
 

 

Нестандартны ўрок пазакласнага чытання ў ІV класе 

 Урок-тэлемост « Знаёмцеся – калыханка» 

 

Памяшканне, у якiм будзе праводзiцца ўрок, аформлена малюнкамi i 

фотаздымкамi па тэме ўрока (на якіх мамы ўкладваюць сваіх дзетак спаць, бабуля 

гушкае ўнука на руках і інш.). Вучнi класа загадзя падзяляюцца на дзве групы. У 

кожнай групы – 2 вядучых з iмправiзаванымi мiкрафонамi. Яны па чарзе бяруць 

удзел у гутарцы. Настаўнiк таксама мае «мікрафон» і каардынуе работу класа. З 

мэтай найбольш наблiзіць класа да тэлестудыi, можна нестандартна раставiць мэблю 

ў розных канцах класа. Каб размаўляць было зручна, групы ўдзельнікаў 

размяшчаюцца адна насупраць другой. Пажадана падрыхтаваць музычнае 

афармленне (запiсы народных калыханак цi песнi з тэлевізiйнай перадачы 

«Калыханка», магчыма, у дамашнiм архiве вучняў знойдуцца вiдэазапiсы пра 

традыцыі выкарыстання калыханкi ў іх сям’i). 

Настаўнiк. Добры дзень! У эфiры – тэлемост « Знаѐмцеся – калыханка».  

Вучань. Аднойчы яснавокiм ранкам 

Iшла па свеце калыханка. 

Iшла, нiкуды не спяшала: 

Вячэрняе пары чакала. 

Вучаніца. У люстэрка часам паглядала 

I над узростам разважала: 

Жыву на свеце я нямала - 

Я маладая цi старая? 

Настаўнік. Гады лiчыць табе не стала, - 

Люстэрка тут ѐй падказала: 

Патрэбна калыханка дзецям – 

Ты будзеш доўга жыць на свеце! І. Буторына 

Настаўнік. Мы запрашаем паразважаць разам з намі пра сучасную и старадаўнюю 

калыханку. У прамым эфiры будуць гучаць народныя i аўтарскiя творы. А 

ўдзельнікамi перадачы будуць вучнi нашага класа i iх бацькi, якiя сѐння 

пераўтварылiся ў вядучых, журналістаў, карэспандэнтаў i гасцей студыi. Частка 

журналістаў нашага класа працавалi з народнымi калыханкамі. Паслухаем, які 

рэпартаж яны падрыхтавалі. 

Вядучы 1. Добры дзень! Напэўна, усе памятаюць, што першае знаѐмства чалавека з 

народнай творчасцю адбываецца ў маленстве, калi ѐн чуе пяшчотную калыханку 

матулi. 

Вядучая 1. «Слухаючы такую песню, - зазначае беларускi пiсьменнік Нiл Гiлевіч, - 

гэтую адвечную i неўмiручую песню матчынай любвi, - мiжволi думаеш: можа 

быць, менавiта адсюль, вось з такой калыханкi, з яе самай простай i самай 

генiяльнай на зямлi мелодыi i пачынаецца Чалавек. (Гiлевiч Н. Наша родная песня. 

Мінск, 1968, с 173.) 

Вядучы 1. Звернем увагу на пабудову калыханкi: у кожнай калыханцы - зварот да 

дзiцяцi з просьбай заснуць. Кожную калыханку суправаджала мацярынскае 

варкаванне, гулюканне. 
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Вядучая 1. Матуля звяртаецца да сілаў прыроды –  Сонца, Дажджу,Ветру – з 

просьбай берагчы дзiця ад хваробы, гора, страху. Звяртаецца да звяроў і птушак і да 

казачных персанажаў: Дрымоты, Сну, Спакою з просьбай даць дзiцяцi здаровы сон, 

душэўны спакой. Паўторы слоў i словазлучэнняў як бы закалыхвалi малога.  

Вядучы 1. Думаю, зараз самы час паслухаць некалькi народных калыханак. 

Вучань. Спi заснi, мая дзетка. 

Птушкi ужо заснулi, 

Спi, заснi, мая дзетка, 

Люлi, люлi люлi. 

Вучаніца. Люлi-люлi-люлi! 

Прыляцелi гулi! 

Гулi-гулi-галубы! 

Селi гулi на дубы. 

I спявалi, i гукалi –  

Сны салодкiя склiкалi. 

Вучань. Баю-баю, люлюшкi! 

