
 

Знакі прыпынку паміж часткамі ў складаных сказах з рознымі 

відамі сувязі частак  

Мэта: асэнсаваць  правілы пастаноўкі знакаў прыпынку паміж часткамі ў 

складаных сказах з рознымі відамі сувязі частак, удасканальваць уменне 

знаходзць у тэкстах сказы з рознымі відамі сувязі, вылучаць у ix сэнсавыя часткі, 

адрозніваць такія сказы ад іншых відаў складаных сказаў, вызначаць сродкі 

сувязі частак у складаных сказах, будаваць схемы складаных сказаў з рознымі 

відамі сувязі частак, праводзіць сінанімічныя замены; актуалізаваць веды вучняў 

па правапісе слоў, якія пішуцца разам і асобна; выхоўваць цікавасдь да назваў 

кветак, бо кветкі робяць жыццё кожнага чалавека больш приемным. 

Абсталяванне:  вучэбны дапаможнік  для IX класа (2019), прэзентацыя, 

музычныя запісы, тлумачальны слоўнік. 

Ход урока  

I. Арганізацыйны момант. 

Настаўнік.   За акном ужо вясна,  у мяне цудоўны настрой, і я дару вам 

кветкі і музыку.  

- Бачу, што мне ўдалося перадам вам свой настрой, таму жадаю плёну ў 

працы.У нас не проста ўрок, а букет ведаў.  

 Што такое букет? (Вучні адказваюцъ,         а пасля вучанъ, якому было 

дадзена папярэдняе заданне, зачытвае з тлумачалънага слоўніка.) 

Букет — 1. Падабраныя i прыгожа складзеныя ў пучок кветкі. 2. Сукупнасць 

араматычных i смакавых уласцівасцей чаго-небудзь. 

• Дык які букет ведаў будзе ў нас на ўроку?  

II. Праверка дамашняга задания. 

1. Тэст «Веру — не веру». Праверка тэарэтычных ведаў. Вучні на пытанні 

настаўніка толькі ставяць у сшытку « + » ці «-», пасля праводзіцца 

ўзаемаправерка. 

1) Сінтаксіс — гэта раздзел мовазнаўства, у якім вывучаюцца складаныя сказы 



з рознымі відамі сувязі частак. 

2) Схемы бяззлучнікавых сказаў і складаназалежных сказаў падобныя паміж 

сабой. 

3)Часткі ў складаназалежных сказах звязаны злучальнымі злучнікамі. 

4)Складаныя сказы з рознымі відамі сувязі маюць не менш за дзве часткі. 

5) У складаных сказах з рознымі відамі сувязі частак можа быць бяззлучнікавая, 

злучальная і падпарадкавальная сувязь паміж часткамі. 

6) Схемы сказаў з рознымі відамі сувязі частак можна падзяліць на блокі — сказы 

прасцейшай будовы. 

 Адказы:+---++. 

2.1. Актуалізацыя раней вывучанага пра складаны сказ з рознымі відамі 

сувязі: 1 група- складанне інтэлект-карты; 2група - афармленне кластара 

"Складаны сказ з рознымі відамі сувязі".  

 Зварот да тэмы ўрока.  

- Якая ж тэма ўрока? Каб адказаць на гэтае пытанне, звернемся да воблака 

слоў. 

Разам вучні фармулююць задачы ўрока, запісваюцца на кветках. 

(Букет ведаў дапаўняецца  правіламі пастаноўкі знакаў прыпынку ў сказах з 

рознымі відамі сувязі частак). 

Вучні загадзя падрыхтавалі паведамленні аб знаках прыпынку ў 

складаназлучаных, складаназалежных і складаных бяззлучнікавых сказаў 

(інтэлект-карты) 

2.2   Паказ праз схему складанага сказа з рознымі відамі сувязі. 

 III. Пераход да новай тэмы. 

 3.1.Прачытайце сказ, расстаўце знакі прыпынку, пабудуйце схему. 

Ужо пачыналі прабівацца першыя веснавыя кветкі і адчувалася лагоднасць 

ветрыку, калі мы вырашылі адправіцца ў вандроўку. 

