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1. Інфармацыйны блок 

Актуальнасць вопыту 

Курс гісторыі, які вывучаецца у 5-6 класах, займае адметнае месца ў 

школьнай гістарычнай адукацыі. Ён закладвае падмурак для сістэматычнага 

вывучэння сусветнай і айчыннай гісторыі. У вучняў пачынаецца працэс 

фарміравання каштоўнаснага дачынення да вывучэння мінулага, засваення 

спецыяльных, прадметных спосабаў вучэбна-пазнавальнай дзейнасці. Важнай 

умовай фарміравання прадметных кампетэнцый з’яўляецца наяўнасць 

пазнавальнага інтарэсу, бо ѐн з’яўляецца самым дзейсным  матывам навучання. 

У той жа час у сучасных вучняў назіраецца зніжэнне цікавасці да 

вучэбнай дзейнасці, асабліва пры неабходнасці прыкладаць намаганні для 

засваення факталагічных і тэарэтычных ведаў. Вялікая плынь інфармацыі,  

распаўсюджванне камп’ютарных гульняў, разнастайных гаджэтаў моцна 

ўплываюць на ўспрыманне падлеткам навакольнага свету. Вырасла пакаленне 

людзей, якія выкарыстоўваюць Інтэрнэт на новым узроўні – як жыццѐвую 

прастору. Папулярнасцю ў сучасных вучняў карыстаюцца сервісы Web 2.0, бо 

яны даступныя, простыя для засваення і даюць магчымасці для самарэалізацыі. 

Таму актуальным стала пытанне ўкаранення другога пакалення сеткавых 

сервісаў у адукацыйны працэс. 

Мэта вопыту – развіццѐ пазнавальнага інтарэсу навучэнцаў на ўроках 

гісторыі ў 5-6 класах праз выкарыстанне сервіса LearningApps.org. 

Задачы вопыту: 

1. вывучыць тэарэтычныя асновы  і магчымасці выкарыстання сервіса 

LearningApps.org у адукацыйным працэсе; 

2. распрацаваць і апрабіраваць інтэрактыўныя практыкаванні для 

розных тыпаў і этапаў урока; 

3. ацаніць эфектыўнасць выкарыстання інтэрактыўных заданняў, 

распрацаваных з дапамогай сервіса LearningApps.org. 

Працягласць работы над вопытам: 
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Работа над вопытам вялася на працягу трох гадоў і з’яўлялася тэмай 

самаадукацыі. 

Этапы работы над вопытам: 

1) Дыягнастычны (верасень 2017 – снежань 2018) – выяўленне 

праблемы, абгрунтаванне яе актуальнасці. 

2) Тэарэтычны (студзень 2018 – студзень 2019) – назапашванне 

тэарэтычнага матэрыялу ў працэсе самастойнай работы з літаратурай. 

3) Практычны (студзень 2019 – студзень 2020) – карэкцыя тэарэтычных 

палажэнняў вопыту з улікам практыкі. 

4) Абагульняючы (студзень-май 2020) – сістэматызацыя назапашанага 

вопыту. 

2. Апісанне тэхналогіі вопыту 

Вядучая ідэя вопыту. Сістэматычнае выкарыстанне інтэрактыўных 

практыкаванняў, распрацаваных з дапамогай сервіса LearningApps.org 

садзейнічае фарміраванню ўстойлівага пазнавальнага інтарэсу ў навучэнцаў  

5-6 класаў. 

Апісанне сутнасці вопыту  

Праблема развіцця пазнавальнага інтарэсу прыцягвае да сябе ўвагу 

вучоных і педагогаў на працягу ўсяго перыяду развіцця навукі і існавання 

школы. Розныя яе аспекты разгледжаны ў шэрагу прац савецкіх, сучасных 

айчынных даследчыкаў. 

Пад пазнавальным інтарэсам разумеецца выбіральная эмацыянальная 

накіраванасць асобы на працэс вывучэння пэўнай прадметнай вобласці  

ведаў [2, с. 46]. 

А. А. Корзюк выдзеліў чатыры ўзроўні развіцця пазнавальнага інтарэсу. 

