
Ход майстар-класа 

Этап. Змест этапа Дзейнасць майстра Дзейнасць удзельнікаў 

1. Арыенціровачна-матывацыйны этап
З а д а ч а :  забеспячэнне матывацыі ўдзельнікаў майстар-класа 

Уступнае слова майстра. Незвычайны пачатак занятку, накіраваны 
на матывацыю ўдзельнікаў на сумесную дзейнасць.  
Дзяленне ўдзельнікаў на групы.  
Метад “Каляровыя фігуры”. Кожнаму ўдзельніку прапануецца 
выбраць адну з дзвюх фігур. 
Гучыць прыказка: “Людзі разам могуць зрабіць тое, што нельга 
зрабіць аднаму”.  
Практыкаванне “Знаёмства” 
Удзельнікі называюць свае імёны, прадстаўляюць сябе 

Арганізуе знаёмства  
з удзельнікамі  
і ажыццяўляе дзяленне 
на групы 

Удзельнікі знаёмяцца, 
праяўляюць актыўную 
пазіцыю, тым самым 
дапамагаючы майстру 
ў арганізацыі занятку 

2. Актуалізацыя суб'ектнага вопыту
З а д а ч ы : 
– забеспячэнне актыўнасці ўдзельнікаў у дзейнасці, якая адбудзецца;
– актуалізацыя ведаў удзельнікаў аб матывацыі ў навучальным працэсе
Прыём “Разгадай” 
– Разгадайце, калі ласка, зашыфраванае слова. Кожная лічба і лік
абазначаюць літару алфавіта. 

14  1  20   28    3   1   25   28     32 (матывацыя) 
– З якімі словамі асацыіруецца ў вас паняцце “матывацыя”?
– Давайце актуалізуем веды аб прыёмах фарміравання матывацыі
і стымулявання дзейнасці вучняў. Неабходна кожнай групе 
ўдзельнікаў суаднесці прыёмы з іх назвай. 

Эмацыянальныя: 
–заахвочванне;

Прапануе заданне, 
арганізуе працу па яго 
выкананні 

Тлумачыць заданне  
і сочыць за ходам яго 
выканання 

Прапануюць варыянты 
адказаў, разгадваюць 
слова 

Працуюць у групах 



– вучэбна-пазнавальная гульня; 
– стварэнне яркіх наглядна-вобразных уяўленняў; 
– стварэнне сітуацыі поспеху; 
– стымулюючае ацэньванне; 
– свабодны выбар заданняў; 
– задавальненне жадання быць значнай асобай. 
Пазнавальныя: 
– апора на жыццёвы вопыт; 
– улік пазнавальных інтарэсаў; 
– стварэнне праблемнай сітуацыі; 
– пабуджэнне да пошуку альтэрнатыўных рашэнняў; 
– выкананне творчых заданняў. 
Валявыя: 
– прад'яўленне навучальных патрабаванняў; 
– інфармаванне аб абавязковых выніках навучання; 
– фарміраванне адказных адносін да вучэння; 
– самаацэнка дзейнасці і карэкцыі, 
– рэфлексія паводзін; 
– прагназаванне будучай дзейнасці. 
Сацыяльныя: 
– развіццё жадання быць карысным, 
– стварэнне сітуацыі ўзаемадапамогі; 
– пошук кантактаў і супрацоўніцтва; 
– зацікаўленасць у выніках калектыўнай працы; 
– арганізацыя сама- і ўзаемаправеркі. 

