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Сучасны ўрок — гэта мадэль-праекцыя 
ўзаемадзеяння “настаўнік — вучні”, дзе 
апошнім у ідэале павінна адводзіцца роля 
не пасіўных назіральнікаў, а актыўных 
удзельнікаў вучэбнага працэсу.

Каб абудзіць цікавасць вучняў сярэдняга школьнага 
ўзросту да вывучэння моўнага матэрыялу на ўроках 
беларускай мовы, дапамагчы ім зрокава ўсвядо міць 

заканамернасці шматлікіх правіл па прадмеце, актыўна 
выкарыстоўваю табліцы як наглядныя дапаможныя срод-
кі. Так, пачынаючы з 5 класа дэманструю дзецям (ці яны 
самі), дзе табліцы рэальна могуць прысутнічаць у жыц-
ці. У якасці прыкладаў  — расклад руху транспарту і рас-
клад урокаў у школе, інфармацыя на тэатральных афішах і 
ў штотыднёвіку ці календары,  праграма для работы з элек-
троннымі табліцамі Microsoft Excel, табліца Мендзялеева і 
многае іншае.

На канкрэтных прыкладах школьнікі бачаць і ўсведам-
ляюць, што табліцы даволі шырока выкарыстоўваюцца ў 
розных сферах жыцця.  Больш за тое, звяртаючыся да іх, 
можна лёгка і цікава пабудаваць каркас любога правіла, 
узнавіць і сістэматызаваць пэўную інфармацыю. На маіх 
занятках (урокі, факультатыўныя заняткі) розныя віды та-
бліц і іх мадэлі вучні будуюць (дапаўняюць) у рабочых і 
дапаможных сшытках, з выкарыстаннем камп’ютарнай 
праграмы PowerPoint ствараюць з імі тэматычныя прэзен-
тацыі. Дзеці працуюць індывідуальна, у парах, групах, ка-
лектыўна.

Важным этапам урока, як вядома, з’яўляецца яго мэ-
тавызначэнне. Каб вучні, пачынаючы з 5 класа, гэта добра 
ўсвядомілі, прапаную ім з першых урокаў спачатку сумес-
на, а пазней самастойна запаўняць табліцу “Мэта ўро-
ка”, сутнасць якой заключаецца ў прагназаванні чаканага 
выніку ў канцы ўрока (тэхналогія актыўнай ацэнкі): “буду 
ведаць (умець)”, “змагу”, “буду валодаць спосабам”, на Што-
БуЗУ:

Дата:                                 Тэма ўрока:

Буду ведаць Змагу На што буду звяр-
таць увагу

Далей у кантэксце ўрока (у залежнасці ад яго тыпу, 
структуры, формы) выкарыстоўваю і іншыя віды табліц: 
пазнавальныя, інструктыўныя, трэніровачныя, даведач-
ныя, а таксама рэфлексіўныя, табліцы кантролю і карэк-
цыі.

Так, напрыклад, з дапамогай пазнавальных (дэманстра-
цыйных) табліц вучні спачатку назіраюць за моўнай з’явай, 
а пасля даюць да яе каментарый. Такая работа часцей но-
сіць калектыўны (групавы) характар і праводзіцца ў вуснай 
форме. Прывяду прыклад пазнавальнай табліцы:

Тэма “Правапіс прыставак, якія заканчваюцца на зыч-
ны” (6 клас)

Ведаю!

Прыстаўкі 

на з на с на б, д

перад звонкімі 
зычнымі: раз-
даць, узрушыць

перад глухімі 
зычнымі: бяс-
платна, усхваля-
ваць

незалежна ад вы-
маўлення: аб-
секчы, абгрызці

Запомню!

Калі прыстаўка заканчваецца на з, с, д або б, а корань 
пачынаецца з іх, то адбываецца падваенне літар: аббег-
чы, аддаць, рассцілаць, бясспрэчна.

АЛЕ! Расада, расаднік (месца для вырошчвання раса-
ды), расол, ростань

Пазнавальныя табліцы даволі  актуальныя і на этапах за-
сваення новага матэрыялу, паўтарэння пройдзенага (шля-
хам разгляду некалькіх параграфаў адной тэмы блокам ці 
пры правядзенні бягучага кантролю). Гэта натуральна: ме-
навіта табліца прадугледжвае пэўную групоўку матэрыялу, 
яго сістэматызацыю.

