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Выкарыстанне сенсаматорнага метаду для засваення
слоўнікавых слоў

У артыкуле апісаны асаблівасці рэалізацыі сенсаматорнага метаду пры вывучэнні
слоўнікавых слоў. У якасці асноўных прыёмаў, якія рэалізуюць названы метад і
садзейнічаюць засваенню правапісу слоўнікавых слоў вучнямі пачатковых класаў,
вылучаны: арфаэпічнае прагаворванне, паскладовае арфаграфічнае прагаворванне,
шматразовы запіс слоўнікавага слова ў працэсе выканання разнастайных практыкаванняў,
падкрэсліванне арфаграмы, выдзяленне пэўных літар колерам, памерам у слове,
мнеманічныя прыёмы. У артыкуле адзначаецца мэтазгоднасць выкарыстання прыёмаў у
залежнасці ад асаблівасцей слоўнікавых слоў.

Адной з умоў дасягнення вучнямі арфаграфічнай пісьменнасці
з’яўляецца засваенне імі правапісу слоў з цяжкімі арфаграмамі. У практыцы
навучання мове такія словы, як правіла, адносяць да слоўнікавых слоў.
Работа над імі патрабуе асаблівай увагі. Пры вывучэнні слоўнікавых слоў
часта галоўная ўстаноўка робіцца на механічнае запамінанне, аднак гэта не
забяспечвае доўгатэрміновае і якаснае засваенне іх правапісу. Заўважаецца
адсутнасць сістэмнасці і сістэматычнасці ў арганізацыі працы са
слоўнікавымі словамі. У сувязі з адзначаным праблема навучання правапісу
слоўнікавых слоў вучняў пачатковых класаў на ўроках беларускай мовы
з’яўляецца актуальнай. Ёсць неабходнасць у вызначэнні эфектыўных метадаў
і прыёмаў навучання правапісу слоўнікавых слоў, прадугледжаных вучэбнай
праграмай для ІІ–ІV класаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з рускай
мовай навучання.

Успрыманне любой інфармацыі пачынаецца з работы органаў
пачуццяў. Інфармацыя пэўнага віду паступае да нас звычайна праз
адпаведныя аналізатары. Аднак ёсць інфармацыя, якая ўключае розныя
кампаненты і можа ўспрымацца адначасова некалькімі аналізатарамі. Вынікі
псіхалагічных даследаванняў сведчаць аб тым, што чалавек успрымае
інфармацыю пераважна з дапамогай найбольш моцнага аналізатара. Адны
людзі лепш запамінаюць зрокавыя, другія – слыхавыя, трэція – рухальныя
даныя. Дзеці малодшага школьнага ўзросту авалодваюць рознымі спосабамі
запамінання, пры гэтым вырашальную ролю набывае арганізацыя спосабаў
запамінання матэрыялу. Важнай умовай высокай прадуктыўнасці памяці
з’яўляецца як мага больш эфектыўнае выкарыстанне аналізатараў пры
ўспрыманні інфармацыі.

Адпаведна, у працэсе работы са слоўнікавымі словамі мэтазгодна
выкарыстоўваць сенсаматорны метад, які рэалізуецца праз прыёмы,
заснаваныя на сенсорных і маторных дзеяннях, што знаходзяцца ва



ўзаемасувязі. Так, на аснове сенсорнай інфармацыі, якая паступае ад
аналізатараў, ажыццяўляецца дзейнасць, рэгуляцыя, кантроль і карэкцыя
дзеянняў.

У рабоце са слоўнікавым словамі выкарыстанне сенсаматорнага метаду
прадугледжвае актыўную дзейнасць слыхавой, зрокавай і рухальнай
(маўленчарухальнай і рукарухальнай) памяці.

Слыхавая памяць – “гэта добрае запамінанне і дакладнае ўзнаўленне
разнастаўных гукаў” [5, с. 221]. У працэсе работы са словам слыхавая памяць
прадугледжвае запамінанне і ўзнаўленне маўленчых гукаў. У фарміраванні
ўнутраных сродкаў запамінання цэнтральная роля належыць маўленню.
А. М. Лявонцьеў адзначае, што “менавіта ў маўленні замыкаюцца
неабходныя для апасродкаванага запамінання сувязі” [3, с. 167].

