
                                      ПЕРШЫ ЎРОК У 1 КЛАСЕ 

 
Мэты: прывіццё цікавасці да гісторыі і традыцый сваёй краіны; усведамленне 

сябе грамадзянамі Рэспублікі Беларусь; 

пашырэнне кругагляду; 

выхаванне пачуцця любові і павагі да Айчыны, гонару за родны край. 

 
Абсталяванне: дзяржаўная сімволіка Рэспублікі Беларусь; фізічная карта 

Рэспублікі Беларусь; кніга-падарунак «Беларусь — наша Радзіма. Падарунак 

Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А. Р. Лукашэнка першакласніку». 

 

1. Арганізацыйны момант 

 Дарагія хлопчыкі і дзяўчынкі! Сення незвычайны, святочны дзень. Вы 

ўпершыню пераступілі парог школы і сталі першакласнікамі. 

 Настаў самы доўгачаканы дзень – першы дзень вашых заняткаў у школе. З 

сенняшняга дня вы не проста дзеці, вы вучні! Я ведаю, што кожны з вас з 

нецярпеннем чакаў гэтага дня. 

 Вы заўважылі, што сення раніцай усе прахожыя, усміхаліся, гледзячы на вас, 

такіх прыгожых, прыбраных, шчаслівых? Як вы думаеце чаму? Як яны 

здагадаліся, што вы сталі вучнямі? 

 Кожную раніцу ад парога роднай хаты вы будзеце ісці ў сваю школу. Няхай гэта 

дарога будзе для вас светлай і радаснай. 

 

2. Гутарка аб першым школьным дні 

- Сення мы з вамі адправімся у краіну Ведаў. 

-Не сакрэт, што па краіне Ведаў могуць падарожнічаць толькі школьнікі. А хто 

такія школьнікі? (Дзеці, якія вучацца ў школе) 

-Як па-іншаму іх можна назваць? (Вучні) 

- Вучань! Гэта ганаровае званне, якое носяць усе жыхары краіны Ведаў і яго 

трэба абавязкова заслужыць. Такім чынам, зараз я праверу, ці гатовыя вы стаць 

вучнямі.  

 Адкажыце мне на такое пытанне: 

-Што робяць у школе вучні? Праўда, вучні вучацца на ўроках. 

 Першы ўрок ва ўсіх школах прысвячаецца малой радзіме. 

 А што такое Радзіма? 

Пачатак падарожжа 

Я прапаную вам адправіцца ў падарожжа па нашай краіне. І падарожнічаць мы 

будзем на школьным аўтобусе, бо на такім аўтобусе возяць вучняў, а вы ў мяне 

ужо вучні. 

 Дзеці! Мы пачалі з вамі падарожжа, але я забылася пра галоўнае! Як я магла?! 

Мы забыліся з вамі пазнаёміцца адзін з адным. Я прапаную гэта неадкладна 

зрабіць! Я дам вам сігнал «раз, два, тры». Пасля гэтага сігналу кожны з вас 

назаве гучна сваё імя. Гатовыя? Раз, два, тры, назаві сваё імя! 

 Ой, нічога незразумела, давайце ціха скажам усе разам. Раз, два, тры, назаві сваё 

імя! Зноў незразумела. Знаёмства не атрымалася. Чаму? 

 У краіне Ведаў ёсць правіла: «Выразна казаць, па адным, астатнім усім 

слухаць». Ўсім разам казаць не варта, ніхто нікога не чуе. А цяпер пазнаёмімся 



па-іншаму. Цяпер будзем перадаваць адзін аднаму шарык і па чарзе 

прадстаўляцца. 

 Пазнаёміліся? Мы рады былі даведацца вашыя імёны. 

 

3 . Работа з кнігай « Б е л а р у с ь — наша Радзіма» 

Эпіграф 

Радзіма наша – Беларусь, 

І колькі не шукай, 

Не знойдзеш ты на ўсёй зямлі 

Мілей, чым гэты край. 

 

-Пачнем свае падарожжа. 

 
-Сёння вам падарылі ад імя Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А.Р.Лукашэнкі 

кнігу, якая так і называецца “Беларусь – наша Радзіма” (Настаўнік бярэ ў рукі 

кнігу). 

Гэта кніга дапаможа кожнаму з вас больш даведацца пра родны край, пра 

мінулае і сучаснае нашай Радзімы. 

