаацэнкі. 

Адказ вучня: 1) Ацаніць характар недакладнасці;  
                         2) ацаніць прычыну недакладнасці. 
7.1. Ацэні, які характар недакладнасці: нязначная, сур'ёзная, інш. 

7.2. Ацэні, якая прычына недакладнасці: няўважлівасць, няведанне, 

недакладнасць у самой АТ або АК, інш. 

 

Заданне 8. Высветлі, да якога наступнага этапа рашэння задачы трэба 

перайсці і што трэба на ім зрабіць. 

Адказ вучня: На этапе самакарэкцыі трэба выправіць недакладнасць, 
падабраўшы іншае дзеянне, аперацыю, веданне замест 
выкарыстанага. 
 

Заданне 9. Вызнач, якім з'яўляецца апошні этап рашэння задачы. 

Адказ вучня: Рэфлексіўны. 
9.1. Што будзе прадуктам тваёй дзейнасці пасля заканчэння рашэння 

моўнай задачы? 

Адказ вучня: Знойдзены дзеясловы ў н. форме. 
9.2. Якое запатрабаванне ці матыў ты рэалізаваў у выніку выкананай 

дзейнасці? 

Адказ вучня: Выканаць дзейнасць па рашэнні моўнай задачы свядома, 
самастойна і без памылак. 
 

 

 

 

АК (моўная задача)                   ЗНАЙСЦІ СЯРОД СЛОЎ 

                                                    Дзеяслоў у невызначанай форме 

 
Матыў (патрэбнасць) - выканаць дзейнасць па рашэнні 

                   моўнай задачы свядома, самастойна, без памылак. 

 

  Этапы Уменне як дзейнасць Веды 

I 
арыен- 

тыровач- 
ны 

Вядомыя дадзеныя: словы; 

шуканае: п. ф. дзеяслова; 
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мэта: знайсці дзеяслоў у п. ф.; 

прадмет: наяўнасць прыкмет п. ф. 
дзеяслова ў слове; 

 

II 
планi- 
руючы 

сродкі: АТ-1 Дзеяслоў; 

форма: пісьмовая; 

дзеянні: 

1. Вызначыць сэнсавае значэнне слова. 

2. Задаць пытанне. 

 

3. Вызначыць заканчэнне. 

4. Абазначыць дзеяслоў графічна.  

 
 
 
 
 

дзеянне прадмета 
 
што рабіць? 
што зрабіць? 
  
- ць - ці 
 

п.ф. 

 III выка- 

ніцельскі 

Знайсці шуканае па плане.     п.ф. 

 пiсаць 
 IV сама-
кантроль 

1. Параўнаць выкананыя дзеянні з АК і 

АТ. 

2. Паўторна рашыць задачу.  

 
АК, АТ 

  V сама-    

     
адзнака 

1. Вызначыць характар недакладнасці. 

2. Вызначыць прычыну недакладнасці. 

АТ, АК, 
нарматыўныя 
крытэры 

 VI сама-

карэкция 
Выправіць недакладнасць. АТ, АК 

VII 
рэфлексія 

Вызначыць адпаведнасць: 

 1 мэта - прадукт: знойдзены дзеясловы ў п. форме; 
 2 матыў - вынік: дзейнасць па рашэнні моўнай задачы 
выканана свядома, самастойна, без памылак. 
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                                                          Статкевич Светлана Олеговна 

 

 

 

ПОСТРОЕНИЕ СХЕМ ОРИЕНТИРОВКИ СИСТЕМНОГО ТИПА:  

ОПОРНОЙ ТАБЛИЦЫ (ОТ)  И  ОПОРНОЙ КАРТЫ (ОК). 

РАЗРАБОТКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

 

 

Дисциплина «БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК» 

1-2  класс 

 

Раздел     «ФОНЕТИКА»                        
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                        Тэма:           «ГУКІ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ»    

 

 

А О У Э Ы Й В Л М Н Ў Р Б Г Д ДЗ ДЖ Ж З    ‘ 

Я Ё Ю Е І        П Х Т Ц Ч Ш С К Ф Ц Ь 
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ОТ (система знаний) - 1                                ГУКІ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ    

 

Г
А

Л
О

С
Н

Ы
Я

 

                  [а]      [о]      [у]      [э]      [ы]      [і] 

  

 

З
Ы

Ч
Н

Ы
Я

 

 санорныя   зацвярдзелыя 

ц
в

ёр
д

ы
я

 

звонкія [б]   [γ ]    [г]   [д]     [з]     [дз] [                                                                   [в]   [л]  [м]  [н]  [ў]   [р] [ц] (не 

ўтвораны з т)   

[ж]  [дж]                                                              

глухія [п]   [х ]  [к]   [т]     [с]    [ц]                                                               [ф]  [ш]    [ч]       

м
я

к
к

ія
 звонкія [б'] [γ’ ]   [г']   [дз']  [з']             [в']  [л'] [м'] [н'] [j’] 

  

глухія [п']  [х’ ]  [к']  [ц']   [с']                [ф']       
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                                                              Моўныя заданні         
 

Заданне 1. Вызначце пары гукаў па глухасці-звонкасці. 

…………………………….………….………………………….………………   Колькі іх?  .… 
 

Заданне 2. Вызначце пары гукаў па цвёрдасці-мяккасці. 

……………………………………………………..……………………………    Колькі іх?  …. 
 

Заданне 3. Вызначце, якіх гукаў больш: звонкіх ці глухіх.                               На  колькі? 

…………………………………………………………………………………..……………………                                                                                                            
 

Заданне 4. Вызначце, якія глухія гукі не маюць пары па звонкасці. 

……………………………………..……………………………………………    Колькі  іх?  …. 
 

Заданне 5. Вызначце, якія звонкія гукі не маюць пары па глухасці. 

………………………………………..…………………………………………    Колькі іх? …. 
 

Заданне 6. Вызначце, якія мяккія гукі не маюць пары па цвёрдасці. 

………………………………………..…………………………………………    Колькі іх?  …. 
 

Заданне 7. Вызначце, якія цвёрдыя гукі не маюць пары па мяккасці. 

………………………………………..…………………………………………    Колькі іх?  …. 
 

Заданне 8. Вызначце, якія гукі зусім не маюць пары. 

………………………………………………….…………………………………  Колькі іх? …. 
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                                                              Моўныя заданні         
 

Заданне 1. Вызначце пары гукаў па глухасці-звонкасці. 

[б]- [п]     [γ ]- [х ]      [г]- [к]       [д]- [т]         [з]- [с]     [дж]-[ч]     [дз]-[ц]   

[б']- [п']   [γ’ ]- [х’ ]    [г']- [к']     [дз']- [ц']      [з']-[с']      [ж]-[ш]                       Колькі іх?  

..13… 
 

Заданне 2. Вызначце пары гукаў па цвёрдасці-мяккасці.  

[б]- [б']       [в]-[в']       [γ ]- [γ’ ]        [г]- [г']           [д]-[дз']           [з]- [з']      [к]- [к']        [л]- [л']     

[м]- [м']      [н]-[н']      [п]- [п']        [с]-[с']           [т]- [ц']        [ф]-[ф']    [х ]-[х’ ]     

Колькі іх?  …15. 
 

Заданне 3. Вызначце, якіх гукаў больш: звонкіх ці глухіх.      

Глухіх гукаў больш  чым звонкіх                                                                         На  колькі?  ..2..                                                                                                           
 

Заданне 4. Вызначце, якія глухія гукі не маюць пары па звонкасці.  

[ф]-[ф']                                                                                                                   Колькі  іх? … 2.. 
 

Заданне 5. Вызначце, якія звонкія гукі не маюць пары па глухасці.  

…………………………………………………………………………………..   Колькі іх? …. 
 

Заданне 6. Вызначце, якія мяккія гукі не маюць пары па цвёрдасці. 

 [j’]                                                                                                                           Колькі іх?  …1... 
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Заданне 7. Вызначце, якія цвёрдыя гукі не маюць пары па мяккасці. 

 [ж]  [ш]  [дж]   [ч]  [р] [ц] (не ўтвораны з т)                                                      Колькі іх?  …6. 
 

Заданне 8. Вызначце, якія гукі зусім не маюць пары.  

[р] [ц] (не ўтвораны з т) [j’] [ў]                                                            Колькі іх? …4…. 
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    ОТ (система знаний)                                                                  АЛФАВІТ     

  
Алфавіт - гэта літары, якія: 

                         1) размешчаны ў вызначанай паслядоўнасці; 

                        2) маюць сваё канкрэтнае месца. 
 

    Алфавіт выкарыстоўваецца для: - абазначэння прадметаў у алфавітным парадку, 
                                                                 - хуткага знаходжання шуканага прадмета. 

Обозначение 

буквы 

Название 

буквы 

Обозначение 

буквы 

Название 

буквы 

Обозначение 

буквы 

Название 

буквы 

Обозначение 

буквы 

Название 

буквы 

           Aa        [ а ] 

            Бб        [ бэ ] 

            Вв        [ вэ ] 

            Гг         [ гэ ] 

            Дд        [ дэ ] 

            Дж     [джэ] 

            Дз       [дзэ] 

            Ee        [ j’э ] 

            Ёё        [ j’о ] 

            Жж     [ жэ ] 

            Зз         [ зэ ] 

 

          Іі          [ і ] 

          Йй  [j] кароткае 

          Кк        [ ка ] 

          Лл        [ эл ] 

         Мм       [ эм ] 

         Нн        [ эн ] 

         Оо        [ о ] 

         Пп        [ пэ ] 

 

            Рр      [ эр ] 

            Сс       [ эс ] 

            Тт     [ тэ ] 

            Уу       [ у ] 

            Ўў нескладовае 

            Фф      [ эф ] 

            Хх       [ ха ] 

            Цц       [ цэ ] 

            Чч       [ чэ ] 

 

            Шш     [ ша ]     

            ы          [ ы ] 

            ь           [ - ]  

            Ээ        [ э ]        

            Юю     [ j’у ] 

            Яя        [ j’а ] 
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АК (дзейнасць)                                    «Падзяліць словы на склады і паставіць націск»  (2 клас) 
 

                                   (шук. 1)  (вядом.) (шук. 1)      (шук. 2)                    
Моўная задача.  Падзяліць словы на склады і паставіць націск: ніткі.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Матыў (патрэба) школьніка: рашыць моўную задачу  свядома, без памылак, самастойна,.                                                                       
 

  Змест    
 
 
 

 Структ. 

 этапы 

                                                                                      Умения     Веды, 

   валоданне  Мэта       прадмет       спосаб, сродкі,  форма        деянні        прадукт      вынік 
                                                                                                 і аперацыі                                                                                                                                                               

  

      I    

   этап 
      

 АРЫЕН-   

   ЦІ-     

  РОЎКА 

Зарыентавацца  ў тэксце моўнай задачы: 

1 выявіць вядомыя дадзеныя: слова; 
2 выявіць шуканае:       (1) падзяліць слова на склады;                                                   
                                                     (2) паставіць націск  

                І паставіць мэты:   - падзяліць слова на склады; 
                                                        - паставіць націск; 

3усталяваць сувязі шуканага  з дадзенымі (вызначыць прадмет дзейнасці):  

    - падзел слова на склады залежыць ад слоговой структуры слова; 
   - месца націску ў слове вызначаецца его смысловым значением. 
 

 

Аналіз умоў задачы 

 

 

 
 

пабудаваць прычыны-

следчыя сувязі 

 

    II  

   этап 
 

   

ПЛАНА- 

  ВАННЕ 

 

Спланаваць рашэнне задачы - падабраць:                     

- лагічны прыём: падвядзенне паняцця; 
- сродкі: АТ-1 «Гукі», АТ-2 «Складовая структура слова. Віды складу»;                                                                              
- форму: пісьмовая, вусная; 
- дзеянні:  
1. Вымавіць слова. 
2. Вызначыць яго сэнсавае значэнне. 
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 3. Вызначыць у слове галосныя гукі (складаўтваральныя). 
4. Паставіць кропкі пад літарамі, якія абазначаюць галосныя гукі. 
5. Вызначыць у слове колькасць складоў. 
6. Вызначыць від кожнага складу ў слове (на аснове лаг. прыёма 
«падвядзенне пад паняцце»). 
 
 
 

7. Падзяліць слова на склады графічна.  
8. Паставіць у слове націск. 

 
 

 АТ-1 «Гукі»  
  
 АТ-2 

 [зычны] [галосны] 
[зычны] [галосны] [зычны]   
[гал.] 
[галосны] [зычны] 

    III  этап 

 ВЫКОНВАН 

      НЕ 

Выканаць запланаванае і знайсці шуканае: ніт  кі.    

     

    IV этап 

САМА-

КАНТРОЛЬ 

Для выяўлення магчымай памылкі правесці  самакантроль дзейнасці:                                              

(1 спосаб)  параўнаць с АК і АТ; 

(2 спосаб)  правесці паўторнае рашэнне задачы і параўнаць з пачатковым 

рашэннем, пашукаць дапушчаную памылку. 