З шэрага пазнавальных табліц у сваёй педагагічнай 
дзейнасці выкарыстоўваю табліцы на такія спосабы вучэб-
на-пазнавальнай дзейнасці, як размеркаванне, падбор, ут-
варэнне, параўнанне, абгрунтаванне, камбінацыя, лагічны 
аналіз, пераклад моўных з’яў. Праілюструю сказанае на-
ступным  прыкладам пазнавальнай табліцы на ўтварэнне 
словаўтваральных форм.

Тэма “Суфікс як значная частка слова” (6 клас)
Заданне: устаўце ў другі слупок словы, якія ўтварыліся 

ад папярэдніх слоў з першага слупка.

Утваральнае сло-
ва

Вытворнае слова Вытворнае слова

школа школьніцкі 

зуб зубочак

рыба рыбачка

век вечнасць

Далей — прыклад пазнавальнай табліцы на камбіна-
цыю як спосаб вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў. 

Тэма “Утварэнне, скланенне і правапіс прыналеж-
ных прыметнікаў” (6 клас)

Заданне: устанавіце адпаведнасць паміж словамі з 
літар і лічбаў. Утварыце ад назоўнікаў з дужак прыналеж-
ныя прыметнікі. Запішыце правільны адказ. А__Б__В__
Г__Д__. Растлумачце значэнне двух фразеалагізмаў (на 
выбар).

А. (Ахілес) 1. Мова 

Б. (Дамокл) 2. Праца

В. (Эзоп) 3. Пята

Г. (Пір) 4. Меч

Д. (Сізіф) 5. Перамога

Улічваючы накіраванасць сучаснага працэсу навучан-
ня на кампетэнтнасны падыход, работу з пазнавальнымі  
табліцамі часта прапаную вучням у адзінстве з тэкстам, у 
якім дзеці вызначаюць яго дамінантныя  характарыстыкі: 
стыль, тып, тэму, галоўную думку (ідэю), падбіраюць зага-
ловак. Увазе калег прапаную тыповую мадэль табліцы для 
работы з тэкстам: 

Тэкст 

Стыль Тып Тэма Галоўная 
думка

Загало-
вак

Вядома, што ў вучэбных дапаможніках для вучняў 5—6 
класаў прапануюцца гатовыя мадэлі пазнавальных табліц. 
Аднак гэта “чужы” моўны прадукт. Табліца, якая пабудавана 
(дапоўнена) вучнем самастойна, мае для яго куды большы 
вучэбны і пазнавальны эфект.

На этапах замацавання ўменняў і навыкаў, паўтарэння 
(абагульнення), карэкцыі ведаў часта накіроўваю падлет-
каў да інструктыўных (разгорнута прадпісальных) табліц, 
якія наглядна ілюструюць (даюць інструктаж), у якой пасля-
доўнасці трэба выконваць пэўныя дзеянні, каб прымяніць 
правіла па беларускай мове. Пры гэтым увазе дзяцей  пра-
паную як гатовыя мадэлі табліц  гэтага віду, так і калектыў-
на створаныя.

Прыводзячы асацыяцыі да жыццёвых  рэалій, вучні па-
раўноўваюць інструктыўныя табліцы з анатацыямі да мед-
прэпаратаў, з прынцыпам работы аўтанавігатара і г.д.  

На этапах замацавання матэрыялу ці яго абагульнення і 
сістэматызацыі часта выкарыстоўваю трэніровачныя таблі-
цы, сутнасць работы з якімі заключаецца ў фарміраванні пэў-
нага навыку праз шматразовае выкананне вучнямі разна-
стайных практыкаванняў ці заданняў. 

Падчас работы з трэніровачнымі табліцамі ў вучняў раз-
віваюцца ўменні комплексна працаваць з тэкстам, ілюстра-
ваць правіла прыкладамі, класіфікаваць, карэкціра ваць 
моўную з’яву, працаваць з графічнымі, асацыятыўнымі  
мадэлямі. Прывяду наступны прыклад.

Тэма “Марфемная будова слова” (6 клас)
Заданне: выканайце графічны разбор прыведзеных у 

табліцы слоў.

Слова Склад слова

¬ ¬ ∩ ˄ ˄ ⌐ □

лесавік + + + +

бескла-
потны

+ + + +

які-
небудзь

+ +

пяцьдзя-
сят

+ +

Лічу карысным на этапах замацавання і абагульнення 
арыентаваць вучняў і на работу з табліцамі-схемамі (апор-
на-аналітычнымі), якія дазваляюць больш ёміста асэнсава-
ць і запомніць матэрыял.

