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ПРАДМОВА 

Адным з актуальных аспектаў адукацыйнага працэсу на сучасным этапе 

з’яўляецца рэалізацыя выхаваўчага патэнцыялу кожнага вучэбнага прадмета з 

мэтай фарміравання ў вучняў  пачуцця патрыятызму, грамадзянскасці, павагі да 

гістарычнага мінулага сваёй краіны. 

Распрацаваны дапаможнік з’яўляецца сродкам навучання, накіраваным на 

рэалізацыю выхаваўчага патэнцыялу ўрока на этапе чыстапісання па вучэбным 

прадмеце “Беларуская мова”. 

Асноўная мэта распрацаваных матэрыялаў – садзейнічаць фарміраванню 

асобасных, метапрадметных і прадметных кампетэнцый вучняў, выхаванню 

пачуцця любові да малой радзімы і гонару за гісторыка-культурныя дасягненні

краіны Беларусь праз выкарыстанне міжпрадметных сувязей пры вывучэнні 
прадметаў “Беларуская мова” і “Чалавек і свет. Мая Радзіма – Беларусь”.

Змест дыдактычнага матэрыялу цалкам адпавядае вучэбным праграмам 

вышэйпералічаных вучэбных прадметаў і прадстаўлены ў выглядзе асобных 

картак для хвілінак чыстапісання.  

Карткі змяшчаюць: 

1) літары і спалучэнні літар;

2) словы;

3) сказы і вершаваныя радкі, пытанні і заданні, якія змяшчаюць

выхаваўчы патэнцыял. 

Да кожнай карткі прапанаваны арфаграфічныя, фанетычныя,  лексічныя і 

граматычныя заданні, а таксама заданні на замацаванне ведаў па вучэбным 

прадмеце “Чалавек і свет. Мая Радзіма-Беларусь”. Матэрыял можа 

выкарыстоўвацца настаўнікамі поўнасцю або часткова, у залежнасці ад 

падрыхтаванасці класа. 

Дадзены дапаможнік прызначаны для настаўнікаў I ступені ўстаноў 

агульнай сярэдняй адкацыі. 
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Картка 1 

Тэма: БЕЛАРУСЬ – МАЯ РАДЗІМА 

ад-  пад-  над-  перад-  прад-

мірныя працавітыя вольныя мужныя шчыра сябруюць 

Мы, беларусы – _______ людзі,  

Сэрцам адданыя _______ зямлі,  

Шчыра сябруем, сілы гартуем 

Мы ў _________, _______ сям’і.(М.Клімковіч, У.Карызна) 

1. Прачытайце прыстаўкі і ўспомніце іх правапіс. Прывядзіце

прыклады слоў з імі. 

2. Запішыце словы. Успомніце, дзе вы іх чулі? (Так пачынаецца

галоўная песня краіны – гімн.) 

3. У знак павагі да сваёй дзяржавы як трэба слухаць і спяваць

гімн? (Гімн слухаюць і спяваюць стоячы.) 

4. Прачытайце ўрывак з гімна. Запішыце, устаўляючы 

прапушчаныя прыметнікі. 

5. Разбярыце па саставе слова адданыя.

Картка 2 

Тэма: БЕЛАРУСЬ – МАЯ РАДЗІМА 

А Б Р Ай Бе Ба Ра 

Расія Беларусь  Бацькаўшчына княства  Радзіма 

Айчына Найвялікшы скар.. ..еларусі – гэта лю..і. 

1. Уважліва прачытайце словы. Выпішыце з іх тыя, якімі мы

называем сваю краіну. 

2. Запішыце сказ, устаўляючы прапушчаныя літары.

3. Як будзе гучаць сказ на рускай мове? (Самое большое

сокровище Беларуси – это люди.) 

4. Паразважайце, чаму людзі з’яўляюцца скарбам краіны?