 

АК, АТ 

 ідэнтыфікацыя 

Калі няма памылкі, то: 

    Калі ёсць памылка, то: 

       V этап 

        САМА- 

    АЦЭНКА 

  Парвесці самаацэнку дапушчанай памылкі.   

   1.  Вызначыць яе характар (няззначная, сур’ёзная). 

 2.  Вызнвчыць яе прычыну (няўважлівасць, спешка, памылковы запіс  ў АТ і АК, др.).         

       VI этап        

САМА-

КАРЭКЦЫЯ 

  Правесці самакарэкцыю памылкі:   

Падабраць іншыя  дзеянне, веды. 

 
АК, АТ 
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       VII этап         

   РЭФЛЕКСІЯ 
       

1. Ацаніць адпаведнасць прадукта дзейнасці – сэты школьніка. 

2. Вызначыць узровень рашэння моўнай задачы.  

3. Ацаніць адпаведнасць выніка дзейнасці – матыва школьніка: 

задаволена патрэба ў рашэнні моўнай задачы  свядома, без памылак, 
самастойна. 

 - устанаўленне 

адпаведнасці, 

- нарматыўныя крытэрыі 

ацэньвання  

                                         
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АТ(сістэма ведаў) - 2     Складовая структура слова. Віды складу. 

       прыклад 

                            [зычны] [галосны]          па 

                                        [гал.]          а 

                                     [галосны] [зычны]         ар 

                       [зычны] [галосны] [зычны]       пар 
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ПРОГРАММА УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ 

И 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКА  
 

 

 

 

 

 

Дисциплина «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

2 класс 

 

Раздел     «МОРФОЛОГИЯ» 
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        Тема:    «СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ»   

 

 

 

                                                                   
                       Мотивационное              

                       задание                                        

                     для учащегося.                            

             

         

 

Цель учащегося на уроке:  
 

 
Виды речевой деятельности 

1  научиться: чтение слушание  письмо  говорение 

  

 

   

2   усвоить 

новые знания: 

а) о деятельности, как ? найти существительное в 
слове; 
б) ?  о признаках существительного. 

 

 

 

 

 

       Учебно-исследовательская     Определи, что такое  

                 деятельность 1                  существительное.       
                                                            
                                                                                                                                                                 

Цель - ? 

Предмет - ?               Материал для исследования: 
 

Читал (книгу),  рисовал (карандашами),  будет играть (в 

компьютерную игру), сорвал (цветок)    
        

           
 

Средства - ?             Учебно-исследовательские задания. 

user
129



 

 

Задание 1. Определи, какой частью речи являются слова.    

Существительное. 
Задание 2. Выясни, что может обозначать существительное: действие, 

предмет, признак предмета.  

Существительное может обозначать предмет. 
 

 

 

 

 

       Учебно-исследовательская     Определи признаки  

                 деятельность 2                  существительного.       
                                                            
                                                                                                                                                                 

Цель - ? 

Предмет - ?               Материал для исследования: 
 

                                         сущ.                                                  сущ. 

    интересная  (что?)  книга              рассмотреть (что?) звезды           
 

 

Средства - ?             Учебно-исследовательские задания. 
 

Задание 1. Определи, какое смысловое значение обозначает 

существительное: предмет, лицо или явление . 
 

Задание 2. Определи, на какие вопросы отвечают глаголы в неопреде-

ленной форме.  Что ?  кто ? 

Задание 3. Определи графическое обозначение существительного. Сущ. 
Задание 4. Систематизируй свои знания о существительном 

 
                                            

       ОТ-1 (система знаний)                    СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ      
                

             смысловое 

значение 

вопрос графич. обознач-е 

Неопределён

ная форма 

глагола 

о предмет, 
лицо или 
явление 
бозначает  

что?  кто?                                  сущ. 

                                                                                                                                            

 

Задание 5. Построй определение понятия «существительное» через 

родо-видовые признаки. 
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       Существительное – это самостоятельная часть речи, которая: 

1)  принадлежит к категории имени и классу полнозначных 
лексем;  

2) обозначает предмет;   
           3) отвечает на вопросы:   что ?,  кто?;                                 
           4) графически обозначается  сущ. 
 

       Учебно-исследов.     Определи, какие этапы деятельности нужно 

         деятельность 3       выполнить для решения языковой задачи:                  

                                         найти среди слов существительные.                 

Для этого используй опорную карту – ОК и построенную тобой ОТ.   

 

Цель - ?  Определить, что нужно сделать на каждом этапе 
деятельности в процессе решения языковой задачи. 

Предмет - ?    Материал для исследования:        ОК  

Средства - ?    ОТ  

                                   Учебно-исследовательские задания 1-9.             

             

Задание 1  Определи название языковой задачи.  

Ответ ученика: Найти среди слов существительное. 
 

Задание 2 Определи, с чего начинается любая деятельность, в том 

числе деятельность решения задачи.  

Ответ ученика: С мотивации. 
А хотел бы ты выполнить деятельность по решению языковой задачи 

осознанно, самостоятельно и без ошибок? Есть у тебя такая потребность 

или мотив? 

Ответ ученика: Да, я хотел бы выполнить деятельность по решению 
языковой задачи осознанно, самостоятельно и без ошибок.  
 

Задание 3  Определи, с какого этапа начинается деятельность решения 

задачи и что нужно сделать на этом этапе.  

Ответ ученика: С ориентировочного этапа. 
3.1. Сориентируйся в условиях задачи и выясни, какие данные 

известны в задаче. 

Ответ ученика: Слова. 
3.2. Что является искомым в задаче?  

Ответ ученика: Существительное. 
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3.3. Следовательно, какая у тебя цель в решении задачи? Что тебе нужно 

сделать?  

Ответ ученика: Найти существительное.  
3.4. Выясни, что является предметом деятельности, а именно, наличие 

каких характеристик слова позволяет определить, что оно является  

существительным. 

Ответ ученика: Наличие признаков существительного в слове. 
 

Задание 4. Определи, каким является следующий этап решения задачи 

и что нужно подобрать на этом этапе. 

Ответ ученика: Планирующий, на нем нужно подобрать средства 
выполнения деятельности по решению задачи. 
4.1. Какими средствами ты воспользуешься в решении задачи? 

Ответ ученика: ОТ-1 «Существительное ».                                                                             
4.2. В какой форме необходимо решить задачу? 

Ответ ученика:  В письменной. 
4.3. Что дальше необходимо спланировать для решения задачи? 

Ответ ученика:  Действия. 
4.4. Пользуясь ОТ, выясни, какой первый признак характеризует  

существительное. Что она обозначает? 

Ответ ученика: Существительное обозначает предмет.   
Следовательно, что нужно определить у слова в 1-м действии? 

Ответ ученика:  Определить смысловое значение слова. 
Какое знание тебе поможет это сделать? 

Ответ ученика: Знание о том, что существительное обозначает 
предмет. 
4.5. Пользуясь ОТ, выясни, какой второй признак характеризует  

существительное.  

Ответ ученика: Она отвечает на вопросы: что ?, кто?   
Следовательно, что нужно сделать во 2-м действии? 

Ответ ученика:  Задать вопрос. 
Какое знание тебе поможет это сделать? 

Ответ ученика:  Знание о том, что существительное отвечает на 
вопросы: что ?, кто?   
4.7. Какое действие 4 нужно выполнить в решении задачи? 

Ответ ученика:  Обозначить существительное графически. 
Какое знание тебе поможет это сделать? 
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Ответ ученика: Знание о том, что графическое обозначение 
существительного - сущ.      
 

Задание 5. Определи, каким является следующий этап решения задачи. 

Ответ ученика:  Исполнительский этап.  
5.1. Что нужно выполнить на этом этапе? 

Ответ ученика: Выполнить спланированное и найти глагол в  н. ф.     
 

Задание 6. Определи, каким является следующий этап решения задачи 

и что нужно сделать на этом этапе. 

Ответ ученика: Провести самоконтроль решенной задачи.    
6.1. Каким способом можно провести самоконтроль? 

Ответ ученика: Можно сличить выполненные действия с ОК и ОТ. 
Можно повторно решить задачу, сравнить с первичным решением и 
выяснить, есть ли расхождения. 
6.2. Если найдены неточности, то к какому следующему этапу можно 

перейти? 

Ответ ученика: Этапу самооценки. 
 

Задание 7. Выясни, что нужно сделать на этапе самооценки. 

Ответ ученика: 1) Оценить характер неточности; 2) оценить причину 
неточности.         
7.1.  Оцени, каков характер неточности: незначительная, серьезная, др.  

7.2.  Оцени, какова причина неточности: невнимательность, незнание, 

неточность в самой ОТ или ОК, др. 
 

Задание 8. Выясни, к какому следующему этапу решения задачи нужно 

перейти и что надо на нем сделать. 

Ответ ученика: На этапе самокоррекции нужно исправить 
неточность, подобрав другое действие, операцию, знание вместо 
использованного. 
 

Задание 9.  Определи, каким является последний этап решения задачи. 

Ответ ученика: Рефлексивный. 
9.1. Что будет продуктом твоей деятельности по окончании решения 

языковой задачи? 

Ответ ученика: Найдены глаголы в неопр. существительные. 
9.2. Какую потребность или мотив ты реализовал в результате 

выполненной деятельности? 
Ответ ученика: Выполнить деятельность по решению языковой задачи 
осознанно, самостоятельно и без ошибок. 
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ОК (языковая задача)                   НАЙТИ  СРЕДИ  СЛОВ 

                                                       существительное 
 

  Мотив (потребность) – выполнить деятельность по решению                        
                      языковой задачи осознанно, самостоятельно, без ошибок.  
  

  Этапы Умение как деятельность Знания 

I 
ориен- 

тировоч- 
ный 

Известные данные: слова; 
искомое:  существительное; 
цель: найти существительное 

предмет:  наличие признаковсущ. Сущ 
в слове; 

 

 

II 
плани- 

рующий 

средства: ОТ-1 «существительное»; 
форма: письменная; 
действия: 

1. Определить смысловое  
значение слова. 

2. Задать вопрос.                                               
3. Обозначить глагол графически.  

 

 

 

предмет 

 
что ?    кто?   
сущ. 

 III испол- 

нительский 

Найти искомое по плану.     сущ. 

 

 IV само-

контроль 
1. Сличить выполненные действия с 

ОК и ОТ.    

2. Повторно решить задачу.                                                                                              

 

ОК, ОТ 

  V само-    
     оценка 

1. Определить характер неточности. 

2. Определить причину неточности. 

ОТ, ОК, норматив-
ные критерии  

 VI само-

коррекция 
Исправить неточность. ОТ, ОК 

VII 
  рефлек-   
  сия 

Определить соответствие: 

 1  цель  -  продукт: найдены существительные; 
 2  мотив  -  результат: деятельность по решению 
языковой задачи выполнена осознанно, самостоятельно, 
без ошибок. 
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Сурович Виолетта Валерьевна 

 

 

 

ПОСТРОЕНИЕ СХЕМЫ ОРИЕНТИРОВКИ СИСТЕМНОГО ТИПА -  

ОПОРНОЙ ТАБЛИЦЫ (ОТ). 

РАЗРАБОТКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

 

 

Дисциплина «БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК» 

1  класс 

 

Раздел     «ФОНЕТИКА»                        
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                        Тема:           «ГУКІ БЕЛАРУСКОГО ЯЗЫКА»    
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ОТ (система знаний) - 1                                ГУКІ БЕЛОРУСКОГО ЯЗЫКА 

 

ГЛАСНЫЕ                   [а]      [о]      [у]      [э]      [ы]      [і] 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАС- 

НЫЕ 

 

   шипящие 

 
твердые 

звонкие [б]    [в]    [г]   [д]   [з] [л]  [м]  [н]  [р]        ф [ж] 

глухие [п]           [х]   [т]  [с]  [к]   [ш] 

 
мягкие 

звонкие [б']   [в']  [г']   [д']  [з'] [л'] [м'] [н'] [р']  [j'] 
  

глухие [п']          [к']  [т'] [с']  [к'][ф’]       
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                                                              Моўныя заданні        

 

Заданне 1. Вызнач пары гукаў па звонкасці-глухасці. 

…………………………….………….………………………….……………… Колькі іх? .… 

 

Заданне 2. Вызнач пары гукаў па цвёрдасці-мяккасці. 

……………………………………………………..…………………………… Колькі іх? …. 

 

Заданне 3. Вызнач, якіх гукаў больш: звонкіх або глухіх. На колькі? 

…………………………………………………………………………………..…………………… 

 

Заданне 4. Вызнач, якія глухія гукі не маюць пары па звонкасці. 

……………………………………..…………………………………………… Колькі іх? …. 
 

 

Заданне 5. Вызнач, якія звонкія гукі не маюць пары па глухасці. 

………………………………………..………………………………………… Колькі іх? …. 
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Заданне 6. Вызнач, якія мяккія гукі не маюць пары па цвёрдасці. 

………………………………………..………………………………………… Колькі іх? …. 

