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Прапаную вашай увазе
аўтарскія заданні для заняткаў з
высокаматываванымі вучнямі па
беларускай мове і літаратуры. Мой
педагагічны вопыт дазваляе зрабіць
выснову, што словы безэквівалентнай
лексікі з’яўляюцца тым унікальным
пластам, які вельмі хутка пераходзіць
у разрад пасіўных, страчвае сваю
актуальнасць. Такім чынам, і наша мова
ўніфікуецца, губляе сваю самабытнасць.
омплекс распрацаваны на аснове слоўніка безэквівалентнай лексікі “Самабытнае слова”
рэд. ІІ.Шкрабы)
задан(пад рэд
Шкрабы) і ўключае не толькі задан
ні на фактычнае веданне матэрыялу, але і на логіку,
пошук, аналіз. Акрамя традыцыйных форм, я прапаную таксама філворд, крыжаванку, трэцяе лішняе. У
комплексе ёсць “ключы” і разгорнутыя каментарыі,
што дазволіць вучням працаваць самастойна.
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Заданні для заняткаў
з высокаматываванымі вучнямі
па беларускай мове і літаратуры
К) Дзень быў ясны, пагодны, самы час завінуцца ў
полі.
Л) Пасля зімы Мікіта добра ўжо слібізаваў дзедаву кнігу.
6. У чым розніца?
Маршалак — маршал.
Паляўнічы — паплаўнічы.
Вочап — вочапка.
Насцеж — наўсцяж.
Ганок — ганак.
7. Падпішыце малюнкі адпаведнымі лексемамі.

1. Запішыце прапанаваныя рускія словазлучэнні адным беларускім словам.

А таксама 6 традыцыйных беларускіх заняткаў:
алейніцтва, грабарства, камінарства, каморніцтва,
страхарства, стальмарства.
Паспрабуйце па апісанні мужчыны пазнаць яго занятак.
Юрый

Пятро

Язэп

Мікола

Вінцусь

Ігнат

Слишком ранний
Слишком молодой
Дзе брама,
а дзе
весніцы?

Слишком большой
Слишком тесный

Язэп зусім не баіцца вышыні і таму выдатна робіць
сваю справу.
Міколава жонка мые яго адзенне ў пяці водах, бо
яно заўсёды бруднае.
У Пятра на далонях мазалі, як жалуды, пэўна, ад
рыдлёўкі.
Ігнат мае дужыя рукі, бо штодзённа гне дрэва ў
кругі.
Затое ад Вінцуся заўсёды струменіць водар ільну ці
сланечніку.
Юрыя ж за вочы называюць панам, бо ходзіць заўсёды ў чыстым з невялічкім шнурочкам у кішэні. А на
святы дык яшчэ і пачаставаць яго імкнуцца.

Слишком узкий

2. Запішыце адным словам назвы традыцыйных сялянскіх заняткаў, а таксама месяцы, у якія яны адбываліся.
Назва занятка

Месяц

Окончание жатвы

Дзе гляк,
а дзе
гладыш?

Начало пахоты
Окончание косьбы
Сбор женщин
для прядения
Начало косьбы
Первый выгон
скота после зимы

Дзе лоўж,
а дзе
крушня?

Заготовка сена

3. Устаўце ў беларускія прыказкі назвы месяцаў.
А) … хаты студзіць — рана гаспадароў будзіць.
Б) Мокра ў … — будуць пышныя караваі.
В) У … кладзі капусту ў кадзі.
Г) Кожная хата ў … багата.
Д) …косіць і жне, доўга спаць не дае.
Е) … зіму пачынае, а год сканчае.
Ж) Прыйдзе … — спытае, як абуты.
З) … ходзіць па краю ды гоніць птушак з гаю.
І) … дрэвам сок пускае.
К) … пагодны — будзе год плодны.
Л) Сонейка ў … на лецейка коціцца.
М) … зямлю грэе, а сіверам вее.
Н) … не гуляе — ураджай люляе.
О) Як настаў …, дык туман кожны дзень.
П) У … гола ў садзе.
Р) … сухі — плюнь на баравікі.
С) Што ў полі ўродзіць, … знаходзіць.
Т) … зямлю беліць, а лес залоціць.

8. Чаму нельга сказаць: “Адзначаем пятыя ўгодкі з
дня адкрыцця музея”?
9. Знайдзіце трэцяе лішняе паводле сваёй семантыкі
слова. Патлумачце свой выбар.
Тлумачэнне
Крынічышча, млынарышча,
пшанічышча
Ячнішча, азярышча, грыбовішча
Верасовішча, бульбянішча,
канаплянішча

10. Адгадайце слова, якое:
1. абазначае час напярэдадні свята, калі ў ім:

4. Выпішыце тыя назвы традыцыйных беларускіх
страў, у складзе якіх ёсць бульба.
Пячонік, смажэнікі, пячыста, акавіта, булён, вантрабянка, груца, зацірка, камы, панцак, дранік, верашчака.

