
 

МАЯ РАДЗІМА – БЕЛАРУСЬ 

4 клас 

 

Тэма: Яраслаў Мудры – сын Рагнеды 

Мэта: паказаць, якую ролю ў гісторыі адыграў вялікі кіеўскі князь Яраслаў — сын 

Рагнеды і Уладзіміра. 

Задачы:  

а) пазнаёміць вучняў з найбольш важнымі накірункамі дзейнасці Яраслава 

Мудрага: кіраўніцтва дзяржавай, асветніцтва, напісанне законаў, умацаванне 

адзінства дзяржавы; 

б) шляхам разважання над вывучаемым матэрыялам садзейнічаць развіццю ў 

вучняў мыслення, а таксама праз уздзеянне на эмацыянальную сферу пабуджаць у іх 

свядомасці цікавасць да гістарычнага мінулага; 

в) выхоўваць у вучняў разуменне агульнасці лёсу трох братніх славянскіх 

народаў: беларускага, рускага, украінскага, а таксама добразычлівыя адносіны да 

нашых гістарычных суседзяў, з якімі ў нас агульныя этнічныя карані. 

 

Абсталяванне: карта «Кіеўская Русь у IX— ХІІ ст.ст.», матэрыял вучэбнага 

дапаможніка. 

 

Афармленне класнай дошкі 

 

 Дзяржава – Кіеўская Русь  

ХІ стагоддзе 

1019-1054 
Вялікі кіеўскі князь Яраслаў Мудры 

 

1. Арганізацыйны момант 

 

2. Праверка дамашняга задання 

Выкананне тэсту па тэме «Князёўна з трыма імёнамі»  

 

3.Паведамленне тэмы і мэты ўрока 

Настаўнік паказвае запісаную на дошцы дату — XI стагоддзе. Вучням 

прапануецца ўспомніць, у якіх стагоддзях жылі Рагвалод, Рагнеда, Ізяслаў. (X ст.) 

Настаўнік адзначае, што ў новым матэрыяле будуць вывучацца падзеі наступнага 

XI стагоддзя. 

Такім чынам, заўважае настаўнік, вывучаючы гістарычныя падзеі, мы з вамі 

рухаемся паслядоўна з X у XI стагоддзе. 

- Колькі ў Рагнеды было дзяцей? (Пяцёра: тры сыны і дзве дачкі.)  

- Як звалі яе старэйшага сына? (Ізяслаў) 

- Што пра яго ведаеце? (Стаў на абарону маці перад бацькам, быў сасланы разам 

з ёй у невялікую крэпасць, дзе пазней быў пабудаваны горад Заслаўе) 

Яшчэ аднаго з сыноў называлі Яраславам. 

Вось на сённяшнім уроку і будзем вывучацць жыццё і дзейнасць сына Рагнеды, 

вялікага кіеўскага князя Яраслава, якога празвалі Мудрым. 3 гэтага вынікае, што новы 

матэрыял з'яўляецца працягам таго, што вывучалася на мінулым уроку. 

 

           4.Вывучэнне новага матэрыялу 

1) Кіеўская Русь.  

На водным шляху з «варагаў у грэкі», які злучаў два моры (Балтыйскае і Чорнае) 

знаходзіліся  буйныя гарады — Ноўгарад, Полацк і Кіеў. Вучням прапануецца звярнуцца 

да карты на с. 17 вучэбнага дапаможніка і знайсці іх. Настаўнік паказвае гэтыя гарады на 

вялікай карце. Кожны з іх мог стаць цэнтрам дзяржавы. Але сталіцай Кіеўскай Русі стаў 

горад Кіеў.  А княжыў у Кіеве князь Яраслаў — сын Рагнеды і Уладзіміра, з 1019 па 1054 

гады (55 гадоў). 



         - Што значыць княжыў? (кіраваў)   - Хто такі князь? (кіраўнік княства) 

 

2) Вялікі кіеўскі князь Яраслаў Мудры. 
Каменціраванае чытанне матэрыяла падручніка з пошукам і выдзяленнем 

галоўнага ў ім. Па ходу работы на картках вядуцца адпаведныя запісы (работа ў парах, 

тройках).  

