
Белорусская литература,   6 «А», 6 «Б», 6 «В», Борисевич Г.А. 

 

Дата 

Тэма ўрока Вучэбныя матэрыялы Заданні для самастойнай 

работы (не высылаем) 

Тэматычны 

кантроль (дасылаем) 

Тэрмін, форма 

здачы 

тэматычнага 

кантролю 

20.04.2020-

27.04.2020 

П. Панчанка 

“Сармацкае 

кадзіла”, 

Трывожны 

роздум аб лёсе 

прыроды 

I.Пташнікаў 

“Алені”. 

Гуманістычны 

пафас твора. 

Асноўныя 

вобразы 

апавядання. 

Вучэбны дапаможнік: 

Бельскі А.І. Беларуская 

літаратура, 6 клас 

1. С. 228-230, прачытаць верш, 

пытанні да верша.Самастойна 

знайдзіце інфармацыю пра 

Чырвоную кнігу Беларусі і пра 

расліны, узгаданыя ў творы. 

2. С. 230-251, прачытаць твор, 

пытанне 12: складзіце план 

твора, перакажыце сцісла 

твор. 

3. С. 252-254, выпісаць галоўнае 

ў сшытак 

 

План апавядання  

I.Пташнікава “Алені”. 

Пісьмовыя адказы на 

пытанні: 

1. Што вы ведаеце 

пра жыццё 

галоўнай гераіні 

твора Іркі? 

2. Чаму пасябравалі 

Ірка і алені? 

3. Чаму з дзяўчынкай 

здарылася бяда і 

хто ў гэтым 

вінаваты? 

4. Чаму ў твора такая 

канцоўка? 

5. Чаму аўтар назваў 

твор “Алені”? 

 

Да 29.04.2020, 

дакумент Word 

ці фота сшытка\ 

электронная 

пошта 

borisevich_ga@m

ail.ru  

 

28.04.2020-

03.05 

А.Жук “Стары 

бабёр”. Тэма 

ўзаемаадносін 

чалавека і 

прыроды  

Вучэбны дапаможнік: 

Бельскі А.І. Беларуская 

літаратура, 6 клас 

С. 255-262, прачытаць твор, 

С. 261, 262, пытанні вусна 

   

 

 

04.05.2020-

10.05.2020 

Янка Маўр 

“Багіра”. 

Кампазіцыя 

літаратурнага 

твора. 

 

Вучэбны дапаможнік: 

Бельскі А.І. Беларуская 

літаратура, 6 клас 

С. 263-271, прачытаць твор, 

адказаць на пытанні пасля твору, 

пераказваць твор 

Тэматычны кантроль па 

творах экалагічнага 

раздзела (с.228-271) 

будзе дасланы 

11.05.2020 у 11.00 

Да 11.00 

12.05.2020  

дакумент Word \ 

электронная 

пошта 

mailto:borisevich_ga@mail.ru
mailto:borisevich_ga@mail.ru


 

ЖАДАЮ ПОСПЕХУ! 

11.05.2020-

17.05.2020 

Дадатковае 

чытанне:  

I.Пташнікаў, 

апавяданне 

“Арчыбал” або 

Янка Маўр, 

аповесць “У 

краине райскай 

птушки” (на 

выбар) 

 

 

https://knihi.com/Ivan_Ptasnikau/Ar

cybal.html 

https://knihi.com/Janka_Maur/U_kr

ainie_rajskaj_ptuski.html 

Прачытаць твор на выбар Віктарына з 10 

пытанняў на змесце з 

адказамі. Пытанні 

павінны пачынацца са 

слоў “Хто?”, “Што?”, 

“Дзе?”, “Калі?”, 

“Чаму?”. Як бонус 

можна зрабіць 

ілюстрацыю да твора 

(па жаданні) 

Да 17.05.2020 

дакумент Word ці 

фота сшытка\ 

электронная 

пошта 

borisevich_ga@ma

il.ru  

 

Я.Колас “Конь і 

сабака”. 

А.Звонак 

“Гарбуз” . 