Немагчыма ўявіць сабе сучаснага адукаванага чалавека, які б не ведаў гісторыі і 

культуры, традыцый свайго народа. Беларусь мае даўнюю і багатую гісторыю, 

якой можна і патрэбна ганарыцца.Чалавек, які не ведае гісторыі свайго народа, 

сваёй краіны, нагадвае дрэва без каранёў. 

Гісторыю нездарма называюць памяццю народа. Кожны чалавек хоча ведаць, 

адкуль і калі з’явіўся яго народ, як жылі далёкія продкі і хто з іх праславіўся 

подзвігамі і вялікімі справамі. 

Праяўляйце зацікаўленасць да гісторыі роднага краю, культуры, традыцый 

беларускага народа. У гэтым будзе праяўляцца любоў і павага да сваёй зямлі. 

Кніга, якую вы трымаеце ў руках, пачатак гэтай вялікай справы. Няхай яна 

з’явіцца тым падмуркам, які дазволіць вам набываць далей больш змястоўныя 

веды пра гісторыю нашай Радзімы. 

 

Хоць языка яна не мае, 

З табой бязгучна размаўляе. 

Ты гавары з ей пачасцей, 

Намнога будзеш разумней. 

-Пра што гэта загадка? 

 

- Вядома, кнігі самі размаўляць не ўмеюць, але ў руках людзей кнігі робяць 

цуды — становяцца цікавымі апавядальнікамі. Каб кніга, якую вы атрымалі ў 

падарунак, змагла многае расказаць вам, трэба быць уважлівымі і дапытлівымі. 

Вы гатовыя да сустрэчы з кнігай? 

- Каб кніга вас доўга радавала, гартаць яе трэба беражліва і акуратна — двума 

пальчыкамі бярэм за край старонкі і асцярожна перагортваем. 

 

 С. 2-3 — зварот Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь да першакласнікаў. Настаўнік 

зачытвае зварот кіраўніка дзяржавы. 

4.Актуалізацыя ведаў 



• Што мы называем Радзімай? (гэта зямля, на якой вы нарадзіліся, дзе вы 

будзеце вучыцца і працаваць. Зямля дзе жывуць вашы бацькі, дзядулі, бабулі і 

ўсе мы). 

• як называецца наша вялікая дзяржава?(Рэспубліка Беларусь). (Давайце хорам 

скажам назву нашай Радзімы). 

• А хто ведае вершы аб нашай Радзіме? 

 

Блакіт нябес, і белы бусел, 

І кветкі ў полі, як абрус… 

Мой край завецца Беларуссю, 

А сам я – хлопчык-беларус. 

 

Я – дзяўчынка-беларуска 

З васільковымі вачыма. 

Хоць малая, але знаю: 

Беларусь – мая Радзіма… 

 

Я – беларус маленькі, 

З блакітнымі вачыма. 

Хачу і я, каб лепей 

Жыла мая Радзіма. 

 

 “Карта РБ” 

Давайце ўявім, як мы з вамі адправіліся ў адкрыты космас на касмічным 

караблі, ўбачым абрыс нашай дзяржавы. 

- У кожнай дзяржавы свае межы. Наша РБ мае абрысы кляновага ліста. 

- У Беларусі жыве каля 10 мільёнаў чалавек. 

 

Пра Мінск 

Як называеццца сталіца Беларусі? (Мінск) 

Мінск будуецца і прыгажэе з кожным днём. Галоўны горад Беларусі, яе сталіца 

– горад-герой Мінск. 

У Мінску шмат вядомых мясцін: Нацыянальная бібліятэка Рэспублікі Беларусь, 

Беларускі дзяржаўны цырк, Мінск-Арэна, Палац спорту, Нацыянальны 

акадэмічны Вялікі тэатр оперы і балета, Дом ураду Рэспублікі Беларусь, плошча 

Дзяржаўнага Сцяга і інш. 

- Страшны след у гісторыі нашай краіны пакідалі шматлікія войны. Але 

беларусы ніколі не захоплівалі чужыя землі, яны заўсёды мужна абаранялі сваю 

Радзіму. Самай жахлівай і разбуральнай была Вялікая Айчынная вайна, у якой 

загінуў кожны трэці жыхар Беларусі. 

