
Спампавана з сайта www.aversev.by
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1   Правапіс вялікай літары ў словах: 
      Алесь Яршоў жыве ў Оршы.
2   Калі літары абазначаюць два гукі:  е, ё, ю, я, і 
      елка, чуеш, камп'ютар, салаўі, мільён.
3   Правапіс :  ў
       лаўка, на ўроку, сястра Ульяна.
4   Як вызначыць у слове колькасць складоў
      і націскны склад: 
       ма|лю|нак, ру|чка, а|бруч.

5   Правілы пераносу слоў:
       ру-чка, руч-ка, ана-нас, за-вея, лю-   зі, ха-   жу, чай-ка,
        праў-   а, кань-кі, па   '-ём.
6   Правапіс літар : о, э — а
       рэчка — рака, мора — марак.
7   Правапіс літар : е, ё — я
       лё     — ля   ок, ле   ніковы.
8   Як абазначыць на пісьме мяккасць зычнага гука: 
       зямля, камень, пісьмо.
9   Правапіс літар              :з
       са   ы  — са   зік,    зяўчынка.
10   Правапіс літар : т — ц
       браты — брацік.

11   Правапіс слоў з літарамі зацвярдзелых зычных :   ж, ш,     ж, ч, р, ц
         машына, рабіна.
12   Правапіс зычных, парных па звонкасці-глухасці: 
         супы — суп , зага   аць — зага   ка.
13   Правапіс слоў з падоўжанымі зычнымі гукамі: 
         варэнне, су       зя.
14   Правапіс раздзяляльнага мяккага знака і апострафа: 
         мільён, сям'я.
15   Як афармляецца сказ на пісьме.

             зеці вучацца ў школе. Ты рашыў за   ачу? Слухай бацькоў!
16   Як знайсці слова, якое абазначае, пра каго ці пра што 

гаворыцца ў сказе і што пра гэта гаворыцца.
       (Х т о?) Вучні  (ш т о   з р а б і л і?) прачыталі новае правіла.
17   Якія словы абазначаюць прадметы:
        (х т о?) сын, маці; (ш т о?) сонца, кветкі.
18   Якія словы абазначаюць прыметы прадметаў:
         мультфільм (я к і?) цікавы.
19   Якія словы абазначаюць дзеянні прадметаў: 
             зеці (ш т о   р а б і л і?) чыталі .
20  Правапіс прыназоўнікаў: 
         на небе, каля ракі.

МЫ ВЕДАЕМ!
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ГУКІ І ЛІТАРЫ

Звонкія і глухія зычныя гукі. 
Іх абазначэнне на пісьме

Чамучык пачуў званок і падумаў:
— Які ён звонкі! А ў слове «звонкі», ма

быць, усе зычныя гукі звонкія? Тады якія зыч
ныя гукі ў слове «глухі»? Глухія?

Як адрозніць звонкія і глухія зычныя гукі?

1. Разгледзьце малюнкі. Якімі словамі іх трэба 
падпісаць?

Шафа, відэлец, збан, ка́па, талерка, 
дыван.
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Выпішыце ў адзін слупок словы, у якіх усе зычныя 
гукі звонкія. У другі слупок выпішыце словы, у якіх 
усе зычныя гукі глухія. Якія словы лішнія? Чаму?

На якія яшчэ дзве групы можна падзяліць гэтыя 
словы? Растлумачце.

Зычныя гукі дзеляцца на звонкія і 
глухія. Звонкія зычныя гукі вымаў-
ляюцца з голасам і шумам, глухія — 
толькі з шумам. Звонкія і глухія зыч-
ныя гукі бываюць парнымі і няпар - 
нымі.

2. Разгледзьце табліцы. Якіх гукаў не хапае? На
за віце няпарныя звонкія і няпарныя глухія. Якія 
гукі ўтвараюць пары па звонкасціглухасці?

няпарныя

звонкія глухія

[в] ? [й’] [л] [л’] ? [м’] ? [н’] [р] [ў] [ц] [к] ? ? [ф’]

парныя

звонкія [б] [б’] ? [г’] [д] [дз’] ? [з] ? [ж]

глухія [п] ? [х] ? ? ? [ч] ? [с’] ?
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Растлумачце, чаму табліцы розныя па форме. 
Прачытайце, што запісана ў радках і слупках дру
гой табліцы. Што аб’ядноўвае гукі кожнага радка? 
Кожнага слупка?

3. Прачытайце словы. 

Замяніце звонкія гукі на парныя глухія. 
Вужы, Джэк, каза.

Замяніце глухія гукі на парныя звонкія.

Твор, цень, вольха.

Запішыце словы парамі. Якія словы трэба пісаць 
з вялікай літары? Чаму? Падкрэсліце літары парных 
звонкіх і глухіх зычных гукаў.

4. Прачытайце тэкст. Які цуд паказаў дзядзька 
хлопчыку?

На зімовыя канікулы Глеб прыехаў у 
вёску. Разам з дзядзькам Толем ён пайшоў 
на возера. 

Лёд быў на дзіва празрысты. Хлопчык 
убачыў пад ім шмат рыб, як у акварыуме. 
Дзядзька тым часам зрабіў у лёдзе палонку. 

   Спампавана з сайта www.aversev.by



6

Глеб стаў сыпаць у яе зярняткі і хлебныя 
крошкі. Потым ён адышоў ад палонкі.  
У рыбак абед. Ім не трэба перашкаджаць. 

Глеб абавязкова раскажа сябрам пра 
зімовы акварыум, калі вернецца ў горад.

Выпішыце выдзеленыя словы. Вымавіце іх. Пад
крэсліце літары, якія абазначаюць парныя звонкія/
глухія зычныя гукі.

Уявіце сябе на месцы Глеба. Што вы раскажаце 
сябрам?

5. Прачытайце сказы. Дапоўніце іх, выкарыстоў
ваючы словы для даведкі. Якімі гукамі адрозні
ваюцца гэтыя словы?

У гарачы ... мы хаваемся ў ... .
Дзядзька ... малоціць ... .
                    Н. Сторажава.

Словы для даведкі: Глеб — хлеб, дзень —
цень.

Спішыце сказы. Падкрэсліце ў словах літары, 
якія абазначаюць парныя па звонкасціглухасці 
зычныя гукі.
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Парныя звонкія і глухія 
зычныя гукі

6. Разгледзьце малюнкі. Назавіце, што вы на іх 
ба чыце. Параўнайце вымаўленне і напісанне слоў.

смачны ... 

драўляны ... 

хварэць на ... 

знайсці ... 

цікавыя ... 

будаўнічыя ... 

Якія словы трэба ўставіць замест кропак? За
пішыце спалучэнні слоў. Падкрэсліце літары, якімі 
адрозніваюцца ўстаўленыя словы.

каскі

плод

грып

казкі

плот

грыб
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Парныя звонкія зычныя вымаўляюцца 
як глухія: 

	на канцы слова: тваро[х] — тварог;
	у сярэдзіне слова перад глухімі зычнымі: 
лы[ш]ка — лыжка.
Парныя глухія зычныя вымаўляюцца як 

звонкія:
	у сярэдзіне слова перад звонкімі зычнымі:
ка[з’]ба — касьба, мала[дз’]ба — малацьба.

7. Прачытайце верш. Дадайце патрэбныя словы 
ў сказы. 

Зімой вясны чакае ... .
Вясной касы чакае ... .
Даўно зярнят чакае ... .
Дзяцей чакае ў цырку ... .
               І. Муравейка.

Запішыце па памяці столькі сказаў, колькі за
помнілі. Падкрэсліце літары парных звонкіх і глухіх 
зычных гукаў, напісанне якіх трэба правяраць.

8. Прачытайце верш. Пра які конкурс у ім гаво
рыц ца? Якую казку стварылі вучні? Як вы ўпрыгож
ваеце клас да Новага года?

п + луг

с + мех
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Школа конкурс аб’явіла
на прыгожы самы клас.
Перад святам навагоднім
мы дарма́ не трацім час.
Мы рукамі творым казку — 
паглядзіце, калі ласка. 
                    В. Жуковіч.

Напісанне якіх выдзеленых літар трэба правя
раць? Запішыце гэтыя словы.

9. Прачытайце тэкст. Пра якое рамяство вы да
ведаліся?

Прыгожыя ўзоры малюе ма-
роз на вок нах. Беларускія май-
стры́ выразаюць узоры з паперы. 
Называюцца яны выціна́нкай.

У музеі Навагрудка захавалі 
рамяство выбіва́нкі. На паперу 
наносяць узор у выглядзе сет кі. На ёй ро-
бяць эскіз малюнка. Кожны элемент вы-
біва ецца на дубовай дошцы з дапа могай 
стаме́скі* і малатка. Атрымліваюцца вельмі 
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прыгожыя сурвэткі і фіра́нкі. Імі ўпрыгож-
ваюць дамы́ да Каляд і Вялікадня.

Знайдзіце словы з парнымі звонкімі/глухімі 
зычнымі гукамі, напісанне якіх трэба правяраць. 
Запішыце пад дыктоўку выдзеленыя сказы.

10. Прачытайце верш. Пра якое свята ў ім гаво
рыцца?

З лясной цішы завейнай
руплівы Дзед Мароз
нам ёлачку на свята
вясёлую прынёс.
                У. Карызна.

Спішыце верш. Падкрэсліце літары парных звон
кіх/глухіх зычных гукаў у канцы слова.

Парныя звонкія і глухія зычныя гукі. 
Іх абазначэнне на пісьме

Чамучык з татам пайшлі ў магазін. Маці па 

тэлефоне расказала, што купіць: , , ,

, , . 
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У магазіне Чамучык звярнуў увагу на надпісы 
на цэнніках: тварог, але гарох, хлеб, але карп, 
мёд ,  але  ёгурт.  Хлопчык  паціснуў  плячамі:  
«У адных словах напісанне і вымаўленне зычных 
супадаюць, а ў іншых — не. Што рабіць?..»

Як праверыць напісанне зычнага гука, парнага 
па звонкасціглухасці?

11. Прачытайце скорагаворку. Ці адпавядае 
малюнак яе зместу?

Вадалаз нырнуў у лаз*,
што адкрыў
яму барка́с*.
А за лазам,
пад баркасам, 
рыбы 
цэлыя прыпасы.
                    К. Жук. 

Прачытайце выдзеленыя словы. У якіх з іх на
пісанне парнага зычнага гука трэба правяраць? 
Якія словы з верша падказваюць, як трэба іх пра
верыць? Запішыце словы парамі.
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Для таго каб праверыць напісанне 
парных звонкіх і глухіх зычных гукаў 
у канцы і сярэдзіне слова, неабходна 
змяніць слова так, каб пасля зычнага 
стаяў галосны: тварог — тварагу, 
касьба — касіць.

12. Разгледзьце схему. Вусна дапоўніце яе па
трэбнай інфармацыяй.

1. Вымаўляю слова з парным звонкім/
 глухім зычным гукам.
2. Вызначаю яго месца ў слове.

3. Змяняю слова так, каб пасля парнага  
 зычнага стаяў ... .

4. У слове, якое правяраю, пішу ... лі - 
 та ру, што і ў праверачным.

у канцы 
слова

у сярэдзіне слова 
перад зычным, 
акрамя л, м, н, 

р, в, й

перад 
л, м, н, 
р, в, й

трэба правяраць правяраць не трэба
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Па схеме вызначце, якія літары трэба запісаць 
у словах з пропускамі.

Родны бра.., смачная яга..ка, тонкі 
лава.., цікавая кні..ка, моцны дож.. .

Запішыце гэтыя словы разам з праверачнымі. 
Падкрэсліце літары, напісанне якіх правяралі.

13. Прачытайце тэкст. Чаму дзеці так хутка 
справіліся з работай?

Скончыліся заня..кі. Вучні разам з на-
стаўніцай выйшлі на вуліцу. Даро..кі зам..ло. 
Усе ўзялі́ся за работу. Працавалі вес..ла, 
дружна. Аднаму цяжка сне.. расчысціць. 

калекты́ў
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Разам справіліся за гадзі́ну. Вось што такое 
калектыў!

Якія літары трэба ўставіць у словы? Растлу мачце. 
У апошнім сказе знайдзіце слова, у якім у першым 
складзе перад націскам пішацца е.

Запішыце выдзеленыя сказы пад дыктоўку. 
Зрабіце ўзаемаправерку.

Якія агульныя справы ёсць у вашым калектыве? 
Раскажыце.

14. Прачытайце прыказкі. Чаму так гавораць?

Што аднаму не пад сілу, тое лёгка ка-
лектыву.

Год ма́е багата прыгод.
Блізкі сусед лепш за дальнюю радню.
Не трэба і клад, калі ў сям’і лад.
Баязліваму і мыш — мядзведзь.

Выпішыце словы з парнымі звонкімі/глухімі 
зыч нымі гукамі, напісанне якіх трэба правяраць. 
Вусна падбярыце праверачныя словы.

15. Прачытайце. Аб чым гаворыцца ў загадцы? 
Як радкі загадкі падказалі адгадку?
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Светлы, лёгкі, нібы пух,
Нечакана лёг на луг.
Едзем зноў на лыжах мы...
Голас чуецца зімы.
                      У. Мазго.

Спішыце загадку. Падкрэсліце літары парных 
звонкіх/глухіх зычных, якія трэба правяраць. Вусна 
падбярыце праверачныя словы.

16. Прачытайце верш. Ці любіце вы гуляць у 
сне́жкі?

Снежань, збочыўшы са сце(ж/ш)кі,
пагуляць рашыў у сне́(ж/ш)кі.
Азірнуўся, а наўкол —
ні сняжынкі,
чорны дол*.
                            М. Чарняўскі.

Спішыце першы сказ. Устаўце патрэбныя літары. 
Вусна падбярыце праверачныя словы.

Раскажыце, чым вы любіце займацца зімой.

17. Прачытайце тэкст. Што выклікала ў вас ус
мешку? Як вы разумееце выдзелены выраз?

Правообладатель   Спампавана з сайта www.aversev.by
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Са(ж/ш)ка спявае.
— Спявай і ты, — просіць ба(дз/ц)ьку.
— Не магу, — аднекваецца той. — Мне 

мядзве(дз/ц)ь на вуха наступіў.
— А як ён туды зале(з/с)? — пазірае 

Са(ж/ш)ка знізу на татава вуха. (А. Зэкаў.)

Выберыце літары, якія трэба ўставіць у словы. 
Растлумачце іх правапіс. Запішыце гэтыя словы 
разам з праверачнымі словамі.

18. Прачытайце. Дапоўніце тэкст патрэбнымі сло
вамі. Вусна падбярыце да іх праверачныя словы.

У майго бацькі пчальні́к. У верасні цві -

це . Ці каштавалі вы в..расовы ? Які 

ён смачны! Бацька выкачаў мёд і прыгата-

ваў м..довік. Маці зап..кла  з мясам.

Сястра зварыла . Я нарэзаў . Мы 

ўсёй с..м’ёй прыгатавалі абе.. .

Растлумачце правапіс слоў з прапушчанымі літа
рамі. Спішыце сказы, у якіх малюнкі трэба замя
ніць словамі.
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19. Вымавіце словы. Якія гукі чуюцца на канцы 
слоў? Якімі літарамі іх трэба абазначыць? Чаму?

выха(д/т?)  вер(ж/ш?)  гола(з/с?)

 

Запішыце словы разам з праверачнымі словамі. 
Падкрэсліце літары, напісанне якіх правяралі.

20. Прачытайце і адгадайце загадку. Дапоўніце 
яе патрэбнымі словамі (гл. малюнкі). Вусна 
падбярыце праверачныя словы.

У бярлозе да вясны
спіць зімой жыхар лясны.
Сніць не () ён і не (),

а духмяны, смачны ().
               М. Пазнякоў.

Запішыце другі сказ і адгадку.
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нн

Падоўжаныя зычныя гукі. 
Іх абазначэнне на пісьме

Чамучык з дзядулем прагульваўся каля лесу.
— Эх, жыццё! Паглядзі, Чамучык, якое на

ваколле: узлессе, раздолле... У гэтым задаваль
ненне і захапленне, — сказаў дзядуля.

— Дзядуля, а ты спецыяльна так працягла вы
маўляеш гукі ў некаторых словах?

— Гэта ў нашай мове ёсць такія гу кі — падоў
жаныя.

Як на пісьме перадаецца падоўжанае вымаўлен
не гукаў?