У.Корбан 

“Малпін жарт”. 

Мараль байкі. 

Паняцце пра 

байку 

Вучэбны дапаможнік: 

Бельскі А.І. Беларуская 

літаратура, 6 клас 

С. 272-278, вывучыць адну байку 

на выбар на памяць 

Відэаролік “Я чытаю 

байку на памяць”. 

Вітаецца творчы 

падыход. Можна здаць 

і ў класе. 

Да 17.05.2020 

электронная 

пошта 

borisevich_ga@ma

il.ru 

21.05.2020-

28.05.2020 

 Неверагодныя 

пераўвасабленні 

на Зямлі ў 

апавяданні  

Р.Баравіковай 

“Гальштучнік”. 

Шулцэ Дзінтра 

“Роберцік”. 

Гуманістычны 

пафас твора. 

Вучэбны дапаможнік: 

Бельскі А.І. Беларуская 

літаратура, 6 клас 

С.279-303, прачытаць, працаваць з 

пытаннямі да твораў 

Індывідуальна   

https://knihi.com/Ivan_Ptasnikau/Arcybal.html
https://knihi.com/Ivan_Ptasnikau/Arcybal.html
https://knihi.com/Janka_Maur/U_krainie_rajskaj_ptuski.html
https://knihi.com/Janka_Maur/U_krainie_rajskaj_ptuski.html
mailto:borisevich_ga@mail.ru
mailto:borisevich_ga@mail.ru
mailto:borisevich_ga@mail.ru
mailto:borisevich_ga@mail.ru


Белорусский язык,   6 «А», 6 «Б», 6 «В», Борисевич Г.А. 

 

Дата 

Тэма ўрока Вучэбныя матэрыялы Заданні для самастойнай 

работы (пісьмовыя заданні 

выконваем у сшытку, не 

дасылаем) 

Тэматычны 

кантроль  

(дасылаем) 

Тэрмін, форма 

здачы 

тэматычнага 

кантролю 

20.04.2020-

27.04.2020 

Скланенне 

лічэбнікаў: 

1, 2, 3, 4 

Вучэбны дапаможнік:  

В.П. Красней, Я.М. Лаўрэль 

“Беларуская мова, 6 клас”,  46. 

Даведнік “Арфаграфія ў 

прыкладах”, п. 40 с.46-48 

✓ с. 164, 167, прачытаць 

тэарэтычны матэрыял па тэме, 

✓ пр. 286, 289, 291, пісьмова 

Праверачная работа + 

дадатковая 

інструкцыя 

дасылаецца вучням 

29.04.2020. у 10.00 

Від задання:  

правапіс і скланенне 

простых лічэбнікаў 

29.04.2020  да 

11.00 дакумент 

Word ці фота 

сшытка\ 

электронная 

пошта 

borisevich_ga@m

ail.ru  

 

Скланенне 

лічэбнікаў: 

5-20 і 30 

✓ с. 163,  разабраць правіла, 

✓ пр. 280, 281, 282 ці 283, 

пісьмова  

Скланенне 

лічэбнікаў: 

0, 40, 90, 100, 

1000, 1000000, 

✓ паўтарыць правапіс лічэбнікаў, 

с. 160-162, 

✓ с. 171, пр. 297,  прачытаць 

тэарэтычны матэрыял па тэме, 

28.04.2020-

03.05 

Скланенне 

складаных і 

састаўных 

лічэбнікаў 

Вучэбны дапаможнік:  

В.П. Красней, Я.М. Лаўрэль 

“Беларуская мова, 6 клас”,  46. 

Даведнік “Арфаграфія ў 

прыкладах”, п. 40 с.46-48 

 

✓ с. 170, 171,  прачытаць 

тэарэтычны матэрыял па тэме, 

✓ пр. 299, вусна, 

✓ пр. 300, 301,303, 305, 

пісьмова, 

 

(па жаданні) Картка з 

тэкстам па ўзоры пр. 