Зрокавая памяць звязана “з захаваннем і ўзнаўленнем зрокавых
вобразаў” [5, с. 221]. Як сведчаць вынікі даследавання, праведзенага
псіхолагамі, зрокавая вобразная памяць – асноўны від памяці дзяцей
малодшага школьнага ўзросту. У сувязі з гэтым эфектыўнасць навучання
вучняў пачатковых класаў у значнай ступені залежыць ад развіцця зрокавага
ўспрымання, зрокавай памяці.

Рухальная памяць уяўляе сабой “запамінанне і захаванне, а пры
неабходнасці і ўзнаўленне з дастатковай дакладнасцю разнастайных
складаных дзеянняў” [5, с. 221–222]. Важнасць гэтага віду памяці ў тым, што
яна з’яўляецца асновай для фарміравання практычных навыкаў, у
прыватнасці, – пісьма. Рухальная памяць развіваецца і ўдасканальваецца ў
працэсе выканання шматлікіх практыкаванняў. Асаблівую ролю маюць
рухальныя вобразы, якія звязаны з вымаўленнем слоў.

Апішам эфектыўныя прыёмы вывучэння слоўнікавых слоў, праз якія
рэалізуецца сенсаматорны метад.

Арфаэпічнае прагаворванне.
Падчас арфаэпічнага прагаворвання дзейнічае слыхавая і

маўленчарухальная памяць, што садзейнічае засваенню правапісу
слоўнікавых слоў. Як сведчаць даследаванні Л. К. Назаравай, папярэдні
гукавы аналіз слова, замацаваны прагаворваннем слоў па складах, дае
эфектыўныя вынікі: вучні засвойваюць напісанне слоў з цяжкімі
арфаграмамі, калі з імі праводзіцца такая работа сістэматычна [4].

Асаблівую значнасць гэты метадычны прыём набывае пры вывучэнні
слоўнікавых слоў, у якіх напісанне супадае з вымаўленнем і арфаграм у
словах, па сутнасці, няма. Гэта слоўнікавыя словы тыпу талерка, пошта,
калідор і інш. Памылкі ў гэтых словах у вучняў узнікаюць, як правіла, пад
уплывам інтэрферэнцыі. Пры вымаўленні вучні замяняюць адны гукі другімі,
парушаюць гукавы склад слоў, а гэта прыводзіць да памылак на пісьме.

У сувязі з адзначаным, у працэсе засваення правапісу названых
слоўнікавых слоў, асабліва на этапе першапачатковага знаёмства са словамі,
неабходна звяртаць увагу вучняў на іх вымаўленне ў беларускай мове.

Паслядоўнасць дзеянняў можа быць наступнай:



а) настаўнік прапануе ўзор вымаўлення слова, пры гэтым акцэнтуе
ўвагу вучняў на гук (гукі або склад), у вымаўленні якога можа быць
дапушчана памылка пад уплывам рускай мовы. Напрыклад: [пошта], трэці
гук у слове – [ш];

б) вучні вымаўляюць слова хорам;
в) пажадана, каб вучні (некалькі вучняў) вымавілі слова ўслых яшчэ

раз.
На этапе знаёмства са слоўнікавым словам арфаэпічнае прагаворванне

мэтазгодна спалучыць з гукавым аналізам слова: назваць кожны гук у слове
([п][о][ш][т][а]), вызначыць колькасць складоў (2 склады), вызначыць
націскны склад (націсны склад по). Потым параўнаць вымаўленне і напісанне
слова. У выніку практычных дзеянняў вучні прыходзяць да высновы, што
вымаўленне і напісанне слова супадаюць.

Такім чынам, у працэсе арфаэпічнага прагаворвання памяць
насычаецца вялікай колькасцю слыха-зрокавых вобразаў.