3.2.Зварот да падручніка с. 144-145 

3.3. Ці заўсёды паміж часткамі ў складаным сказе з рознымі відамі сувязі ставім 

коску? На якія сказы падобныя? 



III. Замацаванне ведаў па пастаноўцы знакаў прыпынку ў сказах з рознымі 

відамі сувязі частак. 

• 3 чым у вас асацыіруецца вясна? (3 сонцам, цяплом, ручайкамі, са спевамі 

птушак) 

• Вясна — гэта, найперш, свята 8 Сакавіка, кветкі.Ці шмат вы ведаеце 

кветак? (На слайдах пад музыку дэманструюцца розныя кветкі, вучні 

ўспамінаюцъ ix назвы.) 

• Разгадайце назвы кветак, зашыфраваных у рэбусах (гл. дадатак), i 

запішыце ix праз коску. Хто першы справіцца, складзіце з назвай якой-небудзь 

кветі сказ з рознымі відамі сувязі частак. 

 Праца з тэкстам. 

 (I група) прапануецца тэкст «Легенда пра падснежнік», са здавальняючым i 

сярэднім узроўнямі (II група) — тэкст «Легенда пра рамонак». 

Заданне: прачытайце тэкст, вызначце яго тэму. Выканайце заданні перад 

тэкстам. 

Вучні карыстаюцца вучэбным дапаможнікам для паўтарэння правіл пастаноукі 

знакаў прыпынку (§ 31, с. 144). 

Праверка выканання. Для групы мацнейшых — на дошцы схемы 

(адкрываюцца схемы, i вучні разбіраюцца ў знаках прыпынку.) Для II групы — 

зачытванне выдзеленых сказаў i тлумачэнне ўмоў пастаноўкі знакаў прыпынку. 

Вучні абавязкова вызначаюць дзейнікі i выказнікі колькасць частак ў сказах з 

рознымі відамі сувязі. 

4) Фізкультхвілінка для вачэй (0,5 хв.). 

Праводзіцца пад музыку Вівальдзі «Поры года: вясна». 

 Што вясновага вы адчулі ў музыцы? 

5)Слоўнікавая хвілінка. Пасля выканання задання павінна 

атрымацца лічба «9». 

У прапанаванай табліцы адзначце зорачкамі нумары слоў, 

якія пішуцца разам. 



1) Па (малу), 2) сарві (галава), 3) заходне (еўрапейскі), 4) супер (маркет), 5) (па) 

старым звычаі, б) (у) шчыльную,7) (мед) работнік, 8) шасці (дзёнка), 9) (грос) 

майстар, 10) (міні) матч, 11) не (да) твару, 12) (контр) агент, 13) (звыш) гукавы, 

14) (за) адно, 15) (у) пяцярых. 

5) Канструктар. 

Першая група і другая група — з трох простых сказаў скласці адзін з рознымі 

відамі сувязі частак. На прыкладзе аднаго сказа даць узор, калі гэта патрэбна. 

Праверка. 

IV. Падагульненне працы на ўроку. 

Выкананне тэста (3 хв.). Першая група вучняў павінна справіца з двума 

тэстамі, другая — з адным. 

Праверка выканання тэстаў. 

Адказы: тэст 1 (в); тэст 2 а) 1, б) 3. 

Выстаўленне адзнак. 

Н а с т а у н і к .  Вы мелі магчымасць сёння на ўроку атрымаць букет кветак, у 

гэтым выпадку вы зарабілі б 9 балаў. Колькі балаў набралі вы? 

V. Дамашняе задание: § 32, практ. 172 (гл. узор на с. 181) або падабраць легенду 

ці апо- вед пра кветку, выкарыстаць у iм 2-3 сказы з рознымі відамі сувязі 

частак, выканаць ix пісьмовы сінтаксічны разбор. 

VI. Рэфлексія. 

Вучні агучваюць рэзультат працы на ўроку і прымацоўваюць да ліста паперы. 

Атрымліваецца букет. 1 група агучвае інтэлект-карту. 

 

 

 


