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ПРАДМОВА 

У «Кш'зе для настаушка» дадзены метадычныя рэ-
камендацьп па кожнаму з прадметау, прадугледжаных 
вучэбным планам для другога класа агульнаадукацый-
най школы з беларускай мовай навучання. 

Мэта метадычных рэкамендацый — аказаць нас-
таушку дапамогу у правядзенш урокау з тым, каб не 
толыо узброщь сям1'гадовых другакласнжау трывалылп 
ведам1, навыкам! i уменням1\ але i сродкам1 caMix 
прадметау, спосабам1 устанаулення супрацоунщтва 
дзяцей, забяспечыць працэс выхавання i развщця 
вучняу. 

Настауншу трэба мець на увазе пры гэтым, што 
ажыццяуленне задачы развщця вучняу мае на мэце у 
першую чаргу развщцё тых базюных (асноватворчых) 
здольнасцей, яюя забяспечваюць усебаковае станау-
ленне i самаудасканальванне асобы пры пераходзе ад 
адной узроставай ступеш да другой. 

Пс1холагам1 ужо даказана , што асноватворчай ча-
лавечай здольнасцю з 'яуляецца здольнасць самастой-
на будаваць уласную жыццядзейнасць, тэта значыць 
быць яе суб'ектам. Значыць, развщцё асобы трэба раз-
глядаць як станауленне i змену форм суб'ектнасщ, кож-
ная з яюх мае на увазе, па-першае, здольнасць сама-
вызначэння чалавека у яго жыццёвым свеце, а па-дру-
гое,— умение уключацца ^ юнуючыя i ствараць новыя 
вщы дзейнасщ i спосабы зносш са светам. 

Вядома, што кожная ступень адукацьп характары-
зуецца cBaiMi асобым! працэсами яюя закл1каны развь 
ваць у дзяцей комплекс пэуных здольнасцей, каб забя-
спечыць адпаведную для дадзенага узросту форму 
суб'ектнасщ. Таюя здольнасщ у сучаснай пахалогп 
звязваюцца з тым! пахалапчным1 новаутварэннямй 
наяунасць як1х дазваляе чалавеку самастойна i паспя-
хова ажьщцяуляць тую щ шшую дзейнасць.. 

Так, пачатковая адукацыя ажыццяуляецца у пра-
цэсе вучэбнай дзейнасщ i таго супрацоунщтва, якое 
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устанаутпваецца з дня у дзень на кожным уроку пам1ж 
настаунжам i вучням1, п а м ш вучнем i яго аднагодкамк 
У гэтых працэсах закладваюцца асновы тэарзтычнага 
мыслення i здольнасць да кааперацьп. У сваю чаргу 
тэарэтычнае мысленне мае на мэце развщцё таюх спе-
цыф1чных здольиасцей, як планаванне, анализ i рэф-
лексио. 

У працэсе планавання вучань у думках будуе такую 
паслядоунасць дзеянняу, якая дазваляе яму правильна 
арыентавацца у шдывщуальнай i калектыунай дзей-
насш, намячае шлях да рашэння пастауленай задачы. 
Толью абашраючыся на планаванне, вучань можа 
усвядомлена уключацца у навучальнае супрацоунщтва 
са cBaiMi аднагодкам1 у працэсе засваення ведау i умен-
няу на кожным уроку. 

Дзякуючы анал1зу, вучань высвятляе, што у яго ве-
дах i умениях з 'яуляецца галоуным, а што — вытвор-
ным i прыватным. 3 дапамогай анал1зу вучань нацэль-
вае свае дзеянш на ктотныя 6aKi пастауленых перад 
iM задач, на авалоданне агульным спосабам ix ра-
шэння. 

Р э ф л е к а я забяспечвае магчымасць малодшым 
школьнжам пераходзщь ад разгляду канчатковых вы-
шкау ceaix дзеянняу да выяулення спосабау ix атры-
мання. Гэта мае ютотнае значэнне, напрыклад, у той 
атуацьй, кал1 вучань устанаул1вае прычыны магчымых 
памылак пры выкананш гэтых дзеянняу. Тым самым 
р э ф л е к а я выступав ужо для другакласнжа асновай яго 
кантролю за -уласным1 паводзшам1 i ацэню ix пра-
вшьнасщ. 