Паскладовае арфаграфічнае прагаворванне.
Пры знаёмстве са слоўнікавым словам паскладовае арфаграфічнае

прагаворванне прадугледжвае выкананне наступных дзеянняў:
а) настаўнік запісвае слова на дошцы па складах (напрыклад: по-шта,

ме-сца);
б) настаўнік прагаворвае слова па складах, выразна аддзяляючы склады

адзін ад аднаго;
в) вучні хорам прагаворваюць слова некалькі разоў, абапіраючыся на

паскладовы запіс.
У гэты час дзейнічаюць два віды памяці – слыхавая і

маўленчарухальная. Слыхавая памяць заключаецца ў запамінанні на слых
фанем у словах і іх перадачы на пісьме з дапамогай літар. Дзейнасць
маўленчарухальнай памяці падчас паскладовага арфаграфічнага
прагаворвання праяўляецца ў наступным: фанемны склад слоўнікавага слова
замацоўваецца ў мускульных рухах органаў маўлення. Спецыяльна
праведзеныя даследаванні сведчаць аб тым, што прагаворванне ўслых,
дакладны складовы аналіз слоў з цяжкімі арфаграмамі актывізуе як
запамінанне, так і прыпамінанне напісання слоў [4].

Арфаграфічнае прагаворванне трэба спалучаць з такім метадычным
прыёмам, як шматразовы запіс слова. У працэсе шматразовага запісу слоў
актыўна дзейнічае рухальная памяць, што станоўча ўплывае на фарміраванне
арфаграфічных навыкаў. Значную ролю пры гэтым адыгрывае паўтарэнне
рукарухальных дзеянняў праз пэўныя інтэрвалы часу, паколькі пры
аднаразовым або двухразовым напісанні слова неабходны арфаграфічны
навык не выпрацоўваецца [2]. Па гэтай прычыне важна, каб цяжкае ў
арфаграфічных адносінах слова было шматразова запісана пры першым яго
прад’яўленні, але не шляхам механічнага дубліравання запісу. Вучні павінны
звяртацца да новага слоўнікавага слова на двух-трох наступных уроках, мець
магчымасць звярнуцца да яго праз тыдзень, месяц і больш значны прамежак
часу.



Для актывізацыі рухальных адчуванняў неабходна ўключаць
слоўнікавыя словы ў розныя па змесце пісьмовыя практыкаванні. Напрыклад,
пры вывучэнні слоўнікавага слова месца:

 Расшыфруйце слоўнікавае слова і запішыце яго.
4 1 3 5 2
ц м с а е
Падкрэсліце ў слове літару, якая абазначае няпарны цвёрды зычны гук.

 Дапоўніце сказ слоўнікавым словам.
Радзіма – гэта __________, дзе ты нарадзіўся.
Спішыце. Пастаўце націск у слоўнікавым слове.

 Прачытайце загадку. Дапоўніце яе патрэбным слоўнікавым
словам.

Звярок
Так называецца Малюнак: нара і норка
І __________,
Дзе хаваецца.

У. Мазго.
Запішыце загадку разам адгадкамі.

 Прачытайце. Дапоўніце прыказкі слоўнікавым словам. Чаму так
гавораць?

Не __________ красіць чалавека, а чалавек ___________.
Святое _________ пустым не бывае.
Каб ведаў чалавек, дзе спатыкнецца, то пераступіў бы тое ___________.

 Што абазначае выраз?
пакласці на месца

туды, куды
трэба

раскідаць забраць сабе

Злучыце выраз з яго значэннем.

 Прачытайце размову маці з дачкой.
– Матуля, дазволь памераць твае пацеркі і завушніцы, – папрасіла

Насця.
– Бяры... – уздыхнула маці.– Але абавязкова пакладзі туды, дзе ўзяла

(___________________).
Які выраз магла выкарыстаць маці замест слоў туды, дзе ўзяла?

Дапішыце гэты выраз у дужках.