21. Што вы бачыце на малюнках? У якіх словах 
ёсць гукі, што вымаўляюцца падоўжана? Якімі літа
рамі яны абазначаны на пісьме? Якія гукі вымаў
ляюцца перад падоўжанымі зычнымі і пасля іх?

колас 

камень 

галіна 

Запішыце словы з падоўжанымі зычнымі гукамі. 
Падкрэсліце літары, якімі яны перадаюцца на пісьме.

ляюцца перад падоўжанымі зычнымі і пасля іх?

сс

лл
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У беларускай мове гукі [з’], [с’], [л’], 
[н’], [ц’], [ж], [ш], [ч], [дз’] паміж га-
лоснымі могуць вымаўляцца падоў-
жана. Падоўжанае вымаўленне пера-
даецца на пісьме дзвюма літарамі: 
Зарэчча, наваколле.
Падоўжаны гук [дз’] абазначаецца лі-
тарамі ддз: тысячагоддзе.

22. Разгледзьце схему. Раскажыце, як перадаць 
на пісьме падоўжанае вымаўленне гукаў.

1. Вымаўляю слова.
2. Вызначаю, ці ёсць у слове падоўжа-

ны гук.

        ёсць                          няма

3. Абазначаю яго дзвюма літарамі. 
Падоўжаны гук [дз’] — літарамі ддз.

Па схеме вызначце, якія літары трэба запісаць у 
словах.

Бервя..о, бярве..е, ці..ыня, заці..а, стаго..е.

Запішыце словы з падоўжанымі зычнымі гукамі.
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23. Прачытайце верш. Якія стравы ў ім узгад
ваюцца? Калі іх гатуюць? Як святкуюць Каляды?

Гэткай смачнае ку(ц/цц)і́
вы не елі ў жы(ц/цц)і.
І блінцы каляд(н/нн)ыя
дужа-дужа ла́д(н/нн)ыя*.
                   В. Жуковіч.

Вымавіце выдзеленыя словы. У якіх словах гукі 
вымаўляюцца падоўжана? Якія гукі вымаўляюцца 
перад імі і пасля іх? Якія літары трэба ўставіць у 
выдзеленыя словы? Чаму?

Запішыце сказ, у якім ёсць словы з падоўжанымі 
зычнымі гукамі. Падкрэсліце літары, якімі на пісьме 
перадаюцца гэтыя гукі.

24. Прачытайце тэкст. Раскажыце, як людзі ка
лядуюць.

Калядава..е

Святкава..е Каля.. пачынаецца са з’яў-
ле..ем першай зоркі. Калядоўшчыкі ў ма-
сках казы, мя..ведзя, каня, жура..ля хо-
дзяць па хатах. Яны н..суць з сабой ка -

пе́сня
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ляд ную зорку, сп..ваюць 
песні. У песнях абавя..кова 
гучаць пажада..і здароўя і 
дабрабыту ў жы..і. Так-
сама выказваецца про..ь -
ба абдарыць калядоў шчы-
каў. Вечарам на Каля ды мола..ь займа -
 ец ца гада..ем. Каляды — свята дабрыні і 
любові.

Растлумачце правапіс прапушчаных літар. За
пішыце пад дыктоўку словы з падоўжанымі зыч
нымі гукамі. Падкрэсліце літары, якімі перадаюц
ца гэтыя гукі. 

Запішыце слоўнікавае слова, падзя ляючы яго 
на склады. Пастаўце ў ім націск.

25. Прачытайце. Пра якога мастака гаворыцца 
ў вершы? Як вы здагадаліся? Ці бачылі вы ма
люнкі гэтага мастака?

На шыбах малю(н/нн)кі,
на дрэвах кару́(н/нн)кі*
зрабіў цудадзейны мастак.
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Узоры да рання
стварыў ён дыха(н/нн)ем — 
рукамі не здолееш так.
                      В. Жуковіч.

Спішыце верш. Падкрэсліце ўстаўленыя літары.

26. Здагадайцеся, якія словы з падоўжанымі 
зычнымі гукамі зашыфраваны.

лл  ддз  жж  цц  нн

навак.. стаг.. падар.. баг.. куп..

разд.. разв.. узбяр.. пач.. нас..

Запішыце словы. Падкрэсліце літары, якімі на 
пісьме перадаюцца падоўжаныя зычныя гукі, галос
ныя перад імі і пасля іх.

Як можна падзяліць для пераносу гэтыя словы?

Словы з падоўжанымі зычнымі гукамі 
можна пераносіць так: но-ччу, ноч-чу.

27. Прачытайце  верш.  Якія  творы  любіце 
чытаць вы? 
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Верш(ы/і) і апавяданні, 
ка(з/с)кі вельмі я люблю, 
і легенды, і пада́нні 
пра бацькоўскую з(е/я)млю.
                      В. Жуковіч.

Растлумачце правапіс слоў з літарамі ў дужках. 
Выпішыце словы з падоўжанымі зычнымі гукамі, 
падзяляючы іх для пераносу рознымі спосабамі. 

28. Прачытайце тэкст. Чаму страказа трапіла ў 
павуціну? Як вы разумееце выраз даць лататы? 
На колькі частак падзелены тэкст? Аб чым гаворыц
ца ў кожнай з іх? Перакажыце адну з частак.

Лётала па садзе страказа. За мушкамі 
ганялася. Захапілася палява..ем, а паву-
ці..я і не ўбачыла. Кінулася ўбок, а крыль-
цы да паву..іны пр..ліплі. А потым як 
затрапеча кры..ем!

Тут да страказы павук 
выкаціўся. Бачыць павук, 
што не муха папалася. Спу-
жаўся, ды як дасць лататы́. 
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Назад у св..ё сховішча. Толькі яго і бач..лі. 
Забая..ся, каб самога не з’елі. (В. Гарбук.) 

Растлумачце правапіс слоў з прапушчанымі лі
тарамі.

Спішыце першую частку тэксту. Словы з падоў
жанымі зычнымі гукамі падзяліце для пераносу.

29. Прачытайце. Дапоўніце сказы патрэбнымі 
словамі з падоўжанымі зычнымі гукамі.

На полудзень дзеці елі булку з .

Сёлета сабралі багаты ўраджай .

Агра́рыі*  в            збіраюць  н          
з раслін.
На ўроку літаратурнага  ч         мы 
пераказвалі  а         .

Запішыце сказы. Падкрэсліце ў словах літары, 
якія абазначаюць падоўжаныя зычныя гукі.

30. Прачытайце народныя прыметы. Вымавіце 
выдзеленыя словы. Растлумачце, якія літары 
трэ ба ўставіць.

   Спампавана з сайта www.aversev.by



25

Калі но(ч/чч)у быў іней, днём снегу не 
будзе.

Лес шуміць летам перад непага(дз/ддз)ю.

Спішыце. Словы з падоўжанымі зычнымі гукамі 
падзяліце для пераносу.

31. Прачытайце. Які гук вы вымаўлялі на месцы 
пропуску ў словах? Якімі літарамі яго трэба аба
значыць на пісьме?

Дзень нараджэ..я, прывіта..е, памяш-
ка..е, пыта..е, захапле..е, развіта..е.

Спішыце. Падкрэсліце літары, якія ўставілі.
Раскажыце пра свой дзень нараджэння. Выкарыс

тоўвайце прапанаваныя словы.

32. Прачытайце тэкст. Якія літары прапушчаны 
ў словах? Якія гукі яны абазначаюць?

Ната..я рашала задачу пра збо..а. Дзяў-
чынка хутка справілася з зада..ем. Яна 
патлумачыла  рашэ..е  задачы  Та..яне.  
Спачатку трэба зрабіць адніма..е, потым — 
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склада..е. Сяброўка падзякавала Ната..і за 
тлумачэ..е.

Запішыце пад дыктоўку першыя тры сказы.

33. Прачытайце. Дапоўніце спалучэнні слоў.

пчаліны ...  
ву ? ей — ву ? ідраўляныя ... 

сонечны...  
праме ? е — праме ? ьцёплае ... 

залацісты ... 
спелае ...

маленькі ... 
ле́кавае ...

Запішыце спалучэнні, у якіх ёсць словы з падоў
жанымі зычнымі гукамі. Падкрэсліце літары, якімі 
яны перадаюцца на пісьме.

34. Прачытайце тэкст. Знайдзіце ў ім прыказку. 
Як яе зразумеў Паўлік? Ці згодны вы з хлопчыкам?

праме ? е — праме ? ь
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Малы Паўлік дастаў з буфета пячэ..е і 
пачаў есці.

— Пакінь  крыху  на  за..тра  на  сне- 
да..е, — кажа ма..і.

— Мамачка, дык ты ж казала: ніколі не 
тр..ба пакіда..ь на заўтра тое, што можна 
зрабіць сё..я. (І. Стадольнік.)

Растлумачце, якія літары трэба ўставіць у словы. 
Выпішыце словы з падоўжанымі зычнымі гукамі. 
Падзяліце іх для пераносу.

35. Прачытайце загадку. Складзіце адгадку з 
прапанаваных літар.

Без сумне(н/нн)я, 
               без вага(н/нн)я
ноч ды вечар, дзень і ранне
назавём ад(н/нн)ым мы словам.
Да адказу хто гатовы?

                            С. Шах.

Растлумачце, якія літары трэба ўставіць у выдзе
леныя словы.

Запішыце першы сказ разам з адгадкай. Пад
крэсліце ўстаўленыя літары.

у

с

т

і

к
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36. Разгадайце рэбусы. 

колле чанне па         ’’ жжа  ва   ву        

Запішыце словы, падзя ляючы іх для пераносу. 
Падкрэсліце літары, якімі на пісьме перадаюцца 
падоўжаныя зычныя гукі.

37. Прачытайце тэкст. З якой мэтай вожык на
кіраваўся ў падарожжа?

Адно задавальненне назіраць за вожы-
кам! Вось ён вылез з-пад сухога галля. 
Панюхаў паветра і накіраваўся ў падарож-
жа. Добра будзе чарвячка знайсці для хар-
чавання. І з мышшу вожык не размінецца.

Растлумачце правапіс слоў на вывучаныя праві
лы. Запішыце тэкст пад дыктоўку. Зрабіце ўзаема
праверку.

38. Прачытайце і адгадайце загадку.

Холадам дых(н/нн)е зіма,
і ўсім на здзіўле(н/нн)е

па           ва   ву        
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футра шэрага няма — 
у белым ён адзе(н/нн)і.
            У. Мацвеенка.

Растлумачце,  якія  літары  трэба  ўставіць  у 
словы.

Выпішыце словы з падоўжанымі зычнымі гукамі. 
Падзяліце іх для пераносу.

39. Прачытайце тэкст. Чаму дзяўчынка была ў 
захапленні?

Зімой Ліза ез..іла да ба-
булі ў вё..ку Залужжа. 
Пайшлі яны на ўзле..е су-
хога га..я назбіраць. Неда-
лёка ад паваленага дрэва 
пачуўся трэск. Ліза ўбачы-
ла казулю. Ад здзіўле..я 
дзяўчынка разгубілася.

Дома Ліза з захапле..ем расказала пра 
незвычайную сустрэчу. На наступны дзень 
яна і бабуля прынеслі казулі пачастунак — 
моркву і сена. Прыйшлі пазней — нічога 
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няма. Пала́савалася казуля! Па слядах ві-
даць, што была тут.

Якія літары трэба ўставіць у словы? Растлумач
це іх правапіс.

Выпішыце словы з падоўжанымі зычнымі гукамі. 
Падзяліце іх для пераносу.

Да якой часткі тэксту зроблены малюнак? Які 
загаловак адпавядае гэтай частцы: «Незвычайная 
сустрэча», «Пачастунак для казулі»?

Вусна перакажыце тэкст.

40. Прачытайце. Дапоўніце прыказкі словамі з 
правага слупка. Як вы разумееце сэнс кожнай 
прыказкі?

На хаце(н/нн)е ёсць прывіта(н/нн)е.

Даражэйшае  
не сняда(н/нн)е, а бага(ц/цц)е.

Добрая слава 
лепшая за цярпе(н/нн)е.

Спішыце прыказкі. Падкрэсліце літары, якія аба
значаюць падоўжаныя зычныя гукі.
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Раздзяляльны мяккі знак  
і апостраф

41. Параўнайце вымаўленне слоў. Якой схеме 
адпавядае кожнае слова?

се́мя Валера

сям’я вальера

У якіх словах паміж зычным і галосным вымаў
ляецца гук [й’]? Запішыце гэтыя словы. Падкрэслі
це літары, паміж якімі пішуцца раздзяляльны ь  
і апостраф.

Раздзяляльны ь і апостраф пішуцца, 
калі трэба перадаць на пісьме гук [й’], 
які вымаўляецца пасля зычнага перад 
галосным: 

більярд камп’ютар
бі[л’й’а]рд  кам[пй’у]тар

42. Прачытайце спалучэнні слоў. У якіх словах 
паміж зычным і галосным вымаўляецца гук [й’]?
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Пасажырскі  паві[л’й’о]н*,  пасадзілі  
[л’о]н, снежны бу[ра]н, высокі бу[рй’а]н*.

Запішыце спалучэнні са словамі, у якіх ёсць 
раздзяляльны ь і апостраф. Удакладніце іх напі
санне па арфаграфічным слоўніку. 

Падкрэсліце літары, паміж якімі пішуцца раздзя
ляльны ь і апостраф.

43. Складзіце словы і вымавіце іх.

Ка-май, ра-ве-б’і, ка-сой, езд-пад’, 
я-на-Уль, ём-аб’.

Алкйа, ачнйік, ндаовр’е, інльём, Іяль, 
даб’ез.

Запішыце словы ў тры слупкі.

Падкрэсліце раздзяляльны ь, апостраф і літары  
пасля іх.

44. Прачытайце тэкст. Пра якую падзею ў ім 
гаворыцца?

[й’] ь [й’] , [й’]

   Спампавана з сайта www.aversev.by



33

Раней тут раслі ясені і елкі, вадзілася 
рознае звяр’ё. Цяпер з’явіўся будаўнічы 
аб’ект. 

На пляцоўцы працуе пад’ёмны кран. 
Пад’ехалі вялікія самазвалы. Яны прывезлі 
пясок з кар’ера. Вось ужо гатовы першы 
пад’езд сучаснага дома. Наша сям’я атры-
мае ў ім кватэру. Маленькая Мар’янка 
будзе жыць у асобным пакоі.

У якіх словах з тэксту вымаўляецца гук [й’]? 
Выпішыце словы з апострафам. Падкрэсліце апо
страф разам з суседнімі літарамі.

45. Прачытайце загадку. Знайдзіце адгадкі на 
малюнках.

Адзін лье, другі п’е, трэ ці расце.

Спішыце загадку. Запішыце адгадкі. Падкрэслі
це словы, якія складаюцца з трох гукаў.
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Летам Чамучык дапамагаў бабулі на агаро
дзе. Хлопчык перадаў маці паведамленне праз 
інтэрнэт. Вось што прачытала маці:

Як правільна запісаць словы, якія зашыфраваў 
Чамучык?

Калі ў словах пішацца  раздзяляльны  мяккі  
знак (ь), а калі — апостраф (’)?

46. Разгледзьце малюнкі, вымавіце словы. Які 
мяккі зычны гук ёсць ва ўсіх гэтых словах?

 а б’ я  в а

 к а ль е

 к а п’ ё

м е д а ль ё н

Мамачка, я дапамагаю нашай 7і. Падымаю
ся каля сямі гадзін раніцы. Зараз я градкі 
палю. А вечарам іх .

б й’ а

й’л’ э

й’п о

й’л’ о

АБ’ЯВА!
Аддам у добрыя 

рукі кацяня.
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Як абазначаны на пісьме гук [й’] з наступным 
галосным? Запішыце словы. Падкрэсліце літары, 
паміж якімі пішуцца раздзяляльны ь і апостраф (’).

Калі паміж зычным і галосным вы-
маўляецца гук [й’], то пасля л, с, н, 
ц, з, дз перад е, ё, і, ю, я пішацца 
раздзяляльны ь: медальён, каньён. 
Пасля іншых літар зычных гукаў пі-
шацца апостраф: аб’ява, інтэрв’ю.

47. Разгледзьце схему. Дапоўніце яе патрэбнай 
інфармацыяй.

1. Вымаўляю слова і вызначаю гук [й’] 
пасля зычнага перад галосным. 

2. Вызначаю, раздзяляльны ь ці апост-
раф трэба пісаць.