 

Заданне 7. Вызнач, якія цвёрдыя гукі не маюць пары па мяккасці. 

………………………………………..………………………………………… Колькі іх? …. 

 

Заданне 8. Вызнач, якія гукі не маюць ніякай пары. 

………………………………………………….………………………………… Колькі іх? …. 
 

 

                                                              Моўныя заданні 
 

Заданне 1. Вызнач пары гукаў па звонкасці-глухасці. 

                   [б]-[п]         [г]-[х]      [д]-[т]      [з]-[с]       [ж]-[ш]  [дж]-[ч]     [дз]-[ц]                

                   [б']-[п']       [г']-[х']    [д']-[т']    [з']-[с']                                Колькі іх?  10 

 
Заданне 2. Вызнач, пары гукаў па цвёрдасці-мяккасці. 

                  [б]-[б']    [в]-[в']    [г]-[г']    [д]-[д']    [з]-[з']    [л]-[л']    [м]-[м']    [н]-[н']  

                [р]-[р']    [п]-[п']    [ф]-[ф']    [к]-[к']    [т]-[т']    [с]-[с']    [х]-[х']      Колькі іх?  15 
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Заданне 3. Вызнач, якіх гукаў больш: звонкіх або глухіх. На колькі? 

                   Звонкіх гука больш, чым глухіх на 8 гукаў.                                                                                                            

 

Заданне 4. Вызнач, якія глухія гукі не маюць пары па звонкасці. 

                   [к]    [ф]              [к']      [ф']                                                                         Колькі іх?  4 

 

Заданне 5.   Вызнач, якія звонкія гукі не маюць пары па глухасці.          

[л]  [м]  [н]  [р]  [в] [ў]            [л']   [м']   [н']   [р']   [j']   [ в’ ]                              Колькі іх?  12 

 

Заданне 6. Вызнач, якія мяккія гукі не маюць пары па цвёрдасці. 

                   [j']     

                                                                                                                                   Колькі іх?  1 

 

Заданне 7. Вызнач, якія цвёрдыя гукі не маюць пары па мяккасці.    

                   [дж]    [ж]    [ш]   [ў ][ ч]                                                                                          

                                                                                                                                    Колькі іх?  5 

 

Заданне 8. Вызнач, якія гукі не маюць ніякай пары. 

                   [ў]          [j']                                                                                              Колькі іх?  2 
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                 ОТ (система знаний)                                                АЛФАВІТ      

Алфавіт - гэта літары, якія: 

 1) размешчаны ў пэўнай паслядоўнасці; 

                                     2) маюць сваё канкрэтнае месца. 
                      

    Алфавіт выкарыстоўваецца для: - абазначэння прадметаў у алфавітным парадку, 
                                                             - хуткага знаходжання шуканага прадмета. 
 

Абазначэнне 

літар 

Назва 

літар 

Абазначэнне 

літар 

Назва 

літар 

Абазначэнне 

літар 

Назва 

літар  

Абазначэнне 

літар 

Назва 

літар  

 

            Aa        [ а ] 

            Бб        [ бэ ] 

            Вв        [ вэ ] 

            Гг         [ гэ ] 

            Дд        [ дэ ] 

             Дж    [ джэ] 

             Дз       [ дзэ] 

            Ee        [ j’э ] 

            Ёё        [ j’о ] 

            Жж     [ жэ ] 

            Зз         [ зэ ] 

 

            Іі          [ і ] 

           Йй [ j] кроткае 

            Кк        [ ка ] 

             Лл        [ эл] 

            Мм       [ эм ] 

            Нн        [ эн ] 

            Оо        [ о ] 

            Пп        [ пэ ] 

 

            Рр      [ эр ] 

            Сс       [ эс ] 

            Тт     [ тэ ] 

            Уу       [ у ] 

             Ўў    нескладовае  

            Фф      [ эф ] 

            Хх       [ ха ] 

            Цц       [ цэ ] 

            Чч       [ чэ ] 

 

            Шш     [ ша ]    

            ы          [ ы ] 

            ь           [ - ] 

            Ээ        [ э ]        

            Юю     [ j’у ] 

            Яя        [ j’а ] 
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ПРОГРАММА УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ 

И 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКА  
 

 

 

 

 

 

Дисциплина «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

2 класс 

 

Раздел     «МОРФОЛОГИЯ» 
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Тема:    «СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ» 

 

 
                       Мотивационное              
                       задание                                        

                     для учащегося.                    Существительных в природе 

При любой найдёшь погоде. 
Кто? и Что? — вопрос задай 

И спокойно отвечай. 
Это кукла, это книжка, 
Это кошка, это мышка. 

Всё так просто и понятно, 
Увлекательно, занятно. 
На вопросы Кто? и Что? 
Отвечать оно должно.        

 

Цель учащегося на уроке:  
 

 
Виды речевой деятельности 

1  научиться: чтение слушание  письмо  говорение 

  

 

   

2   усвоить 

новые знания: 
а) о деятельности, как ? найти имя 
существительное; 
б) ?  о признаках имени существительных 

 

 

 

 

 

       Учебно-исследовательская     Определи, что такое  

                 деятельность 1                  имя существительное.       
                                                            
                                                                                                                                                                 

Цель - ? 

Предмет - ?               Материал для исследования: 
 

Название вещей – кровать, шкаф, ножницы, велосипед, компьютер, 

самолет.    Подарок маме, внимание к ребёнку 
        

           
 

Средства - ?             Учебно-исследовательские задания. 
Задание 1. Определи, какой частью речи являются слова.  

Существительное. 
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       Учебно-исследовательская   Определи признаки существительного. 

                 деятельность 2                         
                                                            
                                                                                                                                                                 

Цель - ? 

Предмет - ?               Материал для исследования: 
 

На вопрос кто? отвечают одушевлённые существительные, например: 

строитель, птица, девочка 

На вопрос что? отвечают неодушевлённые существительные, 

например: солнце, озеро, небо, дом, стол, ручка 
 

 

 

 

Средства - ?             Учебно-исследовательские задания. 
 

Задание 1. Определи, какое смысловое значение обозначает 

существительное. Лицо, предмет, явление.  
Задание 2. Определи, на какие вопросы отвечают существительное.  

Кто? Что? 

Задание 3. Определи, какое окончание имеют существительное: ом, ем. 
Задание 4. Систематизируй свои знания о имени существительном в 

опорной таблице. 
 

 

                                            

       ОТ-1 (система знаний)                    СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ      
                

             смысловое 

значение 

вопрос окончание графич. 

обознач-е 

 Предмет лицо 
явление  

Кто? Что?                                ом   
–ем 
 

 

                                                                                                                                            

 

Задание 5. Построй определение понятия «существительное» через 

родо-видовые признаки. 
 

 

       Существительное – это самостоятельная часть речи, которая: 

1) обозначает предмет лицо явления;  
2) отвечает на вопросы кто? что?;                                            

           3) имеет окончание   -ом   или  –ем. 
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       Учебно-исследов.      Определи, какие этапы деятельности нужно 

         деятельность 3       выполнить для решения языковой задачи:                  

                                          найти среди слов имя существительное.                 

Для этого используй опорную карту – ОК и построенную тобой ОТ.   

 

Цель - ?  Определить, что нужно сделать на каждом этапе 
деятельности в процессе решения языковой задачи. 

Предмет - ?    Материал для исследования:        ОК  

Средства - ?    ОТ  

                                   Учебно-исследовательские задания 1-9.             

             

Задание 1  Определи название языковой задачи.  

Ответ ученика: имя существительное . 
 

Задание 2 Определи, с чего начинается любая деятельность, в том 

числе деятельность решения задачи.  

Ответ ученика: С мотивации. 
А хотел бы ты выполнить деятельность по решению языковой задачи 

осознанно, самостоятельно и без ошибок? Есть у тебя такая потребность 

или мотив? 

Ответ ученика: Да, я хотел бы выполнить деятельность по решению 
языковой задачи осознанно, самостоятельно и без ошибок.  
 

Задание 3  Определи, с какого этапа начинается деятельность решения 

задачи и что нужно сделать на этом этапе.  

Ответ ученика: С ориентировочного этапа. 
3.1. Сориентируйся в условиях задачи и выясни, какие данные 

известны в задаче. 

Ответ ученика: Слова. 
3.2. Что является искомым в задаче?  

Ответ ученика: Имя существительное. 
3.3. Следовательно, какая у тебя цель в решении задачи? Что тебе нужно 

сделать?  

Ответ ученика: Найти имя существительное.  
3.4. Выясни, что является имя существительное, а именно, наличие 

каких характеристик слова позволяет определить, что оно является  

неопределенной формой глагола. 

Ответ ученика: Наличие признаков существительного. 
 

user
145



 

 

Задание 4. Определи, каким является следующий этап решения задачи 

и что нужно подобрать на этом этапе. 

Ответ ученика: Планирующий, на нем нужно подобрать средства 
выполнения деятельности по решению задачи. 
4.1. Какими средствами ты воспользуешься в решении задачи? 

Ответ ученика: ОТ-1 «Существительное».                                                                             
4.2. В какой форме необходимо решить задачу? 

Ответ ученика:  В письменной. 
4.3. Что дальше необходимо спланировать для решения задачи? 

Ответ ученика:  Действия. 
4.4. Пользуясь ОТ, выясни, какой первый признак характеризует  имя 

существительное. Что она обозначает? 

Ответ ученика: Обозначает предмет лицо явления .   
Следовательно, что нужно определить у слова в 1-м действии? 

Ответ ученика:  Определить смысловое значение слова. 
Какое знание тебе поможет это сделать? 

Ответ ученика: Знание о том, что существительное обозначает 
предмет лицо явление.  
4.5. Пользуясь ОТ, выясни, какой второй признак характеризует имя 

существительное.  

Ответ ученика: Она отвечает на вопросы: кто?, что?   
Следовательно, что нужно сделать во 2-м действии? 

Ответ ученика:  Задать вопрос. 
Какое знание тебе поможет это сделать? 

Ответ ученика:  Знание о том, что существительное отвечает на 
вопросы: Кто? Что?   
4.6. Пользуясь ОТ, выясни, какой третий признак характеризует имя 

существительное.  

Ответ ученика: Окончания  -ом  или  -ем.  
Следовательно, что нужно определить у слова в 3-м действии? 

Ответ ученика:  Определить окончание. 
Какое знание тебе поможет это сделать? 

Ответ ученика:  Знание о том, что имя существительное имеет 
окончания: 
   -ом ,     -ем.      
 

Задание 5. Определи, каким является следующий этап решения задачи. 

Ответ ученика:  Исполнительский этап.  
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5.1. Что нужно выполнить на этом этапе? 

Ответ ученика: Выполнить спланированное и найти 
существительное.     
 

Задание 6. Определи, каким является следующий этап решения задачи 

и что нужно сделать на этом этапе. 

Ответ ученика: Провести самоконтроль решенной задачи.    
6.1. Каким способом можно провести самоконтроль? 

Ответ ученика: Можно сличить выполненные действия с ОК и ОТ. 
Можно повторно решить задачу, сравнить с первичным решением и 
выяснить, есть ли расхождения. 
6.2. Если найдены неточности, то к какому следующему этапу можно 

перейти? 

Ответ ученика: Этапу самооценки. 
 

Задание 7. Выясни, что нужно сделать на этапе самооценки. 

Ответ ученика: 1) Оценить характер неточности; 2) оценить причину 
неточности.         
7.1.  Оцени, каков характер неточности: незначительная, серьезная, др.  

7.2.  Оцени, какова причина неточности: невнимательность, незнание, 

неточность в самой ОТ или ОК, др. 
 

Задание 8. Выясни, к какому следующему этапу решения задачи нужно 

перейти и что надо на нем сделать. 

Ответ ученика: На этапе самокоррекции нужно исправить 
неточность, подобрав другое действие, операцию, знание вместо 
использованного. 
 

Задание 9.  Определи, каким является последний этап решения задачи. 

Ответ ученика: Рефлексивный. 
9.1. Что будет продуктом твоей деятельности по окончании решения 

языковой задачи? 

Ответ ученика: Найдены существительные. 
9.2. Какую потребность или мотив ты реализовал в результате 

выполненной деятельности? 

Ответ ученика: Выполнить деятельность по решению языковой 
задачи осознанно, самостоятельно и без ошибок. 
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ОК (языковая задача)                   НАЙТИ  СРЕДИ  СЛОВ 

                                                                  ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ      

  Мотив (потребность) – выполнить деятельность по решению                        
                      языковой задачи осознанно, самостоятельно, без ошибок.  
  

  Этапы Умение как деятельность Знания 

I 
ориен- 

тировоч- 
ный 

Известные данные: слова; 
искомое:  имя существительное; 
цель: найти имя существительное.; 
предмет:  наличие признаков 
существительного 

 

 

II 
плани- 

рующий 

средства: ОТ-1 «Существительное»; 
форма: письменная; 
действия: 

1. Определить смысловое  
значение слова. 

2. Задать вопрос.                                               

 
3. Определить окончание.                               

 

 

 

 

Предмет лицо 
явление 

кто?  
что?   

