
План індывідуальнага навучання вучняў 10 аб класаў па прадметах “Беларуская мова”, “Беларуская літаратура” 

 

Беларуская мова 

 

Дата Тэма ўрока Навучальныя 

матэрыялы 

Заданні для 

самастойнай 

работы 

Праверачнае 

заданне (здаецца 

настаўніку) 

Тэрмін (час) здачы 

праверачнага 

задання настаўніку 

20.04-

24.04 

Дзеяслоў. Формы 

дзеяслова. Марфалагічныя 

нормы. 

Дзеепрыметнік і 

дзеепрыслоўе як асобыя 

формы дзеяслова. 

Марфалагічныя нормы 

Беларуская мова. 

Вучэбны 

дапаможнік для 

10 класа ўстаноў 

агульнай 

сярэдняй 

адукацыі з 

беларускай і 

рускай мовамі 

навучання. 

Виртуальная 

школа (groiro.by) 

§37-40 (правіла), 

практ. 315, 319, 

324, 326, 328, 

332, 334 

Самастойная 

работа (тэкст 

будзе дасланы на 

эл.пошту) 

24.04 да 20.00 

(даслаць на эл.пошту 

vodolei1971@inbox.ru) 

27.04-

01.05 

   

04.05-

08.05 

Прыслоўе. Разрады 

прыслоўяў па значэнні. 

Марфалагічныя нормы 

§41-43 (правіла), 

практ. 336, 339, 

342, 345, 346 

Практ.342, 

слоўнікавы 

дыктант (тэкст 

будзе дасланы на 

эл.пошту) 

08.05 да 20.00 

(даслаць на эл.пошту 

vodolei1971@inbox.ru) 

11.05-

15.05 

Кантрольная тэставая 

работа 

  15.05 да 20.00 

(даслаць на эл.пошту 

vodolei1971@inbox.ru) 

18.05-

22.05 

Службовыя часціны 

мовы.Правапіс 

прыназоўнікаў, злучнікаў, 

часціц 

§44-47 (правіла), 

практ. 349, 350, 

354, 355, 359 

Практ.367 22.05 да 20.00 

(даслаць на эл.пошту 

vodolei1971@inbox.ru) 25.05-

29.05 

 

 

 

 

 



Беларуская літаратура 

 

Дата Тэма ўрока Навучальныя 

матэрыялы 

Заданні для 

самастойнай 

работы 

Праверачнае 

заданне 

(здаецца 

настаўніку) 

Тэрмін (час) здачы 

праверачнага 

задання настаўніку 

20.04-

24.04 

Уладзімір Караткевіч. 

Жыццё і творчасць. 

 

Аповесць “Дзікае 

паляванне караля Стаха”. 

Канкрэтна-гістарычная 

аснова твора. 

Праблематыка і жанравыя 

асаблівасці твора. 

Беларуская літаратура. 

Вучэбны дапаможнік 

для 10 класа ўстаноў 

агульнай сярэдняй 

адукацыі з беларускай і 

рускай мовамі 

навучання. Виртуальная 

школа (groiro.by) 

https://www.youtube.com/ 

У.Караткевіч. 

Быў.Ёсць.Буду. Запіскі 

на палях. 

Дикая охота короля 

Стаха / The Savage Hunt 

of King Stach (1979) 

фильм 

 

С.227-244 

У.Караткевіч 

“Дзікае 

паляванне 

караля Стаха” 

(прачытаць, 

валодаць 

зместам) 

 

Літаратурны 

дыктант па 

жыцці і 

творчасці 

У.Караткевіча 

(тэкст будзе 

дасланы на 

эл.пошту) 

24.04 да 20.00 

(даслаць на эл.пошту 

vodolei1971@inbox.ru) 

27.04-

01.05 

С.244, пыт.7 

(пісьмова) 

01.05 да 20.00 

(даслаць на эл.пошту 

vodolei1971@inbox.ru) 

04.05-

08.05 

У.Караткевіч “Каласы пад 

сярпом тваім”. 

Гістарычная аснова 

рамана 

У.Караткеіч 

“Каласы пад 

сярпом тваім” 

(прачытаць, 

валодаць 

зместам) 

Літаратурны 

дыктант (тэкст 

будзе дасланы 

на эл.пошту) 

15.05 да 20.00 

(даслаць на эл.пошту 

vodolei1971@inbox.ru) 11.05-

15.05 

18.05-

22.05 

А.Макаёнак “Зацюканы 

апостал”. Палітычныя, 

філасофскія і маральныя 

праблемы сучаснасці 

А.Макаёнак 

“Зацюканы 

апостал” 

Літаратурны 

дыктант (тэкст 

будзе дасланы 

на эл.пошту) 

22.05 да 20.00 

(даслаць на эл.пошту 

vodolei1971@inbox.ru) 25.05-

29.05 

 

https://www.youtube.com/