Задачай педагога даследчык лічыць фарміраванне ўстойлівага пазнавальнага 

інтарэсу ў большасці вучняў. Ім прапанаваны найбольш эфектыўныя  

метадычныя прыѐмы для кожнага ўзроўню. Вучням з устойлівым пазнавальным 

інтарэсам неабходны пашырэнне зместу матэрыялу, выхад за рамкі школьнай 

праграмы, даследчая работа. Для сітуатыўнага інтарэсу выкарыстоўваецца 
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праблемнае навучанне з вобразна-эмацыянальным выкладаннем, 

міжпрадметныя і ўнутрыпрадметныя сувязі, вучэбна-пазнавальныя заданні. 

Эпізадычны пазнавальны інтарэс патрабуе выкарыстання наглядных сродкаў 

навучання, эмацыянальнага выкладання, стварэння сітуацыі поспеху [2, с. 48]. 

І. П. Падласы прапануе разнастайныя шляхі і сродкі фарміравання 

ўстойлівых пазнавальных інтарэсаў. Сярод іх навізна вучэбнага матэрыялу, 

выкарыстанне новых і нетрадыцыйных форм і метадаў навучання, навучанне з 

камп’ютарнай падтрымкай, выкарыстанне інтэрактыўных камп’ютарных 

сродкаў, узаеманавучанне (у парах, у мікрагрупах), тэсціраванне ведаў, паказ 

дасягненняў навучэнцаў, стварэнне сітуацыі поспеху, спаборніцтва [4, c. 190]. 

Для ацэнкі эфектыўнасці вопыту выкарыстоўваліся крытэрыі праяўлення 

пазнавальнага інтарэсу, выдзеленыя Н. Ф. Талызінай. Дыягностыка ўзроўняў 

пазнавальнага інтарэсу праводзілася з выкарыстаннем анкеты  

Н. А. Дзямідавай, фармуліроўка пытанняў якой адпавядае ўзросту вучняў 5-6 

класаў. Выкарыстаная ў ѐй тэрміналогія адрозніваецца ад прапанаванай  

А. А. Корзюкам, аднак у цэлым суадносіцца па апісанні ўзроўняў [1, с. 48]. 

Інтэрактыўнасць на ўроках можа быць забяспечана з дапамогай сервісаў 

Web 2.0 – тэрмін, які абазначае другое пакаленне сеткавых сервісаў. 

Асаблівасцю сэрвісаў Web 2.0 з’яўляецца прынцып прыцягнення 

карыстальнікаў да напаўнення і пастаяннай праверкі зместу.Сучасныя сістэмы 

распрацоўваюцца па такім прынцыпе: чым больш людзей імі карыстаюцца, тым 

яны робяцца лепей. Адным з сервісаў Web 2.0 з’яўляецца сервіс для падтрымкі 

навучання і працэсу выкладання LearningApps.org [3, c. 104]. 

Ён быў створаны ў рамках педагагічнага даследавання каледжам 

інфарматыкі адукацыі педагагічнага ўніверсітэта Берна ў супрацоўніцтве з 

універсітэтам г. Майнц і Універсітэтам горада Цытаў / Гѐрліц [4]. 

Сервіс прызначаны для стварэння інтэрактыўных вучэбна-метадычных 

дапаможнікаў па розных прадметах. Заснаваны на рабоце з шаблонамі, якія 

дазваляюць ствараць заданні разнастайнай тэматыкі. Многія шаблоны 

падтрымліваюць работу з карцінкамі, гукам і відэа. 
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На дадзены момант на сайце прадстаўлена 19 шаблонаў інтэрактыўных 

практыкаванняў. Заданні можна ствараць на розных мовах, у тым ліку і на 

беларускай. 

Сервіс утрымлівае вялікую калекцыю распрацаваных іншымі 

настаўнікамі практыкаванняў. Для захавання заданняў неабходна рэгістрацыя. 

Пры жаданні можна адкрыць доступ да сваіх практыкаванняў іншым 

карыстальнікам, што дазваляе абменьвацца вопытам. 

Такім чынам, выкарыстанне сервіса LearningApps.org з’яўляецца 

аптымальным, бо дазваляе прымяніць адразу некалькі метадычных прыѐмаў 

развіцця пазнавальнага інтарэсу і можа выкарыстоўвацца на ўсіх узроўнях яго 

развіцця. 