 -  ом         -  ем      

 

 III испол- 

нительский 

Найти искомое по плану.      
сонцем 

 IV само-

контроль 
1. Сличить выполненные действия с 

ОК и ОТ.    

2. Повторно решить задачу.                                                                                              

 

ОК, ОТ 

  V само-    
     оценка 

1. Определить характер неточности. 

2. Определить причину неточности. 

ОТ, ОК, норматив-
ные критерии  

 VI само-

коррекция 
Исправить неточность. ОТ, ОК 

VII 
  рефлек-   
  сия 

Определить соответствие: 

 1  цель  -  продукт: найдены имена существительные; 
 2  мотив  -  результат: деятельность по решению 
языковой задачи выполнена осознанно, самостоятельно, 
без ошибок. 
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Тучковская Юлия Ивановна 

 

 

 

ПОСТРОЕНИЕ СХЕМ ОРИЕНТИРОВКИ СИСТЕМНОГО ТИПА:  

ОПОРНОЙ ТАБЛИЦЫ (ОТ)  И  ОПОРНОЙ КАРТЫ (ОК). 

РАЗРАБОТКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

 

 

Дисциплина «БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК» 

1  класс 

 

Раздел     «ФОНЕТИКА»                        
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                        Тэма:           «ГУКІ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ»    

 

 

А О У Э Ы Й В Л М Н Ў Р Б Г Д ДЗ ДЖ Ж З    ‘ 

Я Ё Ю Е І        П Х Т Ц Ч Ш С К Ф Ц Ь 
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ОТ (система знаний) - 1                                ГУКІ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ    

 

Г
А

Л
О

С
Н

Ы
Я

 

                  [а]      [о]      [у]      [э]      [ы]      [і] 

  

 

З
Ы

Ч
Н

Ы
Я

 

 санорныя   зацвярдзелыя 

ц
в

ёр
д

ы
я

 

звонкія [б]   [γ ]    [г]   [д]     [з]   [дз]                                                                   [в]   [л]  [м]  [н]  [ў]   [р] [ц](не 

ўтвораны з т)  
[ж]  [дж]                                                              

глухія [п]   [х ]  [к]   [т]     [с]    [ц]                                                               [ф]  [ш]    [ч]       

м
я

к
к

ія
 звонкія [б'] [γ’ ]   [г']   [дз']  [з']             [в']  [л'] [м'] [н'] [j’] 

  

глухія [п']  [х’ ]  [к']  [ц']   [с']                [ф']       
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                                                              Моўныя заданні         
 

Заданне 1. Вызначце пары гукаў па глухасці-звонкасці. 

…………………………….………….………………………….………………   Колькі іх?  .… 
 

Заданне 2. Вызначце пары гукаў па цвёрдасці-мяккасці. 

……………………………………………………..……………………………    Колькі іх?  …. 
 

Заданне 3. Вызначце, якіх гукаў больш: звонкіх ці глухіх.                               На  колькі? 

…………………………………………………………………………………..……………………                                                                                                            
 

Заданне 4. Вызначце, якія глухія гукі не маюць пары па звонкасці. 

……………………………………..……………………………………………    Колькі  іх?  …. 
 

Заданне 5. Вызначце, якія звонкія гукі не маюць пары па глухасці. 

………………………………………..…………………………………………    Колькі іх? …. 
 

Заданне 6. Вызначце, якія мяккія гукі не маюць пары па цвёрдасці. 

………………………………………..…………………………………………    Колькі іх?  …. 
 

Заданне 7. Вызначце, якія цвёрдыя гукі не маюць пары па мяккасці. 

………………………………………..…………………………………………    Колькі іх?  …. 
 

Заданне 8. Вызначце, якія гукі зусім не маюць пары. 

………………………………………………….…………………………………  Колькі іх? …. 
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                                                              Моўныя заданні         
 

Заданне 1. Вызначце пары гукаў па глухасці-звонкасці. 

[б]- [п]     [γ ]- [х ]      [г]- [к]       [д]- [т]         [з]- [с]     [дж]-[ч]     [дз]-[ц]   

[б']- [п']   [γ’ ]- [х’ ]    [г']- [к']     [дз']- [ц']      [з']-[с']      [ж]-[ш]                           Колькі іх?  13 

 
 

Заданне 2. Вызначце пары гукаў па цвёрдасці-мяккасці.  

[б]- [б']       [в]-[в']       [γ ]- [γ’ ]        [г]- [г']           [д]-[дз']           [з]- [з']      [к]- [к']        [л]- [л']     

[м]- [м']      [н]-[н']      [п]- [п']        [с]-[с']           [т]- [ц']        [ф]-[ф']    [х ]-[х’ ]     

Колькі іх?  15 
 

Заданне 3. Вызначце, якіх гукаў больш: звонкіх ці глухіх.      

Глухіх гукаў больш  чым звонкіх                                                                             На  колькі?  2                                                                                                           
 

Заданне 4. Вызначце, якія глухія гукі не маюць пары па звонкасці.  

[ф]-[ф']                                                                                                                        Колькі  іх?  2 
 

Заданне 5. Вызначце, якія звонкія гукі не маюць пары па глухасці.  

……………………………………………………………………………………..    Колькі іх? …. 
 

Заданне 6. Вызначце, якія мяккія гукі не маюць пары па цвёрдасці. 

 [j’]                                                                                                                                Колькі іх?   1 
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Заданне 7. Вызначце, якія цвёрдыя гукі не маюць пары па мяккасці. 

 [ж]  [ш]  [дж]   [ч]  [р] [ц] (не ўтвораны з т)                                                      Колькі іх?    6 
 

 

Заданне 8. Вызначце, якія гукі зусім не маюць пары.  

[р] [ц] (не ўтвораны з т) [j’] [ў]                                                            Колькі іх?    4 
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    ОТ (система знаний)                                                      АЛФАВІТ     

  
Алфавіт - гэта літары, якія: 

                         1) размешчаны ў вызначанай паслядоўнасці; 

                        2) маюць сваё канкрэтнае месца. 
 

    Алфавіт выкарыстоўваецца для: - абазначэння прадметаў у алфавітным парадку, 
                                                                 - хуткага знаходжання шуканага прадмета. 

Обозначение 

буквы 

Название 

буквы 

Обозначение 

буквы 

Название 

буквы 

Обозначение 

буквы 

Название 

буквы 

Обозначение 

буквы 

Название 

буквы 
 

           Aa        [ а ] 

            Бб        [ бэ ] 

            Вв        [ вэ ] 

            Гг         [ гэ ] 

            Дд        [ дэ ] 

            Дж     [джэ] 

            Дз       [дзэ] 

            Ee        [ j’э ] 

            Ёё        [ j’о ] 

            Жж     [ жэ ] 

            Зз         [ зэ ] 

 

          Іі          [ і ] 

          Йй  [j] кароткае 

          Кк        [ ка ] 

          Лл        [ эл ] 

         Мм       [ эм ] 

         Нн        [ эн ] 

         Оо        [ о ] 

         Пп        [ пэ ] 

 

            Рр      [ эр ] 

            Сс       [ эс ] 

            Тт     [ тэ ] 

            Уу       [ у ] 

            Ўў нескладовае 

            Фф      [ эф ] 

            Хх       [ ха ] 

            Цц       [ цэ ] 

            Чч       [ чэ ] 

 

            Шш     [ ша ]     

            ы          [ ы ] 

            ь           [ - ]  

            Ээ        [ э ]        

            Юю     [ j’у ] 

            Яя        [ j’а ] 
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АК (дзейнасць)                «Падзяліць словы на склады і паставіць націск»  (2 клас) 
 

                                   (шук. 1)  (вядом.) (шук. 1)      (шук. 2)                    
Моўная задача.  Падзяліць словы на склады і паставіць націск: ніткі.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Матыў (патрэба) школьніка: рашыць моўную задачу  свядома, без памылак, самастойна,.                                                                       
 

  Змест    
 
 
 

 Структ. 

 этапы 

                                                                                      Умения     Веды, 

   валоданне  Мэта      прадмет      спосаб, сродкі,       форма      деянні           прадукт     вынік 
                                                                                                 і аперацыі                                                                                                                                                               

  

      I    

   этап 
      

 АРЫЕН- 

    ЦІ-     

  РОЎКА 

Зарыентавацца  ў тэксце моўнай задачы: 

1 выявіць вядомыя дадзеныя: слова; 
2 выявіць шуканае:       (1) падзяліць слова на склады;                                                   
                                                     (2) паставіць націск  

                І паставіць мэты:   - падзяліць слова на склады; 
                                                        - паставіць націск; 

3усталяваць сувязі шуканага  з дадзенымі (вызначыць прадмет дзейнасці):  

    - падзел слова на склады залежыць ад слоговой структуры слова; 
   - месца націску ў слове вызначаецца его смысловым значением. 
 

 

Аналіз умоў задачы 

 

 

 
 

пабудаваць прычыны-

следчыя сувязі 

 

    II  

   этап 
 

   

ПЛАНА- 

  ВАННЕ 

 

 

Спланаваць рашэнне задачы - падабраць:                     

- лагічны прыём: падвядзенне паняцця; 
- сродкі: АТ-1 «Гукі», АТ-2 «Складовая структура слова. Віды складу»;                                                                              
- форму: пісьмовая, вусная; 
- дзеянні:  
1. Вымавіць слова. 
2. Вызначыць яго сэнсавае значэнне. 
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3. Вызначыць у слове галосныя гукі (складаўтваральныя). 
4. Паставіць кропкі пад літарамі, якія абазначаюць галосныя гукі. 
5. Вызначыць у слове колькасць складоў. 
6. Вызначыць від кожнага складу ў слове (на аснове лаг. прыёма 
«падвядзенне пад паняцце»). 
 
 
 

7. Падзяліць слова на склады графічна.  
8. Паставіць у слове націск. 

 
 

 АТ-1 «Гукі»  
  
 АТ-2 

 [зычны] [галосны] 
[зычны] [галосны] [зычны]   
[гал.] 
[галосны] [зычны] 

    III  этап 

    ВЫКОН-    

    ВАННЕ 

Выканаць запланаванае і знайсці шуканае: ніт   кі.    

     

    IV этап 

САМА-

КАНТРОЛЬ 

Для выяўлення магчымай памылкі правесці  самакантроль дзейнасці:                                              

(1 спосаб)  параўнаць с АК і АТ; 

(2 спосаб)  правесці паўторнае рашэнне задачы і параўнаць з пачатковым 

рашэннем, пашукаць дапушчаную памылку. 

 

АК, АТ 

 ідэнтыфікацыя 

Калі няма памылкі, то: 

    Калі ёсць памылка, то: 

       V этап 

        САМА- 

    АЦЭНКА 

  Парвесці самаацэнку дапушчанай памылкі.   

   1.  Вызначыць яе характар (няззначная, сур’ёзная). 

 2.  Вызнвчыць яе прычыну (няўважлівасць, спешка, памылковы запіс  ў АТ і АК, др.).         

       VI этап        

САМА- 

КАРЭКЦЫЯ 

  Правесці самакарэкцыю памылкі:   

Падабраць іншыя  дзеянне, веды. 

 
АК, АТ 
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       VII этап         

   РЭФЛЕКСІЯ 
       

1. Ацаніць адпаведнасць прадукта дзейнасці – сэты школьніка. 

2. Вызначыць узровень рашэння моўнай задачы.  

3. Ацаніць адпаведнасць выніка дзейнасці – матыва школьніка: задаволена 
патрэба ў рашэнні моўнай задачы  свядома, без памылак, самастойна. 

 - устанаўленне 

адпаведнасці, 

- нарматыўныя 

крытэрыі ацэньвання  
                                         
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АТ(сістэма ведаў) - 2     Складовая структура слова. Віды складу. 

       прыклад 

                            [зычны] [галосны]          па 

                                        [гал.]          а 

                                     [галосны] [зычны]         ар 

                       [зычны] [галосны] [зычны]       пар 
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ПРОГРАММА УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ 

И 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКА  
 

 

 

 

 

 

Дисциплина «БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК» 

2 класс 

 

Раздел     «МОРФОЛОГИЯ» 
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                                                          В.М. Каламіец, Ю. І. Тучкоўская  

 

 

 

МЕТАДЫЧНАЕ КІРАЎНІЦТВА для  НАСТАЎНІКА 

па АРГАНІЗАЦЫІ  

ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ШКОЛЬНІКА  
 

 

 

 

 

Дысціпліна «БЕЛАРУСКАЯ МОВА» 

2 клас 
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Тэма: «НЯВЫЗНАЧАНАЯ (пачаткова)  ФОРМА ДЗЕЯСЛОВА» 

 

 

Як добра ўмець чытаць!  
                                                                         Не трэба да мамы         
                                                       прыставаць,  

                                                                             Не трэба клікаць, 
                                                                         Не трэба чакаць, 

А можна ўзяць 

І прачытаць! 

