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Добры дзень! 
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Прадмет “Беларуская мова” 

 

ТЭМА ЗАНЯТКАЎ 

 

Змяненне прыметнікаў па ліках 

 

Да канца заняткаў ты будзеш: 

Ведаць, як вызначыць лік прыметнікаў, на якія пытанні адказваюць прыметнікі 

адзіночнага і множнага ліку. 

 

Умець знаходзіць прыметнікі ў сказах, вызначаць лік прыметнікаў і змяняць 

прыметнікі па ліках. 

 

Ты будзеш сёння паспяховым на занятку, калі ў канцы заняткаў зможаш  адказаць 

на пытанні “На якое пытанне адказваюць прыметнікі адзіночнага ліку і прыметнікі 

множнага ліку? Якія канчаткі маюць прыметнікі множнага і адзіночнага ліку!” і 

выканаць практыкаванне. 

 

Шаг Інструкцыя для вучня 

1 Актуалізацыя ведаў. Праца з падручнікам. Практыкаванне 155 с. 90 

- Назаві прадметы на малюнку злева. Прачытай подпісы пад ім. 

Назаві прадметы на малюнку справа. Прачытай подпісы пад ім. 

Назаві спалучэнні слоў, у якіх назоўнікі ўжыты ў форме 

адзіночнага ліку. Як ты думаеш, у форме якога ліку ўжыты 

звязаны з ім прыметнік? Запішы спалучэнні слоў, у якіх 

нозоўнікім ўжыты ў форме множнага ліку. Як ты думаеш,  у 

форме якога ліку ўжыты звязаны з ім прыметнік. Пастаў пытанні 

ад назоўнікаў да прыметнікаў. Выдзелі канчаткі прыметнікаў. 

 

2 Прачытай  у падручніку правіла на старонцы 91. Адкажы пытанні. 

- Па чым змяняюцца прыметнікі? На якое пытанне адказваюць 

прыметнікі множнага ліку? Якія канчаткі маюць прыметнікі 

множнага ліку?   

- Працягні сказ. Прыметнікі стаяць у тым жа ліку, што… 

Практыкававнне 156, старонка 91. 

- Прачытай заданне, якое ты павінен выканаць у гэтым 

практыкаванні. 

Праца з рубрыкай “Завяжы вузялок!” старонка 93. 

3 Кантроль ведаў. 

- Выканай практыкаванне. Назоўнікі ў дужках замяні 

аднакаранёвымі прыметнікамі. Складзі спалучэнні слоў 
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“прыметнік+назоўнік”.  

(Дрэва) граблі, (рыс) крупы, (лета) канікулы, (сонца) акуляры, 

(жалеза) нажніцы, (дуб) дзверы. 

                  мн.л. 

Узор: Драўляныя граблі, … 

- Вызнач лік прыметнікаў. Абазнач канчаткі. 

4 

 

Задай пытанне настаўніку (адрас электроннай пошты, вайбера, нумар 

тэлефона і г.д.)  

Заданне “Працягні сказ”. 

- Сёння я даведаўся… 

- Цяпер я магу … 

Дзякуй за працу! 

 