Работа непасрэдна з сервісам LearningApps.org для мяне пачалася з 

выкарыстання заданняў, распрацаваных іншымі педагогамі. Аднак амаль адразу 

я сутыкнулася з праблемай. Многія заданні па сусветнай гісторыі для 5 і 6 

класаў былі распрацаваны на аснове расійскіх падручнікаў. Існуючыя 

інтэрактыўныя практыкаванні па гісторыі Беларусі ў асноўным складзены на 

рускай мове. Таму амаль адразу з’явілася неабходнасць перапрацоўваць або 

перакладаць існуючыя практыкаванні. Наступным крокам стала распрацоўка 

ўласных практыкаванняў. Алгарытм дзейнасці настаўніка пры канструяванні 

заданняў быў аформлены ў выглядзе буклета, які выкарыстоўваўся на майстар-

класах для педагогаў (дадатак 1). Мной былі створаны віртуальныя класы, якія 

ўключаюць спісы вучняў і папкі з інтэрактыўнымі заданнямі. У апошні час  

працягваю работу па стварэнні ўласных практыкаванняў, аднак у большай 

ступені займаюся іх сістэматызацыяй. Практыкаванні для 5-6 класаў былі 

размеркаваны ў папкі згодна з раздзеламі вучэбнай праграмы.  Для большай 

зручнасці заданні па асобных тэмах былі згрупіраваны ў зборнікі 

практыкаванняў. 

Формы работы навучэнцаў на ўроку з выкарыстаннем сервіса 

LearningApps.org залежаць ад прымяняемых тэхнічных сродкаў навучання. У 

асноўным праграмай мы карыстаемся на інтэрактыўнай дошцы ў вучэбным 
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кабінеце, радзей – у кабінеце інфарматыкі. Пры рабоце на інтэрактыўнай 

дошцы часцей выкарыстоўваецца парная і групавая работа. Да дошкі 

выконваць заданне выходзіць прадстаўнік мікрагрупы. Гэта стварае сітуацыю 

спаборніцтва і папярэджвае парушэнне вучэбнай дысцыпліны. Пры рабоце з 

камп’ютарамі або планшэтамі заданні выконваюцца індывідуальна. У такім 

выпадку вынік паказваецца ў папцы класа ў графе «Статыстыка». 

Прааналізаваўшы сабраныя і самастойна распрацаваныя заданні, звярнула 

ўвагу, што для асобных этапаў урока часцей выкарыстоўваю пэўныя шаблоны 

(дадатак 2). Так, «Групоўка-пазл» цудоўна падыходзіць для актуалізацыі 

ведаў. Пры правільным выкананні заданняў на паўтарэнне з’яўляецца карцінка, 

па якой вучні павінны выказаць здагадкі аб новай тэме ўрока. Падобным чынам 

выкарыстоўваю шаблон «Словы ў сетцы літар». Па знойдзеных ключавых 

словах можна зразумець, якой будзе тэма ўрока. У якасці фона для такіх 

практыкаванняў выкарыстоўваю не толькі ілюстрацыі падручніка, але і вынікі 

праектнай дзейнасці вучняў. Напрыклад, «Словы ў сетцы літар» па тэме 

«Рэлігія старажытных егіпцян» зроблены на фоне самаробнага «папіруса», на 

якім мінулагоднія пяцікласнікі спрабавалі пісаць іерогліфамі. А фонам для 

пазла па тэме «Праваслаўная царква і культура ўсходніх славян» паслужыла 

выява Сафійскага сабора ў Ноўгарадзе, зробленая вучаніцай  

6 класа (дадатак 3). 

На этапе вывучэння новага матэрыялу часцей выкарыстоўваю шаблоны 

«Класіфікацыя», «Запоўніць пропускі», «Сарціроўка карцінак». 