5. У апошнім слове вызначце колькасць гукаў і літар.
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Картка 3 

Тэма: МЫ І НАШЫ СУСЕДЗІ

У у П п Л л Ук По Ра Ла лі 

Францыя Расія Латвія Германія Літва Польшча Украіна 

сваімі жывуць згодзе са Беларусы суседзямі у  

1. Прачытайце назвы краін і выпішыце назвы тых, якія мяжуюць 

з Беларуссю.

2. Складзіце сказ са слоў.

3. Што трэба рабіць, каб суседскія адносіны былі добразычлівымі?

4. Растлумачце напісанне выдзеленых літар.

5. Падкрэсліце галоўныя члены сказа.

6. Вызначце  род назоўнікаў.

Картка 4 

Тэма: НАШЫ ПРОДКІ

І і Іі кі гі дзі ні ін 

продкі гісторыя суседзі краіна 

Нашы ______________  вылучаліся сілай і працавітасцю. 

1. Растлумачце словы, запісаныя ў другім радку.

2. Запішыце сказ, устаўляючы патрэбнае слова. Падбярыце да яго

праверачнае слова. 

3. Запішыце аднакаранёвыя словы да слова працавітасцю і

абазначце корань. 

4. Чым яшчэ былі адметныя нашы продкі? (Гасціннасцю,

добразычлівасцю, міралюбствам.)

5. Складзіце сказы са словамі гісторыя, суседзі, краіна.
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Картка 5 

Тэма: ЗЯМЛЯ БЛАКІТНЫХ РЭК І АЗЁР

Н н На на  

Заходняя Дзвіна Прыпяць Сож Нарач Нёман Дняпро 

Рэкі – гэта блакітныя шляхі Беларусі.  

1. Літару, якую будзем пісаць, знайдзіце ў слове Дзвіна. Яна

абазначае няпарны звонкі цвёрды зычны. (Н н) 

2. Запішыце літары і прыдумайце сваю заканамернасць.

3. Прачытайце назвы вадаёмаў. Якое слова лішняе? Чаму?

4. Запішыце назвы рэк.

5. У Беларусі развіваецца экатурызм. Якія рэкі вы параіце ўбачыць

гасцям нашай краіны? Чаму? 

6. Запішыце сказ. На якія правілы сустрэліся словы ў сказе?

Картка 6 

Тэма: НАША РАДЗІМА НА ГІСТАРЫЧНАЙ КАРЦЕ 
Зя зя Дзя дзя Ва ва Гр гр Бр бр Мі мі 

Менск  Дзятлава 

Бярэсце Мінск 

Гародня  Навагрудак 

Наваградак Брэст 

Здзецела Гродна 

Дзятлаўская зямля багата славутымі традыцыямі і таленавітымі 

людзьмі. 

1. У левым слупку прачытайце старажытныя назвы беларускіх

гарадоў. Знайдзіце адпаведныя назвы ў правым слупку. 

2. Запішыце сучасныя назвы гарадоў у алфавітным парадку.

3. Запішыце сказ. Растлумачце правапіс у і ў.

4. Падбярыце сінонім да слова таленавітымі.

5. Якіх таленавітых землякоў вы ведаеце? Чым яны праславілі

край? 
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Картка 7 

Тэма: СТУЖКА ЧАСУ

дз ддз дзе дзя дзю дзі дэ да ду ды  

стагоддзе тысячагоддзе дзень тыдзень год 

Мы жывём у XXI стагоддзі. Будучыня ў нашых руках. 

1. Прачытайце словы, якія абазначаюць працягласць часу,

і запішыце іх ад найменшага да найбольшага. 

2. Падбярыце аднакаранёвыя словы да слова год.

3. Колькі літар і гукаў у слове  стагоддзе?

4. Запішыце словы, падзяляючы іх для пераносу.

5. Запішыце сказы. Падкрэсліце ў першым сказе граматычную

аснову. 

6. Які след на зямлі можа пакінуць кожны з нас?

Картка 8 

Тэма: МАЎКЛІВЫЯ СВЕДКІ МІНУЎШЧЫНЫ

н нн ні нні не нне 

паданне камень помнік курган валун пахаванне 

На нашай з(е,я)млі ёс(т,ц)ь шмат старажытных пахавання(у,ў)-

кургано(у, ў). 

