
Мандрык Таццяна Мікалаеўна, 

настаўніца беларускай мовы  

і літаратуры 

 

Беларуская мова  

 7 клас 

(праграма агульнай сярэдняй адукацыі,  

праграма для дзяцей з цяжкасцямі ў навучанні) 

 

Тэма: Дзеепрыслоўе як асобая нязменная форма дзеяслова (падагульненне). 

Мэты: 

паглыбіць і сістэматызаваць веды вучняў па асноўных пытаннях тэмы; 

 удасканальваць уменні адрозніваць дзеепрыслоўі, выяўляць іх сэнсава-

стылістычную ролю  

ў тэкстах,  

даваць марфалагічную характарыстыку; 

 развіваць маўленне вучняў; выхоўваць пачуццё павагі да навакольнага 

свету, роднага слова.  

 

Тып урока: падагульненне і сістэматызацыя ведаў па тэме “Дзеепрыслоўе. 

 

 

 

ХОД УРОКА: 

 

І. Арганізацыйны момант 

Настаўнік паведамляе тэму і мэты ўрока. 

 

Эпіграф:  Сеецца, 

   Сыплецца, 

   Падае снег, 

   Сцелючы белую коўдру-пасцель. 

   Дрэмлюць прысады ў задумлівым сне, 

   Снежную ловячы голлем шрапнель. 

       (Ніл  Гілевіч) 

ІІ.  Праца па тэме ўрока 

1. Арыенціровачна-матывацыйны этап. 

Настаўнік:  Добры дзень! Паглядзіце, калі ласка, на мяне і падарыце мне і 

нашым гасцям сваю ўсмешку. Дзякуй! Я жадаю вам добрага настрою на 

ўроку. Сёння мы падвядзём вынікі нашай працы па тэме “Дзеепрыслоўе”.  

Звярніце ўвагу на эпіграф. Знайдзіце, калі ласка, дзеепрыслоўі. 

( Шрапнель- разрыўны артылерыйскі снарад, начынены круглымі кулямі).

  

Заданне 1. 

Што называецца дзеепрыслоўем?  Слайд 4 



Выпішыце дзеясловы з не ў адзін слупок, а дзеепрыслоўі з не- у другі. 

1. Не зведаўшы броду, не суйся ў воду. 2 Рэшатам вады не наносіш. 3. Не 

зрабіўшы клеткі, не лаві птушак.  4. Не ўмеючы граць, не бяры скрыпкі ў 

рукі. 6. Адна ластаўка вясны не робіць. 7. Свайго не меўшы, трэба спаць не 

еўшы. 

Растлумачце правапіс дзеепрыслоўяў з часціцай не. 

 

Заданне для дзяцей з ЦуН 

Устаўце прапушчаныя літары. 

1. Не зведаўш.. броду, не суйся ў в..ду. 2 Рэшатам в..ды не нан..сіш. 3. Не 

зрабіўшы кл..ткі, не л..ві птуш..к.  4. Не ўме..чы граць, не б..ры скрыпкі ў 

рукі. 6. ..дна ластаўка в..сны не робіць. 7. Св..йго не меўшы, трэба  спаць не 

еўш... 

 

Заданне 2. 
Адкажыце на пытанні: 

1) Што называецца дзеепрыслоўным зваротам? 

2) Як выдзяляюцца дзеепрыслоўі і дзеепрыслоўныя звароты на пісьме і ў 

вусным маўленні? 

 

Запішыце сказы, вызначце дзеепрыслоўныя звароты, назавіце 

дзеясловы, да якіх яны адносяцца, вызначце трыванне дзеепрыслоўяў і 

дзеясловаў. 

1.Гартаючы старонку за старонкай багатай спадчыны Якуба Коласа, мы нібы 

робім падарожжа ў свет ідэй і вобразаў гэтага выдатнага мастака слова. 

