
Тэма ўрока: Напісанне слоў з у-ў 

Задачы: адпрацоўваць уменне правільна пісаць словы з у-ў,  уменне 

пераносіць  словы з ў; узбагачаць слоўнікавы запас вучняў лексікай на 

тэму “Птушкі”; развіваць фанематычны слых; стварыць умовы для 

выхавання клапатлівых адносін да прыроды. 

Ход урока 

1. Арганізацыйна-матывацыйны этап. 

Вочкі глядзяць і ўсё бачаць, 

Вушкі слухаюць і ўсё чуюць, 

Спачатку думаю, а потым гавару, 

Помню, што ў класе я не адзін. 

2. Абвяшчэнне тэмы.  

- Сёння  правядзём абагульняючы ўрок па правіле ўжывання ў 

беларускай мове літар у і ў. На ўроку вы павінны паказаць сваё 

ўменне працаваць. Памятайце - важна не  толькі самому 

працаваць, але і сябрам дапамагчы. Важны не толькі асабісты 

вынік, але і вынік усяго класа. 

3. Чыстапісанне.  

- Чытаем літары і спалучэнні: 

п  пт  ту уш шк кі і 

- Якое слова тут слова схавалася? 

- Якіх птушак вы ведаеце? 

- У назвах якіх птушак ёсць у або ў? 

- Прачытайце скорагаворку 

Аўсей злавіў аўсянку ў аўсе. 

- Якія словы не зразумелыя? 

- Палічыце ў. 

- Запішыце сказ. Падкрэсліце ў. 

- Паглядзіце на малюнак аўсянкі. Па памерах гэта птушка нагадвае 

вераб’я, але хвост яе даўжэйшы.  Важыць каля 30 г. Вылучаюцца 

аўсянкі не толькі меладычным спевам, але і афарбоўкай жоўтага 

колеру. Харчуюцца насеннем  траў і зернем (авёс, ячмень). 

- Паслухайце верш: 

Авёс  зусім яна не есць, 

Авёс – табе на кашу. 

Меню асобае ў яе, 

У жоўтай птушкі нашай. 

Ёй і ў траве, і ля вады  

хапае ежы ўсякай. 

Як кашу, што не любіш ты, 

завуць яе аўсянкай. 



- Што абазначае слова “аўсянка”? ( 1) аўсянка – назва птушкі; 2) 

аўсянка – каша з аўса) 

- Запішыце скорагаворку. Падкрэсліце ў. 

- -Ацаніце сваю працу з дапамогай кружкоў (чырвоны- выдатна, 

зялёны – добра, сіні- можна лепш) 

4. Актуалізацыя ведаў 

-Які гук (галосны ці зычны) абазначае літара у? 

-Які гук (галосны ці зычны) абазначае літара ў? 

-Калі літара ў пішацца ў канцы і ў сярэдзіне слова? 

-Калі літара ў пішацца ў пачатку слова? 

-Чаму літара ў называецца нескладовай? 

-Ацаніце сваю працу. 

5. Праца па замацаванні вывучанага 

1)Вусная праца з выкарыстаннем сігнальных картак. 

-Паглядзім, наколькі добра мы паўтарылі вусна матэрыял. (Настаўнік 

чытае словы, а дзеці ўзнімаюць  належную картку: у ці ў.) 

Аўторак, воўк, бурак, заўтра, пеўнік, луг, густы, аўтобус, боты, 

гурток, каўнер,  настаўнік, вучань, гарох, ружы, сяброўка. 

- Ацаніце сваю працу. 

2) Напісанне слоў з у,ў. 

- Прачытайце сказы, устаўце патрэбную літару. 

  Маю сяброўку ..льяну  выклікалі да дошкі. Нашу настаўніцу завуць 

Надзея ..ладзіславаўна. Мы жывём на вуліцы ..сходняй. 

- Якую літару трэба ўставіць? 

- Чаму? (літары Ў не існуе) 

- Запішыце сказы правільна, падкрэсліце літары, якія ўставілі. 

- Ацаніце сваю працу. 

3) Гульня “Перакладчыкі”. Праца ў парах. 

- Вам прапануюцца словы, запісаныя на рускай мове. Трэба перакласці 

гэтыя словы на беларускую мову і запісаць на картках. Карыстайцеся 

словамі для даведак. 
“Перакладчыкі” 

Заданне: Перакладзі з рускай мовы на беларускую. 

Скамейка- _______________             Учитель- ________________ 

Девочка - ________________             Травка - _____________ 

Ласточка - _______________              Космонавт - ________________ 

Деревце - ________________              Строитель - _________________ 

Лев - ____________________             Автобус - ___________________ 

Журавль - ________________             Жёлтый - ___________________ 

Словы для даведкі:  дрэўца, леў, настаўнік, жоўты, будаўнік, ластаўка, 

траўка, дзяўчынка, жаўрук, касманаўт, лаўка, аўтобус. 

- Правяраем. 



-Словы дзяўчынка, настаўнік, будоўля падзяліце для пераносу і 

запішыце. 

- Правяраем.  

- Як пераносім словы з ў? 

-Ацаніце сваю працу. 

4) Праца з падручнікам(с. 69, пр. 147) . 

- Прачытайце апавяданне. 

-Аб чым даведаліся? 

-Дзе ляжаў клёнік? 

-Што аўтар зрабіў з клёнік? 

- Як клёнік яму дзякуе? 

- Чаму вучыць нас апавяданне? 

- Уставім прапушчаныя літары (заданне выконваеца з дапамогай 

сігнальных картак) 

- Ацаніце сваю працу. 

6. Абагульненне. Падвядзенне вынікаў. 

1) Гульня “Так ці не?” (пляскаем у далоні, калі “так”) 

-Гук [ў] – галосны/ 

- У беларускай мове няма вялікай літары , якая абазначае гук [ў]. 

- Аўсянка – гэта птушка. 

- Літара ў  пішацца пасля зычных. 

- Слова “будаўнік” дзялю для  пераносу так: будаў-нік. 

- Літары ў у Мінску стаіць помнік. 

- Сярод літар схавалася  7 слоў з ў: 

РУКАЎТОБУСЕЛАЎКАНАСТАЎНІКЛОЎН. 

2) Гутарка па тэме ўрока. 

- Над якой тэмай працавалі? 

- Чаму навучыліся? 

- Што было цяжкім? 

- Што спадабалася? 

7. Ацэнка працы  вучняў на ўроку. 

8. Рэфлексія. 

-Сёння мы падняліся  яшчэ на адну прыступку  ведаў. Вазьміне  магніты 

з сваімі імёнамі і прымацуйце каля: 

*жоўтага смайліка, калі  ўсё ведаеце і разумееце; 

* зялёнага смайліка, калі трэба яшчэ  папрацаваць над тэмай; 

* чырвонага  смайліка, калі  дрэнна зразумелі тэму. 



Помнік літары ў у Полацку 

 

 



 

Аўсянка 

 

 

 