Кожнаму настаўніку вядома сітуацыя: дзіця можа вучыцца, але 
лянівае, безыніцыятыўнае, да ўсяго ставіцца абыякава. Пра такога 
вучня кажуць: нематываваны... 
Матываваць, а не прымусіць! І тут жа ўзгадваецца даўняе мудрае 
выказванне: “Можна прывесці каня да вадапою, але заставіць яго 
напіцца нельга”. Так, можна папрасіць дзяцей сесці за парты, заняць 
свае рабочыя месцы, дабіцца ідэальнай цішыні, але без унутранай 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



матывацыі, абуджэння цікавасці да тэмы ўрока засваення матэрыялу ў 
поўнай меры не адбудзецца. 
В.А.Сухамлінскі гаварыў: “Усе нашы задумы, усе пошукі і пабудовы 
ператвараюцца ў прах, калі ў вучня няма жадання вучыцца”.  
Праблемнае пытанне 
– Паважаныя калегі, на якіх вучэбных занятках, на ваш погляд, 
патрэбна больш матываваць малодшых школьнікаў да дзейнасці і 
чаму? 
Практыка паказвае, што пэўныя цяжкасці вучні адчуваюць пры 
засваенні беларускай мовы. Аб'ектыўнай прычынай такога 
становішча з'яўляецца той факт, што большасць дзяцей не 
карыстаецца ёю ў паўсядзённым жыцці. Вучні прыходзяць у пяты 
клас з даволі нізкім узроўнем слоўнікавага запасу, адсутнасцю 
камунікатыўнага вопыту на роднай мове. Таму мэта ўрокаў 
беларускай мовы – не толькі навучыць, але і зацікавіць сучаснага 
школьніка роднай мовай, выклікаць жаданне вывучаць яе 

 
 
 
 
 
Пытаннямі падводзіць 
удзельнікаў да тэмы 
занятку 
 

 
 
 
 
 
Удзельнічаюць  
у гутарцы,  
дзеляцца падобнымі 
педагагічнымі 
праблемамі 
 

3. Пастаноўка мэты і задач 
З а д а ч а : пастаноўка мэты і задач удзельнікамі і выяўленне іх чаканняў 

Вызначэнне тэмы і мэты майстар-класа. Далучэнне ўдзельнікаў  
у пастаноўку мэты і задач.  

 
Мэта майстар-класа – фарміраванне сістэмнага погляду на сутнасць 
прымяняемых метадаў, прыёмаў і сродкаў, накіраваных на 
павышэнне матывацыі на розных этапах урока беларускай мовы. 
– Сёння мы з вамі разгледзім шляхі павышэння вучэбнай матывацыі 
малодшых школьнікаў на розных этапах урока беларускай мовы. 
Затым кожная група створыць мадэль урока беларускай мовы для 2-га 
класа з прымяненнем метадаў і прыёмаў, якія накіраваны на развіццё 
матывацыі. 
Метад “Мазгавы штурм” 
– Чаго вы чакаеце ад майстар-класа? 

Падахвочвае  
да пастаноўкі мэты  
і задач майстар-класа. 
Абагульняючы адказы 
ўдзельнікаў, называе 
мэту майстар-класа. 
У ходзе гутаркі 
прапануе ўдзельнікам 
вызначыць, што яны 
чакаюць ад занятку  

Актыўна 
ўдзельнічаюць  
у вызначэнні асобасна 
значымай мэты занятку 
 
 
 
 
 
 
 
Выказваюць свае 
меркаванні 



4. Інфармацыйна-дзейнасны: засваенне новых ведаў, прымяненне на практыцы  
З а д а ч ы :  
– забеспячэнне практычнай дзейнасці ўдзельнікаў шляхам прамога і каменціраванага паказу паслядоўнасці 
выкарыстання метадаў і прыёмаў матывацыі на розных этапах урока;  
– стварэнне атмасферы калектыўнага ўзаемадзеяння па фарміраванні ўменняў распрацоўваць мадэль урока 

Матывацыйнае забеспячэнне вучэбнай дзейнасці – складаная 
праблема, так як патрабуе ад педагога падрыхтоўчай работы на ўроку 
і напружанай працы ў час яго правядзення. Бо клапоцячыся аб 
матывацыі вучня да навучання, трэба арыентавацца не толькі на змест 
урока – што варта засвоіць, але і на тое, як зрабіць гэта з найбольшай 
карысцю для развіцця вучняў з высокай матывацыяй і з нізкай, як 
захаваць іх эмацыянальны дабрабыт, аптымізм, веру ў свае сілы, даць 
штуршок да самаразвіцця. Узнікае пытанне: як кіраваць развіццём 
матывацыйнай сферы малодшага школьніка?  