а) Пасля літар л, з, с, н, ц і спалучэння 

літар дз перад е, ё, і, ю, я пішу  ? . 

б) Пасля іншых літар перад е, ё, і, ю, я 

пішу  ? .
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Па схеме вызначце, раздзяляльны ь ці апостраф 
трэба пісаць у словах.

Грыл..яж, кастан..е́ты*, пад..ём, бар..ер, 
сур..ёзны, аб..езд.

Запішыце словы.

Запомніце! Апостраф пішацца пасля 
літар з і н у словах з’есці, раз’езд, з’езд, 
з’ехаць, уз’ехаць, ін’екцыя.

48. Прачытайце. Назавіце словамі з верша дзе
янні, паказаныя на малюнку стрэлкамі.

Пад..хаў да гары Тарас.
На горку ўз..хаў. З..хаў раз
і заявіў: — Круты пад..м!
Паедзем у аб..зд — кругом!

               А. Базілінская.

Вымавіце словы з прапушчанымі літарамі. Вы
значце гукі на месцы пропускаў. Якімі літарамі і 
знакам іх трэба абазначыць? Запішыце гэтыя словы.

49. Прачытайце тэкст. Чаму прафесія паштальё
на важная? Як вы разумееце выраз лье як з вядра?

               А. Базілінская.
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У Міхас..кі і Ул..яны тата працуе паш-
тал..ёнам. Кожную раніцу ён аб..язджае на 
веласіпедзе навакольныя вёскі. Васіл.. Афа-
нас..евіч дастаўляе піс..мы, часопісы, га-
зеты за чыгуначны раз..езд. Вяскоўцы ра-
дуюцца добрым навінам, чытаюць аб..явы. 
У дрэннае надвор..е паштал..ён таксама 
спяшаецца да людзей. Нават калі дождж 
л..е як з вядра. Важная ў яго работа!

Растлумачце правапіс слоў з прапушчанай літа
рай або знакам. Запішыце пад дыктоўку выдзеле
ныя сказы. Падкрэсліце раздзяляльны ь і апостраф.

50. Прачытайце верш. Што вы ведаеце пра зуброў?

Паміж др(э/е)ў — дыван            
                       куп(ь/’)я́*,
тут — зубр(і/ы)ная сям(ь/’)я.
Ба(дз/ц)ька-зубр на мо(г/х) 
                        прылё(г/х),
аб п(е/я)нёк пачухаў ро(г/х).
                        В. Коўтун.

Спішыце верш. Падкрэсліце знак і літары, якія 
ўставілі. Растлумачце іх правапіс.
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51. Прачытайце словы. Якая літара ў іх прапу
шчана? Якую ролю яна выконвае ў словах?

Пал..чаткі, медал..ён, спектакл.., камі-
зэл..ка, мадэл..ер, біл..ярд.

На якія дзве групы можна размеркаваць гэтыя 
словы? Запішыце іх у два слупкі. Кожную групу 
дапоўніце яшчэ адным словам. Падкрэсліце літары, 
паміж якімі стаіць раздзяляльны ь.

Змякчальны мяккі знак абазначае мяк-
касць зычных гукаў на пісьме: гульня, 
рэдзька. Раздзяляльны мяккі знак па-
казвае, што паміж зычным і галосным 
гукамі вымаўляецца гук [й’]: Васільеў-
на, Аркадзьевіч.

52. Састаўце прыказкі. Растлумачце іх сэнс.

У калодзеж вады  ніхто не л..е.
не л..юц..,

З пустога збана не з..ясі арэха.

Не разаб..еш  а ў лес дроў
шкарлупкі, не вязуц.. .

спекта́кль
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Якую літару або знак трэба запісаць на месцы 
про  пускаў? Запішыце прыказкі пад дыктоўку. Падкрэс 
ліце раздзяляльны ь, апостраф і літары пасля іх.

53. Прачытайце. Ці можна прыгатаваць грыбны 
булён па гэтым рэцэпце? Прачытайце сказы ў пра
вільнай паслядоўнасці.

Як зварыць грыбны булён
Затым дабаўлю бул..бу, моркву, цыбулю.
Буду варыц.. булён 10—15 мінут.
За 5 мінут да канца прыгатава..я дадам 

сол.., ла..ровы ліс.., кроп.
Нал..ю вады ў каструл..ку.
У кіпен.. дабаўлю шампін..ёны.

Растлумачце правапіс прапушчаных літар. Спішы
це выдзеленыя сказы. Падкрэсліце словы, у якіх 
гукаў больш, чым літар.
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54. Прачытайце. Адкажыце на пытанне задачы.

Дар..я Анатол..еўна прачытала дзецям 
задачу: «У Агаф..і тры браты́ і сястра.  
У Соф..і дзве сястры і два браты. У Ул..я - 
ны чатыры сястры. Колькі дзяцей у кож-
най сям..і?»

Якая літара або знак прапушчаны ў словах? Рас
тлумачце іх правапіс.

Запішыце імёны з задачы ў алфавітным парадку.

55. Прачытайце прыказкі. Як вы разумееце іх 
сэнс?

На бязрыб..і і рак рыба.
Добрая слава далёка чувац.. .
І ў вераб..я свая сям..я.

Спішыце прыказкі са словамі, у якіх ёсць апо
страф.

56. Прачытайце.  У  якіх  словах  вымаўляецца 
гук [й’]?

Мільён, Заслаўе, пад’ём, салаўі, Лук’ян, 
більярд, бар’ер, Арсеньевіч.
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Падзяліце словы на тры групы. Запішыце.
Пасля якой літары зычнага гука не пішацца 

апостраф?

Пасля ў апостраф не пішацца: здароўе, 
Заслаўе.

57. Прачытайце. Дапоўніце сказы патрэбнымі 
словамі.

Група зорак, аб’яднаная агульнай на-
звай, — гэта  с     е .
Абгароджаная пляцоўка для ўтрыман-
ня жывёл — гэта  в     а .
Водны чарвяк, які прысмоктваецца 
да цела жывёл, — гэта  п     а .

Уваход у будынак — гэта ... .
Служачы, які займаецца дастаўкай 
чаго-небудзь, — гэта ... .
Паштовы служачы, які разносіць ка-
рэспандэнцыю, — гэта ... .

Запішыце словы з раздзяляльным ь і апострафам. 
Уда кладніце іх напісанне па арфаграфічным слоўніку.
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58. Прачытайце. Што абазначаюць гэтыя вы
разы?

Вераб..ю па калена, з вераб..іны нос.

Растлумачце, раздзя ляль ны ь ці апостраф прапу
шчаны ў словах.

Прачытайце вершаваныя радкі. Дапоўніце іх 
патрэбным выразам.

Усміхаецца  наша  ма-
ле́нь кая Лена:

— У рэчцы вады ... ... 
...!

Спішыце адказ Лены. Падкрэсліце літару, пасля 
якой пішацца апостраф.

59. Прачытайце тэкст. Як дзяўчынкі дапамаглі 
птушкам? Ці рабілі вы кармушкі?

Стаіць х..лоднае надвор..е. Дар..я і Ул..я - 
на зрабілі к..рмушку. Дзя..чынкі павесілі 
яе на бярозу каля дзвярэй пад..езда. Да 
к..рмушкі падл..целі вераб..і і сінічкі.
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Растлумачце правапіс слоў з пропускамі. Запішы
це тэкст пад дыктоўку. Падкрэсліце літары, паміж 
якімі пішуцца раздзяляльны ь і апостраф. Зрабіце 
ўзаема праверку.

60. Прачытайце лічылку. Дапоўніце яе патрэб
нымі словамі. У якім слове паміж зычным і 
галосным вымаўляецца гук [й’]?

Раз, два, тры, ч..тыры,
адл..целі пту..кі ў вырай.
Засталіся на дв..ры 

 і .

               М. Пазнякоў.

Спішыце. Падкрэсліце літары, па між якімі ста іць 
апостраф.

61. Прачытайце верш. Якія зна чэнні мае слова 
мышка?

   Камп..ютарная мышка

Ля камп..ютара кот хо..іць,
толькі мышкі не знахо..іць.
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Потым стогне ад паку́т:
неж..вая мышка тут!
                   У. Мазго.

Растлумачце правапіс слоў з прапушчанымі літа
рамі і апострафам. Запішыце іх па памяці. Падкрэслі
це літары, паміж якімі стаіць апостраф.

Знайдзіце ў вершы словы з зычнымі гукамі, 
парнымі па звонкасціглухасці, правапіс якіх трэба 
правяраць. Вусна падбярыце праверачныя словы.

62. Прачытайце тэкст. Раскажыце, аб чым да
ведаліся.

Батлейка — першы народ-
ны лялечны тэатр на Бела-
русі. Ён з..явіўся некалькі 
стаго..яў назад. Батлейка 
ўя..ляла сабой дра..ляную 

скрыню, як ая нагадвала двух павярховы дом. 
Батлеечнік знахо..іўся за скрыняй. Ён пе-
рамяшчаў лял..к праз проразі ў яе днішчы 
і прамаў ляў тэкст. Часцей за ўсё батлейку 
паказвалі на Каляды. Звычайна ставілі п..е-
су пра Нараджэ..е Хрыста.

тэа́тр
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Назавіце і выпішыце словы з пропускамі. Рас
тлумачце іх правапіс.

Запішыце слоўнікавае слова. Падкрэсліце ў ім 
літары, якія абазначаюць галосныя гукі.

63. Прачытайце. Якія літары і знак «пашкодзіў» 
дождж? Растлумачце іх правапіс.

Спішыце тэкст афішы. Падкрэсліце літары, паміж 
якімі пішацца апостраф.

Раскажыце, якія тэатры вы наведвалі. Якія спек
таклі глядзелі?

64. Прачытайце. Дапоўніце сказы патрэбнымі 
словамі.

1. Па радыё ... пра пачатак тэатральна-
га сезона. 2. ... расказаў пра новы нумар 

Аб ява!
Т атр юнага гл дача запрашае на 

прэм еру сп ктакля. Вы ўбачыце 
пастано ку беларускай народнай 
казкі «Як Васіль змея перамо ». Гэта 
музычная казка для ўсёй сям і. 

Чакаем сустрэчы! Ак ёры т атра.
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у канцэртнай праграме. 3. Пасля выступлен-
ня акцёры тэатра давалі ... .

Словы для даведкі: інтэрв..ю, канфе-
ранс..е́, аб..явілі.

Спішыце сказы. Растлумачце правапіс раздзя
ляльнага ь і апострафа.

65. Прачытайце верш. Якія літары або знак трэ
ба ўставіць у словы?

Усміхаецца Мар..янка — 
ёй кан..кі купіла мамка.
Татка па ля..ку в..дзіў
і к..тацца навучыў.
               М. Пазнякоў.

Спішыце. Пастаўце ў словах націск.

66. Прачытайце скорагаворкі. У якой з іх ужыта 
прыказка? Растлумачце яе сэнс.

Падарыў учора Мі..ку
Коля смешных вершаў кні..ку.
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Працаваць Гле.. вельмі ра.. —
не ідзе адкла.. на ла.. .
                     М. Пазнякоў.

Якія літары прапушчаны ў словах? Растлумачце 
іх правапіс.

Запішыце адну скорагаворку па памяці. Пад
крэсліце літары, якія правяралі.

67. Назавіце, што вы бачыце на малюнках. Пра
чытайце. Якія словы трэба ўставіць замест пыталь
нікаў?

Гэта , а адно —  ? .

Гэта , а ласкава —  ? .

Гэта , а маленькі —  ? .

Гэта , а адна часцінка —  ? .

Запішыце словы парамі. Пастаўце націск. Рас
тлумачце правапіс слоў.
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68. Прачытайце тэкст, дадайце патрэбныя словы. 
Пра што новае вы даведаліся?

На снезе пад старымі ялінамі 
л..жыць  многа  абгрызеных 
ш..шак. Усё насе..е з іх дба́йна 

вылушчана. Гэта работа вавёркі. У насенні 
яло вай шышкі многа тлу́шчу. Таму зімою 
гэта асноўны корм для вавёркі. 
У люты мароз ва вёрка не вы-
лазіць са свайго ... . Яна ... у ім 
цэлымі днямі. (В. Вольскі.)

Выпішыце сказы, якія адпавядаюць першаму 
малюнку.
Выпішыце сказы, якія адпавядаюць другому 
малюнку.

69. Прачытайце. Ці бывае так? Што трэба змяніць?

Сена з лугу прыл..цела
і ў хл..ве к..рову з..ела.
             М. Пазнякоў.

Растлумачце правапіс прапушчаных літар і апо
страфа. Спішыце. 
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ТЭКСТ

Прыметы тэксту
— Добрай раніцы, дзядулечка!
— Добрай раніцы, Чамучык! Што ты сніў, 

даражэнькі? — пацікавіўся дзядуля. 
Чамучык пачаў расказваць, пераскокваючы з 

адной падзеі на другую. Прыгадаў нават тое, што 
было ўчора.

— Чамучык, нічога не разумею! — паціснуў 
плячыма дзядуля.

Чаму дзядуля не зразумеў Чамучыка?
Што такое тэкст?

70. Прачытайце. Пра што вы даведаліся? Ці звя
заны гэтыя сказы па сэнсе? Растлумачце правапіс 
прапушчаных літар.

Я так люблю сваю маці! Асабліва калі яна 
п..чэ смачныя ала..кі. Як соладка засына-
ец ца пад п..шчотную матчыну песеньку!  
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Гэтыя песенькі лю..і называюць калыхан-
камі. А вечарам дзе..і гля..яць мультыплі-
кацыйныя фільмы. 

Мая маці сп..вае і тады, калі прасуе б..лі́з-
ну. Мой дзядуля расказвае мне цікавыя 
гісторыі.

Якія калыханкі спявала вам маці? 

Знайдзіце і прачытайце сказы, у якіх гаворыц ца 
пра маці. Запішыце іх. Пра каго атрымаўся тэкст, 
які вы напісалі?

Тэкст — гэта некалькі сказаў, звя-
заных паміж сабой па сэнсе.

71. Прачытайце верш. Ці з’яўляецца ён тэкстам? 
Растлумачце сваю думку. 

Аб чым гаворыцца ў вершы? Якія малюнкі мож
на зрабіць да гэтага верша?

Спіць рака.
Заснулі рыбкі і бабры.
Спіць зялёная бярозка ў двары.
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На світанку ўсё прачнецца, ажыве.
Сонца зноў па небе паплыве.
                            М. Пазнякоў.

Запішыце па памяці частку тэксту, у якой га
ворыц ца пра ноч.

72. Прачытайце сказы. Складзіце тэкст пра звы
чай, які існаваў раней. Якія сказы не спатрэбіліся?

У  многіх  калыханках  ге-
роем з’яўляецца каток.

У гэтай калысцы дзіця лёг-
ка будзе засынаць.

Дзеткам каток падабаецца.
Каток там добра выспіцца.
Ён такі забаўны, гуллівы.
Некалі існаваў звы́чай*.
У новую калыску матуля 

кла ла ката.
Прыемныя сны будуць сніцца яму ўсю 

ноч.

Запішыце тэкст, які атрымаўся. Растлумачце пра
вапіс слоў на вывучаныя правілы.
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73. Прачытайце вершаваны тэкст. Ці можна па
гадзіцца з яго зместам? Растлумачце сваю думку. 
Вусна выпраўце памылкі.

Моцна спіць зімой вавёрка —
у яе пад снегам норка.
А ў бярлозе, у бары,
смокча лапу лось стары́.
І казуля не ўтрывала
і таксама прыдрамала
ў нары, у гушчары, 
да вясновае пары.
                     Г. Аўласенка.

Назавіце жывёл на малюнку. Як яны зімуюць 
на самай справе? Запішыце тэкст, які ат рымаўся. 

74. Дапоўніце калыханку словамі з апорай на 
малюнак. Дакажыце, што гэта тэкст калыханкі. 
Аб чым у ёй гаворыцца?
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Засынаюць кураняткі
... сваёй мамкі.
Шэры коцік спіць ... .
А сабачка спіць ... .
Люлі, люлі, люлі.

Словы для даведкі: у куце́, 
пад кры́ламі, у бу́дзе.

Спішыце першыя тры сказы. Пад крэсліце ў іх 
словы, у якіх колькасць гукаў і літар не супадае.

Тэма і асноўная думка тэксту

Чамучык з аднакласнікам вырашылі падрых
таваць даследчы праект.