Прыляцелi гулюшкi, 

Садзiлiся у люлюшкi. 

Яны сталі варкаваць. 

Малютачку калыхаць. 

Ля коцiка варкота, 

На малютку сон-дрымота. 

Ты спi, ляжы, малютка! 

Прыйдзi, коцiк, начаваць. 

Малютачку калыхаць. 

Iшоў коцiк па лаўцы, 

Нѐс малютку баранкi, 

Iшоў коцiк з замор’я, 

Нѐс малютку здароўе. 

Вучаніца. Спі, сыночак міленькі, 

Галубочак сівенькі. 

Мой сыночак будзе спаць, 

А я буду калыхаць. 

Нашто, вецер, ты гудзеш, 

Спаць сыночку не даеш? 

Спі, сыночку міленькі. 

Ой ды люли-люленькі… 

Настаўнiк. Цiкава даведацца, пра што раскажуць нам карэспандэнты, якiя вывучалi 

сучасныя аўтарскiя калыханкi. Цi нагадваюць яны народныя калыханкі? Мы 

перадаѐм слова яшчэ адной пары вядучых нашага тэлемоста. Яны прымаюць ад нас 

эстафету. 

Вядучы 2. Добры дзень! Калыханкi, якiя ствараюць паэты ў цяперашнi час падобныя 

да народных калыханак. Як i ў народных калыханках, у iх звяртаюцца да прыродных 

з яў, звяроў, птушак, раслін. Але можна адзначыць, што з’явiлася больш новых 
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сучасных слоў. Напэўна таму, што час не стаiць на месцы, жыццѐ iдзе наперад. 

Гучыць калыханка спакойна, пяшчотна i меладычна. Сапраўды, можна сказаць, што 

калыханка захавала самае лепшае з народных калыханак i застаецца сучаснай i 

сѐння.  

Вядучая 2. А цi знаѐмы яз калыханкай нашы сучасныя аднакласнікі? Сябры, зараз – 

невялiкае iнтэрв’ю. Адкажыце, калi ласка, на мае пытаннi: 

Вучанiца, трымаючы ў руках iмправiзаваны мiкрафон, падыходзіць да дзяцей i 

задае iм пытаннi: 

- Цi спявалi вам у дзяцiнстве калыханку? 

- Хто пазнаѐмiў вас з першай у жыццi калыханкай? 

- Цi патрэбна  сучасным дзецям калыханка? У чым яе карысць? 

Вядучы 2. Дзякуй. А зараз карэспандэнты нашай перадачы пазнаѐмяць нас з 

мiлагучнымі аўтарскімi калыханкамi. 

Вучань. Спаць паклалiся рамонкi, 

Ветрык казку збаяў iм. 

I пчалiная гамонка 

Умясцiлася ў вуллi. 

Камарыха камарочкаў 

Спаць нiяк не пакладзе: 

Расказаць усiм так хочуць – 

Заўтра ясны будзе дзень. 

А каточку-вуркаточку 

Гэтай ночкай не да сну: 

Мышка шкрабае у куточку, 

Парушае цiшыню. С. Бестава 

Вучанiца. Верабейчык, верабей, 

Ты не стукай па акне. 

Дам зярнятак я табе, 

Хай сыночак мой засне. 

Сон хай прыйдзе да цябе, 

Засынай, сыночак мой. 

Верабейчык, Верабей, 

Пасябруем мы з табой. 

Верабейчык, верабей, 

Раніцою прылятай. 

А цяпер ляці хутчэй. 

У гняздо, адпачывай. В. Шнiп 

Вучанiца. У зiмовым лесе юркнула лiсiца, 

Збегаўся па пушчы i прыстаў алень. 

Спi, маѐ дзiцятка, мо табе прыснiцца 

Сонечны вясновы альбо летнi дзень. 

Хай прыскача ў госцi зайка-даўгавушка, 

У падарунак штосьцi з лесу прынясе. 

Цѐпленькая коўдра, мяккая падушка, 
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Іх з табой абдыме сон твой пакрысе… 

Закрывай, дзiцятка, вочкi-васiлѐчкi, 

Хай i забаўлянкi трошкi адпачнуць. 

Сонечныя промнi, божыя званочкi, 

Зноўку закалыхваць i люляць пачнуць. У. Мацвеенка 

Настаўнік. Дазвольце спытаць: «Хто найбольш часта спявае вам калыханку? Так, 

матуля i бабуля.  