1. Да якой часціны мовы адносяцца словы ў другім радку?

2. Прапанаваныя назоўнікі запішыце ў множным ліку.

3. Падбярыце да іх прыметнікі.

4. Запішыце сказ, устаўляючы прапушчаныя літары.

5. Вызначце род назоўнікаў у сказе.

6. Знайдзіце ў сказе словы, у якіх 4 склады.

7. Складзіце сказ са словам помнік.

8. Якія помнікі героям Вялікай Айчыннай вайны ёсць ў нашым

горадзе? 
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Картка 9 

Тэма: ЯК ДА НАС ПРЫЙШЛА КНІГА 

П Т п т  пі пе пя пё ты та ту тэ 

летапіс летапісец пісаць пісьменны  

Кірыла Тураўскі заклікаў людзей любіць адзін аднаго. 

1. Прачытайце словы. Што іх аб’ядноўвае?

2. Запішыце словы. Пастаўце націск.

3. Запішыце сказ. Вызначце часціны мовы.

4. Растлумачце правапіс вялікай літары.

5. Вызначце час і лік дзеяслова.

6. Падбярыце сінонім да слова заклікаў.

7. Чаму важна любіць адзін аднаго?

Картка 10 

Тэма: КНЯЗЁЎНА З ТРЫМА ІМЁНАМІ

а  е  а Р г н д й  

_______________ Гарыслава Анастасія 

Полацкая князёўна Рагнеда пражыла свой век пад трыма імёнамі. 

1. Запішыце літары. Складзіце з іх імя полацкай князёўны.

2. Якое імя ўзяла Рагнеда, як выйшла замуж?

3. Пад якім іменем князёўна стала манахіняй?

4. Паразважайце, чаму полацкую князёўну называлі:

 мужная палачанка

 князёўна-пакутніца

5. Што ў жыцці Рагнеды выклікае ў вас спачуванне, а што –

пачуццё гонару? 

6. Вызначце ў сказе род і лік назоўнікаў.

7. Падкрэсліце граматычную аснову.
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Картка 11 

Тэма: Сын Рагнеды – Яраслаў Мудры

Яр др ур ру ра зв св ве 

Яраслаў Мудры князь асветнік 

Ярасла(у,ў) бы(у,ў) с(у,ў)праць княжацкіх сварак (за)землі і багацце. 

1. Растлумачце напісанне ў (нескладовага) .

2. Якое слова нельга перанесці?

3. Прачытайце сказ. Вусна перакладзіце яго на рускую мову.

4. Чаму Яраслава празвалі Мудрым? (Так празвалі Яраслава за яго

розум.) 

5. Запішыце сказ, устаўляючы патрэбныя літары.

6. Вызначце род назоўнікаў у сказе.

7. Знайдзіце дзеяслоў і вызначце час.

Картка 12 

Тэма: УСЯСЛАЎ ЧАРАДЗЕЙ

ія ін ій бі кі ін 

бібліятэка Сафійскі сабор князь воін 

Памя..ь (аб)славутым про..ку ўшанавана помнікам у гора..е ..олацку. 

1. Якую гістарычную асобу нагадваюць прапанаваныя словы?

(Усяслаў Чарадзей) 

2. Звярніце ўвагу на выяву помніка князю. Як вы думаеце, што

азначае паднятая рука і меч у руках воіна? (Заклік да абароны Радзімы і 

гатоўнасць пастаяць за яе незалежнасць.) 

3. Растлумачце правапіс літары я ў слове бібліятэка.

4. Падбярыце праверачнае слова да слова князь.

5. Запішыце сказ, устаўляючы прапушчаныя літары.

6. Падкрэсліце слова, у якім літар больш, чым гукаў.

