
Зваротак: спосабы выражэння, будова, знакі прыпынку. 

Зваротак як сродак маўленчага этыкету 
Мэта:  

 Актуалізаваць вывучанае пра зваротак у 5 класе; 

 Паглыбіць веды і ўменні вучняў пра віды аднасастаўных сказаў; 

 Засяродзіць увагу на тым , што будова і значэнне звароткаў адрозніваюцца ў 

залежнасці ад формы і стылю маўлення; 

 Паглыбіць веды пра зваротак за кошт увагі да яго функцыянальнай 

характарыстыкі 

 Выхоўваць павагу да беларускай мовы, спрыяць выхавнню нацыянальнай 

самасвядомасці вучняў 

Ход урока 

I. Актуалізацыя ведаў. 

1.Франтальнае апытванне. Слова настаўніка: 

- На папярэдніх уроках мы гаварылі пра сказы, ускладненыя аднароднымі 

членамі. Давайце ўспомнім. 

- Якія члены сказа называюцца аднароднымі? 

- Якія члены сказа могуць быць аднароднымі? 

- Якімі злучнікамі могуць звязвацца аднародныя члены сказа? 

- Калі ставіцца коска пры аднародных членах, звязаных злучнікам?...калі не 

ставіцца? 

- Калі ставіцца працяжнік пры аднародных членах? 

- Калі ставіцца двукроп’е пры аднародных членах? 

- Якія азначэнні з’яўляюцца аднароднымі, якія – не? 

2. Тэставае заданне. 

- Давайце практычна ўспомнім пастаноўку знакаў прыпынку пры аднародных 

членах сказа і выканаем тэставае заданне. 

Тэст. 

1.Адзначце сказы з абагульняючымі словамі пры аднародных членах, дзе ставіцца 

працяжнік і двукроп’е. 

А) Вось гэты прастор, як ѐсць, заводы, лясы і пашы ўсѐ гэта, брат, маѐ. 

Б) Усѐ разам і хаты, і поле, і дарога чарнела ад асенняй імглы і туману. 

В) Рыбацкая снасць сетка, нераткі, вуды была адмысловая ў дзядзькі Марціна. 

Г) У чалавека ўсѐ павінна быць прыгожым і твар, і адзенне, і думкі. 

2.Адзначце сказы, у якіх перад злучнікам ды ставіцца коска. 

А) Навальніца насоўвалася павольна ды настырна. 

Б) У палях марозы ды вятры гуляюць. 

В) Хлопцы ўраз зарагаталі ды ўраз жа смех той абарвалі. 

Г) Шапаціць мне штосьці жыта ды слоў не гамоніць. 

3.Адзначце сказы з аднароднымі азначэннямі. 

А) У агародчыку былі ружовыя цѐмна-чырвоныя бурачковыя вяргіні. 

Б) Вучні спявалі вясѐлую бадзѐрую песню. 

В) Патрэсквалі сухія яловыя лапкі. 

Г) На высокай маладой бярозцы спяваў веснавую песню шпак. 



Д) Вясѐлы дружны шум уварваўся ў школу. 

 Знайдзі памылку ў суседа (Праверка) 

(адказы: 1б,в; 2а,в,г; 3а,б,д) 

II. Работа па тэме. 

1. Эксперымент 

- Расстаўце знакі прыпынку ў сказе (сказ на дошцы, вучні працуюць у сшытках) 

Беларус адрозніваецца не толькі шчодрасцю заўсѐднай гатоўнасцю прыйсці на 

дапамогу ў бядзе але і вялікай разважлівасцю і ашчаднасцю. (па У. Караткевічу) 

- Звярніце ўвагу на сказ №1 на слайдзе. Параўнаем, у ролі якога члена сказа 

выступае слова ―беларус‖ у сказе на дошцы і ў сказе на слайдзе. 

1. Дык шануй, Беларус, сваю мову — гэта скарб нам на вечныя годы... 

(Дзейнік у сказе на дошцы. У сказе  на слайдзе аўтар звяртаецца да беларуса, 

заклікае паважаць мову. Значыць у гэтым сказе сл ―беларус‖ – зваротак.) 