Вядучая 1. Цiкава, цi спявалi ў дзяцiнстве калыханi вашым мамам, татам, бабулям. 

Давайце зададзiм гэтае пытанне дарослым гасцям нашай передачы. (Вядучыя 

размауляюць з бацьками, запрошаными на мерапрыемства) 

Вядучы 2. І ў сучаснасцi захаваліся прыказкi i прымаўкi пра сям’ю, пра адносiны 

дзяцей да бацькоў. Давайце запомнім некаторыя з iх. 

Вучнi па чарзе называюць прыказкi и прымаўкi: 

-Пры сонейку цѐпла, пры мамачцы добра. 

-Мамiна крыло і у мароз цѐплае. 

-Без мамы і сонца не грэе. 

-Птушка рада вясне, а дзiця – мацi. 

-Нiдзе няма лепш, як у роднае мацi. 

-Нiхто дзецям так не спагадае, як матка родная. 

- Матчыны рукі заўсѐды мяккiя. 

- Усяго за грошы купiш, апроч бацькі-мацеры. 

-Ніхто столькi ласкі не мае, як мама родная. 

-Няма такой крамы, што купляюць мамы. 

Настаўнiк. А зараз у нашай перадачы гульнѐвая паўза. Адгадайце загадкі.  

Вучні адгадваюць загадкі і абмяркоўваюць, якое дачыненне мае адгадка да 

тэмы ўрока – калыханкі. 

Загадки пра сон і  калыханку 

*Хто бязгучна мякка ходзiць, 

Хто без рук павейкі зводзiць? 

Не вiдаць яго нiдзе, 

А на ложак спаць кладзе? (Сон) У. Мацвеенка 

*Крылаў не мае. 

Ды хутка лятае. 

Выпусцiш – рад ці не рад, 

А не зловіш назад. (Слова) М. Пазнякоў 

*Работнікаў рупных 

Прашу адгадаць: 

Адзiн з іх гаворыць, 

I слухаюць двое, 

I двое глядзяць. (Вочы, вушы, язык) М. Пазнякоў 

*Запытаю ў сыночка 

Альбо ў дачушкi: 

-У якога бугарочка 

Аж чатыры вушкі? (У падушкi) У. Мацвеенка 
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Настаўнік. А цяпер успомнім славутых пісьменнікаў, якiя склалi  калыханкi, 

вядомыя i зараз. 

Вядучая 1. Славуты пясняр беларускай зямлi Янка Купала напiсаў цудоўную 

калыханку «Бай». 

Настаўнiк. У гэтай калыханцы распавядаецца пра Бая. Хто гэта такi? ( Бай – 

мiфалагічная iстота дзiцячага фальклору, якая бае байкi). 

-Што азначае сучаснае слова «баяць»?  

(1. Расказваць казкі, байки.  

2. Гаварыць, паведамляць пра што-небудзь, прыдумваючы, дабаўляючы ад сябе 

(Тлумачальны слоўнік беларускай мовы. / А. Я. Баханькоў, І. М. Гайдукевіч, П. П. 

Шуба. – Мінск: Народная асвета, 1990). 

Вядучы 1. Прапаную паслухаць гэту калыханку. 

Некалькi вучняў выразна чытаюць твор Я. Купалы «Бай». 

Бегаў бай па сцяне 

У чырвоным кафтане. 

Байку баяў. Ай, лю-лі! 

Жылі пчолкi у вуллi 

Баiць цi не? 

- Баiць! 

 Бегаў бай па сцяне… 

Iшла вясна па вясне, 

Жылі пчолкi з году у год, 

Бралi у соты з кветак мѐд… 

Баiць ці не? 

-Баiць! 

Бегаў бай па сцяне… 

Нiхто пчолак не кране; 

Самi мѐд збіраюць той, 

Самi ласваюць зімой… 

Баiць цi не? 

-Баiць! 

Бегаў бай па сцяне… 

У той самай старане 

Пустапасам труцень жыў. 

Неяк з пчолкамi дружыў… 

Баiць цi не? 

-Баiць! 

Бегаў бай па сцяне… 

Труцень кажа: «Дайце мне 

Глянуць, пчолкi, у вуллѐк, 

Паспытацi ваш мядок!..» 

Баiць цi не? 

- Баiць! 

Бегаў бай па сцяне… 
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Цi так добра, цi так не, - 

Пчолкi добрымi былi, 

Трутня ў госцi прынялi… 

Баiць цi не? 

