
Тэма:  Нарматыўнае ўжыванне склонавых формаў назо;ўнікаў 1, 2, 3-га скланення 

Мэта: узнавіць і сістэматызаваць веды вучняў об канчатках назоўнікаўт1, 2, 3- га скланення; 

           Удасканальваць уменне правільна ўжываць склонавыя формы назоўнікаў 1-га скланення (                                       

давальны і месны склоны), 2-га скланення (родны і месны склоны), 3-га скланення (творны склон); 

           Выхоўваць уважлівасць і назіральнасць у вучняў пры засваенні матэрыялу. 

Форма правядзення: практыкум. 

Абсталяванне: мультымедыйная ўстаноўка, прэзентацыя, ацэначны ліст, карткі, дапаможнікі для 

вучняў. 

   

Ход урока: 

1. Арганізацыйны момант. 

2. Уводны тэст. 

3. Пастаноўка тэмы і мэты. 

4. Актуалізацыя і замацаванне раней засвоеных ведаў. 

Настаўнік: для таго, каб наша праца была больш эфектыўнай, я прапаноўваю вам 

працаваць па вучэбных міні-блоках. Міні-блокі будуць змяшчаць тэарытычную і 

практычную часткі. 

У вас на сталах ляжаць ацэначныя лісты. Па завяршэнні працы з кожным міні-блокам мы 

будзем звяртацца да іх. 

Міні-блок № 1 

Якія назоўнікі адносяцца да групы назоўнікаў 1-га скланення? ( па табліцы) 

Слайд: скланенне назоўнікаў 1 скланення ( табліца) 

Пытанні: Якія склоны  маюць найбольшую разнастайнасць канчаткаў? 

                 Ад чаго залежаць канчаткі ў Д. і М. склонах? 

                 Чаму назоўнікі з асновай на г,к,х вылучаны ў асобную групу? 

Звернемся да матэрыялу дапаможніка. Чым дапоўніце інфармацыю? 

Заданне 1. Практ. 88 (стар.113) (узор выканання на слайдзе – карэкцыя ведаў) 

Ацэначны ліст 

Мініблок № 2 

Якія назоўнікі адносяцца да групы назоўнікаў 2-га скланення? ( па табліцы) 

Слайд: скланенне назоўнікаў 2-га скланення? 

Якія склоны вызначаюцца разнастайнасцю канчаткаў? 

Родны склон: (заданне) 

Разгрупуйце словы пасэнсавых групах( карткі) стар.124 

Вывад: ад чаго залежаць канчаткі назоўнікаў 2-га скланення ў Р.скл.? 

Звярніцеся да дапаможніка. Параўнайце тэарытычны матэрыял. 

Заданне 1. Практ. 91 ( узор выканання – на слайдзе, карэкцыя ведаў) 

Ацэначны ліст. 

Месны склон: 

Ад чаго залежаць канчаткі назоўнікаў 2-га скланення ў М. скл.? ( ад характару асновы і ад 

значэння назоўніка). 

Табліца (на слайдзе) 

Заданне: практ. 96 ( узор выканання – на слайдзе, карэкцыя ведаў) 

Чытанне матэрыялу стар. 117 



Ацэначны ліст. 

Міні-блок № 3 

Якія назоўнікі адносяцца да групы назоўнікаў 3-га скланення? 

Слайд: скланенне назоўнікаў 3-га скланення. 

Як характар асновы ўплывае на склонавы канчатак назоўніка? 

У якіх склонах канчаткі назоўнікаў саўпадаюць?Які склон вылучаецца сваім канчаткам? 

Якую з’яву назіраем у Т.скл.? Ад чаго яна залежыць? 

Заданне 1. Практ. 99 ( узор выканання – на слайдзе, карэкцыя ведаў) 

Ацэначны ліст. 

Гульня “Карэктар”( знайдзіце памылку ў кожным радзе і выпраўце). Самаправерка. 

Рэфлексія. 

Настаўнік: А цяпер давайце звернемся да мэты нашых заняткаў. 

- Ці дасягнулі мы мэты, якую паставілі ў пачатку сваёй працы? 

- Што спадабалася на ўроку? 

- Што не спадабалася і вы хацелі б змяніць? 

- Якім быў урок? 

Д/З: тэарытычны матэрыял ( стар. 113-118) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


