
Інтэграваны ўрок  «Пад сценамi старажытных замкаў. 

Змяненне прыметнiкаў па лiках»  

 

Урок па прадметах «Беларуская мова» і « Чалавек i свет» у 4 класе 

(разлічаны на 2 гадзіны) 

 

 

Т. Л. Бялецкая,  

настаўнік пачатковых класаў першай катэгорыі 

СШ № 3 г. Бярозы; 

 

 

Тэма. Пад сценамi старажытных замкаў. Змяненне прыметнiкаў па 

лiках. 

Мэты: фарміраванне ў дзяцей уяўлення аб старажытных замках 

Беларусi; асэнсаванне граматычнай сувязi памiж прыметнiкам i назоўнiкам. 

Задачы:  

 паказаць ролю замкаў як буйных i моцна ўмацаваных пунктаў ад 

ворагаў; пазнаёмiць з вонкавым выглядам i памерамi, сучасным станам 

замкаў; 

 садзейнічаць асэнсаванню залежнасцi формы лiку прыметнiка ад лiку 

назоўнiка; адпрацоўваць уменне выдзяляць канчаткi прыетнiкаў і лік; 

 стварыць умовы для развiцця маўлення, увагi, памяцi, пазнавальнай 

актыўнасцi; 

 садзейнiчаць выхаванню пачуцця прыгажосцi, велiчнасцi замкавых 

пабудоў, цікавасці да гістарычнага мінулага краіны, паваry да продкаў. 

Тып урока: камбінаваны. 

Абсталяванне: мультымедыйны комплекс, карта РБ, атласы, 

фотаздымкi замкаў, лісты с заданнямі для праверачнай работы «Адкуль 

пайшлi назвы нашых гарадоў». 

Ход урока 



І. Арганізацыйны этап 

ІІ. Праверка дамашняга задання 

1) Праверачная работа па тэме «Адкуль пайшлi назвы нашых 

гарадоў». 

А) Злучыць стрэлкамі назвы гарадоў з датамi ix узнiкнення: гарады: 

Miнcк, Тураў, Полацк, Вiцебск, Гродна, Брэст, Гомель,Магiлёў; даты: 862 г., 

1142 г., 1067 г., 974 г., 980 г., 1019 г., 1267 г.,1127 г. 

Б) Падкрэслiць назвы гарадоў, якiя ўзнiклi ад назваў рэк. 

2) Расказаць пра ўзнiкненне горада Брэста, (Гродна) 

ІІІ. Уводзiны ў тэму па прадмеце «Беларуская мова». Стадыя 

выкліку (прыём «Мазгавы штурм») 

1) Пытанні 

 Назавiце абласныя гарады Рэспублікі Беларусь. Пакажыце на 

карце. 

 Назавіце самы старажытны горад нашай краіны. (Полацк.) 

 Самы галоўны горад нащай краiны. (Miнcк.) 

 Якiя словы дапамаглi вам здагадацца, аб якiх гарадах iдзе 

размова? (Абласныя, старажытны , галоўны.) 

 Якой часцiнай мовы з’яўляюцца гэтыя словы? (Прыметнiкамi.) 

 Да якога слова адносяцца дадзеныя прыметнікі? (Гарады/ горад.) 

2) Запiс словазлучэнняў у сшыткi. 

Абласныя гарады, старажытны горад, галоўны горад. 

ІV. Новая тэма па прадмеце «Беларуская мова». Стадыя 

асмыслення 

Настаўнік. Сёння на ўроку мы пашырым веды аб гiстарычным мiнулым 

нашай краiны. Узнавiм i пашырым веды пра часцiну мовы прыметнiк, будзем 

адпрацоўваць уменне знаходзiць прыметнiкi ў тэксце i вызначаць ix лiк. 

1) Актуалізацыя ведаў 

 Што абазначае прыметнiк?  На якiя пытаннi адказвае? 

 З якой часцiнай мовы часцей за ўсе звязаны прыметнiк у 

словазлучэнні? 



2) Праблемныя пытанні 

  Як вызначыць лiк прыметнiкаў? 

 Колькi прыкмет прадметаў абазначаюць прыметнiкi ў адзiночным 

(множным) лiку? 

3) Практычнае заданне  (прыём «Даследванне») 

У запiсаных словазлучэннях вызначыць канчаткi i лiк прыметнiкаў. 

                            мн. л.                                               адз. л.                                            адз. л. 

Ключ: Абласныя гарады, старажытны  горад, галоўны  горад. 

Пытанне  

 Якiя канчаткi маюць прыметнiкi адзіночнага (множнага) лiку?  