Важна мець на увазе, што названыя вышэй здоль-
насщ рэал1зуюцца не толью у вучэбнай дзейнасщ на за-
нятках, але i у адносшах вучня з шшым1 людзьм"1 — 
дарослым! i яго аднагодкам! пасля заняткау у школе. 
Усё гэта выяуляецца як здольнасць да кааперацьп 
дзеянняу. Праяуляецца гэта у тым, што дзщя можа 
каардынаваць, узгадняць свае дзеянш з мэтам! i дзеян-
ням! шшых, ул!чваць жаданне i пункт гледжання парт-
нёра, падпарадкоувацца групавой норме пры выбары 
агульнай справы i размеркаванш абавязкау . 

Дастаткова багаты вопыт адносш дапамагае друга-
класшку вылучаць розныя формы i вщы дзейнасш 
людзей i правильна ацэньваць свае магчымасщ удзелу 
у ix. Менавгга у гэтым заключаецца спецыфжа сама-
вызначэння вучня у малодшым школьным узросце. 
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П а х а л а п ч н ы я новаутварэнш i характар самавызна-
чэиии у малодшым школьным узросце ствараюць прад-
tiacbiJiKi для авалодання паунацэннай вучэбнай дзей-
иасцю'. Настаушку трэба мець на увазе: кал1 у пачатку 
школьнага навучання дзщя можа вучыцца толью пад 
непасрэдным шраунщтвам i кантролем дарослага, то на 
момант яго заканчэння ён валодае ужо спосабам1 арга-
1пзацьп вучэбнай дзейнасщ i можа ажыццяуляць яе 
самастойна. 

Аптымальнае развщцё баз1сных здольнасцей у вуч-
няу пачатковых класау можа быць забяспечана толыи 
спецыф!чнай перабудовай зместу адукацьп. Перабудоу-
ваючы змест адукацьп у пачатковым звяне школы, су-
часнаму настаушку важна галоуную увагу удзяляць 
развщцю у вучняу щкавасщ i жадання , а таксама умен-
ия вучыцца, {мкнуцца як мага шырэй аргашзоуваць 
навучальнае супрацоунщтва дзяцей. Тэта забяспечыць 
больш свядомае засваенне ycix вучэбных прадметау, 
з аднаго боку, а з другога,— умовы для авалодання 
маральным1 узорам! i нормам! паводзш вучняу у гра-
мадстве. 

Несфарм1раванасць жа паунацэннай вучэбнай 
дзейнасщ у малодшым школьным узросце, адсутнасць 
разв1тых спосабау дзелавога супрацоунщтва можа 
прывесщ да з 'яулення негатыуных якасцей асобы, на-
прыклад таюх, як неаргашзаванасць, безынщыятыу-
насць, шертнасць, пааунасць , вербал1зм i фармал!зм 
ведау, адсутнасць штарэсу i защкауленасщ, трывож-
насць i да т. п. Усё гэта можа ускладн'щь таксама пра-
цэс адаптацьн дзяцей да новых умоу пры пераходзе у 
наступны клас або на наступную узроставую ступень 
свайго развщця. 

' Заувага. Пахалапчныя пытанж фарм1равання вучэбнай 
дзейнасш у малодшых школьшкау дастаткова добра раскрыты у кш-
зе: В. В. Давыдов. Проблемы развивающего обучения.— М., 1986. 
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М А Т Э М А Т Ы К А 

Дадзены раздзел дапаможшка з 'яуляецца метадыч-
ным юраунщтвам да падручнжа М. I. Маро i шш. 
«Матэматыка, 2» i «Дадатковага матэрыялу да падруч-
н1ка «Матэматыка, 2» аутарау М. I. Маро i Я. С. Шы-
лавай. Па ycix тэмах курса у дапаможшку раскрываюц-
ца канкрэтныя задачы i в ы н ш вывучэння тэмы, адзна-
чаюцца наглядныя д а п а м о ж н ш , яюя спатрэбяцца на 
уроках настаушку i вучням, прыводзяцца распрацоую 
некаторых урокау, на я и х выкарыстоуваецца дадатко-
вы матэрыял да падручщка. 