Неабходна адзначыць, што ў падручніках па беларускай мове для ІІ–ІV
класаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучання не
прадугледжана сістэматычнага паўтарэння правапісу слоўнікавых слоў. Яны
ў адзінкавых выпадках сустракаюцца ў практыкаваннях. У той жа час праца з
любым слоўнікавым словам не павінна абмяжоўвацца адным урокам. На



працягу трох-чатырох тыдняў слоўнікавае слова неабходна выкарыстоўваць
да 5-7 разоў у разнастайных практыкаваннях [1]. Гэта будзе садзейнічаць
паспяховаму засваенню вучнямі яго правапісу.

Працу са слоўнікавымі словамі мэтазгодна звязваць з праграмным
матэрыялам. Напрыклад, пры вывучэнні тэмы “Род назоўнікаў” у ІІІ класе
можна прапанаваць наступнае заданне:

 Прачытайце. Вызначце род назоўнікаў.
Чаромха, вулей, Беларусь, воблака, чысціня, фламастар, месца,

надвор’е, яблык.
Запішыце словы ў тры слупкі па родах. Назавіце назоўнік, род якога не

супадае ў беларускай і рускай мовах.
У працэсе накаплення вывучаных слоўнікавых слоў можна групаваць

іх па графічнай прымеце і прапаноўваць вучням для выканання займальныя
заданні. Напрыклад:

Запоўніце крыжаванкі. Дапішыце патрэбныя літары або знак.
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Узнаўленню рухальных адчуванняў, паўтарэнню і адпрацоўцы
правапісу слоўнікавых слоў спрыяюць практыкаванні з уключэннем
некалькіх слоўнікавых слоў, якія прадугледжваюць арфаграфічную работу і
тэматычную групоўку слоў. Напрыклад:

 Прачытайце словы. Якія літары неабходна ўставіць замест
пропускаў?

Гарбу.., ласта..ка, с..южа, вераб..і, ц..буля, дож.. .
Запішыце словы ў тры слупкі: назвы агародніны, назвы птушак, назвы

з’яў прыроды.
Пасля засваення пэўнай колькасці слоўнікавых слоў карысным

з’яўляецца правядзенне разнастайных па форме прад’яўлення слоўнікавых
дыктантаў: малюнкавы дыктант (настаўнік прапануе малюнкі, на якіх
адлюстраваны пэўныя прадметы, з’явы, а вучні запісваюць адпаведныя
словы), “загадкавы” дыктант (настаўнік загадвае загадкі, у якіх адгадкамі
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з’яўляюцца вывучаныя слоўнікавыя словы, а вучні запісваюць адгадкі),
зрокавы дыктант (слоўнікавыя словы запісваюцца на дошцы, вучням даецца
1 хвіліна на іх запамінанне, потым вучні запісваюць словы па памяці) і інш.

Дзейнасць рухальнай памяці пры напісанні слоўнікавых слоў
знаходзіцца ва ўзаемасувязі са зрокавай памяццю. Зрокаваму запамінанню
слоўнікавых слоў будзе садзейнічаць выкарыстанне наступных прыёмаў.

Падкрэсліванне арфаграмы (пэўнай літары, літар, спалучэння літар,
склада).

Да гэтага прыёму трэба звяртацца падчас першапачатковага знаёмства
са словам. Настаўнік запісвае слова на дошцы, вучні вызначаюць націск і
“небяспечнае” месца ў слове, затым настаўнік на дошцы, а вучні ў сшытках
падкрэсліваюць літару (або літары), у напісанні якой можна памыліцца.
Напрыклад: балерыˊна, вераб’í, дэлегáцыя.

Сістэма падкрэсліванняў можа ажыццяўляцца не толькі пры знаёмстве
са слоўнікавым словам, але і ў працэсе самастойнага выканання вучнямі
практыкаванняў, у якія ўключаны слоўнікавыя словы. Гэта дазваляе
паспяхова развіваць зрокавую памяць і арфаграфічную пільнасць.