- Прачытайце іншыя сказы, назавіце таго, да каго звяртаюцца ў сказах. 

2.Мой край ясназоры, прайшоў ты нямала шырокіх і вузкіх дарог.  

3.Над ракою быстрай не шумі, чарот. 

 

- Тэма ўрока – Зваротак: спосабы выражэння, будова, знакі прыпынку. Зваротак 

як сродак маўленчага этыкету. 

2. Работа з падручнікам. (самастойна) 

- Звярніцеся да матэрыялу падручніка §43 с.187,190-191. Запоўніце пустыя графы 

ў табліцы.(ляжаць на парце ў кожнага вучня) На аснове табліцы падрыхтуйце 

паведамленне на лінгвістычную тэму ―Зваротак‖ 
Зваротак 

Роля ў сказе 

Будова Месца ў сказе Спосаб 

выражэння 

Знакі прыпынку 

Называе таго, да 

каго звяртаюцца 

з мовай 

 

 

? 

 

(Разв/неразв 

Паўторны 

З прыдаткам) 

 

 

? 

 

(У пачатку, 

сярэдзіне, 

уканцы) 

Назоўнік у Н.скл., 

прыметнік або 

дзеепрыметнік у 

ролі назоўніка 

 

Старажытны 

клічны склон 

 

 

? 

 

(Коска, у 

пачатку можа 

аддзяляцца 

клічнікам) 

Прыклад прыклад прыклад прыклад прыклад 

Сустракай, малы, 

усмешкай кожны 

ранак! 

Мой мілы 

таварыш, мой 

лѐтчык, вазьмі 

ты з сабою мяне! 

Дык служыце 

людзям, родныя 

бары! 

Пралятайце, гады, 

залатымі агнямі. 

 

Дзень добры, 

суседзе, у новую 

хату! 

Друг мой юны, 

таварыш!  Тут 

мы ўсе ўзраслі! 

 

3. Складанне табліцы. 

4. Паведамленне на лінгвістычную тэму. 

5. Гульня “Сапсаваны тэлефон”. 

- Чаму мы вывучаем тэму ―Зваротак‖? – Навошта правільна пісаць? – Навошта 

добрыя адзнакі? (пытанні фармулююцца у залежнасці ад вучнѐўскіх адказаў). 

III. Замацаванне. 



1. Каменціраванае пісьмо. 

- Практыкаванне 269. Выпісаць звароткі, ахарактарызаваць: спосаб выражэння, 

будова, месца ў сказе. (па ўзору на слайдзе) 

Цѐплы вечар, ціхі вецер, свежы стог – назоўнікі адз. л., Н. скл. і дапасав. 

прыметнікі-азнач., развіты, *аднародныя; 

Журба – наз. адз. ліку, Н. скл., ж. р.; неразвіты; *адзіночны; 

Сябры-браткі – наз. мн. л., Н. скл. з прыдаткам; неразвіты; *адзіночны. 

 Індывідуальнае заданне. (4-5 узровень) (пакуль выконваецца каменціраванае 

пісьмо) 

Выпісаць звароткі, ахарактарызаваць: спосаб выражэння, будова, месца ў 

сказе. (па ўзору на слайдзе) 

1.Маладзік малады ў цябе рог залаты. На моры купаўся, нам паказаўся, табе на 

цѐмныя ночы, а нам на светлыя вочы, вам на стаяння, а нам на здароўя, вам на 

высату, а нам на красату. Дай Бог нам помач. 

2.Вадзяніца лесавіца шальная дзявіца Адвяжыся, адкаціся, у маѐм двары не 

кажыся; табе тут не век жыць, нядзелю быць. Ступай на рэку глыбокую, на асіну 

высокую. Асіна трасіся, вадзяніца ўйміся. Амін. 

3.Матуля-рагуля як ты стаіш, так і стой. З нагі на нагу не пераступай, хвастом не 

махай, галавой не круці, лѐгка даіся і дадому заўсѐды вярніся. 

2. Роля зваротка. Слова настаўніка. 

