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Згодна з класічнай структурай урока ў 
канцы заняткаў абавязкова праводзіцца 
падвядзенне вынікаў. Інакш кажучы, 
гэта тыя высновы, якія робяць вучні пасля 
сваёй дзейнасці ў ходзе вывучэння тэмы. 
Каб гэты этап не ператварыўся ў сухое 
шаблоннае падсумоўванне і не зацягваў 
час, мэтазгодна выкарыстоўваць 
займальныя экспрэс-прыёмы 
падвядзення вынікаў. Разгледзім 
некаторыя з іх на прыкладзе ўрокаў 
беларускай літаратуры. 

1. Кластар

Ужо традыцыйным стаў зварот да тэхналогіі 

крытычнага мыслення. Добра зарэкамендавалі сябе 

сінквейн і кластар. Кластар — гэта графічная схема 

адлюстравання матэрыялу, з дапамогай якой мож-

на лёгка і эфектыўна паказаць сэнсавыя межы пэў-

най інфармацыі. Спачатку ў цэнтры запісваецца га-

лоўнае слова-паняцце, затым ад яго ў розныя бакі 

адыходзяць стрэлкі, якія вядуць да іншых лексем-

асацыяцый. Выгляд элементаў кластара можа быць 

разнастайным: у форме кружкоў, квадрацікаў, зорак, 

авалаў, абрысаў фігур і г.д. Кластар можна складаць 

як да канкрэтнага персанажа, так і да абагульненай 

праблемы. Калі ў творы адбываюцца ваенныя па-

дзеі (М.Сурначоў “У стоптаным жыце”, В.Адамчык 

“Салодкія яблыкі”, М.Лынькоў “Васількі”), зака-

намерным будзе кластар “Вайна”, які прадстаўле-

ны ніжэй.

 

2. Сінквейн 
Сінквейн — гэта своеасаблівы верш без рыфмы, 

які складаецца з пяці радкоў, аформленых па пэўных 

правілах. 

1. На першым радку 
запісваецца адным сло-
вам тэма гаворкі (звы-
чайна назоўнікам).

2. На другім — апісан-
не тэмы двума словамі-
прыметнікамі.

3. На трэцім радку за-
пісваюцца дзеянні трыма 
дзеясловамі, што адносяц-
ца да тэмы сінквейна.

4. Чацвёрты радок — гэта фраза, сказ з чатырох слоў, 
з дапамогай якіх вучань выказвае свае адносіны да тэмы. 

5. Апошні радок — слова-рэзюмэ, сінонім, асацыяцыя.
Перад пачаткам работы над сінквейнам дзяцей 

трэба папярэдзіць, што галоўнае тут — пазбегнуўшы 

таўталогіі, вельмі змястоўна апісаць прадмет і выбі-

раць толькі самыя ёмістыя і “гаворачыя” словы. 

Вось варыянт сінквейна на вобраз Насцечкі з ад-

найменнай аповесці Кузьмы Чорнага.  

                                
3. Чорная скрынка

Настаўнік паказвае чорную скрынку і характа-

рызуе прадмет, які знаходзіцца ў ёй. Вялікай інтрыгі 

не атрымаецца па той прычыне, што таямнічая рэч 

цесна звязана з галоўнай высновай урока. Калі вуч-

ні адгадалі, яны павінны яшчэ і паспрабаваць пат-

лумачыць, чаму менавіта гэты прадмет трапіў у 

чорную скрынку і набыў таямнічасць. Так, пры вы-

вучэнні паэмы Я.Коласа “Новая зямля” ў скрын-

ку можна схаваць жменьку зямлі, а пры разгля дзе 

эмацыянальна ўзрушаных твораў (З.Бядуля “На 

Каляды к сыну”, вершы інтымнай лірыкі) — 

фігурку сэрца. Пры аналізе экалагічнай тэма-

тыкі можна задаць пытанне накшталт “Хто ў 

адказе за планету?” і пакласці ў скрынку лю-

стэрка. Кіруючыся ўласнай фантазіяй і абмя-

жоўваючыся памерамі рэчаў, можна стварыць 

цікавую сітуацыю пошуку. 

4. Разарваны ланцужок
Вучні дзеляцца на групы і атрымліваюць лі-

сты з надрукаванымі словамі (па колькасці 

 ўдзельнікаў). За пэўны прамежак часу каманда 

павінна расставіць словы ў такой паслядоўнасці, 

каб атрымаўся сказ, які адлюстроўвае асноўную 

думку ўрока. Настаўнік фармулюе гэтую высно-

ву загадзя. Так, па шэрагу тэм могуць спатрэбіцца на-

ступныя выслоўі:

прыручылі, Мы, тых, у ад-
казе, каго, за. 