Праца вучняў пад кіраўніцтвам настаўніка будзе насіць характар даследавання. 

Канчатковым вынікам яе будзе наступная схема:  

 

              Лагічная схема «За што Яраслаў  быў празваны Мудрым?» (зверка па ключы) 

 

Князь 

 

                 Вядомы Кіраваў Кіеўскай Руссю 

Асветнік 

 

Міралюбівы Стварыў першы закон 

“Руская праўда” 

Ваяр Разумны 

 

Узвёў сабор Святой Сафіі 

 ў Кіеве 

 Разважлівы Падзяліў Кіеўскую Русь 

паміж сынамі 

 

Работа з матэрыялам дапаможніка  

 

Абзац 1. Матэрыял чытаецца ўслых. Вучні перадаюць змест прачытанага. На карце 

вядзецца паказ горада Кіева.  

 

Гістарычная даведка 1 (загадзя падрыхтаваны вучань) 

Князь Яраслаў быў добра адукаваным для свайго часу чалавекам, ведаў замежныя 

мовы, любіў чытаць кніжкі. Чытанне кніг стала яго прывычкай. Сынам сваім ён гаварыў: 

«Кніжныя словы ёсць рэкі, напаўняючыя сусвет». Яраслаў быу скупым, але на пакупку 

кніжак не шкадаваў грошай. У яго вялікай бібліятэцы былі кніжкі на славянскай, 

грэчаскай і іншых мовах. Кожная з іх, упрыгожаная каменнямі, жамчужынамі, золатам і 

срэбрам, уяўляла сабой цэлы скарб. 

 

Вучні выдзяляюць галоўнае ў прачытаным. Яраслаў — князь, вядомы, кіраваў 

Кіеўскай Руссю. Гэтыя паняцці запісваюцца ў лагічную схему. 

 

Абзац 2. Работа над матэрыялам вядзецца па аналагічнай схеме. Вучні зачытваюць 

азначэнне паняцця «закон - абавязковыя правілы паводзін, вызначаныя дзяржавай»  

                                                                                                                          (гл. слоўнік) 

Настаўнік тлумачыць, што «Русская Праўда», напісаная Яраславам, была першым 

вядомым у гісторыі законам ва ўсходніх славян. Гэты закон дапаўняўся і ўдакладняўся 

сынамі Яраслава пасля яго смерці. 

            Настаўнік знаёміць вучняў з некаторымі артыкуламі «Рускай Праўды». Вучням 

прапануецца адказаць на пытанне, ці можна законы назваць справядлівымі і чаму. 

§ 55. «Калі селянін уцячэ ад свайго пана, не разлічыўшыся з ім, то становіцца яго 

рабом...» 

§ 85. «Калі селянін памрэ, то ўся Яго маёмасць адыходзіць да князя...» 

§ 86. «Калі памрэ багаты чалавек або дружыннік (княжацкі воін), то маёмасць не 

ідзе князю...» 

           Галоўным у прачытаным з'яўляецца тое, што князь стварыў першы закон-  

                                                                                                                               Руская Праўда.  

 

Абзац 3. Настаўнік падводзіць вучняў да высновы, што галоўным у прачытаным 

з'яўляецца пабудова па загадзе Яраслава храма Святой Сафіі.  

 



 

Гістарычная даведка 2 (загадзя падрыхтаваны вучань) 

Такія храмы, акрамя Кіева, былі пабудаваны ў Канстанцінопалі (сталіцы Візантыі, 

цяпер Стамбул), Полацку і Ноўгарадзе. Слова «Сафія» азначае «мудрасць», якая, па 

ўяўленні веруючых, кіруе сусветам. 

Гэты храм будаваўся ў гонар перамогі ў 1036 г. войска Яраслава над печанегамі, 

якія напалі на Кіеў.У храме Святой Сафіі спачывае прах князя Яраслава і яго жонкі 

Ірыны. 

Вучні дапаўняюць схему выразам «узвёў сабор Святой Сафіі». 

