
Падагульненне і сістэматызацыя 
вывучанага па раздзеле 
“Лексіка і фразеалогія”.





А ў маёй Беларусі

Столькі сіняга неба,

Столькі светлага сонца

І духмянага хлеба!

А ў маёй Беларусі

Што ні горад – то казка,

Што ні вёска – легенда,

Што ні сэрца – то ласка…

М. Зялёнка





















…Ты – гэта сэрца маё, 
мой першы ўздых і 
апошні выдых. Ты –
вясёлка над хатай, дзе 
нараджаецца чалавек. 
Ты – песня. Ты –
праўда. Ты   мова мая.

Уладзімір Караткевіч



• Вялікі слоўнік 
беларускай мовы 
Ф. А. Піскунова, які 
выдадзены ў 2012 
годзе, змяшчае 
223.000 слоў . 



Арфаграфічная хвілінка 

• “Братцы мілыя, дзеці з..млі-маткі маёй! 
Віншуй Божа добрых люд…ей, якія на…уч…лі 
мяне чыта…ь-пісаць, з той пары я шмат дзе 
бы… і пераканаўся, што мова наша 
б…ларус…кая ёсць такая ж людская і панская, 
як французская, альбо н…мецкая… Шмат 
было такіх народаў, што стра…ілі родную 
мову сваю, а потым і зусім загінулі. Не 
пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не 
ўмёрлі. Наша мова для нас св…тая, бо яна 
нам ад Бога даная.” (Францішак Багушэвіч)



Арфаграфічная хвілінка 

“Братцы мілыя, дзеці зямлі-маткі маёй! Віншуй
Божа добрых людзей, якія навучылі мяне чытаць-
пісаць, з той пары я шмат дзе быў і пераканаўся,
што мова наша беларуская ёсць такая ж людская і
панская, як французская, альбо нямецкая… Шмат
было такіх народаў, што страцілі родную мову
сваю, а потым і зусім загінулі. Не пакідайце ж
мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі. Наша
мова для нас святая, бо яна нам ад Бога даная.”
(Францішак Багушэвіч)



Лінгвістычная размінка

Адна – прыроду ажыўляе,

У квецень дрэвы апранае

І з поўдня цёплага дамоў

Вяртае ластавак, буслоў.

Другая – ураджай збірае

І хутка дрэвы распранае.

Крылатых рупных жыхароў

На поўдзень адсылае зноў. 



• Адважны, бясстрашны, смелы;

• Глядзець, пазіраць, паглядаць.



Замяніць у сказе самастойныя 

словы на сінонімы 

Неспадзявана воіны натрапілі 

на варожы  дазор.



Рубрыка “Пошта”. 
Амонімы і мнагазначныя словы. 

Загадаў прыйсці – загадаў лік сінонімы

Рассадзіць гасцей – рассадзіць памідоры антонімы

Нядрэнны повар – някепскі дапаможнік амонімы

мнагазначныя словы

Надраць бульбы – надраць паперы антонімы



Скласці  словазлучэнні, каб словы 

ўжываліся ў прамым і пераносным 

значэннях 

1. Цёплы     

2. Залаты 



Вызначце, людзі якіх прафесій 

карыстаюцца такімі словамі:

• дыягназ, аналіз, кардыяграма, сімптомы, 

наркоз.

• Урок, сшытак, вучань, адзнака, клас.

Складзіце з імі сказы.



•А

•Арфаграфія  - правапіс

•Антракт – перапынак 



Замяніце выдзеленыя словы 

запазычанымі

• Кароткі перапынак

• Урывак з твора 

• Аднавіць карціну

• Малюнак у кнізе

• Вопытны лётчык

• Старая завядзёнка