 

Мэта вучня на ўроку:  
 

 
Віды моўнай дзейнасці 

1  навучыцца: чытанне слуханне  пісьмо  гаварэнне 

  

 

   

2   засвоіць 

новыя веды: 
а) а дзейнасці, як ? знайсці дзеяслоў у нявызнач. ф.; 
б) ? аб прыкметах дзеяслова ў навызнач. ф.. 

 

 

 

 

 

        Вучэбна-даследчая                        Вызначыць, что такое 

         дзейнасць 1                               нявызначаная форма дзеяслова. 
 
 

Мэта - ? 

Прадмет - ?               Матэрыял для даследавання: 
 

     Чытаў (учора),  чытае (сёння),  будзе чытаць (заўтра)        чытаць (?) 

     Гаварыў(учора), гаворыць (сёння),  

     будзе гаварыць  (заўтра)                                                        гаварыць(?) 
 

 
 

Сродкі - ?                    Вучэбна-даследчае заданне. 
Заданне 1. Вызначыць, якой часцінай мовы з’яўляецца слова.    

Дзеяслоў. 
Заданне 2. Высветлі, ці можна вызначыць час выдзеленых дзеясловаў. 

Не. 
 

    Такім чынам, яны стаяць у нявызначанай форме. 

!!  Гэту форму называюць яшчэ пачатковай формай дзеяслова.   

Матываванае 

заданне 

для вучня:  
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        Вучэбна-даследчая                        Вызначыць прыкметы 

         дзейнасць 2                           нявызначанай формы дзеяслова. 
 
 

Мэта - ? 

Прадмет - ?               Матэрыял для даследавання: 
 

п.ф.                                                                    п.ф. 

Правільна (што рабіць?) чытаць      .   Хутка (што зрабіць?)паднесці    . 
 

 

Сродкі - ?             Вучэбна-даследчыя заданні. 
 

Заданне 1.Вызначы, якое сэнсавае значэнне абазначае дзеяслоў. 

Дзеянне прадмета. 
Заданне 2. Вызначы, на якія пытанні адказваюць дзеясловы ў 

нявызначанай форме.Што рабіць? Што зрабіць? 

Заданне 3. Вызначы, які канчатак маюць дзеясловы. ць, ці. 
Задание 4. Вызначы, графічнае абазначэнне дзеяслова ў нявызначанай 

форме. П. ф. 
Заданне 5. Сістэматызуй свае веды аб нявызначанай форме дзеялова ў 

апорнай табліцы.  
 
 

АТ-1 (сістэма ведаў) ДЗЕЯЛОЎ 
 

 сэнсавае 

значэнне 

пытанне канчатак графічнае 

абазнач. 

Нявызначаная 

форма 

дзеяслова 

абазначае 
дзеянне 
прадмета 

што рабіць? 
што зрабіць?  

–ць   
–ці 

п.ф. 

 

 

 

Заданне 6. Пабудуй вызначэнне паняцця “нявызначаная форма 

дзеяслова” праз рода-відавыя прыметы.  

 
 

   НЯВЫЗНАЧАНАЯ ФОРМА ДЗЕЯСЛОВА– гэта форма дзеяслова, якая: 

1) з’яўляецца пачатковай; 
2) абазначае дзеянне прадмета; 

  3) адказвае на пытанне:   што рабіць?,  што зрабіць?; 
  4) мае канчатак –ць  або  –  ці  ; 
  5) графічна абазначаецца:  п.ф. 
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        Вучэбна-даследчая        Вызначыць, якія этапы дзейнасці трэба 

        дзейнасць 3                   выканаць для рашэння моўнай задачы:  

               знайсці сярод слоў дзеясловы ў нявызначанай форме. 

Для гэтага выкарыстай апорную карту – АК і пабудаваную табою АТ.  

 

Мэта - ? Вызначыць, што трэба зрабіць на кожным этапе дзейнасці ў 
працэсе рашэння моўнай задачы.  

Прадмет - ?    Матэрыял для даследавання: АК 

Сродкі - ?    АТ 

Вучэбна-даследчыя заданні 1-9.  

 

Заданне 1 Вызначы назву моўнай задачы.  

Адказ вучня: Знайсці сярод слоў дзеяслоў у нявызначанай форме.  

 

Заданне 2 Вызначы, з чаго пачынаецца любая дзейнасць, у тым ліку 

дзейнасць рашэння задачы.  

Адказ вучня: З матывацыі. 
А хацеў бы ты выканаць дзейнасць па рашэнню моўнай задачы свядома, 

самастойна і без памылак? Ці ёсць у цябе такая патрэба або матыў? 

Адказ вучня: Да, я хацеў бы выканаць дзейнасць па рашэнню моўнай  
задачы свядома, самастойна і без памылак.  
 

Заданне 3 Вызначы, з якога этапа пачынаецца дзейнасць па рашэнню 

задачы і што трэба зрабіць на гэтым этапе.  

Адказ вучня: З арыетыровачнага этапу.  
3.1. Зарыентуйся ва ўмовах задачы і высветлі, якія дадзеныя вядомыя 

ў задачы. 

Адказ вучня: Слова. 
3.2. Што з'яўляецца шуканым у задачы?  

Адказ вучня: Н. ф. дзеяслова. 
3.3. Значыць, якая ў цябе мэта ў рашэнні задачы? Што табе трэба 

зрабіць? 

Адказ вучня: Знайсці  дзеяслоў у н.ф. 
3.4. Высветлі, што з'яўляецца прадметам дзейнасці, а менавіта, 

наяўнасць якіх характарыстык слова дазваляе вызначыць, што яно 

з'яўляецца нявызначанай формай дзеяслова. 

Адказ вучня: Наяўнасць прымет н. ф. дзеяслова ў слове. 
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Заданне 4. Вызнач, якім з'яўляецца наступны этап рашэння задачы і што 

трэба падабраць на гэтым этапе. 

Адказ вучня: Планаванне, на ім трэба падабраць сродкі выканання 
дзейнасці па рашэнні задачы. 
4.1. Якімі сродкамі ты скарыстаешся ў рашэнні задачы? 

Адказ вучня: АТ-1 «Дзеяслоў». 
4.2. У якой форме неабходна рашыць задачу?  

Адказ вучня: У пісьмовай. 
4.3. Што далей неабходна спланаваць для рашэння задачы? 

Адказ вучня: Дзеянні. 
4.4. Карыстаючыся АД, высвятлі, якую першую прыкмету характарызуе 

нявызначаная форма дзеяслова. Што яна абазначае? 

Адказ вучня: Нявызначаная форма дзеяслова абазначае дзеянне 
прадмета. 
Значыць, што трэба вызначыць у слова ў 1-м дзеянні? 
Адказ вучня: Вызначыць сэнсавае значэнне слова. 
Якія веды табе дапамогуць гэта зрабіць? 
Адказ вучня: Веды аб тым, што дзеяслоў абазначае дзеянне 
прадмета. 
4.5. Карыстаючыся АД, высвятлі, якая другая прыкмета характарызуе 

нявызначаную форму дзеяслова. 

Адказ вучня: Яна адказвае на пытанні: што рабіць?, што зрабіць? 

Такім чынам, што трэба зрабіць у 2-м дзеянні? 

Адказ вучня: Задаць пытанне. 

Якія веды табе дапамогуць гэта зрабіць? 

Адказ вучня: Веды аб тым, што дзеяслоў адказвае на пытанні: што 

рабіць?, што зрабіць? 

4.6. Карыстаючыся АД, высвятлі, якая трэццяя прыкмета характарызуе 

нявызначаную форму дзеяслова. 

Адказ вучня: Канчаткі        -ць    ці    -ці.. 
Такім чынам, што трэба вызначыць у слова ў 3-й дзеянні? 

Адказ вучня: Вызначыць канчатак. 
Якія веды табе дапамогуць гэта зрабіць? 

Адказ вучня: Веды аб тым, што дзеяслоў у н. ф. мае заканчэнняіі: 

-ць,     -ці. 
4.7. Якое дзеянне 4 трэба выканаць у рашэнні задачы? 

Адказ вучня: Абазначыць дзеяслоў графічна. 

Якія веды табе дапамогуць гэта зрабіць? 
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Адказ вучня: Веды аб тым, што графічнае абазначэнне дзеяслова – 

 н. ф. 
 
 

Заданне 5. Вызнач, якім з'яўляецца наступны этап рашэння задачы. 

Адказ вучня: Этап выканання. 
5.1. Што трэба выканаць на гэтым этапе? 

Адказ вучня: Выканаць спланаванае і знайсці дзеяслоў у н. ф. 
 

Заданне 6. Вызнач, якім з'яўляецца наступны этап рашэння задачы і што 

трэба зрабіць на гэтым этапе. 

Адказ вучня: Правесці самакантроль вырашанай задачы..    
6.1. Якім спосабам можна правесці самакантроль? 

Адказ вучня: Можна параўнаць выкананыя дзеянні з ОК і АД. Можна 

паўторна вырашыць задачу, параўнаць з першасным рашэннем і 

высветліць, ці ёсць разыходжанні 
6.2. Калі не знойдзены недакладнасці, то да якога наступнага этапу 

можна перайсці? 

Адказ вучня: Этапу самаацэнкі. 
 

Заданне 7. Высветлі, што трэба зрабіць на этапе самаацэнкі. 

Адказ вучня: 1) Ацаніць характар недакладнасці; 2) ацаніць прычыну 

недакладнасці. 

7.1.Ацані, які характар недакладнасці: нязначная, сур'ёзная, інш.  

7.2.Ацані, якая прычына недакладнасці: няўважлівасць, няведанне, 

недакладнасць у самой АД або АК, інш. 

 

Заданне 8. Высветлі, да якога наступнага этапу рашэння задачы трэба 

перайсці і што трэба на ім зрабіць. 

Адказ вучня: На этапе самакарэкцыі трэба выправіць недакладнасць, 

падабраўшы іншае дзеянне, аперацыю, веды замест выкарыстанага. 

 

Заданне 9. Вызнач, якім з'яўляецца апошні этап рашэння задачы. 

Адказ вучня: Рэфлексіўны. 

9.1.Што будзе прадуктам тваёй дзейнасці пасля заканчэння рашэння 

моўнай задачы? 

Адказ вучня: Знойдзены дзеясловы ў нявызначанай. форме. 

9.2. Якую патрэбу або матыў ты рэалізаваў у выніку выкананай 

дзейнасці? 

Адказ вучня: Выканаць дзейнасць па рашэнні моўнай задачы свядома, 

самастойна і без памылак. 
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АК(моўная задача)                                 ЗНАЙСЦІ СЯРОД СЛОЎ 

                                                               ДЗЕЯСЛОЎ У НЯВЫЗНАЧАНАЙ ФОРМЕ 

 

Матыў (патрэбнасць) - выканаць дзейнасць па рашэнні моўнай задачы 

свядома, самастойна, без памылак. 
 

  Этапы Уменне як дзейнасць Веды 

I 
арыентыр

овачны 

Вядомыя дадзеныя: слова; 
шуканае:  н. ф. дзеяслова; 
мэта: знайсці дзеяслоў у н. ф.; 
прадмет: наяўнасць прымет н. ф. 
дзеяслова ў слове; 

 

 

II 
планірую

чы 

сродкі: АТ-1 «Дзеяслоў»; 
форма: пісьмовая; 
дзеянні: 

1. Вызначыць сэнсаваезначэнне слова. 

2. Задаць пытанне. 

 

3. Вызначыць канчатак. 

4. Абазначыць дзеяслоў графічна. 

 

 

 

дзеянне 
прадмета 

што рабіць?  
што зрабіць?   

 -  ць         -   ці      
 

н.ф. 

III 
выкананне 

Знайсці шуканае па плану. н.ф. 

 пісаць 

IV сама-
кантроль 

1. Параўнаць выкананыя дзеянні з АК і 

АД. 

2. Паўторна рашыць задачу. 

 

АК, АТ 

Vсама-    

ацэнка 
1. Вызначыць характар недакладнасці. 

2. Вызначыць прычыну недакладнасці. 

АТ, АК, 
нарматыўныя 
крытэрыі 

VIсамакар

экцыя 
Выправіць недакладнасці. АТ, АК 

VII 
рэфлексія 

Вызначыць адпаведнасць: 

1 мэта - прадукт: знойдзены дзеясловы ў нявызнач. форме; 
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2 матыў-вынік: дзейнасць па рашэнні моўнай задачы 

выканана свядома, самастойна, без памылак. 

Определить соответствие: 
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                                                          В. М. Каламіец, Ю. І. Тучкоўская 

 

 

ЗБОРНІК АДУКАЦЫЙНЫХ ВЫНІКАЎ ШКОЛЬНІКА 

 Ў ДЫДАКТЫЧНЫХ СХЕМАХ АРЫЕТЫРОЎКІ  

   для настаўніка  
 

 

 

Дысцыпліна «РУСКАЯ МОВА» 

3 клас 
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                                                                  Раздзел 1:     «ЧАСЦІНЫ  МОВЫ» 

Віды моўнай дзейнасці 

Чытанне Пісьмо Гаварэнне Слуханне / аўдзіраванне 

 

 

   

Моўныя задачы  

1. Прачытаць слова і 
вызначыць яго сэнсавае 
значэнне слова як часціны 
мовы. 
2. Прачытаць слова і задаць 
да яго пытанне. 
3. Прачытаць слова і 
вызначыць яго форму як 
часціны мовы. 
4. Прачытаць слова і 
вызначыць,якой часцінай 
мовы яно з'яўляецца. 
5. Знайсці сярод слоў тое, 
якое з'яўляецца канкрэтнай 
часцінай мовы. Абазнач яе 
графічна. 
 