 

Абзац 4.Матэрыял гэтага абзаца з'яўляецца лагічным завяршэннем папярэдняга. 

Яскравым доказам выдатных якасцей военачальніка з'яўляецца перамога Яраслава над 

печанегамі. 

Вучні запісваюць у схему словы  міралюбівы, ваяр. 

 

Абзац 5. Пасля чытання гэтага матэрыялу настаўнік праводзіць з вучнямі гутарку.  

-Як паступіў Яраслаў незадоўга да сваей смерці?  

- Што ён загадаў сваім сынам?  

            - Ці паслухалі яны бацьку? 

            - Што яны наклікалі на краіну? (розныя беды) 

 

Вучні запісваюць у схему  выраз:  падзяліў Кіеўскую Русь паміж сынамі  . 

 

Абзац 6. Гэты матэрыял дае падставу запісаць у лагічную табліцу наступныя  і 

словы:  разумны, разважлівы. 

 

Гістарычная даведка 3 (загадзя падрыхтаваны вучань) 

 

За сваё жыццё Яраслаў зрабіў шмат чаго, што назаўсёды ўвайшло ў гісторыю. Але самае 

значнае — гэта яго законы. Менавіта за іх яго празвалі Мудрым. Яраслаў Мудры 

клапаціўся і пра адукацыю. Ён сам умеў чытаць і пісаць, што ў тыя часы было вялікай 

рэдкасцю. Пры ім у Кіеве пачалі перапісваць кнігі. Ён стварыў і першае вучылішча, у якім 

трыста юнакоў сталі пісьменнымі. Адкрыў першую ў Кіеве бібліятэку, якая месцілася ў 

царкве. 

 

 

 

5. Замацаванне вывучанага матэрыялу 

 

Гульня “Што?Дзе? Калі?” (глядзець прэзентацыю) 

 

6. Рэфлексія . Дамашняе заданне: стар.40-42, адказы на пытанні 

 

 

 

 

 

 
 

                                    «За што Яраслаў, быў празваны Мудрым» 



 

Хто?  Які? 

  

Што зрабіў? 

 

 

  

 

 

  

 

 
  

 

 
  

 
Гістарычная даведка 1  

          Князь Яраслаў быў добра адукаваным для свайго часу 

чалавекам, ведаў замежныя мовы, любіў чытаць кніжкі. Чытанне 

кніг стала яго прывычкай. Сынам сваім ён гаварыў: «Кніжныя 

словы ёсць рэкі, напаўняючыя сусвет». Яраслаў быў скупым, але на 

пакупку кніжак не шкадаваў грошай. У яго вялікай бібліятэцы былі 

кніжкі на славянскай, грэчаскай і іншых мовах. Кожная з іх, 

упрыгожаная каменнямі, жамчужынамі, золатам і срэбрам, уяўляла 

сабой цэлы скарб. 

 
          Гістарычная даведка 2  

            Такія храмы, акрамя Кіева, былі пабудаваны ў 

Канстанцінопалі (сталіцы Візантыі, цяпер Стамбул), Полацку і 

Ноўгарадзе. Слова «Сафія» азначае «мудрасць», якая, па ўяўленні 

веруючых, кіруе сусветам. 

Гэты храм будаваўся ў гонар перамогі ў 1036 г. войска 

Яраслава над печанегамі, якія напалі на Кіеў.У храме Святой Сафіі 

спачывае прах князя Яраслава і яго жонкі Ірыны. 

 
       Гістарычная даведка 3  

        За сваё жыццё Яраслаў зрабіў шмат чаго, што назаўсёды 

ўвайшло ў гісторыю. Але самае значнае — гэта яго законы. 

Менавіта за іх яго празвалі Мудрым.  

      Яраслаў Мудры клапаціўся і пра адукацыю. Ён сам умеў і 

чытаць, і пісаць, што ў тыя часы было вялікай рэдкасцю. Пры ім у 

Кіеве пачалі перапісваць кнігі. Ён стварыў і першае вучылішча, у 

якім трыста юнакоў сталі пісьменнымі. Адкрыў першую ў Кіеве 

бібліятэку, якая месцілася ў царкве. 