— Якую ж тэму выбраць? Прапаную пра 
снег, — сказаў Чамучык.

— Не, нецікавая тэма. Ну што мы можам пра 
яго сказаць, якую думку выказаць? — спы ніў яго 
сябар.

— Проста пра снег, — адказаў Чамучык і заду
маўся.

Што такое тэма і асноўная думка тэксту?
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75. Прачытайце. Аб чым расказваецца ў тэксце? 
Якую асноўную думку выказаў аўтар? Прыдумайце 
працяг тэксту па малюнку.

Задзіры

Юраська сядзеў у пакоі і 
назіраў, як на двары, пад 
клёнікам, разгараецца бойка: 
два чубаценькія вераб’і сча-
піліся, ажно пер’е ляціць.

«Што ж яны не падзялілі? — зацікавіў-
ся Юраська і яшчэ пільней прыглядаецца 
да задзір. — Адзін верабей знайшоў недзе 
хлебную скарыначку, а другі, відаць, дужэй - 
шы і больш нахабны, рашыў адаб раць. Не, 
самі яны не памірацца. Трэба ім дапамаг-
чы». (В. Ткачоў.)

Прачытайце прыказкі. Якая з іх можа перада
ваць асноўную думку гэтага тэксту?

Якая пта(ж/ш)ка, такі і галасок.
Хто хала(д/т)ку ш(ў/у)кае, той (ў/у)зім-

ку галадае.
Добры ч(а/е)лавек і ж(ы/і)вёлу шкадуе.
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Растлумачце выбар літары ў дужках. Спішыце 
прыказкі.

Тэма тэксту — гэта тое, аб чым у ім 
гаворыцца. Асноўная думка тэксту — 
тое, што хацеў сказаць аўтар.

76. Прачытайце верш. Дакажыце, што гэта тэкст. 
На якую ён тэму?

Сярожкавы сябры
Па садочку заінелым,
па сня..ку пуш..стым, белым
паміж вішан..каў Сяро..ка
пратаптаў сваю даро..ку.
Важны ў хлопчыка занятак — 
падсыпа..ь штодня з..рнятак
у птуш..ныя карму..кі.
Дружа..ь з ім за гэта пту..кі. 
                       П. Сушко.

Прачытайце выдзеленыя радкі верша. Якую ас
ноўную думку выказвае аўтар? Растлумачце права
піс слоў з прапушчанымі літарамі. Выпішыце словы 
на правіла правапісу парных звонкіх і глухіх зычных.
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77. Прачытайце сказы. Ці з’яўляюцца яны тэк
стам? Дакажыце. Вызначце тэму і асноўную думку 
тэксту.

Мяккі снег усцілае зямлю. Снег — гэта 
дробныя крышталікі лёду. Яны ўтвараюц-
ца з вадзяной па́ры пры нізкай тэмпературы 
паветра. З ільдзінак з’яўляюцца сняжынкі. 
Яны могуць быць рознай формы. Снег бы-
вае ў выглядзе камякоў, ледзяной крупы, 
парашку́. У мароз сняжынкі трэскаюцца 
пры націсканні. Снег рыпіць пад нагамі. 
Мы адчуваем ад гэтага замілаванне і ба-
дзёрасць.

Запішыце сказы пра сняжынкі.

Запішыце сказы пра снег.

Растлумачце правапіс слоў у запісаных сказах.

78. Разгледзьце малюнкі. Назавіце жывёл. Як 
ім дапамагае снег? Складзіце тэкст, у якім гаворыц
ца аб тым, як хто зімуе.

мя́ккі
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Запішыце сказ пра цецерука.

79. Прачытайце верш. Дакажыце, што гэта тэкст. 
На якую ён тэму?

Сняжынкі
Сн..гурка Мар..нка
лавіла сн..жынкі.
Злічыць іх ха..ела,
аднак не паспела.
На ручцы ў Мар..нкі
расталі сняж..нкі.
               А. Зэкаў.

Растлумачце правапіс прапушчаных літар. Спішы
це верш.

Знайдзіце на малюнку дзве аднолькавыя сняжынкі.
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80. Прачытайце тэкст. Чаму месяц сакавік мае 
такую назву?

Сакавік — першы мес..ц в..сны. У сака-
віку прыкметна скарач..юцца ночы. Павет-
ра становіцца больш светлым і празр..с тым. 
З..яўляюцца перш..я кветкі. З выраю в..р-
таюцца пералётныя птушкі. У сакавіку 
пачынаецца рух соку ў дрэвах. Адсюль і 
назва мес..ца. (Са зборніка «Маладзічок».)

Растлумачце правапіс слоў з пропускамі. Вызнач
це і запішыце асноўную думку тэксту.

81. Прачытайце верш. Пра якія коцікі ў ім рас
казваецца? Абгрунтуйце свой адказ.

       Коцікі
Коцікі спалі
ў цесных камо́рах*.
Ды ручаінкі
звіняць на пагорках.
Коцікі селі на кусцік вярбовы,
грэюць на сонцы
жоўтыя бровы.

             Д. Бічэль-Загнетава.
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На якую тэму гэты тэкст? Якую асноўную думку 
перадала аўтар верша? Выпішыце словы на вядо
мыя правілы. Растлумачце іх правапіс.

82. Разгледзьце фотаздымак. Чым займаюцца 
людзі  вясной?  Прачытайце  загаловак  тэксту. 
Аб чым пойдзе гаворка? Прачытайце тэкст і пра
верце сваю здагадку.

Бярозавік

У сакавіку ў дрэвах пачынаецца рух соку. 
У гэты час лясгасы краіны нарыхтоўваюць 
бярозавік. Пакуль стаіць цёплае надвор’е, 
трэба сабраць як мага больш ляснога напою.

Бярозавік — напой га ю́-
чы*. У першыя дні пасля 
нарыхтоўкі ён змяшчае мак-
сімальную колькасць вітамі-
наў. Бярозавік ка рыстаецца 
вялікай папулярнасцю не толькі ў белару-
саў. Наш бярозавік ведаюць і за мяжой!

Сфармулюйце пытанні па змесце тэксту. Вызнач
це яго тэму і асноўную думку.

Выпішыце словы на правіла правапісу е, ё — я.
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83. Разгледзьце малюнкі. Пра якое здарэнне 
можна скласці тэкст? Вызначце тэму. Якую асноў
ную думку трэба перадаць?

Складзіце тэкст па малюнках. Карыстайцеся сло
вамі для даведкі.

Словы для даведкі: прыгожы парк, ста-
рыя ліпы, шпачыная сям’я, небяспека, ра-
бочыя з бензапілой, трэба папярэдзіць, 
нельга спілоўваць, адляцяць у вырай.

84. Прачытайце верш. Дакажыце, што гэта тэкст. 

Растапіла сонца сне(г/х)...
Усміхну(ў/у)ся і пабе(г/х)
Ч(ы/і)сты, звонкі ручаёк,
А за ім другі па(т/ц)ёк.
Ён імч(ы/і)цца да ракі
Каля плота, напрасткі́*.
                 Г. Аўласенка.
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Дзе «схавалася» назва верша? Вызначце тэму 
тэксту.

Спішыце верш. Падкрэсліце літары, якія ўставілі.

Загаловак тэксту
Чамучык уважліва разглядаў кнігу «Белару

скія народныя святы» і раптам спыніўся.
— Якая «смачная» назва тэксту — «Мас

леніца»!
Задумаўся Чамучык: чаму тэкст так назы

ваецца?
Што перадае загаловак тэксту?

85. Прачытайце тэкст. Аб чым у ім расказваец
ца? Вызначце тэму і асноўную думку тэксту. Як 
святкуюць Масленіцу ў вашай мясцовасці?

Масленіца — старажыт-
нае перадвеснавое свята ў 
гонар сонца. Яно пачына-
ецца за восем тыдняў да 
Вя лікадня і доўжыцца сем 
дзён.  У  час  святкавання 
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Масленіцы на санях вазілі кола, якое аба-
значала сонца. Завяршалася свята спаль-
ваннем пудзіла. Гэта сімвалізавала закан-
чэнне зімы. Людзі вадзілі карагоды вакол 
вогнішча, спявалі песні.

Паводле старадаўняй традыцыі, на Мас-
леніцу абавязкова п..куць бліны. Круглы 
блін — сімвал сонца. Яно дае ц..пло і св..т - 
ло, абуджае жыццё на з..млі.

Які загаловак найбольш адпавядае тэксту: «Ста
ражытнае свята», «Масленіца», «Калі пякуць блі
ны»? Чаму вы так лічыце? Што перадае выбраны 
загаловак: тэму ці асноўную думку тэксту?

Перакажыце частку тэксту, якая адпавядае ма
люнку.

Растлумачце правапіс слоў з прапушчанымі лі
тарамі. Спішыце сказы, у якіх расказваецца пра 
святкаванне Масленіцы.

Загаловак перадае тэму або асноў ную 
думку тэксту.
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86. Прачытайце тэкст. Называйце замест лічбаў 
патрэбныя словы. На якую ён тэму? Якая яго асноў
ная думка? Які загаловак можна пада браць да 
гэтага тэксту?

Спачатку ў місцы трэба перамяшаць  1 .
Дабавіць  2  і размяшаць.
Затым у цеста дабавіць  3  і перамяшаць.
На разагрэтай патэльні выпякаць  4 .
Кожны  прыгатаваны  блін  можна  зма- 

заць  5 . 
Смачна есці!

Раскажыце, як прыгатаваць бліны.
Запішыце назвы прадуктаў, якія спатрэбяцца для 

гэтага. Пры неабходнасці ўда клад няйце напісанне 
слоў па арфаграфічным слоў ніку.

1
2

3

4

5
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87. Прачытайце. Размясціце радкі верша ў пра
вільнай паслядоўнасці, арыентуючыся на стрэлкі. 
Ці атрымаўся ў вас тэкст?

Шчокі ў нас заружавелі,

           з маслам, сырам і смятанкай.

як на ўсходзе нібы ранкам.

                     Раніцой бліны мы елі

В. Шніп.

Запішыце верш, што атрымаўся. Падкрэсліце 
сло вы, якія нельга падзяліць для пераносу.

88. Прачытайце загаловак. Як вы думаеце, аб 
чым будзе расказвацца ў тэксце? Прачытайце тэкст. 
На якую ён тэму? Якая яго асноўная думка?

Гуканне вясны

Гуканне вясны — старажытнае свята 
развітання з зімой і сустрэчы вяс ны. Яно 
не мела канкрэт най даты. Часам гуканне 
вясны ладзілі напры канцы ма́сле нічнага 
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тыдня. Для святкавання ад-
біралі ўзвышанае месца, каб 
быць бліжэй да неба і сонца. 
Сяляне спявалі вясновыя пес-
ні і вадзілі карагоды. Гаспа-
дыні пяклі з цеста «жаваранкаў». Такім 
чынам нібы паскаралі вяртанне птушак з 
выраю. Людзі чакалі наступлення цяпла.

Разгледзьце малюнак. Які сказ з тэксту вы вы
карыстаеце, каб падпісаць яго? Чаму людзі чакалі 
наступлення цяпла?

Запішыце пад дыктоўку выдзеленыя сказы.

89. Прачытайце тэкст. На якую ён тэму? Вызнач
це яго асноўную думку. На якое свята спявалі 
гэту народную песню?

Жавароначкі, прыляціце,
вясну красную прынясіце,
каб сонейка засвяціла,
каб снег белы растапіла,
каб садзікі расквяціла.

Спішыце. Падкрэсліце літару я ў першым скла
дзе перад націскам.
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Падзел тэксту на часткі
Чамучык вярнуўся са школы. Маці размаўля

ла па тэлефоне.
— Дзякуй за запрашэнне! Мы абавязкова 

прыедзем, — завяршыла яна гутарку.
«З кім размаўляла маці? Куды нас запрашаюць? 

Нічога не зразумеў...» — падумаў Чамучык.
Як вы думаеце, якім мог быць пачатак размовы?
З якіх частак складаецца тэкст?

90. Разгледзьце малюнкі. Як дачка паклапаціла
ся пра маці? Што зрабіла дзяўчынка, пакуль матуля 
спала? Раскажыце, што адбылося потым.

Прачытайце. Аб чым гаворыцца ў кожнай част
цы? У якой паслядоўнасці трэба размясціць часткі, 
каб атрымаўся тэкст?
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А мама выйшла са спальні і вачам 
сваім не паверыла. Яна прыгарнула дач-
ку да сябе, пацалавала ў адну, пасля ў 
другую шчаку і сказала:

— Памочніца ты мая дарагая! Гаспа-
дынька ты мая слаўная!

Пачала Настачка думаць, як маме да-
памагчы. «Вазьму ды сама падлогу па - 
мыю», — вырашыла яна. І ўзяла́ся за 
работу. Праўда, ад непаслухмянай анучы 
балелі рукі, але Настачку гэта не вельмі 
турбавала.

Паглядзела Настачка, што мама спіць, 
і накрыла яе шарсцяной хусткай. Вый-
шла на пальчыках са спальні і дзверы 
за сабой прычыніла. Няхай паспіць мама. 
(Я. Бяганская.)

Ацаніце ўчынак дзяўчынкі. Ахарактарызуйце яе.
Падбярыце да тэксту загаловак. Запішыце яго. 

На што ён паказвае? Перакажыце частку тэксту, 
якая адпавядае другому малюнку.

дзве́ры
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У тэксце вылучаюцца пачатак, асноўная 
і заключная часткі.

91. Прачытайце. Вызначце тэму тэксту. Якую 
па раду вы далі б дзяўчынцы? Якой часткі тэксту 
не хапае: пачатку, асноўнай ці заключнай?

Маленькая Галя вел..мі любіць дапа-
мага..ь маме. Сёння мама даруч..ла Галі 
памы..ь сушаныя яблыкі для кампоту.

«Дачу..ка, ці добра ты памыла яблы - 
кі?» — «Так, мамачка, — адказала Га - 
ля, — вельмі добра. Я іх нават мылам 
мыліла!» (К. Каліна.)

Растлумачце правапіс прапушчаных літар.
У якой частцы тэксту расказваецца аб тым, што 

маці дала дзяўчынцы даручэнне? Спішыце гэту 
частку. Зрабіце ўзаемаправерку.

92. Прачытайце. З якіх частак складаецца тэкст? 
Якой можа быць яго заключная частка? Падбяры
це загаловак да тэксту.

Сёння свята — Дзень жанчын, або 8 Са-
кавіка. Дзеці вырашылі парадаваць матулю. 
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Разам з татам яны прыгатавалі сне́данне. 
Аня зрабіла салату з агародніны. Наташа 
прыгатавала амлет з беконам. Тата спёк 
духмяны пірог з малінавым варэннем. Дзі-
ма зварыў для матулі каву.

Растлумачце правапіс выдзеленых літар. Вызнач
це і запішыце пад дыктоўку асноўную частку тэксту.

93. Прачытайце. Дапоўніце тэкст з віншавальнай 
паштоўкі неабходнымі словамі. З чаго пачынаецца 
віншаванне? Аб чым расказваецца ў асноўнай част
цы? Якімі словамі трэба завяршыць віншаванне?

Любая мамачка!
Віншую цябе са ... 8 Са-

кавіка!
Я так люблю твае добрыя 

..., пяшчот ныя ... .
Жадаю табе ..., не ведаць 

турбот. Ня хай на тваім тва-
ры заўсёды ззяе ... . 

Я буду радаваць цябе сва і -
мі ..., ста раннасцю.

... ... ... .
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Словы для даведкі: паводзінамі, рукі, 
вочы, здароўя, усмешка, святам, твая да-
чушка, твой сынок.

Спішыце сказы з пажаданнямі.
Раскажыце, як вы віншуеце маму з Днём жанчын.

94. Прачытайце верш. Падбярыце да яго зага
ловак? Абгрунтуйце свой выбар.

Матуліны рукі
нас цешаць, галубяць,
так шчыра, як маці,
ніхто нас не любіць.

Матуліны рукі —
адзіныя ў свеце,
шануйце, любіце
заўсёды іх, дзеці.
                 В. Вярба.

Спішыце адну частку верша на выбар. Падкрэс
ліце літару, якая абазначае гук [ц’].