1. Напісаць слова, 
якое абазначае 
часціну мовы, у 
адпаведнасці з 
арфаграфічным 
рэжымам. 
Абазначыць яго 
графічна. 

1. Пабудаваць слова, 
якое абазначае 
зададзенае сэнсавае 
значэнне. 
2. Пабудаваць 
часціну мовы ў 
адпаведнасці з яе 
зададзенай формай. 
3. Пабудаваць 
зададзеную часціну 
мовы. 
 

1. Вызначыць на слых 
сэнсавае значэнне слова 
як часціны мовы. 
2. Задаць пытанне да 
праслуханага слова. 
3. Вызначыць на слых 
форму словы як часціны 
мовы. 
4. Вызначыць на слых, 
якой часцінай мовы 
з'яўляецца слова. 
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АТ-1(сістэма ведаў)                                                         ЧАСЦІНЫ МОВЫ 

Часціна 

мовы 

Сэнсавае 

значэнне 

 

форма 

 

час пытанне канчатак Графічнае 

абазнач-не 

Назоўнік абазначае 
прадмет 

адз. лік 
(адзін) 

 хто? шчто?  наз. 
адз. л. 
мн. л. мн. лік 

(шмат) 

Прыметнік абазначае 
прымету 
прадмета 

адз.  лік 
 

 які? 
якая? 
якое? 

 

 прым. 
адз. л. 
мн. л. 

мн. Лік  якія? 

Дзеяслоў  обозначает 
действие  

нявызначаная 
форма 
дзеяслова 

 што рабіць?   
што зрабіць? 

 

– ць 
– ці 
 

дз., н. ф. 

 цяперашні што робіць? 
што робяць?   

 дз., цяп. ч. 

 прошлы што рабіў?  
што рабілі?  

 дз., п. ч. 

 будучы што будзе рабіць?   
што зробіць? 

 дз., б. ч. 
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НАЗОЎНІК- гэта часціна мовы, якая: 

1) абазначае прадмет; 

2) адказвае на пытанні: хто? што? 

3) мае форму адз. і мн. лікі; 

4) графічна абазначаецца: наз. 
 

 
 

 
 

ПРЫМЕТНІК – гэта часціна мовы,  якая: 

1) абазначае прымету прадмета; 
2) мае форму адз. і мн. ліку; 
3) адказвае на пытанні: у адз. л. - які? якая?  якое?; у мн. л. - якія?; 
4) графічна абазначаецца:   прым. 
 
 

 

 

 
 

 

НЯВЫЗНАЧАНАЯ ФОРМА ДЗЕЯСЛОВА– гэта форма дзеяслова, якая: 

1) з’яўляецца пачатковай; 
2) абазначае дзеянне прадмета; 
3) адказвае на пытанні: што рабіць?,  што зрабіць?; 
4) мае канчатак        –ць    або  –ці; 
5) графічна абазначаецца  п.ф. 

 
 
 

 
 

user
171



 

 

 

ДЗЕЯСЛОЎ ЦЯПЕРАШНЯГА ЧАСУ– гэта дзеяслоў, які: 

1) абазначае дзеянне; 
2)мае форму цяперашняга часу; 
3) адказвае на пытанні: што робіць? што робяць? 
4) графічна абазначаецца:   дз., ц. ч. 
 

 
 

 
 

ДЗЕЯСЛОЎ ПРОШЛАГА ЧАСУ – гэта  дзеяслоў, які: 

1) абазначае дзеянне; 
2) мае форму прошлага часу; 
3) адказвае на пытанні: што рабіў? што рабілі? 
4) графічна абазначаецца:   дз., п. ч. 
 

 
 

 
 

ДЗЕЯСЛОЎ БУДУЧАГА ЧАСУ – гэта  дзеяслоў, які: 

1) абазначае дзеянне; 
2) мае форму будучага часу; 
3) адказвае на пытанні: што будзе/будуць рабіць? што зробіць/зробяць? 
4) графічна абазначаецца:   дз., б. ч. 
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АК (моўная задача) ВЫЗНАЧЫЦЬ ЛІК ПРЫМЕТНІКА 

Матыў (патрэба) – выканаць дзейнасць па рашэнню моўных задач свядома, самастойна, без памылак.  

Этапы Уменне як дзейнасць Веды Граф. запіс 

I 

Арыентыр

овачны 

Вядомае: прыметнік  
шуканае: лік прыметніка; 
мэта: вызначыць лік прыметніка; 
прадмет: сувязь прымет прым. і назоўніка 

 Прыгожая 

 

II 

Плануючы 

сродкі: АТ«Прыметнік»; 
форма: пісьмовая, вусная; 
дзеянні: 

1. Падабраць да прыметніка назоўнік, 
прымету якога яно абазначае. 

2.Вылучыць галоўнае слова ў словазлуч. 

3.Вызначыць лік назоўніка:                                                
 
 

4. Вызначыць лік прыметніка: 

 

 
 
 
 
 
Назоўнік. 

калі прадмет адзін,        назоўнік у адз. ліку;  
калі прадметаў некалькі,           назоўнік у мн. ліку 
 

калі наз. а адз. ліку,           прыметнік у адз. ліку;  
калі наз. у мн. ліку,               прыметнік у мн. ліку.                                                                            

 

 

 

Прыгожая кветка 

    x   
Прыгожая кветка 
 

x адз. л. 
Прыгожая кветка 
 

адз.л.           x  адз.л. 
Прыгожая кветка 
 

мн.л.               x мн.л. 
Прыгожыя  кветкі 

III Выкананне     Выканаць запланаванае. Вызначыць лік прыметніка. адз. л.               
прыгожая  

IV Самакантроль 1. Параўнаць выкананыя дзеянні з АК, АД і пашукаць недакладнасць. 

2. Паўторна рашыць задачу і супаставіць з першым рашэннем задачы. 

АК, АТ 

V Самаацэнка 1. Вызначыць характар недакладнасці. 

2. Вызначыць прычыну недакладнасці. 

Нармат. крытэрыі ацэньвання  

АК, АТ 

VI Самакарэкцыя Выправіць недакладнасць. АК, АТ 

VIIРефлексия Вызначыць адпаведнасць: 

1  мэта  -  прадукт: знойдзены дзеясловы ў  нявызначанай форме; 
2  матыў- вынік: дзейнасць па рашэнні моўнай задачы выканана свядома, самост-на, без памылак. 
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АК (моўная задача)                            ЗНАЙСЦІ СЯРОД СЛОЎ ДЗЕЯСЛОЎ У НЯВЫЗНАЧАНАЙ ФОРМЕ 

Матыў (патрэба) – выканаць дзейнасць па рашэнні моўнай задачы. 
 

Этапы Уменне як дзейнасць Веды 
I 

Арыентырова
чны 

Вядомыя дадзеныя: словы; 
шуканае:  п. ф. дзеянне; 
мэта: Знайсці дзеяслоў у п. ф.; 
прадмет: наяўнасць прымет  п. ф. дзеяслова ў слове; 

 

 

II 

Плануючы 

сродкі:АТ-1 «Дзеяслоў»; 
форма: пісьмовая; 
дзянні: 

1. Вызначыць сэнсавае значэнне слова. 

 

 
дзеянне прадмета 

2. Задаць пытанне. што рабіць? што зрабіць?   
3.Вызначыць канчатак, пазначыць яго графічна. -  ць         -  ць 
4. Абазначыць дзеяслоў. п. ф. 

III Выкананне 
 

Знайсці шуканае па плане.Знайдзены дзеясловы ў п.ф. п.ф. 
пісать 

IVСама- 
контроль 

1. Параўнаць выкананыя дзеяннізАК іАТ.    

2. Повторно решить задачу.                                                                                              
АК, АТ 

VСама-    
ацэнка 

1.Вызначыць характар недакладнасці. 

2.Вызначыць прычыну недакладнасці. 

Нарматыўныя крытэрыіацэньвання 

АК, АТ 
VIСамо- 
карэкцыя 

Исправить неточность. АК, АТ 

VII 

Рыфлексія 

Вызначыць адпаведнасць: 

1 мэта - продукт: нзнойдзены дзеяслоў у нявызнач. форме ; 
2 матыў - вынік: дзейнаць па рашэнні моўнай задачы выканана свядома, самастойна, без памылак. 

 

 
 

 

user
174



 

 

Фармуліроўкі моўных задач 

Часціна мовы Чытанне Пісьмо Гаварэнне Слуханне / аўдзіраванне 

Тэма 1 

назоўнік 

1.  Знайдзі сярод 

слоў тое, якое з’ 

яўляецца 

назоўнікам.Абазнач 

яго графічна. 

2. Прачытай 

назоўнік. 

1. Напішы дзеяслоў у 

адпаведнасці з 

арфаграфічным рэжымам. 

Абазнач яго графічна. 

 

1. Пабудуй слова, якое 

абазначае прадмет. 

2. Пабудуй назоўнік у форме 

адзіночнага/множнага ліку. 

3.Пабудуй назоўнік  

зададзенымі марфемамі. 

(прапануюцца марфемы трох 

часцін мовы ў перамешку) 

 

1. Паслўхай словы і вызнач, якое 

слова з’яўляецца назоўнікам. 

Тэма 2 

прыметнік 

1.Знайдзі сярод слоў 

тое, якое з’яўляецца 

прыметнікам. 

2.Прачытай 

прыметнік. 

1.Напіші дзеялоў у 

адпаведнасці з 

арфаграфічным рэжымам. 

Абазнач яго графічна. 

1. Пабудуй слово, якое 

абазначае прымету прадмета. 

2. Пабудуй прыметнік у 

форме адзіночнагв /множнага 

ліку. 

3.Пабудуй  прыметнік 

(прапануюцца марфемы трох 

часцін мовы ў перамешку) 

1. Праслухай словы і вызнач, якое 

слова з’яўляецца прыметнікам. 

Тема 3 

дзеяслоў 

1.Знайдзі сярод слоў 

тое, якоез’яўляецца 

дзеясловам. 

2.Прачытай 

дзеяслоў. 

1. Напіші дзеялоў у 

адпаведнасці з 

арфаграфічным рэжымам. 

Абазнач яго графічна. 

 

1. Пабудуй слово,якое 

абазначае дзеянне. 

2. Пабудуй слова ў 

цяперашнім/прошлым/ 

будучым часе. 

3. Пабудуй 

дзеяслоў.(прапануюцца 

марфемы трох часцін мовы 

уперамешку) 

1.Праслухай словы і вызнач, якое 

Пабудуй слово, якое абазначае 

дзеясловам.  

 

1.Праслухай дзеясловы і вызнач, 

у якім часе яны ўжыты.  

 

Тема 4 1. Прагледзь словы і 

вызнач, якое слова 

якой часцінай мовы 

з’яўляецца. 

 

1. Напіші дзеялоў у 

адпаведнасці з 

арфаграфічным рэжымам. 

Абазнач яго графічна. 

 

1. Пабудуй слово,якое 

абазначае зададзенае сэнсавае 

значэнне. 

1. Праслухай словы і вызнач, якое 

слова якой часціны мовы 

з’яўляецца. 
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Юшкевич Олеся Юрьевна 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОСТРОЕНИЕ СХЕМЫ ОРИЕНТИРОВКИ 

СИСТЕМНОГО ТИПА - ОПОРНОЙ ТАБЛИЦЫ (ОТ) 

 

 

Дисциплина «БЕЛАРУССКИЙ ЯЗЫК» 

1 класс 

 

Раздел     «ФОНЕТИКА»                        

 

 

 

user
176



 

 

        ОТ (система знаний)                                                       АЛФАВІТ      
  

Алфавіт - гэта літары, якія: 
1) размешчаны ў пэўнай паслядоўнасці; 
2) маюць сваё канкрэтнае месца. 
 