Пачынаючы працаваць над тэмай, настаушк павшен 
добра уяуляць сабе, яюя пытанш пры яе вывучэнш 
павшны знаходзщца у цэнтры увап . Важна таксама 
загадзя усвядомщь, яюя пытанш з раней пройдзенага 
трэба разгледзець у сувяз1 з вывучэннем новага, што з 
раней пройдзенага павшна атрымаць далейшае развщ-
цё пры вывучэнш дадзенай тэмы. 

Акрамя таго, настаушку трэба ведаць асабл1васщ 
успрымання, мыслення i памящ кожнага вучня, а так-
сама узровень засваення 1м таго щ шшага пытання 
праграмы. Ведаючы усё гэта, можна рацыянальна пра-
весщ дыферэнцыяцыю i шдыв1дуал1зацыю заданняу, 
адабраць таюя аргашзацыйныя формы, метады i 
прыёмы навучання, яюя дазволяць аператыуна запоу-
нщь недахопы у ведах дзяцей, папярэдзщь узшкненне 
цяжкасцей, забяспечыць магчымасць для ycix вучняу 
свядома i трывала авалодаць асноуным1 пытанням1 
курса. 

А С Н О У Н Ы Я П Ы Т А Н H I М Е Т О Д Ы KI Н А В У Ч А Н Н Я 
V И К Л А С Е 

У II класе цэнтральнай з 'яуляецца тэма «Складанне 
i адыманне у межах 100». Адна з асноуных задач яе — 
грунтоунае, даведзенае да аутаматызму засваенне дзе-
цьм1 таблицы складання адназначных лжау i адпавед-
ных выпадкау адымання. На этапе складання таблщ 
выкарыстоуваюцца добра вядомыя дзецям прыёмы 
складання (адымання) лжау па частках i прыём ады-
мання, заснаваны на веданш складу лжау з двух скла-
даемых. Розшца заключаецца толью у тым, што у I кла-
се дзещ выкарыстоувал1 гэтыя прыёмы пры складанш i 
адыманш у межах 10, а цяпер яны павшны з ix дапа-
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могай рабщь «пераход праз дзесятак». Работа над 
табл1чным складаннем i адыманнем пачынаецца у па-
чатку года i вядзецца на ycix наступных уроках так, каб 
дзещ запомни! таблщы на памяць. Тут неабходны 
С1Стэматычны шдывщуальны кантроль i у л ж засваення 
табл!ц коЖным вучнем класа. 

Пасля вывучэння нумарацьп л ж а у у межах 100 дзе-
щ знаёмяцца з прыёмам! вуснага i шсьмовага складан-
ня i адымання у межах 100. Д а вусных вьипчэнняу 
адносяцца складанне i адыманне таюх двух лшау, пры-
намс1, адзш з яюх адназначны (24 + 3, 6 + 1 7 , 24—2, 
63—7) або змяшчае тольш дзесятш (32 + 50, 68—40, 
30 + 40) . Рашаючы гэтыя прыклады, дзещ павшны 
цвёрда засвощь, што адзшю дадаюць да адзшак, а дзе-
сятк! да дзесяткау (аналаг!чна i для адымання) . 

На прыкладах больш цяжк!х выпадкау складання i 
адымання у межах 100 (34 + 21, 78—54, 36 + 18, 45— 
—29) дзещ знаёмяцца з алгарытмам1 шсьмовых вы-
Л1чэнняу, што дазваляе зрабщь гэты матэрыял больш 
лёгюм i даступным для ycix вучняу. 

