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Мэта:стварыць умовы для падагульнення ведаў вучняў па раздзеле 

“Загадкавая краіна паэзія” 

Задачы: 

- садзейнічаць выпрацоўцы ўменняў даваць разгорнутыя адказы на 

пытанні, выкарыстоўваючы дадатковы матэрыял; 

- развіваць інтэлектуальныя і творчыя здольнасці  вучняў, артыстызм; 

- выхоўваць пачуццё прыгожага і падтрымліваць цікавасць да 

беларускай паэзіі.  

 

Тып урока:  падагульненне і сістэматызацыя ведаў. 

Форма ўрока:  урок-падарожжа 

Абсталяванне:падручнік “Беларуская літаратура. 7 клас” М.А.Лазарука, 

Т.У.Логінавай, Г.А.Сухавай, мультымедыйная прэзентацыя, карткі з 

заданнямі, калаж, буклеты, малюнкі.  

Эпіграф:Паэзія – самы няўлоўны сакрэт, 

Які не будзе нікім рассакрэчаны. 

Паэзія – вера ў шчасце, з няпраўдай змаганне, 

                                                   Неба і сонца ў расе,  

Гэта спрадвечныя нашы пытанні, 

Гэта адказы, ды толькі не ўсе… 

                     П.Панчанка 

 

Ход урока 

1. Арганізацыйны момант  

Эмацыянальны настрой. 

Прыдумана кімсьці проста і мудра 

Пры сустрэчы вітацца: 

– Добрай раніцы! (хорам) 

– Сонцу і птушкам! 

– Добрай раніцы! (хорам) 

– Ветлівым тварам 

– Добрай раніцы! (хорам) 

І кожны становіцца 

Добрым, даверлівым. 

Няхай добрая раніца доўжыцца да 

вечара. 

– Я рада вітаць вас, рада бачыць 

вашы добрыя, дапытлівыя вочы. Жадаю вам поспеху на нашым уроку. 

ІІ. Паведамленне тэмы і мэтавызначэнне 

1. Зварот да эпіграфа і суаднясенне яго з тэмай урока. 

2. Мэтавызначэнне. Настаўнік разам з вучнямі фармулюе мэту ўрока. 

ІІІ Актывізацыя дзейнасці вучняў 

1. Метад сэнсавых асацыяцый (праца ў парах). 
Вучні  падбіраюць назоўнікі, якія асацыіруюцца са словам  



“ паэзія” (мастацтва, вершы, творчасць, прыгажосць, талент, тварэнне, думкі, 

натхненне і г.д.) 

 

ІV. Этап актуалізацыі раней вывучанага 

 1.Уступнае слова настаўніка.  
– Паэзія…   Яна  ў кароткім зашыфраваным радку дае штуршок на тое, што 

часам не ўбачыш  і не пачуеш у прозе жыцця.   Часам некалькі радкоў могуць 

навучыць жыццю, даць параду. Паэзія – гэта краіна, дзе абуджаюцца нашы 

мары, думкі, пачуцці. Не толькі пачуцці радасці, але і суму, адчаю…Гэта 

тэма, пра якую можна гаварыць бясконца.  

Сёння мы з вамі будзем падарожнічаць па цудоўнай краіне Паэзіі. Каб 

падарожнічаць, вам патрэбны тыя веды, якія вы набылі. 

2.Падарожжа па краіне Паэзіі 

I прыпынак – “Тэматычная палітра паэзіі” 
1. Пытанні для абмеркавання:  

–Якія вершы, прысвечаныя паэзіі,  вам запомніліся, уразілі? 

–Чым вас уразілі гэтыя вершы? 

–У чым заключаецца галоўная  асаблівасць паэзіі? 

–Дзеля чаго пішуцца вершы? 

–Чаму вучыць нас паэзія? 

Падзеі, якія адбываюцца вакол нас, штодзённа выклікаюць у душы паэта 

асаблівы настрой, водгук, усплёск пачуццяў. 

 

2. Прыём “Кластар” 

Шляхам калектыўнага абмеркавання вызначаюцца асноўныя тэмы 

вершаў, змешчаныя ў раздзеле “Загадкавая краіна Паэзія”, графічна 

адлюстроўваюцца ў выглядзе схемы (кластара). 

 

II прыпынак “Творчасць.Цуда паэтычнага слова”(чытанне вершаў, 

прадстаўленне праектаў). 

1. Верш Н.Гілевіча “Маці” прадстаўляюць Івашэнка Д., Шафаловіч Ю 

(прэзентацыя, віншавальныя паштоўкі). 

2. Верш  М.Багдановіча “Маёвая песня” прадстаўляе  Рубан Я. (ілюстрацыя 

да верша). 