 Алфавіт выкарыстоўваецца для:  

- абазначэння прадметаў у алфавітным парадку, 
- хуткага знаходжання шуканага прадмета. 
Абазначэнне 

літары 

Назва 

літара 

Абазначэнне 

літары 

Назва 

літара 

Абазначэнне 

літары 

Назва 

літара 

Абазначэнне 

літары 

Назва 

літара 
 

Aa        [ а ] 

Бб        [ бэ ] 

Вв        [ вэ ] 

Гг         [ гэ ] 

Дд        [ дэ ] 

Дж        [ джэ ] 

Дд        [ дзэ ] 

Ee        [ j’э ] 

Ёё        [ j’о ] 

 

Жж     [ жэ ] 

Зз         [ зэ ] 

Іі          [ і ] 

Йй  [j] кароткае 

Кк        [ ка ] 

Лл        [ эл ] 

Мм       [ эм ] 

Нн        [ эн ] 

Оо        [ о ] 

 

Пп        [ пэ ] 

Рр      [ эр ] 

Сс       [ эс ] 

Тт     [ тэ ] 

Уу       [ у ] 

Ўў       [ ў ]- 

нескладовае 

Фф      [ эф ] 

Хх       [ ха ] 

 

Цц       [ цэ ] 

Чч       [ чэ ] 

Шш     [ ша ] 

ъ          [ - ] 

ы          [ ы ] 

ь           [ - ] 

Ээ        [ э ] 

Юю     [ j’у ] 

Яя        [ j’а ] 
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ПРОГРАММА УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ 

И 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКА  
 

 

 

 

 

 

 

Дисциплина «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

2 класс 

 

Раздел     «МОРФОЛОГИЯ» 
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Тема:    « Имя существительное» 

 

Цель учащегося на уроке:  
 

 
Виды речевой деятельности 

1  научиться: чтение слушание  письмо  говорение 

  

 

   

2   усвоить 

новые знания: 
а) о деятельности, как ? найти существительное в 
слове; 
б) ?  о признаках существительного. 

 

 

 

 

 

       Учебно-исследовательская     Определи, что такое  

                 деятельность 1                  существительное.       
                                                            
                                                                                                                                                                 

Цель - ? 

Предмет - ?               Материал для исследования: 
 

Читал (книгу),  рисовал (карандашами),   

                      будет играть (в компьютерную игру), сорвал(цветок)    
        

           
 

Средства - ?             Учебно-исследовательские задания. 
Задание 1. Определи, какой частью речи являются слова.    

существительное. 
Задание 2. Выясни, может ли существительное определить действие 

предмета.  
 

    Следовательно,(нет,так как ) оно обозначает предмет, лицо или 

явление . 

 

 

       Учебно-исследовательская     Определи признаки  

                 деятельность 2                  существительного.       
                                                            
                                                                                                                                                                 

Цель - ? 

Предмет - ?               Материал для исследования: 
 

                                      сущ.                                                  сущ. 

интересная  (что?)книга       .         рассмотреть (что?)звезды.           
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Средства - ?             Учебно-исследовательские задания. 
 

Задание 1. Определи, какое смысловое значение обозначает 

существительное.. предмет, лицо или явление . 
Задание 2. Определи, на какие вопросы отвечают глаголы в неопреде-

ленной форме.  Что ?  кто ? 

Задание 3. Определи графическое обозначение существительного. сущ. 
Задание 4. Систематизируй свои знания о существительном 
                                            

       ОТ-1 (система знаний)                    СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ      
                

             смысловое 

значение 

вопрос графич. обознач-е 

Неопределён

ная форма 

глагола 

о предмет, 
лицо или 
явление 
бозначает  

что?  кто?                                  сущ. 

                                                                                                                                            

 

Задание 5. Построй определение понятия «существительное» через 

родо-видовые признаки. 
 

 

       существительное– это самостоятельная часть речи, которая: 

1)  принадлежит к категории имени и классу полнозначных 
лексем;  

2) обозначает предмет;   
           3) отвечает на вопросы:   что ?,  кто?;                                 
           4) графически обозначается  сущ. 
 

       Учебно-исследов.     Определи, какие этапы деятельности нужно 

         деятельность 3       выполнить для решения языковой задачи:                  

                              найти среди словсуществительные.                 

Для этого используй опорную карту – ОК и построенную тобой ОТ.   

 

Цель - ?  Определить, что нужно сделать на каждом этапе 
деятельности в процессе решения языковой задачи. 

Предмет - ?    Материал для исследования:        ОК  

Средства - ?    ОТ  
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                                   Учебно-исследовательские задания 1-9.             

             

Задание 1  Определи название языковой задачи.  

Ответ ученика: Найти среди словсуществительное. 
 

Задание 2 Определи, с чего начинается любая деятельность, в том 

числе деятельность решения задачи.  

Ответ ученика: С мотивации. 
А хотел бы ты выполнить деятельность по решению языковой задачи 

осознанно, самостоятельно и без ошибок? Есть у тебя такая потребность 

или мотив? 

Ответ ученика: Да, я хотел бы выполнить деятельность по решению 
языковой задачи осознанно, самостоятельно и без ошибок.  
 

Задание 3  Определи, с какого этапа начинается деятельность решения 

задачи и что нужно сделать на этом этапе.  

Ответ ученика: С ориентировочного этапа. 
3.1. Сориентируйся в условиях задачи и выясни, какие данные 

известны в задаче. 

Ответ ученика: Слова. 
3.2. Что является искомым в задаче?  

Ответ ученика: существительное. 
3.3. Следовательно, какая у тебя цель в решении задачи? Что тебе нужно 

сделать?  

Ответ ученика: Найти существительное.  
3.4. Выясни, что является предметом деятельности, а именно, наличие 

каких характеристик слова позволяет определить, что оно является  

существительным. 

Ответ ученика: Наличие признаков существительного в слове. 
 

Задание 4. Определи, каким является следующий этап решения задачи 

и что нужно подобрать на этом этапе. 

Ответ ученика: Планирующий, на нем нужно подобрать средства 
выполнения деятельности по решению задачи. 
4.1. Какими средствами ты воспользуешься в решении задачи? 

Ответ ученика: ОТ-1 «существительное ».                                                                             
4.2. В какой форме необходимо решить задачу? 

Ответ ученика:  В письменной. 
4.3. Что дальше необходимо спланировать для решения задачи? 

Ответ ученика:  Действия. 
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4.4. Пользуясь ОТ, выясни, какой первый признак характеризует  

существительное. Что она обозначает? 

Ответ ученика: существительное обозначает предмет.   
Следовательно, что нужно определить у слова в 1-м действии? 

Ответ ученика:  Определить смысловое значение слова. 
Какое знание тебе поможет это сделать? 

Ответ ученика: Знание о том, что существительное обозначает 
предмет. 
4.5. Пользуясь ОТ, выясни, какой второй признак характеризует  

существительное .  

Ответ ученика: Она отвечает на вопросы: что ?,кто?   
Следовательно, что нужно сделать во 2-м действии? 

Ответ ученика:  Задать вопрос. 
Какое знание тебе поможет это сделать? 

Ответ ученика:  Знание о том, что существительное отвечает на 
вопросы: что ?,кто?   
 
4.7. Какое действие 4 нужно выполнить в решении задачи? 

Ответ ученика:  Обозначить существительное графически. 
Какое знание тебе поможет это сделать? 

Ответ ученика: Знание о том, что графическое обозначение 
существительного - сущ.      
 

Задание 5. Определи, каким является следующий этап решения задачи. 

Ответ ученика:  Исполнительский этап.  
5.1. Что нужно выполнить на этом этапе? 

Ответ ученика: Выполнить спланированное и найти глагол в  н. ф.     
 

Задание 6. Определи, каким является следующий этап решения задачи 

и что нужно сделать на этом этапе. 

Ответ ученика: Провести самоконтроль решенной задачи.    
6.1. Каким способом можно провести самоконтроль? 

Ответ ученика: Можно сличить выполненные действия с ОК и ОТ. 
Можно повторно решить задачу, сравнить с первичным решением и 
выяснить, есть ли расхождения. 
6.2. Если найдены неточности, то к какому следующему этапу можно 

перейти? 

Ответ ученика: Этапу самооценки. 
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Задание 7. Выясни, что нужно сделать на этапе самооценки. 

Ответ ученика: 1) Оценить характер неточности; 2) оценить причину 
неточности.         
7.1.  Оцени, каков характер неточности: незначительная, серьезная, др.  

7.2.  Оцени, какова причина неточности: невнимательность, незнание, 

неточность в самой ОТ или ОК, др. 
 

Задание 8. Выясни, к какому следующему этапу решения задачи нужно 

перейти и что надо на нем сделать. 

Ответ ученика: На этапе самокоррекции нужно исправить 
неточность, подобрав другое действие, операцию, знание вместо 
использованного. 
 

Задание 9.  Определи, каким является последний этап решения задачи. 

Ответ ученика: Рефлексивный. 
9.1. Что будет продуктом твоей деятельности по окончании решения 

языковой задачи? 

Ответ ученика: Найдены глаголы в неопр. существительные. 
9.2. Какую потребность или мотив ты реализовал в результате 

выполненной деятельности? 

Ответ ученика: Выполнить деятельность по решению языковой 
задачи осознанно, самостоятельно и без ошибок. 
 

 

 

 

 

 

ОК (языковая задача)                   НАЙТИ  СРЕДИ  СЛОВ 

                                                       существительное 

  Мотив (потребность) – выполнить деятельность по решению                        
                      языковой задачи осознанно, самостоятельно, без ошибок.  
  

  Этапы Умение как деятельность Знания 

I 
ориен- 

тировоч- 
ный 

Известные данные: слова; 
искомое:  существительное; 
цель: найти существительное 

предмет:  наличие признаковсущ. Сущ 
в слове; 
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II 
плани- 

рующий 

средства: ОТ-1 «существительное»; 
форма: письменная; 
действия: 

1. Определить смысловое  
значение слова. 

2. Задать вопрос.                                               
3. Обозначить глагол графически.  

 

 

 

предмет 

что ?  
кто?   

сущ. 

 III испол- 

нительский 

Найти искомое по плану.     сущ. 

 

 IV само-

контроль 
1. Сличить выполненные действия с 

ОК и ОТ.    

2. Повторно решить задачу.                                                                                              

 

ОК, ОТ 

  V само-    
     оценка 

1. Определить характер неточности. 

2. Определить причину неточности. 

ОТ, ОК, норматив-
ные критерии  

 VI само-

коррекция 
Исправить неточность. ОТ, ОК 

VII 
  рефлек-   
  сия 

Определить соответствие: 

 1  цель  -  продукт: найденысуществительные; 
 2  мотив  -  результат: деятельность по решению 
языковой задачи выполнена осознанно, самостоятельно, 
без ошибок. 
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Янович Диана Ивановна 

 

 

 

ПОСТРОЕНИЕ СХЕМЫ ОРИЕНТИРОВКИ СИСТЕМНОГО ТИПА - 

ОПОРНОЙ ТАБЛИЦЫ (ОТ). 

РАЗРАБОТКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

 

 

Дисциплина «БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК» 

1  класс 

 

Раздел     «ФОНЕТИКА»                        
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                        Тэма:        «Гукі беларускай мовы»    
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ОТ (система знаний) - 1                                Гукі беларускай мовы 

 

Галосныя                   [а]      [о]      [у]      [э]      [ы]      [і] 

 

 

 

 

ЗЫЧНЫЯ 

 

   шыпячыя 

 

цвёрдыя 
звонкія [б]  [в]  [г]  [д] [з] [дж]  [л]  [м]  [н]  [р] [ў]   [ж]       

глухія [п]         [х] [т] [с] [ч]  [к]     

[ф] 

[ш]      

 

мягкія звонкія [б']   [в']  [г']   [д']  [з'] [л'] [м'] [н'] [р']  [j'] 

[дз’] 

  

глухія [п']           [х']  [т'] [с']  [к’] [ф’]         
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                                                              Моўныя заданні        
 

Заданне 1. Вызнач пары гукаў па звонкасці-глухасці. 

…………………………….………….………………………….……………… Колькі іх? .… 
 

Заданне 2. Вызнач пары гукаў па цвёрдасці-мяккасці. 

……………………………………………………..…………………………… Колькі іх? …. 
 

Заданне 3. Вызнач, якіх гукаў больш: звонкіх або глухіх.                   На колькі? 

…………………………………………………………………………………..…………………… 
 

Заданне 4. Вызнач, якія глухія гукі не маюць пары па звонкасці. 

……………………………………..…………………………………………… Колькі іх? …. 
 

Заданне 5. Вызнач, якія звонкія гукі не маюць пары па глухасці. 

………………………………………..………………………………………… Колькі іх? …. 
 

Заданне 6. Вызнач, якія мяккія гукі не маюць пары па цвёрдасці. 

………………………………………..………………………………………… Колькі іх? …. 
 

Заданне 7. Вызнач, якія цвёрдыя гукі не маюць пары па мяккасці. 

………………………………………..………………………………………… Колькі іх? …. 
 

Заданне 8. Вызнач, якія гукі не маюць ніякай пары. 

………………………………………………….………………………………… Колькі іх? …. 
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                                                              Моўныя заданні         
 

Заданне 1. Вызнач пары гукаў па звонкасці-глухасці.  

                   [б]-[п]   [г]-[х]      [д]-[т]      [з]-[с]       [ж]-[ш]       [дж]-[ч]    [дз]-[ц]         

                   [б']-[п']     [г']-[х']    [д']-[т']    [з']-[с' ]                                                Колькі іх?   11 

 
Заданне 2. Вызнач пары гукаў па цвёрдасці-мяккасці. 