- Звароткі надаюць мове вобразнасць, выразнасць, эмацыянальнасць. У паэтычнай 

мове многа звароткаў не толькі да асоб, але і да неадушаўлѐных прадметаў. У 

гэтым выпадку зваротак выкарцстоўваецца як прыѐм увасаблення. 

 Праверка індывідуальнага задання 

Адказы.  

1. Маладзік малады – наз. адз л , м. р, Н.  скл і дапасав прым, развіты, у пачатку 

ск. 

2. Вадзяніца, лесавіца, шальная дзявіца – наз адз ліку, Н.  скл і дапасав прыметнік, 

разв., у пачатку сказа;  асіна – наз адз л, ж. р, Н. скл, неразвіты, у пач ск; вадзяніца 

- наз адз л, Н. скл, неразвіты, у пач другой часткі склад ск. 

3. Матуля-рагуля – наз адз л, ж. р., Н.  скл з прыдаткам, развіты, у пачатку ск. 

 

- Зачытайце сказы. 

- Ці звычайныя гэта міні-тэксты? Што яны сабой уяўляюць? Якая ў іх мова? 

(Яны вобразныя, эмацыянальныя, у аснове ляжыць прыѐм увасаблення.) 

 Пазнавальная старонка. 

Замова - старажытны жанр вуснай народнай творчасці, разгорнутае выказванне, 

якое на думку людзей мела магічнае значэнне і магло дапамагчы чалавеку ў 

працы, на паляванні, уберагчы ад бяды, хвароб і інш. У замовах шырока 

выкарыстоўваюцца звароткі, паўторы, адзнакі вершаванай мовы, таму многія з іх 

надзвычай паэтычныя па форме. 

3. Вусная работа з міні-тэкстамі (слайд).  

- Зачытаць замовы. З якой мэтай прамаўляліся? Знайсці звароткі. Прыдумаць сказ 

злюбым звароткам (вусна). 



1) Маладзік малады, Твой розум залаты. Як табе век на зямлі не бываць. Так век 

хай мае зубы не баляць.  

 

2) А ты, месяц малады, табе вянок залаты. Дай Бог табе на пастаянне, а маім 

зубам на добрае здароўе.  

 

3) Добры вечар, вада-вадзіца, Божая памачніца! Цякла ты з утоку сонца, з-пад 

яснага месяца, з-пад Алатыра-каменя і мыла-памывала жоўтыя пяскі, крутыя 

беражкі, белае каменне, сырое карэннее, лугі, шаўковую траву — і мый-памывай 

раба божага маладзенца. 

4. Творчае пісьмо. 

- З прапанаванымі словамі і словазлучэннямі скласці сказы, каб у адных дадзеныя 

словы былі звароткамі, а ў другіх — дзейнікамі:  

зямля мая (1 варыянт),  

беларусы (2 варыянт).  

*Прыклад: Зіма, ідзі хутчэй, сцялі снягі на поле. – Зіма ідзе хутка. 

 Індывідуальнае заданне.(дошка) 

З прапанаваным словазлучэннем скласці сказы, каб у адным, ускладненым 

аднароднымі членамі, дадзенае словазлучэнне было звароткам, а ў другім 

(можна не ўскладнены)— дзейнікам: 

Лясы Беларусі. 

Сказ са звароткам разабраць па членах сказа. 

IV. ФІЗКУЛЬТХВІЛІНКА. 

 Заўвага 

*Выклічнікі, што стаяць пры зваротках, аддзяляюцца ад іх коскамі:  

     Эх, луг шырокі! Як жывы ты, праменнем сонейка заліты…  

*Калі перад звароткам стаіць выклічнік і займеннік ты або вы, якія з’яўляюцца 

дзейнікамі, то выдзяляецца толькі зваротак:  

     Ой ты, маѐ сонца, як жа свеціш ясна!  

*Часціца о ад зваротка коскай не аддзяляецца:               

     О Нѐман, о бацька мой Нѐман, як сонца, як дзень дарагі! 

5.Самастойнае пісьмо. 