Азнаямленне з прыёмам1 вусных i ш'сьмовых вы-
л1чэнняу у II класе вядзецца, у асноуным, з апорай на 
нагляднасць. На працягу усяго навучальнага года дзещ 
павшны трэшравацца як у вусных, так i у п1сьмовых 
вьш'чэннях, выкарыстоуваючы апошн1я тады, кал1 вусна 
рашыць прыклад цяжка . Вопыт паказвае, што, азнаё-
м1"ушыся з nicbMOBbiMi прыёмам1 складання i адымання, 
дзещ часам «пераносяць» ix i на вусныя выл1чэнн1, 
напрыклад складваюць 23 i 56 вусна, разважаючы пры 
гэтым так: 3 + 6 = 9 , а 20 + 50 = 70, усяго атрымаецца 
79. Гэтага не трэба баяцца. Наогул строгай мяжы 
пам1ж вусным1 i п1сьмовым1 вьшчэнням1 не пав1нна 
быць. 

Вял1кае месца у тэме «Складанне i адыманне у 
межах 100» займае навучанне дзяцей рашэнню разна-
стайных тэкставых задач. Тут працягваецца работа над 
простым!- задачам], як'ш раскрываюць сэнс дзеянняу i 
паказваюць розныя выпадю ix практычнага прымянен-
ня. Новым! для дзяцей будуць лростыя задачы на роз 
наснае параунанне Л1кау i на знаходжанне невядомага 
кампанента дзеянняу (складаемага, памяншаемага i 
адымаемага) . Адказным крокам у навучанн! рашэнню 
задач з 'яуляецца пераход ад простых задач да задач, 
яюя- рашаюцца двума дзеяннямк Д л я гэтага патрэбна 
папярэдняя падрыхтоука, якая падказваецца дадзеным! 
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у падручшку практыкаванням1 па рашэнню задач з 
чехапаючым пытаннем, прапушчаным1 даньпш, задач-
«ланцужкоу» (кал1 другая задача з 'яуляецца быц-
цам бы працягам першай i мае на увазе выкарыстанне у 
якасш аднаго з даных адказу на пытанне папярэдняй 
задачы) . Уся работа па навучанню рашэнню задач 
вядзецца на аснове рацыянальнага выкарыстання роз-
ных форм нагляднасцк 

Пры азнаямленш з задачам] новага вщу, як правша, 
выкарыстоуваецца поуная прадметная нагляднасць або 
схематычны паказ даных з дапамогай кружкоу, квад-
ратау i шш. Спачатку, кал! дзецям цяжка выбраць 
дзеянне, можна рэкамендаваць iM выкарыстаць прыём 
схематычнага шюстравання i пры самастойным рашэнш 
задач. Аднак паступова павшен быць забяспечан пера-
ход да рашэння задач «па уяуленню» (асабл1ва задач, 
з яюм1 дзещ ужо добра знаёмыя) або на аснове най-
прасцейшых i таксама ужо вядомых дзецям разважан-
няу, напрыклад, пры рашэнш задач на павел1чэнне або 
памяншэнне лжу на некальш адз!нак. Нарэшце, асновай 
для выбару дзеяння на пэуным этапе можа з 'яуляцца 
i спасылка на ужо сфармуляванае правша, напрыклад, 
пры рашэнш задач на рознаснае параунанне лшау. 

Разам з прадметным i схематычным шюстраваннем 
задач дастаткова шырока выкарыстоуваецца i прыём 
кароткага зашсу задач. Тут трэба мець на увазе, што 
як шюстраванне, так i каротю зашс з 'яуляюцца дала-
можным1 прыёмам!, прызначаным1 аблегчыць рашэнне у 
выпадку, кал1 яно выклжае тыя ц1 1ншыя цяжкасцк 
Таму Hi адно, Hi другое не павшна разглядацца у 
якасц! абавязковага элемента у афармленн1 вучням{ 
рашэння задач. Як правша, каротю зашс, яю дапамагае 
вычляшць асноуныя элементы задачы, выконвае сам 
настаун1к, прычым важна, каб ён выконвауся не зага-
дзя, а па ходу анал1зу тэксту задачы, каб у яе складанш 
прымал1 актыуны удзел сам].дзец]. 