4) Работа з падручнікам (знаёмства з правілам «Змяненне 

прыметнiкаў па лiках») 

5) Вынік: 

Пытанне  

 Якiя канчаткi маюць прыметнiкi адзіночнага (множнага) лiку? 

Настаўнік. Як дрэва не можа жыць без каранёў, так і чалавек не можа 

існаваць без сваёй гісторыі. 

Пытанне-разважанне 

 Чаму трэба ведаць гісторыю сваёй краіны?  

6) Замацаванне ведаў па фарміраванні ўменняў і навыкаў у 

вызначэнні канчаткаў і ліку прыметнікаў (гульня  «Знайдзі прыметнік») 

Запісаць адказы. У знойдзеных прыметнiках вызначыць канчаткi, лік. 

1) Што такое летапiс? (Пiсьмовая крынiца.) 

2) Назавiце самы старажытны летапiс усходнiх славян. («Аповесць 

мiнулых гадоў».) 

3) Вялiкi кieўcкi князь, якi напiсаў першы агульны для ўcіx закон. 

(Яраслаў Myдры.) 

4) Як называўся гэты закон? («Руская Праўда».) 

5) У 13 ст. адбылося аб’яднанне беларускiх і лiтоўскiх зямель у адну 

дзяржаву. Назавiце яе. (Вялікае Княства Літоўскае.) 

6) Якая бiтва адбылася ў 1410 г.? (Грунвальдская бітва.) 



7) Што ў перакладзе з нямецкай мовы абазначае слова «грунвальд»? 

(Зялёны лес.) 

8) Што такое веча? (Агульнанародны сбор.) 

V. Уводзiны ў вывучэнне тэмы па прадмеце «Чалавек i свет» 

Загадка. Не брэша, не кусае, а ў хату не пускае. (Замок.) 

 Якое слова прачытаем, калi нацiск будзе падаць на першы склад? 

(Замак.) 

VІ. Новая тэма па прадмеце  «Чалавек i свет» 

Настаўнік.  Сёння на ўроку мы даведаемся  аб замках нашай краiны, ix 

прызначэннi. 

1)Пытанне-разважанне 

 Навошта будавалi замкi? (Адказы дзяцей.) 

Прызначэнне замкаў: 1) жыллё князёў; 2) умацаванае збудаванне для 

абароны ад ворагаў. 

2)  Работа па падручніку 

Чытанне апавядання з падручнiка (с.71). 

Пытанні на асэнсаванне прачытанага 

 Чаму слова замак вельмi падобна на «замок»? 

 З чаго будавалiся першыя замкi? 

 Дзе  з’явiлiся першыя замкi? (Навагрудак, Лiда, Крэва.) 

3) Работа з картай Рэспублікі Беларусь  і атласам   

Настаўнік паказвае  на карце  Рэспубліку Беларусь, а вучні знаходзяць у 

атласе гарады Навагрудак, Ліда. Крэва (атлас с. 8). 

4) Паведамленне вучня пра Навгрудскі замак. 

Драўляны замак перажыў штурм татарскіх войскаў i вoiнaў- крыжакоў. 

Замак быў пабудаваны на вышынi 323 м над узроўнем мора . У 14 ст.,  перад 

пагрозай нашэсця крыжакоў, па загаду Biтaўтa на замкавай гары пачалося 

будаванне каменных вежаў i абарончых сцен.  

У 15 ст. замак быў дабудаваны i складаўся з 7 вежаў, лiчыўся caмым 

магутным на той час. Але шматлiкiя войны зруйнавалi замак. У 1706 г. 

шведы падарвалi замак, засталося 3 вежы. Але пад уплывам прыродных з’ яў 



замак быў разруйнаваны i да нашых дзён захаваўся вось у тaкiм стане. 

 

У 1921 г. сцены замка ўзяты пад ахову. З 2000 г. кожны год каля 

замкавых сцен  праходзiць фестываль сярэдневекавой культyры (рыцарскiя 

тyрнiры). Самае цiкавае – штyрм замкавай гары – iнсцэнiраванне сапраўднай 

бiтвы за Навагрудак .  

  

Навагрудак

   

Пытанні па праслуханым паведамленні 

 Дзе знаходзіцца самы старажытны замак нашай краіны? 

  Што цiкавага запомнiлi пра Навагрудскi замак? 

5) Запiс сказа пад дыктоўку .Знайсцi ў сказе прыметнікі, вызначыць 

канчаткi i лiк. 

Caмы сmаражыmны замак знаходзiцца ў Haвaгpyдкy. 

                                                            мн. л.                 

Ключ: Caмы  сmаражыmны  замак знаходзiцца  ў  Haвaгpyдкy. 