Прайшло ўжо шмат год, але мы не павінны забываць тых, хто не шкадаваў 

свайго жыцця, абараняючы свабоду і незалежнасць нашай Радзімы. 

 

-Голуб — сімвал міру. Няхай ён летае ý блакітным небе пад цёплымі 

сонечнымi промнямі.(Настаýнік прымацоýвае на дошку выяву голуба.) 

 

 



Фізкультхвілінка 

Устаньце, дзеткі, усміхніцеся, 

Зямлі нашай пакланіцеся 

За шчаслівы дзень учарашні. 

Усе да сонца пацягніцеся, 

Улева, управа нахіліцеся, 

Верацёнцам пакруціцеся. 

Раз прысядзьце, два прысядзьце 

І за парты ціха сядзьце. 

 

“Знаёмства з сімваламі” 

У кожнай дзяржавы, вялікай і маленькай, абавязкова ёсць асаблівыя сімвалы: 

сцяг, герб, гімн. Ёсць свой сцяг і ў Беларусі. Паглядзіце, як ён выглядае. 

(Дошка) 

• Якога колеру сцяг? (чырвонага, зялёнага з беларускім арнаментам) 

• Герб – таксама дзяржаўны сімвал. Герб – гэта малюнак, на якім намаляваныя 

асаблівасці народа, краіны. Давайце разгледзім. ( На гербе РБ адлюстраваныя: 

пяціканцовая зорка, контуры межаў Беларусі, ўзыходзячае сонца, залатыя 

сонечныя прамяні, частка зямнога шара, каласы жыта, кветкі канюшыны і лёну, 

вянок з жыта і кветак, які абвіты чырвона – зялёнай стужкай, на стужцы надпіс: 

Рэспубліка Беларусь). 

• Трэцім сімвалам Беларусі з'яўляецца Гімн. Гімн – гэта ўрачыстая песня, 

музыка і словы якой таксама з’яўляюцца сімваламі краіны і яе народа. Мелодыя 

гімна гучыць у самыя ўрачыстыя часы. Яна аб’ядноўвае людзей, прыдае ім 

пачуццё гонару за сваю дзяржаву. Кожны народ ганарыцца сваёй краінай і яе 

сімваламі. Таму неабходна паважліва адносіцца да іх. Гімн выконваюць і 

слухаюць стоячы. 

 

“Гутарка пра нашу малую радзіму”  

(Разглядванне ілюстрацый Куранца, распазнаванне мясцін на іх адлюстраваных) 

 

• Дзеці, падкажыце без каго не можа існаваць дзяржава? (Без людзей). 

-Давайце заселім нашу малую радзіму грамадзянамі.  

(Дзеці вешаюць чалавечкаў). 

• Цяпер гэта няпроста людзі – гэта грамадзяне сваёй дзяржавы. Як мы можам іх 

назваць? (Беларусы) 

- Дарагія рабяты! Вы яшчэ пакуль маленькія, але вы ўсё ўжо грамадзяне нашай 

краіны. Ад кожнага з нас залежыць яе будучыня. Я веру, што кожны будзе 

старанна вучыцца і рабіць усё магчымае, каб наша Радзіма квітнела. 

І сёння мы можам ганарыцца нашымі суайчыннікамі, якія сваёй самаадданай 

працай славяць сваю Радзіму. Гэта слаўныя працаўнікі вёскі, якія зрабілі ўсё 

магчымае, каб сабраць добры ўраджай. Сумленна працуючыя беларусы на 

заводах, фабрыках і будоўлях. Рэспубліка Беларусь славіцца вырабамі сваіх 

прадпрыемстваў.  

 

 

5. Вынік урока 



-Сёння ў нас Дзень нараджэння. Чый? Дзень нараджэння нашага1 класа. ------

Паглядзіце яшчэ раз адзін на аднаго. З гэтага дня - вы ўсе цяпер аднакласнікі. Я 

вельмі хачу з вамі сябраваць. Вось вам мая рука. Хто хоча са мной пасябраваць, 

працягніце мне свае рукі. 

-Што новага вы даведаліся сёння аб нашай Радзіме? 

Дома яшчэ раз з бацькамі разгледзьце кнігу. Мяркую, што вашы бацькі 

пажадаюць прадоўжыць нашу сёняшнюю размову аб Радзіме, яе гісторыі і 

культуры. 
 