2.Назбіраўшы яшчэ сушняку, Міколка з дзедам расклалі невялікі агонь, і ён 

весела патрэскваў, асвятляючы бліжэйшыя дрэвы і згушчаючы цені за ім . 

3.Раскінуўшы крылы, чайка планіруе ў паветры, выглядаючы ў вадзе 

здабычу.  

4. Мурзік, ціха заскуголіўшы, пабег да бляшанкі, уткнуўся ў яе мордачкай і 

стаў хлябтаць. 

 

Заданне для дзяцей з ЦуН 

Спішыце сказы, падкрэсліце дзеепрыслоўныя звароты. 

1.Гартаючы старонку за старонкай багатай спадчыны Якуба Коласа, мы нібы 

робім падарожжа ў свет ідэй і вобразаў гэтага выдатнага мастака слова. 

2.Назбіраўшы яшчэ сушняку, Міколка з дзедам расклалі невялікі агонь, і ён 

весела патрэскваў, асвятляючы бліжэйшыя дрэвы і згушчаючы цені за ім . 

3.Раскінуўшы крылы, чайка планіруе ў паветры, выглядаючы ў вадзе 

здабычу.  

4.Мурзік, ціха заскуголіўшы, пабег да бляшанкі, уткнуўся ў яе мордачкай і 

стаў хлябтаць. 

Заданне 3. 



       Растлумачыць значэнне наступных фразеалагізмаў: ламаючы галаву, як 

вады ў рот набраўшы, не пакладаючы рук, як жару ўхапіўшы, закасаўшы 

рукавы, паклаўшы руку на сэрца. 

            Складзіце з імі сказы; падкрэсліце дзеепрыслоўныя звароты, выражаныя 

фразеалагізмамі, вызначце суфіксы, трыванне дзеепрыслоўяў, растлумачце 

правапіс не з дзеепрыслоўямі. 

 

Слайд 5 

      Фізкультхвілінка  

Выйдзіце з-за сталоў. Заплюшчыце вочы і ўявіце снегапад. Сняжынкі 

падаюць зверху, падстаўце ім свае тварыкі. Падыміце рукі і падстаўце 

сняжынкам свае далоні. Снег гусцее, гусцее. Памахайце рукамі, разганіце 

сняжынкі. Падзьміце на сняжынкі, пагрэйце шчочкі, апусціце рукі. Вось і 

сонца выглянула. 

 Раз-падняцца, усміхнуцца, 

 Два- сагнуцца,разгарнуцца, 

 Тры- галоўкай паківаць, 

 На чатыры-рукі шырэй,  

 Пяць – рукамі памахаць, 

 Шэсць-прысесці 

 І за парты ціха сесці. 

 

Выбраныя вучні выконваюць тэст на камп`ютары у праграме ” Настаўнік”. 

Заданне 4. Для ўсіх вучняў. 

Адкажыце на пытанні: 

1) Што абазначаюць дзеепрыслоўі незакончанага трывання?  

2) Як утвараюцца дзеепрыслоўі незакончанага трывання? 

Слайд 6 

Утварыце ад дадзеных дзеясловаў дзеепрыслоўі незакончанага 

трывання:уставаць, ісці, слухаць, маляваць, адказваць, працаваць. 

Слайд 7 

Што абазначаюць дзеепрыслоўі закончанага трывання? Як утвараюцца 

дзеепрыслоўі закончанага трывання? 

Слайд 8 

Утварыце ад дадзеных дзеясловаў дзеепрыслоўі закончанага 

трывання:памыцца,заслаць, заўважыць, паснедаць, зрабіць, 

ператварыць. 

Слайд 9 

 

Заданне 5. 

Дапоўніце сказы, на месцы дзеяслова ў дужках утварыце дзеепрыслоўны 

зварот. Пастаўце неабходныя знакі прыпынку. Слайд 10 

      Зімовы лес. 