70
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СКАЗ

Сказ як адзінка мовы
Паглядзеў Чамучык у акно і задумліва вымавіў:
— Вясна ідзе.
Дзядуля перапытаў:

— Вясна ідзе?
А маці ўзрушана падхапіла:
— Вясна ідзе!
Чамучык засмяяўся:
— Навіна адна, а перадалі мы яе парознаму!
— Кожны выказаў сваю думку адным сказам, — 

падвёў вынік тата.
Што такое сказ?

95. Прачытайце. Пад якім нумарам запісаны 
сказ? Абгрунтуйце сваё меркаванне. Што трэба 
зра біць, каб і пад іншымі нумарамі атрымаліся 
сказы? Запішыце гэтыя сказы.

1) У сакавіку прырода абуджаецца ад 
зімовага сну.
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2) На зямлю пасылае ласкавыя свае.
3) Пад цёплым растаюць ледзяшы сон-

цам доўгія.

Сказ перадае закончаную думку. Ён 
можа складацца з аднаго ці некалькіх 
слоў: Вясна. Абуджаецца прырода.  
У небе ярчэй свеціць сонца.

96. Прачытайце загаловак тэксту. Аб чым пой
дзе размова? Прачытайце тэкст. Колькі ў ім сказаў? 
Якія думкі яны перадаюць? Якія знакі прыпынку 
стаяць у канцы сказаў? Прачытайце сказы з адпа
веднай інтанацыяй. Адкажыце на пытанне.

Шукаем вясну

Вучні нашага класа шукалі в..сну! Янка 
шукаў яе ў парку. На в..рбе ён за..важыў 
ко..ікі. Сяргей быў на л..сной паляне і 
ўбачыў блакітныя пралескі. А якія прыме-
ты вясны знайшлі вы?

Выпішыце на выбар сказы пра Янку ці Сяргея. 
Растлумачце правапіс прапушчаных літар.
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Першае слова ў сказе пішацца з вялікай 
літары. У канцы сказа ставіцца кропка, 
пытальнік або клічнік.

98. Разгледзьце малюнак. Прачытайце верш. 
     Пралеска

Па лясах, пералесках
Расквітнелі пралескі.
А навокал яшчэ сцюжа,
Лёд блішчыць каля лужын.
Елкі ўніз пазіраюць,
Сосны ў елак пытаюць:
— Калі ж прыйдзе вясна?
— А ўжо ў лесе яна!
               Г. Аўласенка.

Знайдзіце назву кветкі ў вершы. Якія прыметы 
вясны апісваюцца ў вершы? Якія радкі пацвяр
джаюць, што вясна ўжо прыйшла?

Апішыце, як выглядаюць пралескі. Чаму іх нель
га збіраць?

Колькі сказаў у вершы? Прачытайце іх з інтана
цыяй, якая адпавядае знакам прыпынку. Выпішыце 
з першых двух сказаў словы на вывучаныя правілы.
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97. Прачытайце. Вызначце межы сказаў. Як пра
вільна аформіць сказы на пісьме?

Наступіла вясна прыгрэла ласкавае со-
нейка пабеглі першыя раўчукі з прыгоркаў 
дзеці рады цёпламу надвор’ю яны назіра-
юць за раўчукамі.

На якую тэму гэты тэкст? Падбярыце да яго 
загаловак. Спішыце тэкст. Растлумачце правапіс 
слоў на вывучаныя правілы.

99. Прачытайце верш. Рабіце паўзы ў канцы ска
заў. Пра якія «знакі» вясны ў ім расказваецца?

Сакавік
Сакавік-сакавічок!
Свішча весела шпачок.
Каля дома — раўчукі.
Робяць лодкі хлапчукі.
               В. Жуковіч.

Колькі сказаў у вершы? Аб чым гаворыцца ў 
кожным з іх? Якімі сказамі можна падпісаць ма
люнкі? Спішыце гэтыя сказы. Растлумачце правапіс 
слоў у іх.
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— Чамучык, ты каго больш любіш — маму 
ці тату? — гарэзліва запытаў старэйшы брат.

Чамучык разгубіўся, але ж адказаў:
— Я іх аднолькава люблю! Таму што мы адна 

сям’я, а яны — аснова сям’і. 
Потым Чамучык заду маўся: «Цікава... Сказ скла

даецца са слоў, а ці ёсць у ім аснова?»
Якія словы ў сказе з’яўляюцца яго асновай?

100. Прачытайце  спачатку  сказ  цалкам,  по  
тым — толькі выдзеленыя словы.

Вясной буслы вяртаюцца на родную бе-
ларускую зямлю з выраю.

Вясной буслы вяртаюцца на родную бе-
ларускую зямлю з выраю.

Вясной буслы вяртаюцца на родную бе-
ларускую зямлю з выраю.

У якім варыянце запісу паказаны словы, што 
складаюць аснову сказа? На якое пытанне адказ
вае кожнае з іх? 

Выпішыце гэтыя словы разам з пытаннямі.
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У сказе пра каго-небудзь ці пра што- 
небудзь гаворыцца. Гэта слова адказ-
вае на пытанне  х т о? або  ш т о?
Яшчэ адно слова ў сказе паказвае, што 
пра гэта гаворыцца. Гэта слова адказ-
вае на пытанні  ш т о  р а б і ц ь?   
ш т о  з р а б і ц ь? і інш.: У лесе  
(ш т о  з р а б і л і?)  зацвілі  (ш т о?) 
пралескі.

101. Прачытайце верш. Пра якую краіну ў ім 
гаворыцца?

Над з..млёй крыляе бус..л.
Скачуць конікі ў траве.
Дзед ж..ве ў Б..ларусі.
І бабуля тут ж..ве.
                       А. Зэкаў.

Растлумачце правапіс прапушчаных літар. Спішы
це першыя два сказы. Вызначце па схеме словы, 
якія абазначаюць, пра каго ці пра што гаворыцца 
ў сказах і што пра гэта гаворыцца.
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1. Вызна чаю, пра каго ці пра што гаво-
рыцца ў сказе.

Стаўлю да слова 
пытанне  х т о? 

(ш т о?). 

Падкрэс лі ваю 
сло ва ад ной 

лініяй.

2. Вызна чаю, што пра гэта гаво рыцца.

Стаўлю да слова 
пытанне  ш т о  

р о б і ц ь? 

Падкрэс лі ваю 
слова дзвюма 

лініямі.

102. Прачытайце тэкст. Што абазначаюць словы, 
замененыя малюнкамі? Пастаўце пытанні і знайдзі
це ў сказах словы, якія паказваюць, што гаворыцца.

Ціхая раніца.  толькі што ўзышло.

У полі яшчэ  ляжыць. Толькі  
чарне юць.              сцягнуліся за ноч ляд-
ком. Але ўжо чуваць — вясна, і ўсё пазірае 
па-вясенняму. (Я. Колас.)

Спішыце сказы, якія дапаўнялі словамі. Падкрэслі
це ў іх словы, якія абазначаюць, пра каго ці пра 
што гаворыцца ў сказах і што пра гэта гаворыцца.

             сцягнуліся за ноч ляд-
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103. Складзіце сказы. Замяніце пытанні патрэб
нымі словамі. Запішыце сказы. Правільна аформі
це іх на пісьме.

 ш т о  з  сакавіку
 р о б я ц ь?
 выраю  у  х т о?

 вербах  пушыстыя  ш т о?
 жоўтыя на  ш т о 
     з р а б і л і?

У сказах падкрэсліце словы, якія абазначаюць, пра 
каго ці пра што гаворыцца і што пра гэта гаво рыцца.

104. Прачытайце верш. Пра якую пару года ў ім 
расказваецца? Якія словы гэта пацвярджаюць?

Сцежкі пацямнелі.
Снег сыры асе́ў.
Хутка ўбачу ў небе
качак і гусей.
         П. Прануза.

Спішыце першыя два сказы. Падкрэсліце ў іх 
словы, якія абазначаюць, пра каго ці пра што гаво
рыцца ў сказах і што пра гэта гаворыцца.
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Сувязь слоў у сказе
— Мама, сёння да нас у школу прыязджалі 

дзеці з Кітая, якія вывучаюць беларускую мову. 
Яны так цікава гаварылі: «Як ты вучыцеся?»,

«Ваш школа такі прыгожы». Мы ім дапамаглі ска
заць правільна. Цяпер я разумею, як важна ўмець 
звязваць словы ў сказе! — сказаў Чамучык.

Як звязаны словы ў сказе?

105. Прачытайце  сказы.  Якія  словы  трэба 
змя ніць?

Чалавек  без  праца,  што  птушка  без 
крылы.

Кожны сасна свайму бор песню спявае.
Рыхтуйся да восень ранняй вясна.

Запішыце прыказкі. Растлумачце іх сэнс.

У сказе словы звязаны паміж сабой 
па сэнсе. Ад аднаго слова да другога 
можна па ставіць пытанне: Неба вы-
зваляецца ад цём ных хмар. Вызваля-
ецца (а д  ч а г о?) ад хмар; ад хмар 
(я к і х?) цёмных.
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106. Прачытайце верш. Чаму радуюцца дзеці? 
Ці гушкаліся вы калінебудзь на арэлях?

Сонца апоўдні прыгр(э/е)ла.
Хутка знік ранішні сне(г/х).
Дзе(т/ц)і чапляюць арэлі.
Чуецца радасны сме(г/х). 

М. Пазнякоў.

Растлумачце, якія літары трэба запісаць у словах.
Запішыце верш па памяці. Падкрэсліце словы, 

якія абазначаюць, пра каго ці пра што гаворыцца 
ў сказах і што пра гэта гаворыцца. Вусна пастаўце 
пытанні да іншых слоў у сказах.

107. Прачытайце тэкст. Вызначце яго тэму і ас
ноўную думку. Прыдумайце загаловак. Вызначце 
часткі тэксту.

Усюды, дзе сонца паспела абсуш..ць 
з..млю, пачалося свята мурашак. Што 
робіц ца каля адной б..розы і на самой  
б..розе! Па жылах др..ва пайшоў сало..кі 
сок. Усе мура..кі сп..шаюцца пала́савацца 
ім. Дзень і ноч смокчуць сало..кую віль-
гаць, што ц..чэ па ств..ле і галінках б..ро - 
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зы. Няспынна шуміць пад б..розаю свята 
мурашак! (К. Кірэенка.)

Растлумачце правапіс слоў з прапушчанымі лі
тарамі. Спішыце апошні сказ. Падкрэсліце словы, 
якія абазначаюць, пра каго ці пра што гаворыцца 
ў сказе і што пра гэта гаворыцца. Пастаўце пытан
ні да іншых слоў у сказе. Выпішыце словы парамі 
разам з пытаннямі.

108. Прачытайце верш. Які малюнак вы ўявілі? 
Пра якую пару года гаворыцца ў вершы? Абгрун
туйце сваю думку.

Сонца промні залатыя
Сонца промні залатыя разгуляліся.
I мы цёпленькіх дзянёчкаў дачакаліся.
Хмаркі з сонейкам гуляюць у хава́начкі. 
Дожджык сонейку спявае калыханачкі.
                                       Я. Жабко.

Чаго? што? якія? што зрабілі?

Што? чаму? што робіць? што?

.

.

Што? з чым? што робяць? у што? .
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Знайдзіце сказы, якія адпавядаюць схемам. За
пішыце іх. 

Падкрэсліце словы, якія абазначаюць, пра каго 
ці пра што гаворыцца ў кожным сказе і што пра 
гэта гаворыцца.

109. Прачытайце смяшынку. Ці былі ў Аленкі 
прычыны ганарыцца? Што зрабіла дзяўчынка? 
Растлумачце сваю думку.

Пр..йшоўшы дадому, маці жахну́лася:
— Па нашай ха..е сапра..дная бура прай-

шла!
— Хто  рана  ..стае,  той  многа  зро- 

бі..ь,  —  з  гонарам  сказала  Аленка.  
(А. М. Якімовіч.)

Растлумачце правапіс слоў з прапушчанымі літа
рамі. Выпішыце з тэксту прыказку. Правільна афор
міце гэты сказ на пісьме.

Запішыце выдзелены сказ. Падкрэсліце словы, 
якія абазначаюць, пра каго ці пра што гаворыцца 
ў сказе і што пра гэта гаворыцца. Вусна пастаўце 
пытанні да ін шых слоў у сказе.
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110. Прачытайце і адгадайце загадку. Колькі 
ска заў у тэксце?

Працаўніца жва́вая
ў кветачках лятае.
Ласу́нкі духмяныя
лапкамі збірае.

       Л. Браноўская.

Спішыце першы сказ. Падкрэсліце словы, якія 
абазначаюць, пра каго ці пра што гаворыцца ў 
сказе і што пра гэта гаворыцца. Вусна пастаўце 
пытанні да іншых слоў у сказе.

111. Дапоўніце сказы па пытаннях. Запішыце іх.

(Я к і я?)  дзеці  вельмі  любяць  (ш т о?)  

(з  ч ы м?) .

(З а  ш т о?) мы дзякуем (я к і  м?) 

(к а м у?) .

Пчолы  жывуць  (я к і м і?)  сем’ямі 

(у  ч ы м?) .
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112. Прачытайце тэкст. На якую ён тэму? Пад
бярыце загаловак. Вызначце ў тэксце пачатак, 
асноўную і заключную часткі.

Людзі любяць мёд. Гэта 
смачны ласунак і лякарства. 
Як дапамагчы пчолам сабраць 
нектар? Людзі сеюць каля 
вулляў барку́н*. З дробных 

зярнят з’яўляюцца расліны. Летам на вы-
сокіх сцяблінках распускаюцца кветачкі. 
Цэлымі днямі над імі кружацца працавітыя 
пчолы. У канцы лета людзі пакаштуюць 
свежы мёд.

У сказах з выдзеленымі словамі вызначце, пра 
каго ці пра што гаворыцца ў сказах і што пра гэта 
гаворыц ца. Пастаўце пытанні да выдзеленых слоў. 
Запішыце па ўзоры.

Узор. Любяць (ш т о?)  мёд.

113. Прачытайце  верш.  Пра  каго  клапаціла
ся ліса? Растлумачце правапіс літар на месцы пыталь
нікаў.
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Бегла лі ? ка

па зялёненькім лу ? ку.

Лі ? ка ры ? ку ў фарту ? ку

не́сла лісяня ? кам 

у лясную ха ? ку.
                        П. Сушко.

Вызначце словы, якія абазначаюць, пра каго ці пра 
што гаворыцца ў сказах і што пра гэта гаворыцца. 

Пастаўце пытанні да іншых слоў у сказе. За
пішыце іх парамі разам з пытаннямі.

114. Прачытайце. Якія словы ў вершы «пераблы
таліся»?

На траве
блішчыць каса.
Свішча
вострая раса.
       П. Сушко.

Запішыце верш правільна. Падкрэсліце словы, 
якія абазначаюць, пра каго ці пра што гаворыцца 
ў сказах і што пра гэта гаворыцца. Вусна пастаўце 
пытанні да ін шых слоў у сказах.
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СЛОВА

Значэнне слова
Чамучык уважліва разглядаў малюнкі:
— Якія яны прыгожыя! Зразумела, што хацеў 

сказаць мастак. А навошта словы? Усё ж мож
на намаляваць...

Для чаго патрэбны словы?

115. Прачытайце. Назавіце адным словам.

Шкляная пасудзіна для ўтрымання рыб, 
водных раслін — ... .

Установа, у якой захоўваецца вялікая 
колькасць кніг, — ... .

Адлюстроўваць фарбамі карціну — ... .

Падземная чыгунка — ... .

Той, які выклікае цікавасць, — ... .

Запішыце словы ў алфавітным парадку. Зрабіце 
ўзаемаправерку.
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Для называння прадметаў, прымет, дзе-
янняў, якасцей, з’яў навакольнага све-
ту людзі карыстаюц ца словамі. Кожнае 
слова мае значэнне.

116. Прачытайце. Якое значэнне мае кожнае 
слова? Растлумачце правапіс прапушчаных літар.

Якія словы «схаваліся» ў прапанаваных сло
вах?

М..тро, клён, гр..чка, хлеў.

Дадайце да кожнага слова адну літару так, 
каб атрымалася новае слова.

Рука, рама, луг, мех.

Запішыце словы, якія атрымаліся. Што яны аба
значаюць?

117. Прачытайце тэкст. Пра што новае вы да
ведаліся? Значэнне якіх слоў з тэксту вы не ведалі? 
Растлумачце значэнне выдзеленых слоў.