- Баiць! 

Бегаў бай па сцяне… 

Труцень пальцам не кіўне; 

Пчолкi мѐд нясуць да сот, 

Труцень есць ды есць той мѐд… 

Баiць цi не? 

- Не! Я. Купала 

Вядучая 2. Цiкава, што вядомы паэт ХХ-га стагоддзя Максім Танк таксама напісаў 

калыханку пра Бая. 

Вядучы 2. Гэта яшчэ адзiн прыклад цеснай непарушнай сувязi памiж сучаснасцю i 

мiнулым. Паслухаем гэту калыханку. 

Вучнi чытаюць твор М. Танка «Ехаў казачнік Бай». 

Ехаў казачнік Бай 

Цераз сѐлы і гай. 

Баiць цi не? 

-Бай! 

 

Ён пытаўся ў мяне, 

Што даць дзецям у сне? 

 Баiць ці не? 

- Бай! 

 

Я прасіў: дзецям дай 

Казку-песеньку, Бай! 

Баiць цi не? 

- Бай! 

 

Казку, – кажа, - я дам, 

Толькі выберу сам. 

Баiць цi не? 

- Бай! 

 

А найлепшую з іх 

Дам для самых малых. 

Баiць цi не? 

- Бай! 

 

- Тым, хто любiць мяне 

I хто першы засне. 

Баiць цi не? 
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- Не! Максім Танк 

Вядучы 2. Зараз мне паведамілi, што нашы карэспандэнты знайшлi яшчэ адну 

калыханку пра Бая. Яе аўтар – беларуская паэтэса Данута Бічэль – Загнетава- 

лаўрэат Дзяржаўнай прэміі імя Янкі Купалы. Даем слова нашаму карэспандэнту. 

Вучань. Ходзiць бай па карнiзе. 

Бае байкi капрызе 

З каляровым грабянцом, 

З вельмі радасным канцом. 

 

Бай прынѐс балалайку 

І сябровачку-ляльку, 

Самабранку i абрус, 

Шакаладкi брус. 

 

Бай i дочанькi байкi 

Каля ложка гультайкi 

Без асновы, без красѐн 

Ткуць ружовы сон. Д. Бічэль-Загнетава 

Настаўнiк. У вольны час, сябры, завiтайце ў біблiятэку i вы адшукаеце шмат цiкавых 

народных i аўтарскіх калыханак, у якiх ясна гучаць  фальклорныя матывы.  

-Скажыце, калі ласка, дзе яшчэ, акрамя матулiнай песнi i кнiг, мы можам паслухаць i 

нават паглядзець калыханку? Так, гэта вячэрняя перадача так i называецца 

«Калыханка». (Адбываецца невялiкая гутарка пра тое, цi глядзяць дзецi гэту 

перадачу, што падабаецца дзецям у «Калыханцы», як зваць галоўных герояў 

перадачы і г.д.). 

«Калыханка» 

Мы любім «Калыханку» 

I кожны-кожны дзень 

Гатовы хоць да ранку 

Заўжды яе глядзець. Х. Гурыновiч 

Вядучы 1. Як i шмат гадоў назад, калыханка патрэбна дзецям.  

Вядучы 2. Акрамя павучальнай гісторыi i мульцiка, амаль усiм падабаецца 

заключная песенька «Калыханкi». 

Вядучая 2. А вы ведаеце, што словы да яе напісаў Генадзь Бураўкин – сучасны 

беларускi паэт. Давайце разам узгадаем словы гэтай надзвычай мілагучнай песні. 

Калыханка 

Доўгi дзень, цѐплы дзень 

Адплывае за аблокі. 

Сiнi цень, сонны цень 

Адпаўзае ў кут далѐкi. 

Збеглi зайкi ўсе ў лясы. 

Змоўклi птушак галасы. 

I буслы ў гняздо схавалi 

Свае доўгiя насы. 
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Баю-бай, баю-бай, 

Вачаняты закрывай. 

Пакрысе на расе патухаюць 

Зоркі-сплюшкі. 

Гулі ўсе, казкi ўсе 

Пахаваны пад падушкi. 

Спяць i мышкi, и стрыжы. 

Спяць машыны ў гаражы. 

Ты таксама каля мамы 

Цiха-цiхенька ляжы. 

Баю-бай, баю-бай, 

Вачаняты закрывай. 

