
Тэхналагічная карта 
Прадмет:  Літаратурнае чытанне (4 клас інтэграванага навучання і выхавання) 

 агульнаадукацыйная праграма праграма дапаможнай школы І аддзяленне для дзяцей з ІН 

Тэма: У.Карызна “Люблю цябе, Белая Русь” Паводле К.Каліны “Як грыбы збіраліся на парад” 

Задачы: 1) фарміраваць уменне вызначаць галоўную 

думку твора, знаходзіць вобразныя словы, 

тлумачыць іх значэнне; 

2) развіваць уменне слоўнага малявання да 

частак верша; 

3) выхоўваць любоў да Радзімы 

1) фарміраваць уменне выдзяляць прычынна-следчыя 

сувязі ў развіцці сюжэту твора, пераказваць тэкст з апорай 

на візуальную сюжэтную стужку;  

2) развіваць  уменні выконваць каардынаваныя дзеянні па 

славеснай інструкцыі, узбагачаць слоўнікавы запас; 

3) выхоўваць беражлівыя адносіны да роднай прыроды 

Абсталяванне:   сігналы “SOS”, фотаздымак паэта, лесвіца 

поспеху,  вучэбны дапаможнік Літаратурнае 

чытанне для 4 класа ўстаноў агульнай сярэдняй 

адукацыі 

сігнал “SOS”, муляжы  “Грыбы”, візуальная ўказка, 

сюжэтныя малюнкі, візуальная сюжэтная стужка, лесвіца 

поспеху, вучэбны дапаможнік Літаратурнае чытанне для 4 

класа  І аддзялення дапаможнай школы 

Этапы ўрока Змест работы 

 

Узаемадзеянне 

ў падсістэме 

Змест работы Узаемадзеянне ў 

падсістэме 

І. Арганізацыйны 

этап  
Задача: 

фарміраваць 

эмацыйна-

станоўчае 

стаўленне да 

работы на ўроку 

Псіхалагічная падрыхтоўка. 

Празвінеў званок, пачынаецца ўрок. 

Устанем, падраўняемся,з цяжкасцямі справімся. 

Дзеці, я запрашаю вас да супрацоўніцтва і вельмі спадзяюся на вашу падтрымку і 

дапамогу. Я жадаю вам поспеху і хачу напомніць правіла: мацнейшы дапамагае слабому. 

каардынатар-

вучні 

Каардынатар падае сігнал 

“SOS” і выбірае кансультанта, 

які  здольны правярыць д/з і 

правесці фанетычную размінку 

з навучэнцам з АПФР, а сам 

далей працуе з вучнямі класа: 

праверка д/з (чытанне па 

ролях) 

 

 

 

 

 

каардынатар-

вучні 

1. Праверка д/з (выразнае чытанне 

верша) 

2. Фанетычная рытміка: Ішла зязюля 

ўздоўж сеткі, а за ёй ляцелі  дзеткі. 

Кук-мак, кук-мак, - сціскай рукі ў 

кулак. 

 Ку-ку, ку-ку - прымай адну руку. 

кансультант (1)-

навучэнец з 

АПФР 

ІІ. Асноўны этап 

Задачы: 

1) пашырыць 

слоўнікавы запас; 

Сігнал “SOS” падае 

каардынатар: выбірае двух 

кансультантаў для 

правядзення: 

 

 

 

 

1. Актуалізацыя ведаў: “Грыбы” (з 

апорай на муляжы) 

2. Слоўнікавая работа: капялюш, 

абскубсці  

каардынатар- 

навучэнец з 

АПФР 



2) развіваць 

уменне 

супрацоўнічаць, 

аказваць 

дапамогу 

1. Актуалізацыя тэмы на аснове 

разгляду фотаздымка, адказы 

на пытанні вучэбнага 

дапаможніка. 

2. Першаснае ўспрыманне 

верша “Люблю цябе, Белая 

Русь”  

кансультант 

(2)-вучні 

 

 

кансультант 

(3)-вучні 

Каардынатар падае сігнал 

“SOS” для назначэння 

кансультанта, які здольны 

выразна прачытаць казку для 

навучэнца з АПФР, а сам 

працуе з вучнямі класа. 

3. Гутарка (вызначэнне 

галоўнай думкі верша, яго 

эмацыйнага настрою, аўтарскіх 

і ўласных адносін да Радзімы) 

 

 

 

 

 

 

каардынатар-

вучні 

 

3. Першаснае ўспрыманне казкі “Як 

грыбы збіраліся на парад” (І частка) 

кансультант (4)- 

навучэнец з 

АПФР 

4. Самастойнае чытанне верша 

пра сябе 

5. Работа ў парах: чытанне 

верша па чарзе 

 4. Гутарка, пытанні с.49 каардынатар- 

навучэнец з 

АПФР 

 

Фізкультхвілінка 

Сігнал “SOS” ад каардынатара 

кансультант (5) - 

вучні 

6. Выразнае чытанне верша 

 

7. Самастойная работа: 

“Хвілінка творчасці” 

(маляванне мнемасхем да 

радкоў верша) 

каардынатар-

вучні 

 

5. Самастойная работа: “Складзі 

сюжэтную стужку”  (з апорай на 

сюжэтныя малюнкі) 

Вучань падае сігнал “SOS” 

(каардынатар аказвае дапамогу) 

6. Паабзацнае чытанне І часткі (з 

апорай на візуальную ўказку) 

 

 

 

каардынатар - 

навучэнец з 

АПФР 

8. Работа ў парах: завучванне 

верша (для слабых з апорай на 

мнемасхемы) 

 7. Пераказ І часткі з апорай на 

візуальную сюжэтную ленту 

каардынатар- 

навучэнец з 

АПФР 



ІІІ. Заключны 

этап 

Задача: 

1) абагульніць  

веды на  занятку і 

ацаніць 

дзейнасць вучняў 

1) Дамашняе заданне: каардынатар- 

вучні 

 

 

вывучыць верш на памяць  чытанне І часткі казкі, с. 48-49 

2) Абагульняючая гутарка 

3) Самаацэньванне ведаў “Лесвіца поспеху” (дадатак 2) 

4) Ацэньванне ведаў 

 

 

 
 