Шаблон «Класіфікацыя» мной выкарыстоўваецца пры рабоце 

параўнаўчымі табліцамі. Так, на ўроку сусветнай гісторыі ў 6 класе пры 

вывучэнні тэмы «Заходнееўрапейская культура Высокага сярэдневякоўя» вучні, 

карыстаючыся тэкстам падручніка, параўноўваюць раманскі і гатычны стыль па 

вызначаных крытэрыях. Пасля выканання гэтага задання вучням прапануецца 

класіфікацыя выяў раманскіх і гатычных сабораў. Такое заданне неабходна, 

паколькі ілюстрацыі ў падручніку не даюць поўнага ўяўлення аб архітэктурных 

стылях, бо паказваюць раманскі сабор звонку, а гатычны знутры. На этапе 
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замацавання выкарыстоўваецца падобнае заданне, дапоўненае іншым 

выяўленчым матэрыялам і тэкставай інфармацыяй. 

Шаблон «Сарціроўка карцінак» выкарыстоўваю для картаграфічных 

заданняў у тых выпадках, калі адсутнічае адпаведная насценная карта. 

Напрыклад, на ўроку гісторыі Беларусі пры вывучэнні тэмы «Умацаванне 

вялікакняскай улады» вучні 6 класа спачатку працуюць з картай у падручніку, а 

потым шукаюць і «падпісваюць» аб’екты на інтэрактыўнай дошцы. Дадзены від 

практыкаванняў магчыма таксама выкарыстоўваць пры вывучэнні сацыяльнай 

структуры грамадства на этапе замацавання. Прыкладам можа паслужыць 

заданне «Феадальная лесвіца» з тэмы «Феадальны лад у Заходняй Еўропе Х – 

ХІІІ стст.» (дадатак 4). 

Найбольш часта выкарыстоўваю LearningApps.org для праверкі 

дамашняга задання і для замацавання вывучанага. Для гэтай мэты падыходзяць 

усе шаблоны. Для праверкі дамашняга задання часцей выбіраю такія 

практыкаванні, як «Віктарына з уводам тэксту», «Віктарына з выбарам 

правільнага адказу», «Запоўніць пропускі», «Просты парадак». Напрыклад, у 

якасці праверкі дамашняга задання па тэме «Лѐсы славян Балканскага 

паўвострава» навучэнцам прапануецца запоўніць пропускі  

ў тэксце (дадатак 3). 

Пытанні для віктарын з уводам тэксту часта прыдумваюць самі вучні, 

складаючы 10 пытанняў да параграфа. Лепшыя пытанні выкарыстоўваю пры 

стварэнні інтэрактыўных практыкаванняў і такім чынам «увекавечваю». 

У якасці пытанняў віктарын можа выкарыстоўвацца таксама і выяўленчы 

матэрыял. Напрыклад, на ўроку выніковага абагульнення ў 5 класе вучням 

прапануецца разгадаць гістарычныя рэбусы. 

На этапе замацавання часцей выбіраю практыкаванні, якія ў выпадку 

памылкі вяртаюць на першы ўзровень, такія як «Віселіца», «Пары», «Хто хоча 

стаць мільянерам?». Напрыклад, заданне «Віселіца» па тэме «Развіццѐ 

феадальнага грамадства» дазваляе запомніць новыя паняцці – назвы розных 

слаѐў тагачаснага грамадства, сялянскіх павіннасцей (дадатак 6). 
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Незаўважна для вучняў, у форме гульні, адбываецца шматразовае 

паўтарэнне. Такім чынам выконваецца патрабаванне да працэсу навучання 

гісторыі, каб большая частка вучэбнага матэрыялу была засвоена вучнямі на 

ўроку. 

Практыкаванні для ўрокаў абагульнення распрацоўваю, абапіраючыся на 

прапанаваныя ў падручніку заданні. Гэта могуць быць «Крыжаванка», 

«Класіфікацыя», «Знайсці пары» (дадатак 7). Клас дзеліцца на дзве каманды, 

звычайна хлопчыкі супраць дзяўчынак. Выконваюцца тры туры заданняў: па 

падручніку, на інтэрактыўнай дошцы і загадзя падрыхтаваныя камандамі 

пытанні. 

Практыкаванне «Знайсці пары» можа выкарыстоўвацца для суаднясення 

даты і падзеі. Напрыклад, на выніковым абагульненні па матэрыяле курса 

сусветнай гісторыі ў 6 класе выкарыстоўваю заданне «Асноўныя падзеі 

гісторыі сярэдніх вякоў». 