3. Урывак з “Новай зямлі” Я.Коласа прадстаўляе Адамейка М. (відэа). 

4. Верш  Е. Лось “Дзяўчаты мінулай вайны” прадстаўляюць Сцепаненка А., 

Юхнеўскі Я., Шкут А., Дорах Д. (калаж) 

5. Асабісты верш “Люблю” чытае Саломка Т.У. 

V.Фізкультхвілінка 

Устаньце, дзеткі, усміхніцеся, 

Зямлі нашай пакланіцеся 

За шчаслівыдзеньучарашні 

Усе да сонцапацягніцеся, 



Улева, управа нахіліцеся, 

Верацёнцампакруціцеся. 

Раз прысядзьце, два прысядзьце 

І за парты ціхасядзьце. 

(таксама праводзіцца фізкультхвілінка для вачэй) 

VІ. Этап актуалізацыі раней вывучанага (прадоўжыць падарожжа) 

III прыпынак “Паэтычная лабараторыя” 

Праца ў парах. Суаднесці назву літаратурнага тэрміна з яго азначэннем. 

 

А)рытм     

Б)стапа  

В)рыфма 

Г)страфа 

Д) падтэкст 

1) раўнамернае паўтарэнне якіх-

небудзь з’яў;  

 

2) сугучнасць слоў або іх частак;  

 

3)роўныя часткі верша з аднолькавай 

колькасцю радкоў, аб’яднаных 

аднатыпнай рыфмоўкай; 

 

4) група складоў з адным націскным і 

адным або двума ненаціскнымі, якая 

некалькі разоў паўтараецца ў 

вершаваным радку; 

 

5) спосаб паказу жыццёвай з’явы, 

калі важныя думкі і пачуцці не 

выказваюцца непасрэдна, а як бы 

стоены за іншымі словамі, 

угадваюцца па інтанацыі, намёку. 

 

3. Самаправерка работ. 

(Адказы: а – 1, б – 4, в – 2, г – 3, д – 5.) 

 

IVпрыпынак  “Гульнявы”(гульня “Падбяры пару”) 

(вучні раздзяляюцца на дзве групы: першая група атрымлівае карткі з назвай 

верша і прозвішчам аўтара; другая група – вытрымкі з вершаў.Неабходна 

суаднесці і стаць побач). 

1. Максім Танк “Паэзія”          

(А ты аказалася большым: 

Ты – кроў, што пульсуе па жылах,  

Ты – сонца, якое  

Прасторы святлом азарыла…) 

2. Данута Бічэль “Роднае слова” (Беларускаму краю бясконца я слова 

“люблю” паўтараю…) 

3. Мікола Арочка “Хлеб роднай мовы (Па зярнятку з вякоў назапашаны, 



 У дзяжы ліхалеццем заквашаны….) 

4. Якуб Колас “Дзядзька-кухар” (Яшчэ замецьце, што з малымі 

Ён размаўляў як са старымі, 

І з імі радзіўся, спрачаўся –  

Як роўны з роўнымі трымаўся!) 

5. Еўдакія Лось “Дзяўчаты мінулай вайны” (Якімі толькі мянушкамі  

Не клікалі гэтых салдат….) 

 

VІІ.  Падагульненне 
1. Пытанні для абмеркавання: 

– Па якой краіне мы падарожнічалі? 

– Назавіце асноўныя прыпынкі нашага падарожжа (Вучні пералічваюць.) 

2. Сінквейн на тэму “Паэзія”. 

Настаўнік прапануе вучням скласці сінквейн 

 

VІІІ .Рэфлексія  “Зорны небасхіл” 
– Для кожнага з нас паэт асацыіруецца з зорачкай на небе,  якая  

заўсёды асвятляе  наш жыццёвы шлях. Напішыце, калі ласка, на зорачках 

(зорачкі зроблены з кардорну) тое слова, якоебольш заўсёзапомнілася вам на 

ўроку. Заднолькавыхслоў мы складаемсузор’е.(Вучні зорачкі 

прымацоўваюць да 

дошкі). 

Будзем любіць, 

шанаваць наша роднае 

слова так, як славутыя 

паэты. Іх творы 

выводзяць нас у космас 

духу, даюць уяўленне пра 

наша мінулае, самабытны 

народны лад жыцця. А 

таму распачатае 

літаратурнае падарожжа 

на гэтым не спыніцца, а 

будзе мець далейшы 

працяг. 

 

ІX. Выстаўленне і каменціраванне адзнак 

X.Дамашняе заданне. 

1. Падрыхтаваць вуснае выказванне на тэму “Роля паэзіі ў маім жыцці”. 

2. Прачытаць апавяданне З.Бядулі “На каляды к сыну”. 
 

 

 