Састауныя задачы рашаюцца з дапамогай складан-
ня выразу. Узоры адпаведных 3anicay дадзены у пад-
ручшку. Вельм1 важна, каб i на этапе складання выразу, 
i пасля таго, як ён ужо складзены, настаун1к патраба-
вау ад дзяцей тлумачэння кожнага кроку разважання . 
Няхай дзещ растлумачваюць, якое дзеянне яны выка-
наюць першым, аб чым даведаюцца, выканаушы гэта 
дзеянне, чаму для рашэння задачы трэба выканаць 
]менна гэта дзеянне, як яны атрымл1ваюць адказ на 
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пытанне задачы, i г. д. Складанне выразу па задачы 
павшна прывучыць дзяцей не выконваць дзеянш над 
лжам! да таго, як будзе намечаны план рашэння. Наву-
чыць прадумваць ход рашэння да канца, «на два крою 
наперад» — вось мэта, якая павшна быць дасягнута 
пры навучанш рашэнню састауных задач. 

Акрамя пытанняу нумарацьп i дзеянняу над мкат, 
праграма для другога года навучання прадугледжвае 
працяг работы па азнаямленню дзяцей з вел1чыням1 
i ix вымярэннем. 

Разгляд адзшак даужыш (сантыметр, дэцыметр, 
метр) i суадносш пам1ж iMi вядзецца у сувяз1 з вы-
вучэннем нумарацьп. Аднак для упэуненага выкары-
стання гзтых адзшак i ведання суадносш пам1ж iMi 
трэба фарм!раваць гэтыя веды i уменш у ходзе ррактыч-
ных практыкаванняу па вымярэнню i чарчэнню адрэз-
кау зададзенай даужыш. Пры гэтым важна кожны раз 
напамшаць дзецям, як робщца вымярзнне даужыш з 
дапамогай лшейш з сантыметровым! дзяленням1, што 
азначаюць нанесеныя на ёй Л1чбы, як naBiHHa быць 
прыкладзена лшейка да вымяраемага адрэзка, i г. д. 

Асобай увап патрабуе фарм1раванне у дзяцей навы-
кау правшьнага нап1сання л1чбау, знакау > , С , = . 
Нельга забываць, што на першым годзе навучання гэта 
работа вялася у асобных умовах — дзещ прывыкл! да 
сшытка з друкаванай асновай, дзе клетш б ь ш больш 
буйным!, дзе не узншала, як п р а в к а , праблема раз-
мяшчэння зашсау на старонцы, i шш. Усе п1сьмовыя 
работы штодзённа правяраюцца настаушкам. 

Побач з навучаннем шсьму у сшытку трэба па-
ступова прывучаць вучняу да выканання акуратных 
3anicay на класнай дошцы. Для гэтага частка дошю 
n a e i H H a быць разграфлена у клетку (на вышыш, зруч-
най для сям1гадовых дзяцей). 

Як i у I класе, разгляд кожнага новага пытання 
пачынаецца з дэманстрацьп або практычнай работы. 
На працягу усяго другога года навучання пастаянна 
выкарыстоуваецца разразны л1чыльны матэрыял, таму 
вучняу трэба забяспечыць касам1 з л!чыльным матэ-
рыялам, л1чыльным1 палачкам1 i 1нш. 