Падкрэсліванне літар, спалучэння літар садзейнічае зрокаваму
запамінанню слоўнікавых слоў, у якіх напісанне разыходзіцца з
вымаўленнем. Такім чынам, акцэнтуецца ўвага вучняў на тых месцах у
словах, дзе можна памыліцца. Напрыклад: у слове дождж вымаўляем на
канцы до[шч]; у слове звінець на пісьме не перадаецца асіміляцыйная
мяккасць [з’в’]інець.

Акрамя таго, падкрэсліванне ў слове пэўнага склада або літары ў
некаторых выпадках дазваляе прымяняць вывучаныя арфаграфічныя правілы.
Напрыклад, у слове капялюш падкрэсліваем першы склад перад націскным і
літару на канцы слова, якая абазначае зычны гук, парны па звонкасці-
глухасці (капялюш); у слове цыбуля падкрэсліваем літару, якая абазначае
няпарны цвёрды зычны гук і галосны пасля яго (цыбуля).

Выдзяленне пэўных літар колерам, памерам.
Прымяненне гэтага прыёму асабліва актуальна пры вывучэнні

слоўнікавых слоў, напісанне якіх заснавана на традыцыйным прынцыпе.
Настаўнік можа прымяняць гэты прыём пры ўвядзенні слоўнікавага

слова: запісаць слова адпаведным чынам на дошцы або падрыхтаваць карткі,
на якіх пэўная літара (літары) будзе выдзелена адпаведным колерам,
памерам. Напрыклад:

берэт       бЕрэт
калектыў       каЛЕктыў
Для запамінання правапісу некаторых слоўнікавых слоў эфектыўнымі

з’яўляюцца прыёмы, заснаваныя на мнематэхніцы. “Мнемоніка –
сукупнасць прыёмаў, якая мае на мэце забяспечыць запамінанне магчыма
большай колькасці звестак, фактаў” [7, с. 160]. Мнеманічныя прыёмы
дазваляюць мабілізаваць увагу і памяць вучняў, а паспяховае запамінанне
аблягчае працэс засваення. Выкарыстанне мнеманічных прыёмаў пры



засваенні слоўнікавых слоў прадугледжвае прымяненне схем, табліц,
малюнкаў, асацыяцый.

Для засваення правапісу слоўнікавых слоў вучням ІІ–ІV класаў
мэтазгодна прапаноўваць зрокавыя апоры (малюнкі). З дапамогай малюнка
робіцца акцэнт на літары, напісанне якой трэба запомніць.

Напрыклад:

Настаўнік можна прадставіць гатовыя зрокавыя апоры або прапанаваць
вучням прыдумаць свае спосабы (малюнкі) запамінання слова.

Зрокавае запамінанне слоўнікавых слоў, цікавасць да іх вывучэння
забяспечвае ўстанаўленне асацыяцый. Напрыклад:

Якое пытанне “схавалася” ў слове калідор? (калідор)
Якое імя “схавалася” ў слове талерка? (талерка)
Назва якой манеты “схавалася” ў слове талерка? (талерка)
Што “схавалася” ў слове вокладка? (вокладка, вокладка)
Якая жывёла “схавалася” ў слове фламастар? (фламастар)
Што “схавалася” ў пенале? (пенал)
Якая рыба і якая рака “схаваліся” ў слове воблака? (воблака, воблака)
Якая расліна “схавалася” ў слове булён? (булён)
Важна, каб асацыіраванне праводзілася шляхам актыўнага ўяўлення,

асабліва зрокавага. Так, для эфектыўнасці запамінання вылучаныя вышэй
словы могуць быць аформлены ў малюнках:

Неабходна адзначыць, што мнеманічныя прыёмы дапамагаюць як пры
захаванні і кадзіраванні, так і пры ўзнаўленні памяці [6, с. 694].



Такім чынам, работа са слоўнікавымі словамі на ўроках беларускай
мовы павінна праводзіцца ў пэўнай сістэме з выкарыстаннем разнастайных
прыёмаў, якія рэалізуюць сенсаматорны метад, з улікам спецыфікі
канкрэтнага слоўнікавага слова.
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