300, ці 306, ці 307: 

знайсці  і напісаць 

тэкст (10 сказаў) на 

тэму “Цікавыя факты 

з энцыклапедыі”, дзе 

ўжываюцца лічэбнікі. 

Лічэбнікі запісаць 

лічбамі. Тэкст можна 

аформіць 

ілюстрацыямі. 

03.05.2020 

дакумент Word \ 

электронная 

пошта 

borisevich_ga@m

ail.ru  

 

 

04.05.2020-

10.05.2020 

Скланенне 

дробавых 

лічэбнікаў: 

Вучэбны дапаможнік:  

В.П. Красней, Я.М. Лаўрэль 

“Беларуская мова, 6 клас”,  48 

 

✓ с. 178-181, тэарэтычны 

матэрыял па тэме, 

✓ пр. 315, 316, 321,вусна, 

✓ пр. 317, 318, 319, 320, 322, 324, 

пісьмова 

Тэматычны кантроль  

дасылаецца вучням 

11.05.2020 у 11.00 

11.05.2020 да 

12.00 

дакумент Word \ 

электронная 

пошта 

mailto:borisevich_ga@mail.ru
mailto:borisevich_ga@mail.ru
mailto:borisevich_ga@mail.ru
mailto:borisevich_ga@mail.ru


 

Скланенне 

зборных і 

парадкавых 

лічэбнікаў: 

Вучэбны дапаможнік:  

В.П. Красней, Я.М. Лаўрэль 

“Беларуская мова, 6 клас”,  47 і 

49. 

Відэаўрок; 

https://youtu.be/s70IiIc1I2I  

 

 

✓ с. 182, 183, тэарэтычны 

матэрыял па тэме, 

✓ пр. 326, 328, вусна, 

✓ пр. 327, 329, 330 ці 331, 

пісьмова, 

✓ с. 175, 176, тэарэтычны 

матэрыял па тэме, 

✓ пр. 308, вусна, 

✓ пр. 309, 310, 313, пісьмова, 

✓ тэст для самакантролю:    

https://docs.google.com/forms/d/e

/1FAIpQLSc7WkBvFnFZ01nYzP

MLQYPhURWSl4UTJ7fso40yjS

nAGn38Yg/viewform  

✓ марфалагічны разбор лічэбніка, 

с.185, вусна, 

✓ с. 188, 189, пісьмова любы 

варыянт. 

6 “А”, 6 “Б” 

14.05.2020, 

6 “В” 

13.05.2020 

Кантрольны 

дыктант 

для прысутных у класе    

11.05.2020-

17.05.2020 

Займеннік як 

часціна мовы. 

Змяненне 

займеннікаў, іх 

утварэнне і 

правапіс 

Вучэбны дапаможнік:  

В.П. Красней, Я.М. Лаўрэль 

“Беларуская мова, 6 клас”,  50 і 

53 

 

✓ с. 191-193, правілы, 

✓ пр. 337, вусна, 

✓ пр.  336, 338, пісьмова, 

✓ с. 199-224, правілы, 

✓ зрабіць па 1 практыкаванні на 

кожны разрад прыметніка, 

✓ с. 224, 225, любы варыянт 

зрабіць 

Тэматычны кантроль 

(тэст) 

19.05.2020 

21.05.2020-

28.05.2020 

Падагульненне і 

сістэматызацыя 

вывучанага за 

год 

Вучэбны дапаможнік:  

В.П. Красней, Я.М. Лаўрэль 

“Беларуская мова, 6 клас”, 

Па запатрабаванні для карэкцыі 

ведаў 

Індывідуальна  

https://youtu.be/s70IiIc1I2I
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7WkBvFnFZ01nYzPMLQYPhURWSl4UTJ7fso40yjSnAGn38Yg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7WkBvFnFZ01nYzPMLQYPhURWSl4UTJ7fso40yjSnAGn38Yg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7WkBvFnFZ01nYzPMLQYPhURWSl4UTJ7fso40yjSnAGn38Yg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7WkBvFnFZ01nYzPMLQYPhURWSl4UTJ7fso40yjSnAGn38Yg/viewform
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