Многае тут залежыць ад майстэрства настаўніка, яго ўмення 
арганізаваць адукацыйны працэс. Ні вучэбная праграма, ні 
метадычны дапаможнік, ні падручнік не могуць даць педагогу 
гатовую схему. Часам настаўніку варта адысці ад стандартнага ўрока, 
унесці нешта новае, што магло б прыцягнуць увагу вучняў, 
актывізаваць іх дзейнасць. 

Зараз я падзялюся з вамі тымі метадамі, прыёмамі і сродкамі, якія 
выкарыстоўваю для развіцця матывацыі вучняў на ўроках беларускай 
мовы. 

 
1. Этапы ўрока беларускай мовы 
 
Арганізацыйна-матывацыйны этап 
Пры арганізацыі кожнага ўрока стараюся стварыць добры 
псіхалагічны настрой у дзяцей, выкарыстоўваючы разнастайныя 
прыёмы, у залежнасці ад тэмы, задач урока і зместу матэрыялу. 
 

Цёплае сонейка вочы адкрыла, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Дарослым і дзецям цяпло падарыла. 
Давайце ж не будзем мы ўсе сумаваць: 
Прыйшоў час адкрыццяў – пара працаваць! 

На пачатковым этапе ўрока выкарыстоўваю некалькі відаў 
заахвочванняў навучэнцаў: 
– актуалізацыю матываў папярэдніх дасягненняў (“Мы добра
папрацавалі над папярэдняй тэмай...”) 
– выкліканне матываў адноснай незадаволенасці (“...не засвоілі яшчэ
адзін важны бок гэтай тэмы...”) 
– узмацненне матываў арыентацыі на будучую працу (“... а між тым у
вашым будучым жыцці гэта будзе неабходна ў такіх сітуацыях...”) 
Прыём “Формула поспеху” 
Выбраць словы і выразы, якія дапамогуць дабіцца поспеху на ўроку: 
працавітасць, лянота, акуратнасць, узаемадапамога, уважлівасць, 
старанне, дрэнны настрой. 
Прыём “Папка гонару”, які дае магчымасць матываваць вучняў на 
акуратнае і правільнае выкананне ўсіх заданняў на ўроку. У пачатку 
занятку называю імёны дзяцей, сшыткі якіх папалі ў “Папку гонару”. 
Яны выходзяць да дошкі, а астатнія вучні ім апладзіруюць. 

Этап праверкі дамашняга задання 
Прыём “Жэсты” дапамагае ўбачыць, як вучні засвоілі раней 
вывучаны матэрыял. Пры адказах на пытанні вучні выкарыстоўваюць 
жэсты. 
Пытанне ўдзельнікам майстар-класа:  
– паважаныя калегі, хто можа сказаць, што валодае максімальнай
колькасцю прыёмаў для развіцця матывацыі малодшых школьнікаў? 
(Пакажыце жэстамі); 
– а хто лічыць, што сёння авалодае разнастайнымі прыёмамі для
развіцця матывацыі вучняў на ўроках беларускай мовы ? (Пакажыце 
жэстамі). 

Паказвае прыёмы, 
метады, спосабы 
дзейнасці, свае 
"іскрынкі",  
каменціруе іх 

Аналізуюць 
прапанаваныя прыёмы, 
метады, спосабы 
дзейнасці, асвойваюць 
іх у практычнай 
дзейнасці 