Б..ларускія ручнікі з’явіліся шмат ста-
го..яў таму, калі нашы далёкія продкі  
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пачалі займацца тка́цтвам*. Ткалі ручнікі 
з іл..няных нітак на спец..яльных дра..ля-
ных станках — кро́снах. Праца гэта была 
цяжкая і займала шмат часу. Ільняныя 
ручнікі атрымліваліся ш..рага колеру. 
Пасля іх адбельвалі: намочвалі ў г..рачай 
вадзе і перасыпалі по́пелам*. Затым ручнікі 
паласкалі ў чыстай ва..е. (А. Бадак.)

Выпішыце словы з прапушчанымі літарамі. Рас
тлумачце іх правапіс.

118. Разгледзьце ілюстрацыю. Што вы бачыце 
на ёй? Апішыце пеўніка. Прачытайце верш. Да
кажыце, што дзяўчынка з пяшчотай ставіцца да 
бабулі.

На бабчын ручнік 
заглядзелася ўнучка,
і гладзіць ручнік яна 
кво́лаю* ручкай.
Пеўніка ўнучка адразу пазна ла — 
калісьці бабуля яго вышывала.

Ю. Свірка.
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Выпішыце з верша словы, якія аба значаюць: 
назвы сваякоў;

назвы дзеянняў дзяўчынкі.

Ці бачылі вы вышываныя ручнікі? Як яны выгля
далі?

119. Прачытайце і адгадайце загадку. Растлумач
це значэнне выдзеленага слова.
На кашулі ўсе складкі
так разгладзіць стараецца.
Адгадайце загадку:
як жа ён называецца?
                      А. Зэкаў.

Запішыце загадку разам з адгадкай.

 Знаёмства з тлумачальным слоўнікам
Бабуля расказвала Чамучыку пра свае лю

бімыя з дзяцінства стравы.
— Ой, цікавая назва стравы — заці́рка. Што 

гэта такое? — запытаў Чамучык.
У якім слоўніку можна даведацца пра зна чэнне 

слова?
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120. Прачытайце тэкст. Што выклікала ў вас 
усмешку? Ці каштавалі вы калінебудзь крупнік? 
Прыдумайце да тэксту загаловак.

— Саша будзе есці кру́п-
нік? — пытае маці.

— Не, — матляе г..л..вой 
Сашка.

— А катле..ку?
— Не.

Нейкую хвіліну абедзве ма..чаць. Пер-
шай ціш..ню парушае Сашка:

— Мам, а ты запытай: «Саша будзе есці 
апел..сінч..к?» (А. Зэкаў.)

Якое значэнне маюць выдзеленыя словы? Рас
тлумачце правапіс слоў з прапушчанымі літарамі. 
Спішыце іх.

Значэнне  слова  можна  ўда кладніць 
у тлумачаль ным слоўніку.

121. Прачытайце верш. Чаму аўтар называе 
льняное семя скарбам?
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На далонь маю малое
ле́гла семя ільняное.
Як пясчынка ўсё адно,
ды сапраўдны скарб яно.
Бо схаваны ў ім — ці чулі? —
абру́сы, чапцы́, кашу́лі,
трапяткі́я* фартушкі́ ,
як вясёлкі — ручнікі.
                         К. Цвірка.

Растлумачце значэнне выдзеленых слоў. Пры 
неабходнасці звяртайцеся да тлумачальнага слоў
ніка. Знайдзіце гэтыя прадметы на фотаздымку.

Выпішыце з тлумачальнага слоўніка значэнне 
якоганебудзь слова.

122. Прачытайце тэкст. Дапоўніце яго словамі: 
адзенне, герб, стра́вы, краіна, ле́кі. Растлумачце 
значэнне гэтых слоў. Пры неабходнасці звяртай
цеся да тлумачальнага слоўніка.

Лён вырошчваюць на беларускіх землях 
з даўніх часоў. Ён стаў сапраўдным нацыя-
нальным  здабыткам  нашай  ...  .  Кветкі 
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лёну ўплецены ў вянок на Дзяр-
жаўным  ...  Рэспуб лікі  Бе ларусь.

З ільняной тканіны шы юць якас-
нае ... . Алей з ільнянога насення 
выкарыстоўваецца як ... . Насенне 
лёну дабаўляюць у ... .

На якую тэму гэты тэкст? Прыдумайце да яго 
загаловак. Растлумачце правапіс слоў на вывучаныя 
правілы. Запішыце другую частку тэксту пад дык
тоўку. Зрабіце ўзаемаправерку.

123. Прачытайце і адгадайце загадку.

Мале́нькі, сухе́нькі, усіх апранае.

Дапоўніце кожную скорагаворку словамадгад
кай. На ву чыцеся правільна вымаўляць іх. Пры не
абходнасці ўдакладняйце значэнне слоў па тлума
чаль ным слоўніку.

... не любіць лянот, 
лянот не любіць ... .

Рэспу́бліка Белару́сь
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Цярпення няма цяпер 
церці це́рніцаю* ... .

Запішыце скорагаворкі. Растлу
мачце правапіс слоў на вядо мыя 
правілы.

124. Прачытайце скорагаворкі. Навучыцеся пра
вільна вымаўляць іх. Якое значэнне маюць вы
дзеленыя словы? Знайдзіце адпаведныя прад
меты на малюнку. Пры неабходнасці ўдаклад няйце 
значэнне слоў па тлумачальным слоўніку.

Ліна ела мандарыны, 
Ян іграў на мандалі́не.

Грае Рая на раялі.
                  А. Клышка.

Растлумачце правапіс вялікай літары ў словах.
Спішыце. У другой скорагаворцы падкрэсліце 

словы, якія абазначаюць, пра каго ці пра што га
ворыцца ў сказе і што гаворыцца.

                  А. Клышка.
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Словы з адным 
і некалькімі значэннямі

Чамучык намаляваў два малюнкі і падпі 
саў іх.

коцікі

— Чаму так атрымалася: слова адно, а зна
чэнні розныя? — задумаўся Чамучык.

Колькі значэнняў можа мець слова?

125. Што вы бачыце на малюнках? Якія з на
званых вамі слоў маюць некалькі значэнняў? За
пішыце гэтыя словы.

саў іх.
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Слова можа мець адно або некалькі 
значэнняў: аўтобус — мнагамесны 
пасажырскі  аўтамабіль;  кубак  — 
1) невялікая, звычайна з ручкай, па-
судзіна для піцця; 2) прыз у выглядзе 
вазы, які ўручаецца пераможцу спар-
тыўнага спаборніцтва.

126. Прачытайце загадку. Знайдзіце адгадку на 
малюнку.

Ясным днём і нават ноччу
завязе, куды захочаш.
Толькі тут быў — 
раптам знік,
паказаўшы хвост, ... .

           Л. Багдановіч.

У якім значэнні ў загадцы ўжываецца слова 
хвост? Вусна складзіце сказы з гэтым словам у 
іншых значэннях.

Знайдзіце ў загадцы словы, супрацьлеглыя па 
значэнні.

Растлумачце правапіс выдзеленых літар. Запі
шыце першы сказ і словаадгадку.

У якім значэнні ў загадцы ўжываецца слова 

           Л. Баг
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127. Прачытайце спалучэнні слоў, размешчаныя 
ў першым слупку. Знайдзіце іх тлумачэнне ў другім 
слупку.
вадзі..ь за нос не прыходзіць 
 куды-небудзь
не паказва..ь вачэй не забываецца
не выхо..іць з г..лавы уводзіць у зман

Растлумачце правапіс прапушчаных літар. Спішы
це спалучэнні слоў з першага слупка.

128. Прачытайце тэкст. Пра які від транспарту 
вы даведаліся? Ці зручна было карыстацца тран
спартам, аб якім расказваецца ў тэксце? Чаму?

Конка
Цяпер у Мінску, апроч метро, можна 

праехаць у аўтобусах, трамваях, тралейбу-
сах, таксі, маршрутках. А сто гадоў назад 
гордасцю Мінска быў такі транспарт: коні 

цягалі па рэйках вагон з 
пасажырамі. У вагон змяш-
чалася 20—30 чалавек. Ця-
гнулі яго два ці тры кані. 
(У. Ліпскі.)
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Выпішыце з тэксту назвы транспартных сродкаў 
у алфавітным парадку. Колькі значэнняў маюць 
гэтыя словы? Колькі значэнняў мае выдзеленае 
слова? Удакладніце па тлумачальным слоўніку.

129. Прачытайце. Якое слова сустракаецца ў 
кожным сказе? Якое значэнне яно мае?

Малайч..на наш Сярожа — 
запра..ляе сам ён ложак.

Мама суп мне налівае
і см..танай запра..ляе.

                    М. Пазнякоў.

Растлумачце правапіс прапушчаных літар. Спішыце.

Словы з блізкім значэннем
Чамучык уважліва разглядаў энцыклапедыю 

пра жывёл. Пад адным з малюнкаў ён прачы
таў подпіс «гіпапата́м».

— Дзядуля, гэта ж бегемот! Няўжо па мылка ў 
энцыклапедыі?! — здзівіўся Чамучык.

Як вы думаеце, што дзядуля адказаў хлопчыку?
Ці ёсць словы, блізкія або аднолькавыя па зна

чэнні?
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130. Разгледзьце малюнкі. Якімі словамі іх мож
на падпісаць?

Словы для даведкі: алфавіт, лёт чык, 
дарога, пілот, шаша́, азбука.

Якія словы маюць аднолькавае ці блізкае значэн
не? Запішыце іх парамі.

Розныя па гучанні і напісанні словы 
могуць мець аднолькавае або блізкае 
значэнне: дарога, сцяжынка; смелы, 
храбры; бяжыць, імчыцца.

131. Прачытайце тэкст. Што выклікала ў вас ус
мешку? Растлумачце значэнне выдзеленых слоў. Ці 
з’яўляюцца яны блізкімі па значэнні ў гэтым тэксце?

Сашка просіцца на вуліцу.
— На вуліцы дождж ідзе, — кажа маці.
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— Дождж не ходзіць, дождж кра́пае, — 
папраўляе яе дачка. (А. Зэкаў.)

Выпішыце з тэксту словы, блізкія па значэнні.

132. Прачытайце словы.

Аб’яднайце ў пары словы, блізкія па зна чэнні.

  добры     гасцінец   мяцеліца  спалохаць

         дарога    напужаць     уда́лы       заве́я

Падбярыце да прапанаваных слоў блізкія па 
значэнні словы.

Радасны,  в       . Мароз,  с       .
Воблака,  х       . Дружыць,  с       .

Запішыце блізкія па значэнні словы парамі.

133. Прачытайце тэкст. Як дождж і сыраежка 
дапамаглі жывёлам?

Моцны дождж пайшоў, сапра..дны лі-
вень. Сыраежка вадой аж да самых краёч-
каў напо..нілася. 

Вожык піць заха..еў. Шукаў луж..ну 
ды напаткаў па дарозе стару́ю сыраежку. 
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Напіўся і памчаў далей мышэй л..віць. 
Раніцай апусцілася пеначка-аўсянка на 
зямлю: «Фіць-фіць! Піць-піць!» Убач..ла 
сыраежку — памач..ла дзюбку. (В. Каст-
ручын.) 

У якім значэнні ўжываецца ў тэксце слова аўсян-
ка? Якое іншае значэнне гэтага слова вы ведаеце?

Растлумачце правапіс прапушчаных літар.
У першым сказе знайдзіце словы, блізкія па 

значэнні. Да выдзеленых слоў падбярыце словы, 
блізкія па значэнні. Запішыце іх парамі.

134. Прачытайце. Якімі радкамі з верша можна 
падпісаць малюнак?

Падставілі сонцу валошкі
ўранні смяшлівыя тварыкі.
А сонца сагрэе іх трошкі — 
і ўспыхнуць 
            расінкі-ліхтарыкі.
                     В. Кажура.

Якімі словамі, блізкімі па значэнні, можна замя
ніць выдзеленыя словы? Спішыце верш. У пер шым 
сказе падкрэсліце словы, якія абазначаюць, пра каго 
ці пра што ў ім гаворыцца і што пра гэта гаворыцца.
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Словы з супрацьлеглым значэннем
Уся сям’я збіралася ў падарожжа.
— Не пераблытай рукзакі! — пажартаваў 

тата.
— Не, не пераблытаю. У цябе вялікі, а ў мяне — 

маленькі, — сказаў Чамучык.
— Я высокі, а ты — нізкі, — адказаў тата.
— Мы з табой супрацьлегласці? — здзівіўся 

Чамучык.
Ці ёсць словы з супрацьлеглым значэннем?

135. Разгледзьце малюнкі. Якімі словамі іх трэ
ба падпісаць?

Словы для даведкі: ноч, вузкая, лета, 
шырокая, стаяць, дзень, бегчы, зіма.

Якія словы маюць супрацьлеглае значэнне? За
пішыце іх парамі. Падкрэсліце словы, у якіх коль
касць гукаў і літар не супадае.
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Словы бываюць супрацьлеглымі па 
значэнні: светлы — цёмны, гава - 
рыць — маўчаць.

136. Прачытайце загадку. Знайдзіце ў ёй словы 
з супрацьлеглым значэннем. Запішыце іх.

Мы — спартыўныя браты,
ведаць нас павінен ты.
Часта хлопчыкаў, дзяўчатак
клічам мы на стадыён.
Я — спаборніцтва пачатак,
завяршэнне — ён.
                  М. Пазнякоў.

З літар складзіце словыадгадкі. Запішыце іх.
Якія з запісаных вамі слоў з’яўляюцца блізкімі 

па значэнні?

137. Прачытайце. 
Аб’яднайце ў пары словы, супрацьлеглыя па 
значэнні.

рана радасны шум будаваць

 разбураць     цішыня  позна   самотны

тсарт

ішфні

стадыён
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Падбярыце  супрацьлеглыя  па  значэнні 
словы.

Цвёрды — ..., далёка — ..., цяпло — ..., 
маўчаць — ... .

Запішыце словы парамі.

138. Прачытайце тэкст. Чаму быць касманаўтам 
цяжка?

Да палёту касманаўты 
настойліва і доўга рыхту-
юц ца. Жыць і працаваць 
у космасе нялёгка. Там усё 
страчвае вагу́. Бачыш, што 
ў цябе рукі і ногі на месцы, 
аднак іх ты не адчуваеш. Падымаеш руку, 
а ніякай сілы для гэтага не трэба. Ледзь 
паварушыўся ў крэсле — і ты «плаваеш» 
па кабіне. Хадзіць і бегаць у космасе не-
магчыма. (П. Клімук.) 

Растлумачце правапіс выдзеленых слоў. Пад
бярыце да іх словы, супрацьлеглыя па значэнні. 
Запішыце словы парамі.

цвёрды
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139. Прачытайце прыказкі. Дапоўніце іх патрэб
нымі словамі. Растлумачце сэнс кожнай пры казкі.

Лепш ... сусед, чым ... родзіч.
Любіш ... — любі і ... .
... гавары, а ... слухай.
... сяброў набывай, а ... не забывай.

Словы для даведкі: узяць — аддаць, 
менш — больш, блізкі — далёкі, новых — 
стары́х.

Спішыце. Падкрэсліце словы, супрацьлеглыя па 
значэнні.

Словы, якія абазначаюць прадметы
Чамучык з замілаваннем назіраў за сястрыч

кай. Дзяўчынка пачынала гаварыць. Яна паказ
вала пальчыкам на розныя прадметы і глядзе

ла на браціка. Чамучык лагодна падказваў: «Сшы
так, падручнік». Потым дзіця хітра паглядзела і 
па казала на самога Чамучыка. Як вы думаеце, што 
адказаў Чамучык?

На якія пытанні адказваюць словы, што аба зна
чаюць прадметы?
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140. Прачытайце верш. Вусна дапоўніце яго па
трэбнымі словамі. Карыстайцеся словамі для давед
кі. Растлумачце свой выбар. 

Самае чыстае — гэта  (ш т о?)  ... . 
Самае строгае — гэта  (ш т о?)  ... . 
Самае смачнае —  (ш т о?)  ...  наш жыт-

нёвы. 
Самае моцнае — чэснае  (ш т о?)  ... .

                      М. Гелер.

Словы для даведкі: крыніца, граніца, 
хлеб.

Якога слова не хапае? Што абазначаюць сло  
вы, якія вы ўставілі? На якія пытанні яны адказ  
ваюць?

Запішыце апошні сказ, дапоўніце яго патрэбным 
словам. Растлумачце думку, якая перадаецца ў 
сказе. 