прыстаўка, як у слове прыйсці;
корань, як у слове святар;
суфікс, як у слове ўзлесак;
канчатак, як у слове рамонак;
2. абазначае белую бездажджавую хмарку, калі ў

5. Замяніце выдзеленыя ў сказе дзеясловы сінанімічнымі словамі ці словазлучэннямі. Вызначце спражэнне
выдзеленых дзеясловаў.
А) Ксеня чула, што яе шукаюць усім класам, але сіл
аказацца ў яе не было.
Б) Думка аб тым, што ў былым панскім садзе закапаны скарб, так і дрэнчыла Сцёпку.
В) За дзень вада ў вядры, што стаяла ля печы, добра адлецілася.
Г) Суседзі проста дзіву даваліся, як гэтая дзяўчына
за дзень паспявала ўсё пыніць.
Д) Завязкі на старым уборы даўно ліпелі, ды і вышыўкі шмат дзе ўжо неставала.
Е) Міхаліна яшчэ не даіла каровы, таму крупнік
давялося толькі падсівіць.
Ж) Важны адвакат ужо і забыўся, як некалі калегаваў з гарадскімі гандлярамі.
З) Ад такой пільнай увагі да сябе спадарыня зусім
зніякавела.
І) Хлопцы ў куце старой хаты ўвесь вечар сабе дудукалі.

ім:
прыстаўка, як у слове суразмоўца;
корань, як у слове хмарыць;
суфікс, як у слове пятак;
канчатак, як у слове нос;
3. называе прадмет, вельмі зручны ў выкарыстанні, калі ў ім:

12. Часам словы безэквівалентнай лексікі сустракаюцца ў класічных творах. А ці хапае нам цікавасці даведацца, што яны абазначаюць? Прачытайце знаёмыя вам
цытаты і ўкажыце лексічнае значэнне выдзеленых слоў.
А) З цярплівай ненасытнасцю карова скубла
воглую зранку траву, як заўжды, мерна тупаючы сваім
звыклым шляхам: каля гасцінца, па зарослай быльнягом канаве, невысокім прыдарожным адхоне, пасля цераз травяністы лапік ля белага, бы ўкормлены
парсюк, валуна і далей да самага ўзлеску, што шырокай дугой ахопліваў палявы грудок з хутарам. (Васіль
Быкаў. “Знак бяды”.)
Б) Бог дзялiў мiж народамi землi. Адным — тое,
другiм — тое. Прыйшлi беларусы: вельмi ж пану Богу
спадабалiся. Ён i пачаў нас надзяляць: “Рэкi вам даю
поўныя, пушчы — нямераныя, азёры — нялiчаныя.
Спёкi ў вас нiколi не будзе, але i холаду — пагатоў”.
(У.Караткевіч. “Зямля пад белымі крыламі”.)
В) Абшырная святліца. Направа ад публікі вокны
ў сад, бліжэй да аркестра — стол, каля стала — лавы і
табурэцікі, над сталом — вісячая недарагая лямпа, на
сцяне — абразы. Налева — дзверы ў сенцы, бліжэй да
аркестра — куфар. Напроці — сцяна і дзверы ў бакоўку
(каморку); справа пры сцяне ад бакоўкі — ложак, засланы коўдрай, у галавах высока накладзена падушак;
налева — у кутку — печ; на сцяне — стрэльба, старасвецкі, з гірамі гадзіннік і некалькі тандэтных малюнкаў. Час — асенні вечар перад Пакровамі. (Янка Купала. “Паўлінка”.)
Г) Радзіма мая дарагая,
Ты ў шчасці жаданым жыві!
Я сэрцам табе прысягаю
Ў шчырай сыноўняй любві!
На рэках шырокіх і нівах,
Заводах, будоўлях — наўсцяж
Народ наш працуе руплівы
І край узвышаецца наш.
(Алесь Бачыла. “Радзіма мая дарагая…”.)
13. Запішыце па-беларуску.
Кусочек хлеба

прыстаўка, як у слове папіць;
корань, як у слове хваткі;
суфікс, як у слове лімонны;
канчатак, як у слове мышы.

Кусочек сала
Кусочек бумаги
Кусочек пирога

11. Вядома, што нашы продкі былі вялікімі ўмельцамі, таму на Беларусі захавалася вялікая колькасць промыслаў. Таксама вядома, што занятак накладвае свой
адбітак на чалавека.
Вы маеце 6 асоб мужчынскага полу: Юрый, Пятро,
Язэп, Мікола, Вінцусь, Ігнат.
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