- Пр.272. 

- Запішыце сказы. Расстаўце знакі прыпынку. 

1 варыянт – 1, 3,6.(від сказаў па саставе-3,6) 

2 варыянт – 2, 4, 5.(від сказа па саставе-2,5) 

 Правяраю сябе 

1Варыянт 

1.О лес густы, о лес хваѐвы! 3. Ой, дзяўчаткі, бяжыце сюды! (п-ас)6. Не шуміце, 

клѐны маладыя, у цяністым парку над ракой.(п-ас) 

2Варыянт 

2.Сцяной высокай падымайся, бор.(п-ас) 4. Ах, валошка, валошка, сястрыца 

рамонка! 5. О мора, люблю я тваѐ сваволле, люблю тваю буру і ціхую гладзь! 

(двухсаст). 

V. Работа па тэме. 



1.Слова настаўніка 

-Зваротак – яркі этыкетны знак. 

Этыкет (фр.) – «этыкетка», «ярлык». Называючы чалавека, мы нібы навешваем 

яму ярлык. Зваротак дапамагае распазнаць  

 -пол, узрост  суразмоўцы  

*малады чалавек, 

 -прафесійную прыналежнасць  суразмоўцы  

*таварыш дырэктар, 

 -узровень адукаванасці гаворачага, адносіны да суразмоўцы  

*эй ты, мурло, *слаўная мая дачушка. 

- Побач са звароткамі мы ўжываем прыметнікі-эпітэты. Назавіце іх.  

(дарагі, паважаны, шаноўны, любімы, міленькі, родны).  

- Ад чаго залежыць іх ужыванне?  

(ад стасункаў паміж людзьмі) 

- У беларусаў у даўнія часы існавалі свае ветлівыя формы звароту да мужчыны і 

жанчыны (нараўне са словам пан у польскай мове, господин в рус яз). Гэтага 

слова няма ў іншых мовах, яно мае нацыянальны каларыт. Гэта словы спадар і 

спадарыня. 

 Пазнавальная старонка 

Вядомы паэт XVI ст. А. Рымша слова спадар  

прымяняе да славутага магната Льва Сапегі ў  

сваей одзе на яго герб:  

«При которих зъ оружъемъ конный воинъ стоитъ, Знакомь того  

иж ся з нихъ не одинъ не боить.  

Служить своимъ спадаремъ ку кождой потребе,  

Не литуючи скарбов ни самого себе.»  
При которых с оружием всадник стоит  

С гербом этим никого он не боится,  

Служит своему господину в каждой надобности,  

Не жалеючи богатств, ни самого себя. 

 

У пачатку XVIII ст. у Баркалабаўскім летапісе сустракаем слова спадарыня: 

 « …МОВИЛИ ТАК МАТУХНО ЗЕЗУЛЮХНО, УТУХНО ПАНЮШКО, 

СПОДАРЫНЯ СОЛНЦА, МЕСЯЦЬ, ЗВЕЗДУХНО, ДАЙ КРОШКУ ХЛЕБА...»  
«ГОВОРИЛИ ТАК: МАТУШКА-КУКУШЕЧКА, УТИХНИ, ПАНЮШКА, ХОЗЯЙКА СОЛНЦА, 

МЕСЯЦА, ЗВЁЗДОЧКА, ДАЙ КРОШКУ ХЛЕБА…» 

2.Творчае пісьмо. 

- Вазьміце паштовачкі і, выкарыстоўваючы звароткі, а пры іх прыметнікі-эпітэты, 

звярніцеся да нашых гасцей з падзякай за ўвагу ці з віншаваннем з мінуўшым 

святам 8 Сакавіка. Не забудзьце пра ўласнабеларускія ветлівыя формы звароту да 

жанчыны. 

Агучванне. Уручэнне. 

VI. Дамашняе заданне § 43, пр.279, паўтарыць § 38-40. 

VII. Рэфлексія. 

- Веды, якія вы сѐння атрымалі, падобныя да цяжкага камення, якое вы збіралі, ці 

да будаўніцтва храма? Як называецца ваш храм? 