7. Перакладзіце слова славуты на рускую мову.
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Картка 13 

Тэма: ЕФРАСІННЯ ПОЛАЦКАЯ 

Е е Еф еф Ефр ефр 

Прадслава асветніца крыж Ефрасіння Полацкая  

Ефрасіння Полацкая была мудрая настаўніца. 

1. З якога слова ўзяты літары і злучэнні? Прадоўжыце рад.

2. Вызначце колькасць гукаў і літар у слове Ефрасіння.

3. Растлумачце лексічнае значэнне слова асветніца.

4. Каму прысвяціла сваё жыццё князёўна? (Сваё жыццё яна

прысвяціла Богу і людзям. Яна стала першай жанчынай сярод усходніх 

славян, якую царква абвясціла святой. Ёю былі заснаваны манастыры, 

школы, кніжныя майстэрні.) 

5. Запішыце сказ пад дыктоўку.

Картка 14 

Тэма: У ШТО ВЕРЫЛІ НАШЫ ПРОДКІ 

нн лл цц нне лле цця 

Купалле Хрышчэнне гаданне Нараджэнне Хрыстова куцця 

На Купалле на святое 

Рві, матуля, зелле тое, 

Што ў нас папараць завецца!   

І  шчаслівым быць здаецца! (Янка Купала) 

1. Падзяліце словы на групы. Абгрунтуйце адказ.

2. Запішыце назвы беларускіх свят і падзяліце іх на склады.

3. Як называлася новая вера нашых продкаў? Што яна прынесла

старажытным беларусам? (Павагу суседніх народаў, якія былі хрысціянамі. 

Стала больш пісьменных людзей, бо пры царквах адкрываліся школы.) 

4. Спішыце верш і знайдзіце ў ім зваротак.

5. Як выдзяляецца зваротак на пісьме?

6. Падзяліце для пераносу словы з падоўжанымі літарамі.
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Картка 15 

Тэма: У АБАРОНУ СВАЁЙ ЗЯМЛІ

В в Вв Вя Ві Ве Вё Вю ва вы вэ во ву 

Вялікае Княства Літоўскае Вітаўт Грунвальд 

Каля вёскі Гр(у,ў)нвальд князь Віта(у,ў)т сустрэ(у,ў)ся са сваім 

братам Ягайлам. 

1. Прачытайце словы і растлумачце правапіс вялікай літары.

2. Запішыце сказ, устаўляючы прапушчаныя літары.

3. Чаму  беларускія, літоўскія, польскія і татарскія воіны перамаглі ў

бітве пад Грунвальдам? (Таму што яны аб’ядналіся ў адзіную армію

і мужна змагаліся.)

4. Знайдзіце ў сказе словы, у якіх літар больш, чым гукаў.

5. Падкрэсліце прыназоўнікі і ўспомніце іх правапіс.

Картка 16 

Тэма: ПАД СЦЕНАМІ СТАРАЖЫТНЫХ ЗАМКАЎ

З з Зз за Зя зя зб зь 

замак замок збудаванне зямля князь 

Гродзенскі замак Нясвіжскі замак  Мірскі замак Лідскі замак 

Навагрудскі замак 

1. Прачытайце словы. Раскрыйце сэнс слоў.

2. Складзіце словазлучэнні са словамі замак і замок.

3. У якім слове на месцы літары з чуецца гук [c ']?

4. Прачытайце словазлучэнні. Знайдзіце ў словах арфаграмы і

растлумачце іх правапіс. 

5. Складзіце з адным словазлучэннем сказ і запішыце.

6. У якіх замках вы  былі?

7. Для чаго будаваліся замкі? (Замкі – агульнанародны гонар, бо

хоць яны і належалі князям, але ж ствараліся ўсім народам. Жыхары 

ратаваліся ў замку, абаранялі яго, а значыць, і сваю зямлю.) 
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Картка 17 

Тэма: ПА ЯКІХ ЗАКОНАХ ЖЫЛІ НАШЫ ПРОДКІ 

кі зк дк ко одк язк 

закон  продкі абавязкі правы Статут 

Законы і правілы дапамагалі людзям жыць у міры і згодзе. 