Словы, якія абазначаюць прадметы, 
адказваюць на пытанні  х т о?  ш т о?: 
настаўнік, ручка, слова.
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141. Прачытайце тэкст. Якую кнігу аўтар лічыць 
самай цікавай? Чаму?

Як вы думаеце, якая самая цікавая кні-
га на свеце? Гэта кніга — наша зямля. На 
ёй мы жывём, яна штодня вучыць нас род-
най мове, добрым звы́чаям, нашай гісторыі, 
адкрывае ўсё новыя і новыя таямніцы.

Адкуль пачаўся твой род? Які след і 
якую памяць аб сабе пакінулі твае продкі? 
Усё гэта беражэ наша зямля і захоўвае праз 
гады і вякі ў імёнах, у назвах, у песнях, 
паданнях і легендах. (В. Вітка.)

Выпішыце з тэксту словы, якія адказваюць на пы  
танні  х  т  о?  або  ш т  о?   і абазначаюць прадмет.

142. Прачытайце верш. Чым займаюцца людзі 
названых у вершы прафесій? На якое пытанне 
адказваюць гэтыя словы? Што яны абазначаюць?

Будаўнік, манта́жнік, сле́сар, 
вас я рад заўжды вітаць.
Многа розных ёсць прафесій, 
трэба мне адну абраць.

                       М. Пазнякоў.

па́мяць
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Запішыце назвы прафесій. Кім працуюць вашы 
бацькі? Якія прафесіі ў вашых бабуль, дзядуляў?

143. Прачытайце жарт. Разгледзьце малюнкі. Кім 
на самай справе працавалі бацькі́ дзяцей? 

— Мая мама працуе талерачніцай у дзі-
цячым садку. Яна мые там талеркі, — рас-
казвае Міколку Аленка.

— А мой тата працуе дэта́льшчыкам на 
заводзе. Ён выточвае дэталі, — хваліцца 
Міколка. (А. М. Якімовіч.)

Знайдзіце ў тэксце словы, якія адказваюць на 
пытанне  х т о?  або  ш т о?  Што абазначаюць гэтыя 
словы? Запішыце іх, падзяляючы для пераносу 
адным з вядомых вам спосабаў.
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144. Прачытайце прыказкі. Дапоўніце іх патрэб
нымі словамі. На якія пытанні адказваюць гэтыя 
словы?

Вясенні дзень ... корміць.
Чалавек жыве век, а добрая ... — два.
Адна ... вясны не робіць.

Словы для даведкі: ластаўка, год, слава.

Спішыце прыказкі. Падкрэсліце словы, якія аба
значаюць прадметы.

145. Разгледзьце рэпрадукцыю мастака І. Бархат
кова. Што вы на ёй бачыце?

Запішыце словы, якія абазначаюць прадметы.

146. Прачытайце верш. Раскажыце, які малюнак 
атрымаўся ў аўтара. Якія фарбы можна для яго 
выкарыстаць?
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Малюнак

Я намалюю хату, сад,
і жаўрука, што ў бомы звоніць,
і ліпы, што пасталі ў рад,
і ў агародчыку півоні. 

Сцяжынку, рэчку між кустоў,
валун агромністы... Магчыма,
камусьці гэта і нішто,
а мне навек — мая Радзіма.
                     М. Пазнякоў. 

Выпішыце з верша словы, якія абазначаюць 
прадметы. Калі трэба, змяніце словы, каб яны ад
казвалі на пытанне  х т о?  або  ш т о?  Растлу
мачце іх правапіс. 

Словы, якія абазначаюць прадметы,  
у сказе могуць змяняцца і адказваць 
на пытанні х т о?  ш т о?  к а г о?  ч а- 
г о?  к а м у?  ч а м у?  к і м?  ч ы м?  
н а  к і м?  у  ч ы м?:  (ш т о?)  вясна, 
(а б  ч ы м?)  аб вясне,  (ч а г о?)  вясны.
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147. Прачытайце тэкст. Ці падзяляеце вы жа
данне Марынкі? Чаму? Якое ваша самае вялікае 
жадан не? На якую тэму тэкст? Якая яго асноўная 
думка?

Дзяўчынка Марынка жыла ў прыгожай 
вёсцы Рабінаўка. Побач з яе домам расла 
чароўная рабінка. Марынка дзялілася з ёй 
сваімі запаветнымі марамі, сакрэтамі. Са-
мае вялікае жаданне Марынкі — спыніць 
войны ва ўсім свеце. Выслухала рабінка 
дзяўчынку і адказала:

— Людзі павінны паважаць Зямлю, як 
сваю матулю. Кожнаму чалавеку трэба 
рабіць дабро, жыць сумленна. Тады мір на 
Зямлі будзе ўладарыць вечна!

Спішыце выдзеленыя сказы. Словы, якія абазна
чаюць прадметы, пазначце зверху літарай п. На 
якія пытанні яны адказваюць?

148. Паслухайце верш. Аб чым марыць аўтар? 
Вызначце тэму і асноўную думку верша. Аб чым 
марыце вы?

   Спампавана з сайта www.aversev.by



111

Я мару, каб добра ўсім людзям жылося,
каб вёска квітнела, каб рэчка цякла.
Каб спеў жаўрука́ ў лясах адгукаўся,
каб родная мова заўсёды жыла́.
Я мару аб тым, каб вайны не было тут,
каб тата з матуляй шчасліва жылі́ .
Каб бусел заўжды прылятаў на Радзіму
і кветкі на полі прыгожа цвілі!
                                 Я. Грыгаровіч.

Знайдзіце ў вершы словы, якія абазначаюць 
прадметы. Выпішыце іх.  Якое слова лішняе? Чаму 
вы так лічыце?

149. Прачытайце і адгадайце народныя загадкі. 
Знайдзіце адгадкі на малюнку.

Усё поле ў дзірачках.
Уся дарожка ўсыпана га-
рошкам.
На  паляне  сіняй  пасецца 
конь сівы́.

Запішыце загадкі разам з адгадкамі. Падкрэслі
це адной лініяй словы, якія абазначаюць прадметы.
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Словы, якія абазначаюць прыметы 
прадметаў

— Мама, я склаў сёння на ўроку беларускай 
мовы сказ, а настаўніца сказала, што трэба да
даць у яго фарбаў. Не разумею: можа, яна ду

мала пра ўрок малявання? З дапамогай якіх слоў 
можна дадаць у мову фарбаў?

На якія пытанні адказваюць словы, якія абазна
чаюць прыметы прадметаў?

150. Прачытайце і адгадайце загадкі.
На градзе,
як парсючок,
вырас белы ... .
Сакаві́ты,
доўгі, гладкі — 
будуць смачныя аладкі.

У зялёным кажусе́
вырас круглаваты.
І яму заўсёды ўсе
пакланіцца рады.
Станеш есці — ён ружовы,
сакаві́ты і цукровы.
              М. Пазнякоў.
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Якія словы падказалі адгадкі. Выпішыце словы, якія 
адказваюць на пытанне я к і? Што яны абазначаюць?

Словы, якія абазначаюць прыметы 
прадметаў, адказваюць на пытанні 
я к і?  я к а я?  я к о е?  я к і я?:
новы, вясёлая, глыбокае, шчаслівыя. 
Іх падкрэсліваюць хвалістай лініяй.

151. Разгледзьце малюнак. Раскажыце, як выгля
даюць смаржкі. Прачытайце тэкст. Дапоўніце яго 
патрэбнымі словамі. Адкажыце на пытанне, змешча
нае ў пачатку тэксту. Падбярыце загаловак.

Ці можна знайсці грыбы вяс-
ной? Смела ідзіце ў лес з баць-
ка́мі! Вясной з’яўляюцца смар ж-
кі́. Ножка ў грыбоў ... . Шапка 
... колеру. Яна ... . 

Словы для даведкі: маршчыністая, ка-
роценькая, карычневага.

Спішыце сказы, якія дапаўнялі словамі. На якія 
пытанні адказваюць словы, што абазначаюць пры
меты прадметаў?
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152. Прачытайце словы. Што яны абазначаюць? 
На якія пытанні адказваюць? На якія групы іх мож
на падзяліць?

Доўгі, лісточкі, кароткі, 
ясны, дзень, змрочны, ласка-
вае, цень, спякотнае, сонца, 
клейкія, сухія.

З гэтага спісу да слоў, што абазначаюць прадме
ты, падбярыце словы, якія абазначаюць прыметы 
прадметаў.

Запішыце спалучэнні слоў, якія адпавядаюць 
задуменнаму смайліку.
Запішыце спалучэнні слоў, якія адпавядаюць 
вясёламу смайліку.

153. Прачытайце народную казку. Назавіце яе 
герояў. Хто каго ў казцы абхітрыў?

Лісіца і Рак
Лісіца кажа Раку:
— Давай навы́перадкі!
— Што ж, Лісіца, давай!
Лісіца пабегла, а Рак учапіўся ёй за 

хвост. Лісіца да месца дабегла. Павярну-
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лася паглядзець, махнула хвастом. А Рак 
адчапіўся і кажа:

— А я ўжо даўно цябе тут чакаю.

З дапамогай слоў для даведкі ахаракта рызуйце 
Лісіцу і Рака.

Словы для даведкі: разумны, неразумны, 
добры, злы, смелы, баязлівы, сур’ёзны, лег-
кадумны, сціплы, ветлівы, грубы, давер-
лівы, хітры, руплівы, лянівы.

Запішыце словы для характарыстыкі аднаго з 
персанажаў. Што яны абазначаюць? На якое пы
танне адказваюць?

154. Прачытайце вясновую народную песню. Раз
гледзьце малюнак. Калі кароў выганяюць у поле?
Выганяю я каро..ку
на ш..рокую вуліцу,
на ша..ковую траву,
да глыбокай кр..ніцы
па светлую ва..іцу.

Назавіце словы, якія абазначаюць прыметы 
прадметаў. На якія пытанні яны адказваюць? Спі
шыце песню.
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155. Прачытайце тэкст. На якую ён тэму? У якіх 
радках заключана асноўная думка тэксту?

У прыродзе ўжо адчуваецца надыход 
вясны. Прыгравае ласка́вае сонейка. Ужо 
вярнуўся з далёкай старонкі жаваранак.  
У ясным небе разліваецца яго тоненькая 
песня. Так прыгожа гучыць гэта песня! 
Душа замірае! (Паводле Я. Коласа.)

Выпішыце з тэксту словы, якія абазначаюць 
прыметы прадметаў, і словы, да якіх яны адно
сяцца. Запішыце спалучэнні слоў па ўзоры.

Узор. Сонейка  (я к о е?)  ласкавае.

156. Прачытайце верш. Што трэба рабіць, каб 
здзейснілася мара?

Адкрыцці прыводзіць у рух
не нейкая сіла магічная — 
усё пачынаецца з рук:
і плуг, і ракета касмічная.

Пра подзвігі марыць хлапчук,
на мару з дзяцінства раўняецца — 

по́дзвіг

   Спампавана з сайта www.aversev.by



117

усё пачынаецца з рук,
з работы ўсё пачынаецца.

                      М. Маляўка.

Што абазначаюць выдзеленыя словы? Выпішы
це іх разам са словамі, да якіх яны адносяцца. 
Вусна пастаўце пытанні.

Выпішыце слоўнікавае слова. Падкрэсліце ў ім 
літары, якія абазначаюць зычныя гукі.

157. Прачытайце тэкст. Разгледзьце малюнак. 
Чым уражваюць беларускія самазвалы?

Кар..ерныя бел..рускія самазвалы — са-
праўдныя волаты. Іх ствараюць у гора..е 
Жодзіне. 

Нашы  самазвалы  пра цую..ь у роз ных 
краінах свету. Яны дапамагаюць зда бы ваць  
ка рысныя  вы кап ні: вугал.., ал мазы, ка-
лійную соль. 

Самазвал здзі..ляе сваі-
мі памерамі. Ён больш за 
20 метраў у даўж..ню і 
8 метраў у ш..рыню. Яго 
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кола вышэйшае за д..рослага чалавека. 
Ёсць маш..ны грузапад..ёмнасцю 450 тон! 

На заво..е працуюць над удасканален -
нем тэхнікі. Ужо з..явіўся беспілотны сама-
звал.

Растлумачце правапіс прапушчаных літар і раз
дзяляльнага знака. 

Знайдзіце ў тэксце словы, якія называюць пры
ме ты прадметаў. Вусна пастаўце да іх пытанні. За 
пішыце разам са словамі, да якіх яны адносяцца.

158. Прачытайце верш. Пра якое дрэва ў ім 
расказваецца? Як вы здагадаліся?

В..сною на др..ве
б..люткія кветкі.
Ч..рвоныя, круглыя
ягады — уле..ку.
        М. Пазнякоў.

Растлумачце правапіс прапушчаных літар.
Спішыце. Падкрэсліце словы, якія абазначаюць 

прыметы прадметаў.
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Словы, якія абазначаюць дзеянні  
прадметаў

— Што я сёння рабіў? Чытаў, спяваў, маля
ваў, рашаў, дапамагаў, — пачаў прыгадваць 
Чамучык. — Вось колькі дзеянняў!

А што рабілі вы? Раскажыце.
На якія пытанні адказваюць словы, што абазна

чаюць дзеянні прадметаў?

159. Прачытайце словы. Што яны абазначаюць? 
На якія тры групы іх можна падзяліць? На якія 
пытанні адказваюць словы кожнай групы?

Смелыя, ветэран, расказваюць, мірныя, 
свята, шукаюць, прадзед, адважныя, пом-
няць.

Запішыце групу слоў, якія абазначаюць дзеянні 
прадметаў.

Словы, якія абазначаюць дзеянні прад-
метаў, адказваюць на пытанні ш т о 
р а б л ю?  ш т о  р о б і ш?  ш т о   
з р а б л ю?  ш т о  з р о б я ц ь?   
ш т о  р а б і ў?  і інш.: пішу, пішаш, 
намалюю, намалююць, маляваў.
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160. Разгледзьце малюнак. Куды прыйшлі бацька 
з сынам? Як вы думаеце, з якой мэтай?

Прачытайце верш. Які настрой ён выклікае? 
Чаму?

Каля шашы́ да абеліска
павольным крокам падыду,
і пакланюся нізка-нізка,
і моўчкі кветкі пакладу.
                 М. Пазнякоў.

Знайдзіце ў вершы словы, якія абазначаюць 
дзеянні прадметаў. Вусна дапоўніце імі сказ.

Я (ш т о  з р а б л ю?) ..., ..., ... .

Запішыце верш па памяці. Падкрэсліце словы, 
якія абазначаюць дзеянні прадметаў ( ).
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161. Прачытайце тэкст. Як вы думаеце, чаму 
Галя не адважылася прышпіліць ордэн да сукенкі?

Сядзелі каля тэлевізара бабуля, Вася і 
Галя. Бабуля расказвала дзецям пра вайну. 
Яна тады была санітаркай. Шмат пара-
неных салдат вынесла з-пад абстрэлу. Ба-
буля Яніна — ветэран вайны. Яна мае ор-
дэн і медалі́ .

— Бабулька Яня, пакажы мне твой ор-
дэн, — папрасіла Галя.

Узяла, прымерала Галя. Але да сукенкі 
не прышпіліла. (А. Клышка.)

Знайдзіце ў тэксце і выпішыце словы, якія аба
значаюць дзеянні прадметаў. Вусна пастаўце да іх 
пытанні.

Спішыце сказ са слоўнікавым словам. Пастаўце 
націск ва ўсіх словах.

меда́ль
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162. Прачытайце тэкст. Каго называюць героем? 
Якое ганаровае званне прысвоена Мінску і Брэсц
кай крэпасці?

Герой  —  гэта  адважны  чалавек,  які 
здзейсніў подзвіг. Не дзеля сябе, а дзеля 
лю..ей. Дзеля нас з табой. Але героем можа 
быць і ц..лы горад. Як наша сталіца — го-
рад-герой Мінск. І кр..пасць — як Бр..сц-
кая кр..пасць-герой. (В. Кажура.)

Растлумачце правапіс слоў з прапушчанымі лі
тарамі. Спішыце першы сказ. Знайдзіце ў ім слова, 
якое абазначае дзеянне прадмета. Падкрэсліце 
яго. У слоўнікавых словах падкрэсліце літары, якія 
абазначаюць зычныя гукі.

163. Прачытайце верш. Якія пачуцці ў ім пера
даюцца?

