
Кампетэнтнасна-арыентаваныя заданні   

да урокаў пазакласнага чытання 

(3 клас, 1 паўгоддзе) 

 

Заданні распрацавалі ўдзельнікі абласной творчай группы настаўнікаў 

пачатковых класаў: 

 Бруцкая Наталія Аляксееўна (ДУА «Сярэдняя школа № 7 г. Барысава») 

 Свяцкая Галіна Аркадзьеўна (ДУА «Вілейская гімназія №1 “Логас”») 

 Астахава Ірына Ягораўна (ДУА «Свіслачская сярэдняя школа 

ім. А.Г. Чарвякова») 

 Шпіга Таццяна Пятроўна (ДУА «Вучэбна-педагагічны комплекс яслі 

сад – сярэдняя школа № 24 г. Барысава») 

 Невяроўская Ірына Віктараўна (ДУА «Гімназія № 1 ім. У. А. Караля 

г. Чэрвеня») 

 Сцешыц Тамара Леанідаўна (ДУА «Сярэдняя школа № 4 

г. Салігорска») 

 Ярмак Ала Валянцінаўна (ДУА «Сярэдняя школа № 2 г. Стоўбцы») 

 Моніч Алена Леанідаўна (ДУА «Крупская раённая гімназія») 

 Стульба Таццяна Сяргееўна (ДУА «Крупская раённая гімназія») 

 Данкевіч Татьяна Васільеўна (ДУА «Средняя школа № 1 г. Несвіжа») 

 

 

Назва твора: Добрае сэрца 

Аўтар твора: Георгій Марчук 

 

Заданні 

 

1. Якая бяда здарылася з маленькім вараняткам? 

__________________________________________________________________ 

2. Вызнач тры прычыны, чаму варанятка звалілася ўніз.  

1) ________________________________________________________________; 

2) ________________________________________________________________; 

3) ________________________________________________________________. 

3. Размяркуй па парадку выпрабаванні, якія выпалі варанятку:  

__ Хлопчыкі пачалі праганяць птушаня з куста. 

__ Хлопчык пачаў цэліць з рагаткі. 

__ Гаспадар сабакі пачаў цкаваць: «Хапай яго, Пірат! Кусай!» 

__ Да яго кіруецца чорна-белы кот. 

4. Чаму маці-варона ўсю ноч не заплюшчыла вачэй?  

 пільнавала варанятка; 

 шукала корм побач; 

 гучна каркала; 

 абдымала крылом. 

 



5. Хто перажываў за варанятка і яго маці-варону?  

 гаспадар сабакі; 

 бабулька; 

 сабака; 

6. Як адносіліся крумкач і варанятка да людзей?  

Крумкач __________________________________________________________, 

таму што__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Варанятка – _______________________________________________________, 

таму што __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

7. Якімі дзеяннямі маці падтрымала рашэнне свайго сына?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

8. Выпішы сказ, ў якім заключана галоўная думка твора.  

__________________________________________________________________ 

 

 

Назва твора: Цяжкая задача 

Аўтар твора: Ядвіга Бяганская 

 

Заданні 

 

1. Чаму ў Гані не было задачніка? 

  пакінула дома; 

  скінула на падлогу; 

  збіралася купіць новы. 

2. Навошта Вольга Паўлаўна вызвала Ганю да дошкі?  

  не было задачы ў задачніку; 

  пакінула дома задачку; 

  не рашыла дома задачу; 

  пераблытаны старонкі ў задачніку. 

3. Ці правільна Ганя рашыла задачу на дошцы? Што ў апавяданні 

гаворыцца аб гэтым? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

4. Пранумаруй падзеі ў тым парадку, у якім яны адбываліся ў апавяданні. 

_ Вучні маўчалі. 

_ Ганя залілася чырванню. 

_ Ганя падышла да дошкі. 

_ Ганя зноў не рашыла задачку. 

_ Вольга Паўлаўна заўважыла на падлозе кніжку. 

 

 



5. Ці было сорамна Гані за свае ўчынкі? Знайдзі ў тэксце тры 

словазлучэнні, якія гэта падцвярджаюць. 

1) ________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________ 

6. Якая галоўная думка гэтага апавядання? 

  Задачнік трэба заўсёды прыносіць у клас. 

  Ганя навучылася рашаць задачу. 

  Лепш горкая праўда, чым салодкая мана. 

 

Назва твора: Беларускае мора 

Аўтар твора: Віталь Вольскі 

Заданні 

 

1. Назавіце самае вялікае возера Беларусі? 

  Мястра 

  Баторын 

  Нарач 

  Мядзель 

2. Паўночную частку Беларусі называюць краем блакітных азёр. 

Падцвердзіце  адказ двума прыкладамі. 

           _____________________________________________________________ 

           _____________________________________________________________ 

3. Параўнайце раслінны свет каля возера Нарач у залежнасці ад яго 

берагоў. 

          Паўночны бераг _______________________________________________ 

          Паўднёвы бераг _______________________________________________ 

4. Чаму возера Нарач называюць «Беларускае мора»? Падцвердзіце сваю  

думку трыма прыкладамі з тэксту. 

_____________________________________________________________ 

5. Што пакінуў на сваім шляху ледавік? Выберыце поўны адказ. 

 буйныя валуны, дробныя каменні, гліну і пясок; 

 буйныя валуны, гліну; 

 вялікія масы лёду; 

 марэны.  

6. Вызначце паслядоўнасць утварэння азёр. 

__ марэнныя грады; 

__ ледавік; 

__ буйныя валуны. 

7. Што засталося ў спадчыну ад ледавіка акрамя блакітных азёр? 

__________________________________________________________________ 

  



Аўтар твора: Іван Навуменка 

Назва твора: Падранены журавель 

 

Заданні 

 

1. Чым перарываецца курлыканне жураўлёў? 

 меладычным звонам; 

 рэзкім крыкам; 

 асаблівым пахам. 

2. Чаму журавель знізіўся? Знайдзіце ў тэксце два словы. 

1) ________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________ 

3. Якія ўчынкі сведчаць аб чулых адносінах хлопчыкаў да птушкі? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Як змяняецца знешні выгляд жураўля на працягу твора? 

У пачатку твора ___________________________________________________ ,  

таму што _________________________________________________________ . 

У канцы твора ____________________________________________________ ,  

таму што _________________________________________________________ . 

5. Апішыце, чым вызвана трывога жураўля ў пачатку і ў канцы твора. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6. Якая галоўная думка твора? 

 печаная бульба вельмі смачная; 

 трэба назіраць за прыродай; 

 неабходна дапамагаць «братам нашым малодшым»; 

 жураўлі – прыгожыя птушкі. 

 

 