Баю-бай, баю-бай, 

Разам з намi засынай… Г. Бураўкiн 

(Можна выкарыстаць відэазапiс фiнальнай песнi «Калыханкi», разам з дзецьмi 

паглядзець яго на ўроку i, па жаданні, праспяваць песню, якая ў ім гучыць.) 

Вядучая 1. А я ведаю, што калі мамы і таты былі маленькімі, песня у 

«Калыханцы была іншая. Гэта так? 

Настаўнiк. Сапраўды, доўгi час у «Калыханцы» гучала песня на словы Артура 

Вольскага. Прыемна будзе ўспомніць яе. 

(Вучні выразна чытаюць верш А. Вольскага « Калыханка») 

Калыханка 

Змрок ляжыць навокал, 

Як гушчар лясны. 

Да сцямнелых вокнаў 

Падыходзяць сны. 

 

Спаць усім належыць 

Па зыходзе дня. 

Недзе ў Белавежы 

Дрэмле зубраня. 

 

Між ялін кашлатых 

У сваім дупле 

Спяць вавѐрчаняты 

У цішы ў цяпле. 

 

І крыклівай сойцы, 

Што ў гняздзечку спіць, 

Аж да ўсходу сонца 

Дзетак не будзiць. 

 

За акном мільгае 

Зорак карусель. 
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З вышыні міргае 

Зорны карабель. 

 

Спяць у лузе краскі, - 

Ты чаму не спіш? 

Можа, сѐння ў казку 

У сне ты паляцiш… А. Вольскі  

Настаўнiк. Як у любой сучаснай перадачы, нам не абыйсцiся без рэкламы. 

Паспрабуйце скласцi невялікую рэкламу па тэме нашага урока. 

(Заданне скласцi рэкламу можна прапанаваць загадзя i паглядзець на ўроку, якiя 

рэкламныя ролiкі атрымалiся. Напрыклад: дзіця ніяк не хоча засынаць, пакуль 

мама не пачынае спяваць калыханку. Або замежныя госцi цiкавяцца, што такое 

калыханка, хлопчыку сорамна, што ѐн не можа адказаць i, каб выправіць 

становiшча, ѐн iдзе у бiблiятэку, размаўляе з бацькамi i настаўнiкам і г. д) 

Настаўнiк. «Знаѐмцеся – калыханка» - так называецца наша перадача. І напрыканцы 

яе няхай яшчэ раз прагучаць i народная, i аўтарская калыханкi. Мудрыя, як сiвая 

даўнiна i сучасныя, як сѐнняшнi дзень. 

Выходзiць дзяўчынка з лялькай у руках, садзiцца i спявае цi выразна расказвае 

калыханку: 

Люлі-люлі-люлі спаць, 

Будзем дзіця калыхаць. 

Люлі-люлі-люлі 

Малую Ганулю. 

Люлі-люлі-люлі, 

Усе дзеткi паснулi. 

Адно маѐ дзiця  

Не спiць, не гуляе. 

Вочкамi маргае, 

З катком размаўляе. Народная калыханка 

Другая дзяўчынка спявае калыханку сваѐй ляльцы: 

Спi, дзіцятка, баю-бай, 

Вочкі шчыльна закрывай. 

Я пакуль табе спяю 

Калыханачку сваю… 

Сонейка пайшло дахаты, 

Пэўна спiць яно, 

I ягняты, i цяляты 

Спяць даўным-даўно. 

Спi, дзiцятка, баю-бай, 

Вочкi шчыльна закрывай. 

Я пакуль табе спяю 

Калыханачку сваю. Урывак з верша У. Мацвеенкi  

Усе вядучыя выходзяць разам. 

Вядучы 1. Дзень за днем, год за годам жывуць побач з намi калыханкi. 
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Вядучая 1. Народныя i аўтарскiя, яны прасякнуты ласкай, пяшчотай i пачуццѐм 

вялiкай любовi памiж бацькамi i дзецьмi. 

Вядучая 2. I колькi б не было нам гадоў, нам заўсѐды хочацца яшчэ раз пачуць 

знаѐмую калыханку. 

Вядучы 2. Сѐння вечарам абавязкова прачытайце цi праспявайце калыханку сваiм 

блiзкім. I гiсторыя калыханкi будзе працягвацца. 

Настаўнiк. Час нашага прамога эфіру заканчваецца. Да пабачэння! Да новых 

сустрэч. 

І.А. Буторына 