1. Прачытайце словы. Чаму адно з іх напісана з вялікай літары?

2. Што такое Статут? (Збор законаў)

3. Для чаго людзям патрэбны законы?

4. Як цяпер называецца асноўны закон нашай дзяржавы?

(Канстытуцыя). Калі адзначаецца Дзень Канстытуцыі? 

5. Вызначце словы, у якіх трэба правяраць правапіс парных

зычных. 

6. Назавіце словы, у якіх зычных гукаў больш, чым галосных.

7. Прачытайце сказ і растлумачце правапіс знакаў прыпынку.

Картка 18 

Тэма: АДКУЛЬ ПАЙШЛІ НАЗВЫ НАШЫХ ГАРАДОЎ 

П Т М В Г Б  

Полацк Тураў Мінск Віцебск Магілёў Гомель Брэст Гродна  

На беразе (Р,р)акі (Н,н)ёман быў заснаваны(Г,г)орад (Г,Г)родна. 

1. Успомніце правапіс вялікай літары.

2. Прачытайце словы і растлумачце іх правапіс.

3. Запішыце назвы гарадоў у алфавітным парадку.

4. Назавіце самы старажытны горад Беларусі.

5. Якія з гарадоў з’яўляюцца абласнымі цэнтрамі?

6. Які горад па-даўнейшаму завецца Гародня? (Гэтая назва азначае

агароджанае месца, умацаванае паселішча.) 

7. Запішыце сказ, устаўляючы прапушчаныя літары.

8. Знайдзіце ў сказе слова ў назоўным склоне.
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Картка 19 

Тэма: ПАЧЫНАЛЬНІК КНІГАДРУКАВАННЯ

Ск ск Цк цк 

першадрукар Францыск Скарына Полацк 

Самыя славутыя людзі нашай краіны і замежжа 

ўзнагароджваюцца ордэнам Францыска Скарыны. 

1. Прачытайце словы і знайдзіце ў іх агульнае.

2. Запішыце словы і пастаўце ў іх націск.

3. Падбярыце аднакаранёвыя словы да слова друкар.

4. Прачытайце сказ. За якія заслугі ўручаецца гэта ўзнагарода? (За

дасягненні ў развіцці беларускай культуры, за гуманітарную  і дабрачынную 

дзейнасць.) 

5. Запішыце сказ, падзяляючы для пераносу словы з падоўжанымі

зычнымі. Вызначце склон назоўнікаў. 

Картка 20 

Тэма: У КРАІНЕ МАЙСТРОЎ 

ар ра ыр ры эр рэ ру ур  

майстар рамеснік умелец выраб 

Цямнее край зубчаты бору… 

І тчэ, забыўшыся,  рука 

Заміж персідскага ўзору  

Цвяток радзімы васілька. (М. Багдановіч) 

1. Прачытайце і знайдзіце словы, блізкія па значэнні. Як іх назваць

адным словам? Знайдзіце сувязь паміж гэтымі словамі. 

2. Чаму Беларусь называлі краінай майстроў?

3. Запішыце словы, падзяляючы іх на склады.

4. Запішыце верш. Вызначце назоўнікі ў родным склоне.

5. Пра якіх майстроў  ідзе размова ў вершы? (Пра слуцкіх ткачых.)

6. Чым знакамітыя слуцкія паясы?
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Картка 21 

Тэма: АД БАТЛЕЙКІ ДА ПАЛАНЭЗА

тл  ле  ля ль лі ла ал 

батлейка батлеечнікі лялечны тэатр лялькі 

Музыкантамі, спевакамі, танцорамі ў тэатры былі пераважна 

таленавітыя беларускія сяляне. 

1. Прачытайце словы. Раскрыйце сэнс слова батлейка.

2. Запішыце словы. Знайдзіце сярод іх аднакаранёвыя.

3. Запішыце сказ пад дыктоўку. Якія знакі прыпынку вы паставілі?

Чаму? 