Магчыма таксама суадносіць імѐны гістарычных асоб з іх партрэтамі. На 

абагульненні да раздзела «Першыя дзяржавы на тэрыторыі Беларусі ў  

ІХ–ХІІІ ст.» навучэнцам прапануецца заданне «Славутыя імѐны 

Бацькаўшчыны», у якім неабходна злучыць імѐны князѐў і асветнікаў з іх 

выявамі. 

Найбольш любімым у навучэнцаў практыкаваннем з’яўляюцца «Скачкі». 

Заданні, распрацаваныя з дапамогай дадзенага шаблона, могуць адначасова 

выконвацца некалькімі вучнямі, якія спаборнічаюць паміж сабой. Той, хто 

правільна адказаў на большую колькасць пытанняў, хутчэй прыходзіць да 

фінішу і, адпаведна, атрымлівае больш высокую адзнаку. Прыкладам могуць 

паслужыць скачкі па раздзелах «Старажытны Егіпет», «Старажытная Грэцыя». 

Нягледзячы на тое, што LearningApps.org успрымаецца многімі 

педагогамі як займальная прылада, сервіс усѐ ж дае магчымасць ацаніць веды 

вучняў у балах. Для гэтага неабходна змясціць у асобную папку заданні рознага 

ўзроўню і абмежаваць час (20 хвілін) на выкананне. На старонцы класа ў 

раздзеле «Статыстыка» будзе паказана колькасць правільна зробленых 
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заданняў. Аднак выкарыстанне такіх заданняў сустракаецца з цяжкасцямі 

арганізацыйнага характару: неабходна забяспечыць усіх вучняў гаджэтамі 

адначасова або праводзіць урок у кабінеце інфарматыкі. 

Заданні, распрацаваныя з дапамогай LearningApps.org, выкарыстоўваю 

таксама і ў пазакласнай рабоце. У рамках тыдня гісторыі, прысвечанага Году 

малой радзімы, праводзілася віртуальнае падарожжа «Вандроўка па родным 

краі». На адным з этапаў мерапрыемства ўдзельнікам было прапанавана знайсці 

ў сетцы літар словы па тэмах «Населеныя пункты Стаўбцоўскага раѐна», 

«Коласаўскія мясціны», «Знакамітыя людзі Стаўбцоўшчыны». 

Рэзультатыўнасць і эфектыўнаць вопыту. Для ацэнкі рэзультатыўнасці 

і эфектыўнасці вопыту вылучаны наступныя крытэрыі праяўлення 

пазнавальнага інтарэсу: пазнавальная актыўнасць (уважлівасць, пытанні 

настаўніку, дапаўненні адказаў аднакласнікаў), сістэматычнасць і 

добрасумленнасць выканання дамашніх заданняў; вынікі вучэбнай дзейнасці па 

прадмеце; ступень самастойнасці пры выкананні творчых работ, добраахвотны 

выбар заданняў павышанай цяжкасці [2, c. 46]. 

Пазнавальную актыўнасць і ступень самастойнасці пры выкананні 

творчых работ, добраахвотны выбар заданняў павышанай цяжкасці можна 

адзначыць шляхам назірання. Найбольш актыўныя вучні вылучаюцца ўжо на 

першых уроках. Аднак недахопам назірання з’яўляецца яго суб’ектыўны 

характар. Таму для большай аб’ектыўнасці неабходна выкарыстанне іншых 

метадаў педагагічнага даследавання. 

Сістэматычнасць і добрасумленнасць выканання дамашніх заданняў, 

вынікі вучэбнай дзейнасці па прадмеце можна ацаніць, прааналізаваўшы 

адзнакі за тры чвэрці 2019/2020 навучальнага года (дадатак 8). На дыяграмах 

відаць стабільная колькасць вучняў з высокім і дастатковым узроўнем у 5 класе 

і рост колькасці вучняў дадзеных груп у 6 класе. Аднак стабільна высокія 

адзнакі яшчэ не сведчаць аб устойлівым пазнавальным інтарэсе да гісторыі. 