 Ціха і ўрачыста ў зімовым лесе. Высакастволыя хвоі ў белых шапках і 

заснежаныя яліны стаяць задуменна і важна (не варушыць). Промні скупога 



зімовага сонца (прабівацца) надаюць лесу казачны выгляд. У серабрыста-

блакітнай смузе дрэвы. Мякка падаюць пухкія сняжынкі (асядаюць). Цяжкая 

снегавая шапка (сарвацца) гучна тоне ў сумёце. І зноў цішыня. 

Слайд 11 

 

Заданне для дзяцей з ЦуН 

Перапісаць тэкст. Падкрэсліць дзеепрыслоўны зварот. 

Зімовы лес. 

 Ціха і ўрачыста ў зімовым лесе. Высакастволыя хвоі ў белых шапках і 

заснежаныя яліны стаяць задуменна і важна, не варушачы ніводнай галінкай. 

Промні скупога зімовага сонца, прабіваючыся праз хмары, надаюць лесу 

казачны выгляд. У серабрыста-блакітнай смузе дрэвы. Мякка падаюць пухкія 

сняжынкі, асядаючы на зямлю. Цяжкая снегавая шапка, сарваўшыся з дрэва,  

гучна тоне ў сумёце. І зноў цішыня. 

 

Заданне 6.  Для ўсіх вучняў. 
Слайды 12-13 

А цяпер мы звернемся да аднаго з вершаў сучаснага паэта  Віктара 

Сухадольскога “Выкінутая елка”. 

Мы прачытаем верш і вызначым ягоасноўную  думку. 

Выкінутая елка 

Закрыўшы вочкі-хвойкі на морозе, 

Уся распранутая, ляжала на двары, 

 І кропелькі расы, нібыта слёзы, 

Блішчалі на яе абшарпанай кары. 

 

А побач дзеці з шумам прабягалі, 

 І ў снегавы віхор урываўся гучны смех, 

Зусім не заўважалі пад нагамі 

Каралеўну былых сваіх уцех. 

 

Калі жмяцель, пад воркі засыпаючы, 

За ветрам уцякла кудысьці прэч, 

Яна адна, у сугробе засыпаючы, 

Успамінала ўсё каляднутую ноч.  

 

Як, забыўшыся пра родную паляну, 

Зіхацела ўся ва ў борах распісных, 

Пазней круцілася з дзетварой румянай, 

І радуючы, і радуючыся за іх. 

 

Вось свята скончана. Знялі ўсе цацкі, 

І выкінулі елку ў стары сад. 

У лесе пра яе сяброўкі на палянцы 

“Шчаслівая!” - напэўна, гаманяць. 



 Не ведаючы, што яна па волі чалавечай 

 Застыла ціха каля людскіх дарог… 

 І толькі  месяц, уздыхнуўшы, рассыпаў зоркі, 

 Як горстку кветак, на гаротны той сугроб. 

 

- Якая асноўная думка гэтага верша? (Боль аўтара за парубленыя елкі, якія 

так нядоўга ўпрыгожваюць свята, а цяпер выкінуты  на вуліцу).  

 

Знайдзіце дзеепрыслоўі ў вершы. 

 

Слайд 14, 15, 16, 17 

- Паглядзіце на гэтыя фотаздымкі. Тут адлюстраваны жыццёвы шлях 

навагодняй елкі. А якія альтэрнатывы вы можаце прапанаваць? (ставіць 

лапнік, садзіць жывую каля хаты, ставіць ненатуральную елку). 

Слайд 18 

    Рэфлексія “Ацані сябра”. 

З ніжэй прыведзеных фраз выберыце адну і скажыце сябру: “Ты 

малайчына”, “Язадаволены тваёй працай”, “Ты мог бы працаваць лепей”. 

 

Слайд 19 

   Правер сябе.  

Запоўніце  “Карту ўліку ведаў”. 

 

Ведаю  Сумняваюся  Патрэбна падтрымка 

   

Слайд  20  