4. Каго раней запрашалі ў якасці гледачоў у тэатр? (Знатных

гасцей) 

5. А які тэатр існаваў для простых людзей? (Батлейка)

6. Ці ў любым тэатры мы можам пабываць у сучасным жыцці?

7. Як звязаны аднародныя члены ў сказе паміж сабою?

8. Вызначце часціны мовы.

Картка 22 

Тэма: ПЕСНЯРЫ РОДНАЙ МОВЫ І БАЦЬКАЎШЧЫНЫ

Як  Ян Ку Ко па пі пе ты ка кі 

паэты  пісьменнікі музыканты песняры 

Якуб Колас і Янка Купала любілі свой родны край сваю Айчыну мову 

свой народ. 

1. Прачытайце словы. Чаму некаторых паэтаў, пісьменнікаў,

музыкантаў называюць “песнярамі мовы”? 

2. Што агульнае ў гэтых словах? (Назоўнікі множнага ліку)

3. Запішыце назоўнікі ў адзіночным ліку і вызначце іх род.

4. Запішыце сказ. Пастаўце патрэбныя знакі прыпынку.

Растлумачце іх пастаноўку. 

5. Чаму не паставілі коску перад злучнікам і?
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Картка 23 

Тэма: БУДАЎНІЦТВА НОВАГА ЖЫЦЦЯ 

агр вёл вод акт інж жын 

аграном жывёлавод лесавод трактарыст інжынер 

Гало(у,ў)ны праца(у,ў)нік (на)з(е,я)млі – гэта ч(о,а)лавек. 

1. Прачытайце словы. Як іх назваць адным словам? Дапоўніце

рад. 

2. Напісанне якіх слоў патрабуе праверкі?

3. Назавіце словы з двума  каранямі.

4. Прачытайце сказ. Растлумачце правапіс прапушчаных літар.

5. Якой часцінай мовы з’яўляецца слова галоўны?  Вызначце род,

лік і склон прыметніка. 

6. Запішыце сказ па памяці.

7. Параўнайце працу селяніна раней і цяпер. Што змянілася?

Картка 24 

Тэма: БЕЛАРУСЬ У ГАДЫ ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ 

ы і ая яя ае яе ыя ія 

народн.. вайна паветран.. бой сапраўдн.. герой лют.. вораг  

і, вайны, дзеці, дарослыя, і,  станавіліся, Ахвярамі 

1. Прачытайце словазлучэнні. Дапішыце канчаткі прыметнікаў.

2. Вызначце род і лік.

3. Якое словазлучэнне лішняе? Абгрунтуйце адказ.

4. Складзіце сказ з прапанаваных слоў, змяняючы канчаткі.

(Ахвярамі вайны станавіліся і дарослыя, і дзеці.) 

5. Калі і чаму беларусы адзначаюць Дзень Перамогі?

6. Як мы ўшаноўваем памяць тых, хто загінуў у час вайны?

7. Растлумачце знакі прыпынку.

8. Падкрэсліце граматычную аснову сказа.
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Картка 25 

Тэма: БАГАЦЦЕ НАШАЙ КРАІНЫ 

азв гру амб акт айн 

самазвалы грузавікі камбайны трактары 

Мінск Жодзіна Гомель  

Жыхары Беларусі ганарацца сваімі вырабамі. 

1. Прачытайце словы і прадоўжыце рад.

2. У якіх гарадах Беларусі выпускаюць аўтамабільную тэхніку?

3. Якім транспартам карыстаюцца жыхары нашай краіны?

4. Запішыце словы другога радка ў алфавітным парадку.

5. Словы трэцяга радка падзяліце на склады.

6. Запішыце сказ. Падкрэсліце граматычную аснову.

7. Вызначце склон назоўнікаў.

Картка 26 

Тэма: ТУТ МІНУЎШЧЫНА З СУЧАСНАСЦЮ СЫШЛІСЯ 

Ц ц Цк цк ец цца  

..стравец ..одзіна ..аваполацк ..алігорск 

Кожны чалавек павінен пакінуць добрыя ўспаміны пра сябе і свой 

час. 