 
Актуалізацыя ведаў і ўменняў 
Гульня “Аўкцыён” дапамагае хутка арыентавацца ў вывучаных 
словах тэматычнай групы. На “продаж” выстаўляецца лот 
(напрыклад, тэматычная група “Мэбля”), купіць які можна ў абмен на 
веды аб гэтым лоце. Пераможцам з'яўляецца той, хто апошнім назаве 
слова з тэматычнай групы. 
Гульня “Так ці не” праводзіцца ў вуснай і пісьмовай форме. У 
пісьмовай форме – знакавы дыктант: на адказ “так” дзеці ставяць “+”, 
а на адказ “не” ставяць “–”. У вуснай форме – пляскаюць у далоні, 
тупаюць нагамі, ківаюць галавой.  
Прыём “Мікрафон” дае магчымасць высветліць веданне вывучаных 
правіл. Вучань у “мікрафон” задае пытанні, а другі ў “мікрафон” 
адказвае. 
Гульня “Лексічны куфэрак” праводзіцца па камандах. Вучні па 
чарзе цягнуць картку-“шайбу”. На ёй запісаны словы на рускай мове, 
іх трэба перакласці на беларускую. Пераклад правяраецца. Калі ён 
зроблены правільна, картка застаецца ў вучняў. Выйграе каманда,  
у якой больш картак. 
Прыём “Воблака слоў”, выкананы з дапамогай праграмы на сайце 
інтэрнэта WordArt.сom, дае магчымасць працаваць на ўроках па 
любой тэме. Сутнасць заключаецца ў тым, што ў фігуру 
зашыфроўваюць словы, якія змешчаны ў розным напрамку, маюць 
розную велічыню і афарбоўку. Заданні могуць быць самыя розныя.  
Заданне ўдзельнікам майстар-класа па групах: 1-я група шукае 
словы – назоўнікі, 2-я група – прыметнікі. 
 
Засваенне новых ведаў 
Метад “Кластар” прадугледжвае з прапанаваных слоў-апор скласці 
“кластар”. 
Удзельнікам прапануецца скласці “кластар” на тэму: “Тэкст”. 
Гульня “Знайдзі пару”. Клас дзеліцца на дзве групы. Вучні адной 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прапануе ўдзельнікам 
заданні 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выконваюць 
самастойную працу. 
Абмяркоўваюць 
 
 



групы атрымліваюць карткі са словамі – назвамі прадметаў, а другой 
групы – са словамі – назвамі дзеянняў. Адна група дзяцей стаіць, а 
другая шукае сабе пару.  
 
Замацаванне вывучанага 
Прыём “фразеалагічнае лато” праводзіцца ў парах. На кожную 
парту раздаецца набор фішак. На адным баку фішкі запісаны 
фразеалагізм, на другім расшыфравана яго значэнне. Вучні кладуць 
фішкі адна на адну так, каб зверху аказаліся фразеалагізмы. Дзеці па 
чарзе чытаюць фразеалагізм і спрабуюць растлумачыць яго. Потым 
пераварочваюць фішку і параўноўваюць сваё тлумачэнне з 
прапанаваным на фішцы. Калі тлумачэнне вучня правільнае, ён 
забірае фішку сабе, калі няправільнае – фішка кладзецца ўніз стоса. 
Перамагае той вучань, у якога акажацца больш фішак.  
Прыём “Карэктар” накіраваны на развіццё арфаграфічнай пільнасці. 
Вучням даецца заданне: выправіць памылкі ў словах на вывучаныя 
правілы. 
Гульня “Карусель” дае магчымасць замацаваць веданне слоў 
тэматычнай групы. Клас дзеліцца на дзве групы. Вучні адной групы 
атрымліваюць карткі з малюнкамі і стаяць паўкругам. Вучні другой 
групы становяцца насупраць і называюць слова на беларускай мове. 
Калі вучань не ведае слова або памыляецца, яму робяць падказку. Па 
камандзе “Карусель” вучні, якія назвалі словы, робяць крок управа.  
Гульня з удзельнікамі майстар-класа. 
Прыём “Засакрэчаны адказ”. Загадзя, перад урокам, каб вучні не 
бачылі, настаўнік хавае адказы да задання ў розныя месцы: пад вечка 
парты, у падручнік. Пасля выканання задання, вучням даецца 
ўстаноўка: дастаць адказ і самастойна праверыць (можна арганізаваць 
узаемаправерку). 
Прыём “Мастак” накіраваны на веданне вучнямі роду і ліку 
назоўнікаў і прыметнікаў. Перад вучнямі малюнак пакоя і запісаны 
словы: шэрыя, белае, карычневы, чырвоная. У пакоі знаходзяцца: 