6) Паведамленне вучня пра Лідскі замак 

Лідскі  замак

    

Ліда

 

Лiдскi замак пабудаваны ў 1330 г. па даручэнні князя Гедымiна. 3амак 

быў збудаваны з бутавага каменю i цэглы. Meў форму чатырохвугольнiка i 

дзве вежы ў вуглах, стаяў на насыпным пясчаным узгорку, абкружаным 



балоцiстымi берагамi рэк Лiдзея i Каменка, i ровам шырынёй каля 20 м, якi 

злучаў гэтыя рэкi i аддзяляў замак ад горада. На замкавым двары 

размяшчалiся праваслаўная царква, жылыя i гаспадарчыя пабудовы. Жылыя 

памяшканнi таксама мясцiліся на вышэйшых паверхах вежаў. На ўcix 

паверхах вежы знаходзiлiся пакоi i залы: на нiжнiм знаходзiлася тyрма, 

вышэй – суд, apxiў. Таўшчыня сцен дасягала трох метраў, вышыня – 12 

метраў, а даўжыня сцен – 400–500 м. 

Пытанні па праслуханым паведамленні 

 Што запомнiлi пра Лiдскi замак?  

 3 якiм замкам вельмi падобны Лiдскi? (Крэўскi.) 

7) Паведамленне вучня пра Крэўскі замак 

Крэва

 

Крэўскi замак пабудаваны ў ХlV ст. каля вёскi Крэва Смаргонскага 

раёна. Асноўная частка збудаванняў замка была размешчана на балоцiстым 

поплаве. Замак чатырохвугольнай формы, абнесены мураванымi сценамi. 

Сцены таўшччынёй каля 3 метраў, вышынёй 12–13 мeтpaў. Да вышынi 3 м 

сцены вымураваны з камянёў, вышэй  – з цэглы. На вышынi 10 м 

знаходзiлася баявая галерэя. Князь жыў у паўночна-заходняй вежы. Сцены 

княжых пакояў былi размаляваны фрэскамi. Пад вежай знаходзiўся склеп, якi 

служыў тyрмою. На ўнутраным двары размяшчалася кузня, жылыя пабудовы, 

мелася сажалка. Ящчэ ў 18ст. Крэўскi замак быў у добрым стане. У пачатку 

16 ст. быў захоплены i разбураны  крымcкiмi тaтapaмi. Дa нашых дзён 

захавалiся толькi замкавыя руiны. 

Пытанне па праслуханым паведамленні 

 Што цікавага запомнiлi пра Крэўскі замак?  

8) Чытанне апавядання з падручнiка с.71-72. 

Пытанне на асэнсаванне прачытанага 



 Чым падобныя Лiдскi i Крэўскi замкi? 

9)  Калектыўная работа 

Падабраць прыметнiкi да назоўнiка замкi, запiсаць словазлучэннi. 

Вызначыць канчаткi прыметнiкаў, ix лiк. 

                                                                   мн. л.                        мн. л.                        мн. л.                        мн. л. 

Ключ: зaмкi (якiя?) магутныя , велiчныя , прыгожыя , мураваныя ... 

10) Фiзкультхвiлiнка 

Настаўнік. Кожны замак меў сваю гiсторыю, свае таямнiцы.З старонак 

падручнiка даведаемся аб цiкавым i трагiчным мiнулым Крэўскага замка. 

11) Чытанне апавядання з падручнiка с.73. 

Пытанні на асэнсаванне прачытанага 

 З лёсам якога князя звязана трагiчная гiсторыя Крэўскага замка? 

 Як выратаваўся Вiтaўт? 

 Як з’явiлася Сынковiцкая царква? 

 Чаму адначасова i крэпасць i царква? 

12) Самастойная работа ў парах. 

Выпiсаць з тэкста словазлучэннi «прыметнік+назоўнік» (с. 73) 

Вызначыць канчаткi прыметнiкаў, ix лiк. (Праверка выкананага задання.) 

Настаўнік. Куды мы далей трапiм, вы здагадаецеся, калi паслухаеце 

верш: 

Клiча вецер свежы 

Да другой дapoгi, 

Вабяць з даляў вежы, 

Вабiць замак строгi. 

Па шляху заходнiм, 

Там, дзе пушчаў гoмaн, 

Mы iдзем да Гродні, 

Дзе лагодны Нёман. 

Настаўнік паказвае  на карце, а вучні знаходзяць у атласе горад Гродна 

(атлас с.8).  

13)  Паведамленне вучня пра замак у Гродна 



Гродна

 

Стары замак у Гродна пабудаваны pycкiмi князямi ў XІ ст. У XІІІ ст. 