Тэма “Поўная і кароткая форма якасных прымет-
нікаў” (6 клас)

прыметнік

                   поўны                                                         кароткі
дарагая старонка                                                       поле зелена

м.р. ж.р. н.р.

нулявы канча-
так:  бацька рад□            
адз.л.                          

-а: маці рада 
адз.л.

-а: дзіця рада 
адз.л.

мн.л.

-ы -ы -ы

бацькі рады маці рады дзеці рады

Кароткія прыметнікі не скланяюцца. Яны змяняюцца 
па ліках, а ў адзіночным ліку — і па родах. У сказе карот-
кія прыметнікі звычайна з’яўляюцца выказнікамі

Нельга не згадаць і пра табліцы кантролю, якія ма-
більна дапамагаюць арганізаваць розныя віды кантролю 
на ўроку. 

З мэтай развіцця ў школьнікаў моўнай і маўленчай кам-
петэнцый на ўроках беларускай мовы таксама выкары-
стоўваю даведачныя (для інфармавання) табліцы, інакш 
кажучы — “дапамагайкі”, якія маюць для вучняў інфарма-
цыйнае значэнне і ўтрымліваюць гульнявы (спаборніцкі) 
элемент. 

Улічваючы творчую накіраванасць даведачных табліц, 
класіфікую іх па наступных рубрыках: “Паразважаем”, “Ад-
пачнём”, “Запомні!”, “Ці ведаеш ты?”. Пачынаючы з 5 класа  
табліцы-дапамагайкі вучні запісваюць у творчыя слоўнікі, 
якія змяшчаюць прыказкі, прымаўкі, цытаты вядомых 
пісьмен нікаў, пераклады моўных адзінак з рускай мовы на 
беларускую.  

Работа з даведачнымі табліцамі, лічу, вельмі патрэбная 
для падлеткаў, бо пашырае іх кругагляд, змяшчае карыс-
ную інфармацыю па розных раздзелах мовы. Гэта, у сваю 
чаргу, абавязкова дасць станоўчы эфект у працэсе падрых-
тоўкі дзяцей  да  комплекснай алімпіяды па мове і літара-
туры, ЦТ, напісання даследчых (творчых) работ. Прывяду 
прыклад даведачнай табліцы.

Тэма “Аснова і канчатак. Нулявы канчатак” (5 клас)
Заданне: злучыце стрэлкамі часткі прыказак. Дапішы-

це ў словах канчаткі.

Сямейк… мал… ды цяжка дыбаць

І сен… цэл.., а сорам — не дым

Лёгка сказаць, і коз… сытыя

Гразь — не карост.., ды работ… хапае
З мэтай развіцця ў падлеткаў навыку канцэнтрацыі ўва-

гі, умення ацэньваць уласную вучэбную дзейнасць на ўро-
ку, аналізаваць свой унутраны стан, у канцы ўрока часта 
прапаную ім запоўніць рэфлексіўную табліцу (іншымі сло-
вамі — табліцу ацэнкі ці самаадчування). Прапаную наступ-
ны варыянт такой табліцы.

Заданне: ацаніце сваю работу на ўроку з дапамогай 
прыказак.

З разумнаю галавою і рукам 
лёгка

Дзе розумам не дайду, дык 
у кніжцы знайду

Меней гавары, болей пачу-
еш

З дапамогай табліц адбываецца асваенне вучнямі роз-
ных спосабаў вучэбна-пазнавальнай дзейнасці: фарміру-
юцца ўменні параўноўваць, класіфікаваць моўны матэры-
ял, камбінаваць яго; утвараць асацыятыўныя, графічныя 
мадэлі; працаваць з алгарытмамі; выконваць лагічны 
аналіз; абгрунтоўваць уласную думку і прыводзіць прыкла-
ды; комплексна працаваць з тэкстам.

Людміла ШЫРЫНАВА,
настаўніца беларускай мовы і літаратуры Азярэцкага дзіцячага 

сада — сярэдняй школы Глыбоцкага раёна Віцебскай вобласці.

Вучэбныя табліцы на ўроках Вучэбныя табліцы на ўроках 
беларускай мовыбеларускай мовы
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