шафа, стол, акно, паліцы. Дзеці суадносяць род і лік назоўнікаў з 
прыметнікамі, затым расфарбоўваюць адпаведным колерам. (Шэрыя 
паліцы, белае акно, карычневы стол, чырвоная шафа). 
Прыём “Здагадайся першым і атрымай сюрпрыз у сшытак”. На 
дошцы зроблены запіс і прымацаваны адваротным бокам малюнкі 
прадметаў: дальняя, незнаёмая, шырокая (малюнак: дарога); 
маленькія, шэрыя, шустрыя (малюнак: вераб'і); высокі, прыгожы, 
шматпавярховы (малюнак: дом). Да слоў – назваў прымет прадметаў 
падабраць словы – назвы прадметаў. Вучань, які першым назваў 
правільны адказ, піша гэтае слова на дошцы, а настаўнік – у яго 
сшытку. 
Гульня “Арфаграфічнае лато” дапамагае вучням замацаваць 
напісанне слоў па вывучанай тэме. Загадзя рыхтуецца гульнявое поле 
для кожнага вучня. Патрэбна знайсці няправільны адказ, выправіць 
яго, закрыць картачкай з правільным адказам. 
Заданне ўдзельнікам: перад вамі гульнявое поле па тэме 
“Падоўжаныя зычныя” 
 

жыцё стагодздзе 
насеньне вяселле 

 
Закрыйце, калі ласка, словы з памылкамі карткамі з правільным 
напісаннем.  
(Жыццё, жіццё, жыцце; стагоддзе, стагодзьдзе; насенне, насеннё; 
вясельле, вясселе, вяселле). 
 
Рэфлексія 
Прыём “Званне”. Па выніках работы прысвойваю вучням наступныя 
званні: “Лепшы знаўца беларускай мовы”, “Самы актыўны”, “Добры 
знаўца беларускай мовы”. 
Метад “Дзякуй” (метад “Падары кветачку”). У канцы ўрока вучні 
выказваюць падзяку або дораць кветачку і тлумачаць, каму яны 



дзякуюць і за што. 
 
2. Прымяненне атрыманых ведаў на практыцы 
Кожная група ўдзельнікаў майстар-класа стварае мадэль урока ў 2-м 
класе па тэме “Цвёрдыя і мяккія зычныя гукі. Іх абазначэнне на 
пісьме” 
5. Рэфлексіўны  
З а д а ч а : ацэнка эфектыўнасці ўзаемадзеяння педагога і ўдзельнікаў майстар-класа; вызначэнне значнасці атрыманых 
ведаў і ўменняў для выкарыстання ў далейшай педагагічнай дзейнасці 
Праводзіцца дыскусія па выніках сумеснай дзейнасці майстра  
і слухачоў. 
 
Метад“Мясарубка, рукзак” 
Паважаныя калегі! Гэтыя малюнкі сімвалізуюць нашы дзеянні  
і стаўленне да іх у ходзе ўдзелу ў майстар-класе. Калі матэрыял 
сённяшняга занятку вам спадабаўся, вы ўзялі для сябе нешта новае  
і будзеце прымяняць у сваёй практыцы, пакладзіце каляровую 
фігурку у рукзак. А калі матэрыял, на ваш погляд, патрабуе 
дапрацоўкі, пакладзіце фігурку ў мясарубку. 
 
Дзякуй за працу! 

Арганізуе дыскусію 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дзякуе за ўдзел і 
называе самых 
актыўных удзельнікаў 

Робяць выснову  
аб эфектыўнасці 
ўзаемадзеяння 
ўдзельнікаў майстар-
класа, актуальнасці 
атрыманых ведаў, 
выніковасці дасягнення 
мэты.  
Ацэньваюць атрыманы 
вопыт і магчымасць 
прымянення  
ў дальнейшай 
практыцы 

 