                  [б]-[б']    [в]-[в']    [г]-[х']    [д]-[д']    [з]-[з']    [л]-[л']    [м]-[м']    [н]-[н']  

                [р]-[р']    [п]-[п']    [ф]-[ф']    [к]-[к']    [т]-[т']    [с]-[с']    [х]-[х']      Колькі іх?  15 

 
Заданне 3. Вызнач, якіх гукаў больш: звонкіх або глухіх.                                   На колькі? 

                   Звонкіх гукаў больш, чым глухіх на 8 гукаў.                                                                                                            

 

Заданне 4.  Вызнач, якія глухія гукі не маюць пары па звонкасці. 

                   [к]    [ф]              [к']      [ф']                                                                         Колькі іх?  4 

 

Заданне 5. Вызнач, якія звонкія гукі не маюць пары па глухасці. 

                   [л]  [м]  [н]  [р]  [в] [ў]     [л']   [м']   [н']   [р']   [j'] [в’]                         Колькі іх? 12 

 

Заданне 6. Вызнач, якія мяккія гукі не маюць пары па цвёрдасці. 

                   [j']                                                                                                              Колькі іх?  1 
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Заданне 7. Вызнач, якія цвёрдыя гукі не маюць пары па мяккасці. 

                   [дж]    [ж]    [ш]       [ў] [ч]                                                                   Колькі іх?   5 

 

Заданне 8. Вызнач, якія гукі не маюць ніякай пары. 

                   [ў]          [j']                                                                                              Колькі іх?   
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      ОТ (система знаний)                                                АЛФАВІТ 
  

Алфавіт - гэта літары, якія: 

                        1) размешчаны ў вызначанай паслядоўнасці; 
                        2) маюць сваё канкрэтнае месца. 

 

    Алфавіт выкарыстоўваецца для: - абазначэння прадметаў у алфавітным парадку, 
                                                                 - хуткага знаходжання шуканага прадмета. 

Обозначение 

буквы 

Название 

буквы 

Обозначение 

буквы 

Название 

буквы 

Обозначение 

буквы 

Название 

буквы 

Обозначение 

буквы 

Название 

буквы 

            Aa        [ а ] 

            Бб        [ бэ ] 

            Вв        [ вэ ] 

            Гг         [ гэ ] 

            Дд        [ дэ ] 

            Дж     [джэ] 

            Дз       [дзэ] 

            Ee        [ j’э ] 

            Ёё        [ j’о ] 

            Жж     [ жэ ] 

            Зз         [ зэ ] 

 

            Іі          [ і ] 

          Йй  [j] кароткае 

            Кк        [ ка ] 

             Лл        [ эл ] 

            Мм       [ эм ] 

            Нн        [ эн ] 

            Оо        [ о ] 

            Пп        [ пэ ] 

 

            Рр      [ эр ] 

            Сс       [ эс ] 

            Тт     [ тэ ] 

            Уу       [ у ] 

         Ўў  нескладовае 

            Фф      [ эф ] 

            Хх       [ ха ] 

            Цц       [ цэ ] 

            Чч       [ чэ ] 

 

            Шш     [ ша ]     

            ы          [ ы ] 

            ь           [ - ]  

            Ээ        [ э ]        

            Юю     [ j’у ] 

            Яя        [ j’а ] 
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ПРОГРАММА УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ 

И 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКА  
 

 

 

 

 

 

 

Дисциплина «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

2 класс 

 

Раздел     «МОРФОЛОГИЯ» 
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Тема:    « Имя существительное» 
 

                                                                  
                   Мотивационное задание для учащегося.                           

Существительных в природе 
При любой найдёшь погоде. 
Кто? и Что? — вопрос задай 

И спокойно отвечай. 
Это кукла, это книжка, 
Это кошка, это мышка. 

Всё так просто и понятно, 
Увлекательно, занятно. 
На вопросы Кто? и Что? 
Отвечать оно должно.  

 

Цель учащегося на уроке:  
 

 
Виды речевой деятельности 

1  научиться: чтение слушание  письмо  говорение 

  

 

   

2   усвоить 

новые знания: 
а) о деятельности, как ? найти имя 
существительное; 
б) ?  о признаках имени существительного. 

 

 

 

 

 

       Учебно-исследовательская     Определи, что такое  

                 деятельность 1                  имя существительное.       
                                                            
                                                                                                                                                                 

Цель - ? 

Предмет - ?               Материал для исследования: 
 

 

 

Тигр, орел, кошка, собака, дуб, сосна, бабочка, щука, бактерия. 

Луч солнца, свет луны, кукла малышки  
        

           
 

Средства - ?             Учебно-исследовательские задания. 
Задание 1. Определи, какой частью речи являются слова.    

Существительное 

Задание 2. Выясни, можно ли определить время выделенных 

существительных . Нет. 
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       Учебно-исследовательская     Определи признаки  

                 деятельность 2                  существительного.       
                                                            
                                                                                                                                                                 

Цель - ? 

Предмет - ?               Материал для исследования: 
 

  Птица, девочка, собака, учитель (кто?)            Солнце, озеро, небо (что?)                                                                                  

           
 

 

Средства - ?             Учебно-исследовательские задания. 
 

Задание 1. Определи, какое смысловое значение обозначает 

существительное.   Обозначает предмет, лицо или явление. 

Задание 2. Определи, на какие вопросы отвечает существительное .  

Кто? Что? 

Задание 3. Определи, какое окончание имеют существительные:  ом, ем. 
Задание 4. Систематизируй свои знания о имени существительном в 

опорной таблице. 
                                            

       ОТ-1 (система знаний)                    Существительное      
                

             смысловое 

значение 

вопрос окончание 

 Предмет, 
лицо, явление 

Кто? 

Что? 

– ом 
–ем 

                                                                                                                                            

 

Задание 5. Построй определение понятия «имя существительное» через 

родо-видовые признаки. 
 

 

       Имя существительное- это самостоятельная часть речи, которое:  

1) обозначает предмет, лицо явление;   
           2) отвечает на вопросы:  Кто?,  Что?;                                 
           3) имеет окончание –ом  или  –ем 

 

 

       Учебно-исследов.     Определи, какие этапы деятельности нужно 

         деятельность 3       выполнить для решения языковой задачи:                  

                                          найти среди слов имя существительное.                 

Для этого используй опорную карту – ОК и построенную тобой ОТ.   
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Цель -? Определить, что нужно сделать на каждом этапе 
деятельности в процессе решения языковой задачи. 

Предмет - ?    Материал для исследования:        ОК  

Средства - ?    ОТ  

                                   Учебно-исследовательские задания 1-9.             

             

Задание 1  Определи название языковой задачи.  

Ответ ученика: Найти среди слов имя существительное. 
 

Задание 2 Определи, с чего начинается любая деятельность, в том 

числе деятельность решения задачи.  

Ответ ученика: С мотивации. 
А хотел бы ты выполнить деятельность по решению языковой задачи 

осознанно, самостоятельно и без ошибок? Есть у тебя такая потребность 

или мотив? 

Ответ ученика: Да, я хотел бы выполнить деятельность по решению 
языковой задачи осознанно, самостоятельно и без ошибок.  
 

Задание 3  Определи, с какого этапа начинается деятельность решения 

задачи и что нужно сделать на этом этапе.  

Ответ ученика: С ориентировочного этапа. 
3.1. Сориентируйся в условиях задачи и выясни, какие данные 

известны в задаче. 

Ответ ученика: Слова. 
3.2. Что является искомым в задаче?  

Ответ ученика: Имя существительное. 
3.3. Следовательно, какая у тебя цель в решении задачи? Что тебе нужно 

сделать?  

Ответ ученика: Найти имя  существительное.  
3.4. Выясни, что является предметом деятельности, а именно, наличие 

каких характеристик слова позволяет определить, что оно является  

имя существительное. 

Ответ ученика: Наличие признаков существительного в слове. 
 

Задание 4. Определи, каким является следующий этап решения задачи 

и что нужно подобрать на этом этапе. 

Ответ ученика: Планирующий, на нем нужно подобрать средства 
выполнения деятельности по решению задачи. 
4.1. Какими средствами ты воспользуешься в решении задачи? 

Ответ ученика: ОТ-1 «Имя существительное».                                                                             
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4.2. В какой форме необходимо решить задачу? 

Ответ ученика:  В письменной. 
4.3. Что дальше необходимо спланировать для решения задачи? 

Ответ ученика:  Действия. 
4.4. Пользуясь ОТ, выясни, какой первый признак характеризует  имя 

существительное . Что она обозначает? 

Ответ ученика: Обозначает предмет, лицо, явление.   
Следовательно, что нужно определить у слова в 1-м действии? 

Ответ ученика:  Определить смысловое значение слова. 
Какое знание тебе поможет это сделать? 

Ответ ученика: Знание о том, что существительное обозначает 
предмет, лицо, явление. 
4.5. Пользуясь ОТ, выясни, какой второй признак характеризует имя 

существительное.  

Ответ ученика: Она отвечает на вопросы: Кто?, Что?   
Следовательно, что нужно сделать во 2-м действии? 

Ответ ученика:  Задать вопрос. 
Какое знание тебе поможет это сделать? 

Ответ ученика:  Знание о том, что существительное отвечает на 
вопросы:  кто?, что ?   
4.6. Пользуясь ОТ, выясни, какой третий признак характеризует  имя 

существительное.  

Ответ ученика: Окончания  -ом  или  -ем.  
Следовательно, что нужно определить у слова в 3-м действии? 

Ответ ученика:  Определить окончание. 
Какое знание тебе поможет это сделать? 

Ответ ученика:  Знание о том, что существительное имеет 
окончания: 
   -ом ,     -ем.      
 

Задание 5. Определи, каким является следующий этап решения задачи. 

Ответ ученика:  Исполнительский этап.  
5.1. Что нужно выполнить на этом этапе? 

Ответ ученика: Выполнить спланированное и найти 
существительное.     
 

Задание 6. Определи, каким является следующий этап решения задачи 

и что нужно сделать на этом этапе. 

Ответ ученика: Провести самоконтроль решенной задачи.    
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6.1. Каким способом можно провести самоконтроль? 

Ответ ученика: Можно сличить выполненные действия с ОК и ОТ. 
Можно повторно решить задачу, сравнить с первичным решением и 
выяснить, есть ли расхождения. 
6.2. Если найдены неточности, то к какому следующему этапу можно 

перейти? 

Ответ ученика: Этапу самооценки. 
 

Задание 7. Выясни, что нужно сделать на этапе самооценки. 

Ответ ученика: 1) Оценить характер неточности; 2) оценить причину 
неточности.         
7.1.  Оцени, каков характер неточности: незначительная, серьезная, др.  

7.2.  Оцени, какова причина неточности: невнимательность, незнание, 

неточность в самой ОТ или ОК, др. 
 

Задание 8. Выясни, к какому следующему этапу решения задачи нужно 

перейти и что надо на нем сделать. 

Ответ ученика: На этапе самокоррекции нужно исправить 
неточность, подобрав другое действие, операцию, знание вместо 
использованного. 
 

Задание 9.  Определи, каким является последний этап решения задачи. 

Ответ ученика: Рефлексивный. 
9.1. Что будет продуктом твоей деятельности по окончании решения 

языковой задачи? 

Ответ ученика: Найдены имена существительные. 
9.2. Какую потребность или мотив ты реализовал в результате 

выполненной деятельности? 

Ответ ученика: Выполнить деятельность по решению языковой 
задачи осознанно, самостоятельно и без ошибок. 
 

 

 

 

ОК (языковая задача)                   НАЙТИ  СРЕДИ  СЛОВ 

                                                                       ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ    

 

  Мотив (потребность) – выполнить деятельность по решению                        
                      языковой задачи осознанно, самостоятельно, без ошибок.  
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  Этапы Умение как деятельность Знания 

I 
ориен- 

тировоч- 
ный 

Известные данные: слова; 
искомое:  имя существительное; 
цель: имя существительное; 
предмет:  наличие признаков 
существительного в слове; 

 

 

II 
плани- 

рующий 

средства:ОТ-1«Имя 
существительное»; 
форма: письменная; 
действия: 

1. Определить смысловое  
значение слова. 

2. Задать вопрос.                                               

 
3. Определить окончание.                               

 

 

 

 

 Предмет, 
явление, лицо  
кто?  
что?   

 -  ом         -  ем      

 

 III испол- 

нительский 

Найти искомое по плану.     солнцем 

 IV само-

контроль 
1. Сличить выполненные действия с 

ОК и ОТ.    

2. Повторно решить задачу.                                                                                              

 

ОК, ОТ 

  V само-    
     оценка 

1. Определить характер неточности. 

2. Определить причину неточности. 

ОТ, ОК, норматив-
ные критерии  

 VI само-

коррекция 
Исправить неточность. ОТ, ОК 

VII 
  рефлек-   
  сия 

Определить соответствие: 

 1  цель  -  продукт: найдены имена существительные; 
 2  мотив  -  результат: деятельность по решению 
языковой задачи выполнена осознанно, самостоятельно, 
без ошибок. 
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