Таму было праведзена анкетаванне «Як вы ставіцеся да вывучэння асобных 

прадметаў?» на высвятленне матывацыі навучання. Яе вынікі, прадстаўленыя 
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на дыяграмах, паказваюць, што 3 вучні 5 класа (25 %) маюць павышаны 

пазнавальны інтарэс, 4 вучні (33 %) цікавяцца прадметам, сітуатыўны інтарэс 

праяўляюць 3 вучні (25 %) і 2 вучні (17 %) вучацца па неабходнасці. Вынікі 

анкетавання ў 6 класе выглядаюць наступным чынам: 4 вучні (23,5 %) маюць 

павышаны пазнавальны інтарэс, 9 вучняў (53 %) цікавяцца прадметам, 3 вучні 

(17,6 %) маюць сітуатыўны інтарэс (дадатак 9). 

3. Заключэнне 

Такім чынам, вопыт практычнага прымянення сервіса LearningApps.org 

паказаў яго эфектыўнасць у якасці сродку развіцця пазнавальнага інтарэсу 

навучэнцаў. 

Перавагамі дадзенага рэсурса з’яўляюцца інтэрактыўнасць, магчымасць 

выкарыстання на розных этапах урока. У ходзе выканання практыкаванняў 

вучань адразу бачыць дапушчаныя памылкі і выпраўляе іх. Далучэнне да 

работы з LearningApps.org  садзейнічае стварэнню сітуацыі поспеху для 

кожнага вучня. 

Пры выкарыстанні LearningApps.org неабходна ўлічваць: 

1) сістэмнае выкарыстанне LearningApps.org не павінна адмяняць 

іншыя віды дзейнасці, прадугледжаныя праграмай. Мэтазгодна выкарыстоўваць 

дадзены сервіс, калі неабходна засвоіць вялікі аб’ѐм факталагічных і 

тэарэтычных ведаў. У тым выпадку, калі плануецца работа з тэкстам 

падручніка па складанні апавяданняў, плана або работа з насценнай картай, 

інтэрактыўныя практыкаванні толькі адцягваюць увагу вучняў; 

2) для вучняў 5-6 класаў існуюць прадугледжаныя санітарнымі 

нормамі абмежаванні ў часе, якія складаюць 20 хвілін пры рабоце на 

камп’ютары і 15 хвілін на тэлефоне і планшэце. Таму неабходна выбіраць 

этапы ўрока, дзе выкарыстанне LearningApps.org дасць найбольшы вынік; 

3) трэба быць гатовым да таго, што некаторыя шаблоны 

практыкаванняў змяняюцца або знікаюць зусім. 

Бачу наступныя перспектывы ўдасканалення і развіцця дадзенага вопыту 

і сваѐй прафесійнай практыкі: 
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1.  больш актыўнае прымяненне індывідуальнай работы праз 

выкарыстанне прылады «Мае класы»; 

2. удзел вучняў у стварэнні інтэрактыўных практыкаванняў. 

Трансляцыя вопыту адбывалася праз правядзенне адкрытых урокаў, 

выступленне на педагагічных саветах, пасяджэннях раѐннага метадычнага 

аб’яднання настаўнікаў гісторыі і грамадазнаўства, правядзенне майстар-класаў 

для педагогаў на рэгіянальным семінары-практыкуме абласнога рэсурснага 

цэнтра інфармацыйных тэхналогій «Нѐман», семінары-практыкуме з рэзервам 

упраўленчых кадраў на пасаду кіраўніка, выязным пасяджэнні калегіі галоўнага 

ўпраўлення па адукацыі Мінаблвыканкама (дадатак 10). 
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Дадатак 1 

Алгарытм дзейнасці настаўніка  

(фрагмент майстар-класа «Стварэнне інтэрактыўных практыкаванняў  

пры дапамозе сервіса LearningApps.org») 

Крок 1. Рэгістрацыя 

 

Крок 2. Каталог рэсурсаў 

 

 

Крок 3. Адкрыйце любое практыкаванне. Націсніце Запомніць і пакласці ў мае 

практыкаванні 

 

 

 

Прадмет 

Ступень 

Фільтры пошуку 
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Крок 4. Стварэнне практыкавання 

Варыянт 1. Адкрываем любое практыкаванне. Выбіраем Стварыць падобнае 

практыкаванне.  

 
 
Варыянт 2. Адкрываем  Новае практыкаванне. Выбіраем тып практыкавання. 

Націскаем Стварыць новае практыкаванне. 