Гродна разам з замкам перайшло пад уладу Лiтвы. Горад шмат разоў 

падвяргаўся нападкам крыжакоў. Стары замак стаў адной з галоўных 

рэзiдэнцый Вiтаўта, якi пабудаваў каменны замак з пяццю башнямi. Гэты 

будынак у асноўным i захаваўся да нашага часу. 

Вельмi часта спыняўся тyт i Стэфан Баторый, кароль Рэчы Паспалiтай. 

Па яго загадзе Замак быў значна перабудаваны ў 16 стагоддзi. У пачатку 

XVІІІ ст. замкавы будынак быў знiшчаны шведамi ў час Паўночнай вайны. У 

сярэдзiне XVІІІ ст. быў пабудаваны Новы замак, а Стары замак у XIX ст. быў 

перабудаваны ў царскiя казармы. Зараз замак адрамантаваны i 

выкарыстоўваецца ў якасцi музея.  

Пытанне  па праслуханым паведамленні 

 Што новага даведаліся пра  замак у Гродна?  

14) Чытанне апавядання у падручнiку с.74. 

Пытанне 

 Чым быў цiкавы замак у Гродна? 

15) Запiс сказа пад дыктоўку. Знайсцi ў сказе прыметнікі, вызначыць 

канчаткi i лiк. 

Замак у Гродна меў цiкавую канструкцыю моста. 

                                                                                           адз. л. 

Ключ: Замак  у Гродна меў  цiкавую  канструкцыю  моста. 

Пытанне 

 Якiя замкi былi пабудаваны у 16 ст.? (Гальшанскi, Mipcкi, 

Нясвiжскi).  

16) Работа з картай РБ і атласам 

Настаўнік паказвае  на карце РБ, а вучні знаходзяць у атласе Гальшаны, 

Мір, Нясвіж (атлас с.9). 



Настаўнік. 16 ст. стала часам, калi ўзводзiлiся самыя магyгныя замкi. 

Яны размяшчалiся праз кожныя 30–40 км, таму Беларусь у тыя гады называлi 

«краiнай замкаў i палацаў». 

Муляр моцныя мypы склаў калiсьцi ў Miры, 

І стаiць магутны замак аж дa сёння на гары. 

                                                                          С. Сокалаў-Воюш (слайд 11) 

 

17) Чытанне апавядання з падручніка  (рубрыка "Цiкава ведаць'', с. 76). 

Мiр

    

Мір

 

Пытанні 

 Калi быў адноўлены замак у Мiры?  

 Што цiкавага даведалiся? 

18)  Паведамленне вучня пра замкі у Нясвіжы і Гальшанах  

У 16 ст. былі пабудаваны замкі ў Нясвiжы i Гальшанах. Гальшанскi 

замак лiчыўся адным з самых прыгожых. 

Самым багатым i самым прыгожым з 'яўляецца Нясвiжскi замак. 

Нясвіж

   

Ён належаў старажытнаму роду князёў Радзiвiлаў. Тут былi сабраны 

калекцыi рыцарскай зброi, каштоўных камянёў, манет, iкoн i карцiн, 

бiблятэка ў 20 тысяч кнiг, розныя гiстарычныя дакументы. Замак быў 

пабудаваны мiж азёр – на востраве. 

19) Чытанне апавядання з падручнiка с.75  

Пытанне на асэнсаванне прачытанага 



 Каму належаў Нясвiжскi замак?  

  Чаму замак лiчыўся самым багатым? 3ачытайце.  

20) Самастойная работа па варыянтах 

Выпiсаць з тэкста апавядання словазлучэннi (с. 75).  

1 варыянт: назоўнік + прыметнік  у множным ліку 

2 варыянт: назоўнік + прыметнік  у адзіночным ліку 

Вызначыць канчаткi прыметнiкаў.  

VІІ. Вынiк урока  

Пытанні 

 Для чаго будавалiся замкi? 

 Дзе размешчаны замкi? У якой частцы краiны? (На захадзе.)  

 Ад каго абаранялiся нашы продкi? 

 Аб якіх замках даведаліся на ўроку?  

 Як змяняюцца прыметнiкi? (Па лiках.) 

 Якія канчаткі маюць прыметнiкi множнага ліку? Прывядзiце 

прыклады. 

VІІІ. Рэфлексiя (прыём «Закончы сказ») 

 Я добра ведаю... 

 Было цікава … 

ІX. Дамашняе заданне  

Чалдавек і свет: прачытаць апавяданне «Пад сценамі старажытных 

замкаў», адказаць на  пытанні.  

Беларуская мова:  выпiсаць з апавядання «Пад сценамі старажытных 

замкаў» па 4 словазлучэнні з прыметнікамі ў множным і адзіночным ліку, 

вызначыць канчаткі прыметнікаў. 

 