Мы ў адказе за тых, каго 
прыручылі

свой, май, Людзей, а, 
слухай, розум.

Людзей слухай, а свой 
розум май

трагедыі, каб, задача —, 
не паўтарыць, Наша, пом-
ніць.

Наша задача — помніць, 
каб не паўтарыць трагедыі

5. Пераблытаныя прыказкі

Часта здараецца, што пры характарыстыцы ге-

рояў узнімаецца больш шырокая тэма, якая тычыц-

ца не толькі пэўнага персанажа твора, а можа быць 

актуальнай і ў сучасным грамадстве. Напрыклад, 

навука і вучоба (“Сірочы хлеб” Я.Брыля, “Дарэк-

тар” Я.Коласа), сямейныя каштоўнасці (“Паўлін-

ка”, “Раскіданае гняздо” Я.Купалы, “На Каляды к 

сыну” З.Бядулі), сяброўства (“Страта” Г.Далідовіча, 

“Сябры” А.Васілевіч). У такім выпадку для пацвяр-

джэння важнасці праблемы і прывядзення доказнай 

базы прапануюцца разрэзаныя прыказкі, у якіх трэ-

ба суаднесці пачатак і канец, а потым, несумненна, 

патлумачыць. 

6. Рэбус 

Ключавое слова ці цэлы сказ можна зашыфрава-

ць у рэбусе. Рэбус — галаваломка, загадка ў малюн-

ках. Настаўнік або сам рыхтуе матэрыял, або дае 

апераджальнае заданне вучням, якія здольны пры-

гожа аформіць рэбус. Толькі загадзя трэба абмерка-

ваць алгарытм стварэння такога творчага прадукту. 

Існуюць камп’ютарныя праграмы, якія дазваляюць 

умомант згенерыраваць рэбус на зада дзеную тэму. 

Можна выкарыстаць і гатовыя варыянты. А мож-

на самому паэксперыментаваць: спачатку пры-

думаць, з якіх элементаў будзе складацца шыф-

роўка, зрабіць чарнавую схему на паперы, а потым 

знайсці адпаведныя малюнкі і скампана ваць іх на 

камп’ютары.

Напрыклад, пры вывучэнні твораў на экалагічную 

тэму (П.Панчанка “Сармацкае кадзіла”, І.Пташнікаў 

“Алені”, А.Жук “Стары бабёр”) можна выкарыстаць 

наступны рэбус: 

ПРЫРОДА

7. Эмблема-візітоўка

Крэатыўнасці і аператыўнас-

ці патрабуе яшчэ адзін прыём — эм-

блема-візітоўка. Схематычна, пры 

дапамозе малюнкаў і мінімальнага 

тэксту неабходна аформіць на невя-

лікай плошчы змястоўную выснову 

па пройдзенай тэме. Тут можна вы-

карыстаць аркушы паперы або звяр-

нуцца да камп’ютарных рэсурсаў 

(праграмы Photoshop, Word, Paint, 

PowerPoint і інш.). Для эканоміі часу 

мэтазгодна прапанаваць вучням га-

товы набор тэматычных атрыбутаў, у 

тым ліку спампаваных выяў. Напры-

клад, пры вывучэнні грамадзянскай 

лірыкі (А.Ставер “Жураўлі на Палес-

се ляцяць”, А.Бачыла “Радзіма мая 

дарагая”, Г.Бураўкін “Малітва”) вуч-

ні склалі эмблему.

 

Згаданыя вышэй экспрэс-прыёмы падвядзення 

вынікаў пасля вывучэння матэрыялу выконваюць не-

калькі функцый:

– абуджаюць цікавасць вучняў да прадмета і па-

вышаюць вучэбную матывацыю;

– прымушаюць крытычна аналізаваць прад-

стаўленую інфармацыю;

– фарміруюць маўленчую кампетэнцыю;

– спрыяюць камунікацыі ў калектыве.

Але самае галоўнае — гэта тое, што вучні з зада-

вальненнем наведваюць урокі і, гуляючы, атрымліва-

юць веды.

Таццяна БАТУРА, 
настаўніца беларускай мовы і літаратуры 

Навасёлкаўскай базавай школы 
Гродзенскага раёна.

Фота аўтара.
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