Каб нашча́дкі* не забылі,
як вы край наш баранілі,
пакажы, дзядуля родны,
медалі свае і ордэн.
                  В. Кажура.
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Спішыце. Падкрэсліце словы, якія абазначаюць 
дзеянні прадметаў.

Хто з вашых родных удзельнічаў у Вялікай Ай
чыннай вайне?

164. Прачытайце і адгадайце загадку. Растлу
мачце значэнне выдзеленых слоў.

Бульбу капае з ім працаўні́к.
Ходзіць у лес
па грыбы з ім грыбнік.
Круглы з бакоў,
нібы вожык,
лёгкі лазовы ... .
           М. Чарняўскі.

Спішыце першыя два сказы. Падкрэсліце ў іх 
словы, якія абазначаюць дзеянні прадметаў. На 
якія пытанні яны адказваюць?

165. Прачытайце. Знайдзіце лішняе слова ў 
кожным радку. На якія пытанні адказваюць словы 
кожнай групы?

Гатаваць, зацірка, частаваць, есці, сма-
каваць.
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Аладкі, боршч, салёны, клёцкі, яечня.
Смачны, хлеб, духмяны, карысны, мяккі.

Запішыце групы слоў, якія атрымаліся.

Запішыце і дапоўніце кожную групу слоў ад
ным словам.

166. Прачытайце тэкст. Якія з пералічаных у ім 
страў вы каштавалі?

Знайдзіце ў тэксце словы, якія абазначаюць дзе
янні прадметаў, і пастаўце да іх пытанні.

Беларусы вырошчваюць бульбу з да ніх 

часоў. Сёння яна займае пачэснае месца на 

нашым ст ле. Беларусы спажываю ь 

буль бу амаль кожны дзень. Адварная, пе-

чаная, тушаная, пюр , бабка, поліўка — 

гэта далёка не поўны пералік страў з буль-

бы.  Уя ляеце,  існуе́  некалькі  соцень 

рэц птаў страў з яе!

Якія літары закрыты выявай бульбы? Растлумач
це іх правапіс.
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Запішыце першыя тры сказы пад дыктоўку. 
Падкрэсліце словы, якія абазначаюць дзеянні прад
метаў. Зрабіце ўзаемаправерку.

167. Разгледзьце малюнкі. Назавіце прадукты, 
якія спатрэбяцца для гатавання дранікаў. Раскажы
це з дапамогай тэксту і слоў для даведкі, як пры
гатаваць дранікі.

Як прыгатаваць дранікі
Спачатку я ... бульбу і цыбулю. Потым ... 

іх на дробнай тарцы. Затым ... соль і доб-
ра ... . Дранікі ... з абодвух бакоў да з’яў-
лення румянай ска рыначкі.

Словы для даведкі: падсмажу, дабаўлю, 
надзяру, абяру, перамяшаю.

Запішыце словы, якія абазначаюць дзеянні прад
метаў, у правільнай паслядоўнасці.
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168. Прачытайце скорагаворку. Навучыцеся пра
вільна яе вымаўляць. Якія стравы з бульбы 
гатуюць у вашай сям’і?

Ба(б/п)ка бульбяна́я, боршч, банан
будуць на абе(д/т) табе, Багдан.
                           У. Скарынкін.

Растлумачце правапіс слоў. Спішыце скорага
ворку. Над словам, якое абазначае дзеянне прад
мета, пазначце колькасць гукаў і літар.

Прыназоўнік
— Чамучык,  падай  мне,  малаток,  калі  

ласка, — папрасіў тата.
— А дзе ён ляжыць?

— У  шафе  на  верхняй  паліцы  за  свярдзёл  
кам, — адказаў тата. — Чамучык, ну што там?

— Ай, тата, цяжка разабрацца, што, на чым ды 
за чым.

Якую ролю адыгрываюць прыназоўнікі ў мове?

169. Прачытайце сказы. Назавіце словы, якія 
дапамагаюць звязаць іншыя словы ў сказе.
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  На  канікулах дзеці     з    настаўніцай па -

ехалі    ў    падарожжа. 

Клас выйграў пуцёўку   на    спаборні цт-

 вах   па   шахматах.

Запішыце сказы. Падкрэсліце словы, якія звяз
ваюць іншыя словы ў сказе. У слоўнікавым слове 
падкрэсліце літары, якія абазначаюць зычныя гукі.

Прыназоўнікі (у, па, каля, на, пад, 
перад, за і інш.) служаць для сувязі 
слоў у сказе. Яны пішуцца са словамі 
асобна: на мяжы, па дарозе.

170. Прачытайце тэкст. Дапоўніце яго прына
зоўнікамі. Раскажыце, для чаго патрэбны дроны.

Хто не марыў паглядзець на зямлю ... 
вышыні птушынага палёту? Зараз такую 
магчымасць даюць дроны. У сельскай 

вы́йграць
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гаспадарцы яны дапамагаюць людзям на-
зіраць ... маладымі пасевамі. З дрона мож-
на хутка выявіць небяспечных шкоднікаў 
... палях і ... лясах. З вышыні можна 
ўбачыць незаконнае паляванне на дзікіх 
жывёл, высечку дрэў браканьерамі. Дро -
ны — нашы лепшыя памочнікі ... вызначэн-
ні ачагоў лясных пажараў. Яны дапама-
гаюць спыніць агонь і выратаваць лясных 
насельнікаў.

Запішыце сказы з прапушчанымі прыназоўнікамі 
пад дыктоўку. Зрабіце ўзаемаправерку.

171. Разгледзьце малюнак. 

Раскрыйце дужкі і запішыце 
сказ. Растлумачце правапіс 
пры назоўнікаў.

Месяц (з)неба лье святло (на)сон ную 
зямлю.

Падзяліце  сказ  на  асобныя  словы  і  запі
шыце.
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Старымлынзцяжкімколамстаіцьнад вадою.
Падкрэсліце прыназоўнікі.

172. Прачытайце тэкст. Якія пачуцці ў ім пера
даюцца? 

Растлумачце правапіс прапушчаных літар.

Ручай

Чулі вы, як балбоча пад га-
рою ручай? Вы не раз с..дзелі 
каля ручайка, схава..шыся ад 
гар..чага летняга сонца. Над 
г..лавою стаяла ч..стае сіняе 
неба. Высока ў небе свістаў 
каршун. У кустах вес..ла шча-
б..талі птушачкі над гняз..еч-
камі. Як добра пасля работы пал..жаць на 
бера..ку ручайка, у ц..ньку лазовага кус-
точка! Як свежа, як здорава тут у гар..чы 
летні по..дзень! (Я. Колас.)

Выпішыце з тэксту словы, ужытыя з прыназоў
нікамі пад , каля, ад , над, пасля, на, у. Падкрэслі
це прыназоўнікі.
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173. Прачытайце тэкст. Як вы любіце адпачы
ваць летам?

Грышка, хлопчык невялічкі,
(у)поле выйшаў (з)дому,
люба там (каля)крынічкі
хлопчыку малому!
                         Я. Колас.

Спішыце верш, раскрываючы дужкі. Падкрэслі
це прыназоўнікі.

174. Прачытайце спалучэнні слоў. Змяніце іх 
сэнс на супрацьлеглы з дапамогай прыназоўнікаў 
па малюнках.

Убачыў за плотам, ехаў у гараж, паклаў 
перад тэлефонам, пайшоў да сябра.

Запішыце змененыя спалучэнні слоў. Падкрэслі
це прыназоўнікі.
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175. Прачытайце загадкі. Ці правільна размер
каваны адгадкі?

Шуміць і стракоча (ад)ранку (да)ночы. 
(Па)полі шагае, рукамі махае. Тэлевізар?

(На)страсе жораў сядзіць. (У)хаце 
(на)стале скрынка стаіць. (У)пакоі святло 
патушана, а ўвесь свет відаць. Касмічны 
карабель?

Плыве (ў)прасторы, ды не (ў)моры. Ка-
раблём завецца, а (каля)зорак уецца. Ка-
сілка?

Раскрыйце дужкі і запішыце на выбар адну за
гадку разам з адгадкай. Што абазначаюць словы, 
ужытыя з прыназоўнікамі?

176. Прачытайце. Раскажыце, што здарылася.

Птушкі ў хаце

З бабуляй і (Г/г)аляй 
мы прыехалі ў вёску вяс-
ной. На дварэ было цёпла і 
сонечна. Бабуля адамкнула 
сенцы, і мы зайшлі ў хату. 
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Тут штосьці чорнае раптам зашумела, зала-
патала. Нібы чорны віхор закружыўся ў хаце.

— Ціха, гэта птушкі, — супакоіў я ўсіх.
Вецер сарваў рашотку (з)коміна вясной 

(Г/г)алкі  пачалі  рабіць  (у)ім  гняздо  
дзве р цы (ў)коміне (ад)чыніліся (Г/г)алкі 
павывальваліся (ў)хату вярнуцца (ў)
цёмны комін яны не маглі я злавіў птушак 
і вынес іх (на)двор.

Запішыце апошнюю частку тэксту, раскрываючы 
дужкі. Правільна аформіце сказы на пісьме.

177. Прачытайце каламбур. Знайдзіце адноль
кавыя па гучанні і запісе словы. Чым яны адроз
ніваюцца?

Пакуль не спякотнае
сонца (над)полем,
мы дружна капусту
(з)сяброўкамі полем.
          М. Пазнякоў.

Спішыце, раскрываючы дужкі. Падкрэсліце пры
назоўнікі. Абазначце над словамі літарамі п і д 
словыпрадметы і словыдзеянні.
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ПАЎТАРЭННЕ
178. Разгадайце рэбусы.

 ч ча=о

 ра     цк

Дапоўніце сказы патрэбнымі словамі.

... — самае вялікае па плошчы возера 
Рэспублікі Беларусь.

... — самы старажытны горад Рэспублікі 
Беларусь.

Спішыце сказы. Растлумачце правапіс вялікай 
літары ў словах.

179. Прачытайце словы. Растлумачце іх значэн
не. Пры неабходнасці звяртайцеся да тлумачаль
нага слоўніка.

Палена,  марынад,  верасень,  тканіна, 
макарона.

Якія імёны «схаваліся» ў словах? Запішыце іх у 
алфавітным парадку. На якія пытанні адказваюць 
запісаныя вамі словы?
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180. Прачытайце тэкст. На якую ён тэму? Ад
кажыце на пытанне, змешчанае ў тэксце. Які ма
люнак адпавядае тэксту?

Як вып..калі хлеб раней?
Гаспадыня рукамі бра́ла 

цеста з дзяжы́, выкачвала 
круглыя боханы. На дра..ля-

най лапаце, пасыпанай му кою,  саджала  
ў  печ.  Каб хлеб быў смачнейшы і пры емна 
пах, пад боханы часам падкладвалі ш..ро-
кае капуснае, кл..новае ці дубовае ліс..е. 
Такі хлеб прыгожа выгля-
даў, і скарынка знізу не 
падгарала, не крыш..лася. 
(М. Маляўка.)

Растлумачце правапіс прапушчаных літар. Выпі
шыце словы, якія абазначаюць прадметы.

181. Прачытайце верш. Аб чым у ім расказваец
ца? Падбярыце да верша назву.

Пахне
хлебная скарынка
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цёплым ветрыкам,
хваінкай,
летнім дожджыкам
грыбным,
лугам,
полем аржаным,
і асенняй пазалотай,
ды натхнёнаю
работай.
      А. Дзеружынскі.

Растлумачце правапіс выдзеленых літар.
Выпішыце з верша словы, якія абазначаюць 

прыметы прадметаў, разам са словамі, да якіх яны 
адносяцца. Пастаўце да слоўпрымет пытанні.

182. Прачытайце тэкст. Складзіце прыказкі з 
частак. Растлумачце іх сэнс.

Найсмачнейшы то няма бяды
хлеб ў дарозе.

Без хлеба няма абеду.

Калі хлеб у возе, ад сваёй працы.

Запішыце прыказкі. Падкрэсліце словы, якія 
абазначаюць прадметы.

   Спампавана з сайта www.aversev.by



136

183. Пра чытайце словы. У якой паслядоўнасці 
можна іх размясціць? Растлумачце.

Для чаго патрэбна мова? З чаго яна ўтвараецца? 
Якая нацыянальная мова беларусаў? 

184. Прачытайце верш. Пра якую мову ў ім га
ворыцца? Чаму вы так думаеце?

Родная мова

— Ты адкуль бруі́шся, мова?
— 3 сініх нёманскіх крыніц...
Па зямлі збіраю словы,
нібы россыпы суніц.
Мілая, адзіная,
нам, нашча́дкам,
дадзена
любаю Радзімаю
ад дзядоў і прадзедаў.

                              У. Мазго.

мова літара
склад

тэкст слова

гук

сказ
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Якія словы паказваюць на адносіны аўтара да 
мовы?

Які характэрны для беларускай мовы гук паў
тараецца ў вершы часцей за іншыя? Вымавіце 
словы з гэтым гукам. Спішыце сказ, у якім ёсць 
словы з ім.

185. Прачытайце тэкст. Якое свята адзначаецца 
ў канцы мая? Чым знакамітыя асветнікі Кірыл і 
Мяфодзій?

У канцы мая адзначаецца 
Дзень славянскай пісьме́ннас-
ці і культуры. У гэты дзень
уша ноўва ецца памяць Мяфо-
дзія і Кі рыла — асветнікаў і 
прапаве́днікаў.

Свя тыя Кірыл і Мя фодзій склалі сла-
вянскую аз буку. З дапамогай азбукі яны 
пераклалі кнігі на зразумелую мову. Па іх 
браты вучылі людзей чытаць і пісаць.

Да выдзеленага слова падбярыце слова з бліз
кім значэннем. Перакажыце другую частку тэксту.
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Параўнайце старажытную і сучасную кнігі. Чым 
яны адрозніваюцца? Чым падобны?

186. Прачытайце верш. Дакажыце, што паэт 
лю біць беларускую мову. 

Гукі мовы роднай, на́скай
перапоўняць сэрца ласкай.
Дык шануй святыя словы
беларускай звонкай мовы!
                 Р. Барадулін.

Якія гукі характэрны для беларускай мовы? Чаму 
паэт называе беларускую мову звонкай? Прывядзі
це прыклады звонкіх зычных гукаў беларускай мовы.

Якая мова гучыць: вусная ці пісьмовая?
Знайдзіце і запішыце асноўную думку верша па 

памяці.
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Слоўнікавыя словы
вы́йграць Рэспу́бліка Белару́сь
дзве́ры спекта́кль
меда́ль стадыён
па́мяць тэа́тр
пе́сня цвёрды
по́дзвіг

Тлумачальны слоўнік
Агра́рый — чалавек, які займаецца сельскай 

гаспадаркай, землеўладальнік.
Барка́с — вялікая шматвёславая лодка для 

перавозкі грузаў, людзей.
Барку́н — меданосная духмяная расліна з 

белымі і жоўтымі кветкамі.
Бур’я́н — агульная назва пустазелля.
Гаю́чы — карысны для здароўя.
Дол — паверхня зямлі, зямля.
Звы́чай — агульнапрыняты парадак, пра ві-

ла, якое здаўна ўкаранілася ў быце народа.
Камо́ра — халоднае памяшканне для захоў-

вання запасаў ежы, адзення і іншых хатніх 
рэчаў.

139
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Кару́нкі — ажурныя, сятчастыя вырабы з 
нітак для аздаблення бялізны, адзення.

Кастанье́ты — ударны музычны інструмент 
іспанцаў з пласцінак, якімі рытмічна пастук-
ваюць, надзеўшы на пальцы.

Кво́лы — фізічна не развіты, слабага зда-
роўя, хваравіты.

Куп’ё — грудок на нізкім або балоцістым 
месцы, аброслы мохам, травой.

Ла́дны — немалы, значны, досыць вялікі.
Лаз — невялікая адтуліна, шчыліна, праз 

якую можна прайсці.
Напрасткі́  — рухацца самым кароткім шля-

хам.
Нашча́дак — прадаўжальнік роду.
Павільён — невялікі лёгкі будынак у люд-

ным месцы.
По́пел — шэрая маса, якая застаецца пасля 

згарання чаго-небудзь.
Стаме́ска — сталярская прылада для выбі-

рання паглыбленняў у дрэве, дошках.
Тка́цтва — выраб тканіны з пражы.
Трапяткі́я — тут: прасякнуты шчырасцю, 

сардэчнасцю.
Це́рніца — прылада, якой труць лён, каноплі.
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