 

 

Для абодвух варыянтаў ствараем назву практыкавання, фармуліроўку задання, 

тэкст, які будзе з’яўляцца ў выпадку правільнага выканання. Націсніце 

Захаваць практыкаванне 
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Дадатак 2 

Выкарыстанне  LearningApps.org  на розных этапах урока 

 

Этап урока Шаблоны практыкаванняў 

Праверка дамашняга задання знайсці пары, класіфікацыя, 

храналагічная лінейка, просты 

парадак, увод тэкста, сарціроўка 

карцінак, віктарына з выбарам 

правільнага адказу, запоўніць 

пропускі, зборнік практыкаванняў 

Актуалізацыя апорных ведаў групоўка-пазл, шукаць словы ў сетцы 

Вывучэнне новага матэрыялу класіфікацыя, запоўніць пропускі, 

сарціроўка карцінак, аўдыѐ/відэа з 

устаўкамі 

Замацаванне вывучанага знайсці пары, класіфікацыя, 

храналагічная лінейка, просты 

парадак, увод тэкста, сарціроўка 

карцінак, віктарына з выбарам 

правільнага адказу, запоўніць 

пропускі, зборнік практыкаванняў, хто 

хоча стаць мільянерам, крыжаванка, 

віселіца, гульня «Пары» 
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Дадатак 3 

Прыклады практыкаванняў для праверкі дамашняга задання 

А) Вучэбны прадмет «Гісторыя Беларусі», 6 клас 

Тэма ўрока «Полацкае княства (зямля) у канцы Х – ХІ стст.» 

 

 

Б) Вучэбны прадмет «Сусветная гісторыя», 6 клас 

Тэма ўрока «Утварэнне Старажытнарускай дзяржавы і яе першыя кіраўнікі» 
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Дадатак 4 

Прыклады практыкаванняў для актуалізацыі 

А) Вучэбны прадмет «Сусветная гісторыя», 5 клас 

Тэма ўрока «Рэлігія старажытных егіпцян» 

 

 

А) Вучэбны прадмет «Сусветная гісторыя», 6 клас 

Тэма ўрока «Праваслаўная царква і культура ўсходніх славян» 
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Дадатак 5 

Прыклады практыкаванняў для вывучэння новага матэрыялу 

А) вучэбны прадмет «Сусветная гісторыя», 6 клас 

Тэма ўрока «Заходнеўрапейская культура Высокага сярэдневякоўя» 

 

 

Б) вучэбны прадмет «Гісторыя Беларусі», 6 клас 

Тэма ўрока «Умацаванне вялікакняскай улады» 
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Дадатак 6 

Прыклады практыкаванняў для замацавання 

А) вучэбны прадмет «Сусветная гісторы», 5 клас 

Тэма ўрока «Старажытная Фінікія» 

 

 

Б) вучэбны прадмет «Гісторыя Беларусі», 6 клас 

Тэма ўрока «Развіццѐ феадальнага грамадства» 
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Дадатак 7 

Заданні для ўрокаў абагульнення 

А) вучэбны прадмет «Сусветная гісторыя», 5 клас 

Абагульненне па раздзеле ІІІ «Старажытная Грэцыя» 

 

  

А) вучэбны прадмет «Сусветная гісторыя», 6 клас 

Абагульненне па раздзелах I і II «Еўропа ў Cярэдневякоўі» 
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Дадатак 8 

 

Вынікі вучэбнай дзейнасці ў 2019/2020 навучальным годзе 

А) навучэнцаў 5 класа 

 

 

Б) навучэнцаў 6 класа 
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Дадатак 9 

Вынікі анкетавання «Як вы ставіцеся да вывучэння асобных прадметаў?» 

А) навучэнцаў 5 класа 

 

 

Б) навучэнцаў 6 класа 

 

  

сітуатыўны інтарэс 
25% 

вучэнне па 
неабходнасці 

17% цікавасць да 
прадмета 

33% 

павышаны 
пазнавальны 

інтарэс 
25% 

матывацыя навучання 

сітуатыўны інтарэс 
18% 

вучэнне па 
неабходнасці 

6% 

цікавасць да 
прадмета 

53% 

павышаны 
пазнавальны інтарэс 

23% 

матывацыя навучання 
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Дадатак 10 

Трансляцыя вопыту 

 

 