1. Устаўце прапушчаныя літары ў словах. Растлумачце іх правапіс.

2. Чым знакамітыя маладыя гарады Беларусі?

3. Якія сучасныя прафесіі патрэбныя ў гарадах?

4. Ці можна назваць наш горад маладым?

5. Што мы можам зрабіць для свайго горада?

6. Запішыце сказ пад дыктоўку.

7. Знайдзіце прыметнік і вызначце яго лік і склон.
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Картка 27 

Тэма: МІНСК – СТАЛІЦА НАШАЙ ДЗЯРЖАВЫ

П п Пе пе Пр пр Пл пл 

(П,п)распект (Н,н)езалежнасці (В,в)уліца (Я,я)куба (К,к)оласа 

(П,п)лошча (П,п)ерамогі 

      Гасцей сталіцы прыемна ўражвае прыгажосць будынкаў 

праспектаў  вуліц і плошчаў. 

1. Запішыце словы, устаўляючы патрэбныя літары. Растлумачце іх

правапіс.

2. У якім горадзе Беларусі вы сустракалі вуліцы, праспекты і плошчы

з такімі назвамі?

3. Як называецца плошча нашага горада?

4. Запішыце сказ. Якіх знакаў прыпынку не хапае? Растлумачце іх

пастаноўку.

5. У якіх словах не супадае колькасць гукаў і літар?

Картка 28 

Тэма: СУЧАСНАЯ БЕЛАРУСЬ

З з К к Р р Б б 

Канстытуцыязакондзяржавапрэзідэнт. 

Асноўны Закон нашай дзяржавы – Канстытуцыя Рэспублікі 

Беларусь. 

1. Знайдзіце словы ў другім радку і запішыце іх.

2. Якое свята адзначаецца 15 сакавіка?

3. Якія яшчэ дзяржаўныя святы вы ведаеце?

4. Каму паводле Канстытуцыі належыць улада ў Рэспубліцы

Беларусь? 

5. Звярніце ўвагу на напісанне першай літары ў словах закон.

(Закон нашай дзяржавы, закон прыроды.) 

6. Спішыце сказ, падзяляючы  словы для пераносу.
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Картка 29 

Тэма: ДЗЯРЖАЎНЫ ГЕРБ НАШАЙ КРАІНЫ

ка вя ян ак ён рк зя нц 

каласы вянок воблака канюшына лён зорка сонца зямля 

Гер.. нашай краіны апав..дае (пра)беларускі наро.. і яго гісторыю. 

1. Запішыце спалучэнні літар. Якія з іх утвараюць склад?

2. Прачытайце словы. Знайдзіце сярод іх лішняе. Абгрунтуйце адказ.

3. Запішыце сказ, устаўляючы прапушчаныя літары.

4. Падбярыце сінонім да слова апавядае.

5. Што азначаюць часткі герба?

6. Як звязаны Дзяржаўны герб Рэспублікі Беларусь з традыцыямі

продкаў і сучасным жыццём?

Картка 30 

Тэма: СЦЯГ БЕЛАРУСКАЙ ДЗЯРЖАВЫ 

ы і ая яя ае яе ыя ія 

гер.. сця.. гімн сімв..лы дз..ржава 

Мы маем сцяг, і гімн, і _______. 

Мы імі ганарымся тут! 

Яны здабыты ў барацьбе  

За незалежны родны  ________.(Н.Гальпяровіч) 

1. Запішыце словы, устаўляючы прапушчаныя літары.

2. Якія правілы ўспомнілі?

3. У якім слове не супадае колькасць літар і гукаў?

4. Прачытайце верш. Устаўце словы, як патрабуе сэнс і рыфма.

5. Запішыце. Падкрэсліце займеннікі,  вызначце іх асобу і лік.

6. Укажыце час дзеясловаў.

7. Чаму трэба паважліва адносіцца да дзяржаўных сімвалаў?