Вял1кае значэнне надаецца аргашзацьп на уроках 
розных гульняу, выкарыстанню элементау займальна-
сд1. Аднак з часам гулъш пав1нны адступ1ць на друг! 
план — трэба забяспечыць паступовы пераход да звы-
чайнай для школы навучальнай дзейнасщ. 3 гэтага 
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пункту гледжання асабл1ва важна сктэматычна i мэ-
танаюравана , з урока ва урок, фарм1раваць у дзяцей 
веды, уменн1 i навыю, неабходныя для самастойнага 
выканання заданняу настаушка. Самастойная работа 
вучняу — абавязковы элемент кожнага урока. 3 пер-
шых дзён заняткау у II класе дзецям даюцца заданш 
на дом. Загадзя , на дадзеным уроку або на папярэдшх, 
выконваецца самастойная работа у класе з тым, каб 
быць упэуненым, што дамашняе задание акажацца пад 
сшу для кожнага дзщящ. Гэта можа быць прашсванне 
л1чбау (па узору, дадзенаму настаунжам) , рашэнне 
прыкладау (упачатку першы радок прыкладау лепш за-
шсваць i рашаць у класе, каб дзецям было зразумела, 
дзе павшны быць зашсаны наступныя прыклады). Мож-
нр задаць на дом i рашэнне найпрасцейшых задач, але, 
як правша, для аблягчэння работы карысна прачытаць 
тэкст задачы, спытацца, яюм дзеяннем яна будзе ра-
шацца, адзначыць, як павшна быць аформлена яе ра-
шэнне. (Упачатку зашс рашэння задачы не адрозшва-
ецца ад рашэння прыкладу; лж, атрыманы у адказе, 
можна падкрэслщь.) 

Кал1 настаун1к пажадае , то ужо з самага пачатку 
навучальнага года можна вучыць дзяцей афармляць 
зашс рашэння задачы наступным чынам. 

Задача . 
8 + 2 = 10 
Адказ: 10 сшыткау. 
Дэманстрацыйныя наглядный дапаможн1к1. 1. На-

борнае палатно. 
2. Наборы прадметных карщнак, картачак з 

зап1саным1 на ix лжам1 (1, 2, 3, ..., 9, 10, 20, 30, ..., 
100), знакам! дзеянняу i адносш ( « + » , «—», « = » , « > » , « < » ) . 

3. Наборы л1чыльных палачак i палосак з кружкам!, 
па 10 на кожнай палосцы, як1я паказваюць дзесяти , i 
палосю з 1, 2, ..., 9 кружкам1, яюя паказваюць адз1'нк1 
для шюстрацьн дзесятковага складу двухзначных л!кау. 

4. Мадэл1 манет. 
5. Мадэл1 геаметрычных ф1гур (круп, трохвуголь-

HiKi , квадраты) . 
6. Абак. 
7. Двухколерныя кружю на рыз1нцы — дапаможшк, 

аналапчны таму, яю выкарыстоувауся у I класе, але з 
дзвюма рыз1нкам1, па 10 кружкоу на кожнай. 

8. Метр дэманстрацыйны. 
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9. Квадрат з вугалком для шострацьп здабыткау 
(квадрат са стараной 40 см, падзелены на 100 меншых 
квадратау) . Вугалок выразаны з кардону або зроблены 
з дзвюх лшеек, замацаваных пад прамым вуглом 
Прыкладваючы вугалок да квадрата, можна л р а ш о -
страваць любы выпадак табл!чнага множання. 

1идыв1дуальныя наглядный дапаможнЫ. 1. Набор-
нае палатно з двума радам1 юшэняу, па 10 у кожным. 
2. Наборы прадметных карцшак, картачак з л1чбам1, 
знакам! дзеянняу i адносш ( « + » , «—», « = » , « > » , « < » ) . 

3. Мадэл! геаметрычных ф1гур: круп, трохвуголь-
HiKi, квадраты па 10 ф!гур кожнага в1ду, i, акрамя таго, 
10 кругоу шшага колеру. 

4. Каса для захавання л!чыльнага матэрыялу. 
5. Лшейка. 
6. Дэцыметр i метр, зробленыя дзедьм1 з паперы. 
7. Таблща разрадау з дзвюма рухомым1 палоскам1, 

на яюх зап1саны л1чбы для абазначэння двухзначных 
лшау. 

8. Набор палосак з кружкам! (10 палосак, па 10 
кружкоу на кожнай, i палосю з 1, 2, 3, ..., 9 кружкам! на 
кожнай) для шострацьп дзесятковага складу двухзнач-
ных лжау . 

9. Квадрат з вугалком для июстрацьп здабыткау 
(квадрат са стараной 10 см, падзелены на 100 квадра-

т а у ) . 
10. Абак з двухколерным1 кружкамь 

143 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ




