
Дадатак 

Дзённічак 

 

________________________________________________________________ 

 

УВОДНЫ ТЭСТ 

1.Закончыце азначэнне 

(выбірыце правільны адказ). 

Дзеяслоў – гэта часціна мовы, якая абазначае … 

А) прымету прадмета;                                         Б) дзеянне прадмета. 

2. Пазначце правільны адказ. 

Дзеясловы змяняюцца… 

А) па часах, асобах, ліках, родах.                        Б) па ліках і склонах. 

3. Пазначце інфінітыў: 

А) бегатня;   Б) квітнеючы;  В) весяляцца;  Г) зелянець;  Ж) чакаюць. 

4. Пазначце чацвёрты лішні дзеяслоў: 

А) вітацца;  Б) смяюся;  В) хвалююся; Г) гаварыць. 

5. Пазначце трыванне у дзеясловах: 

садзім;  вырошчваем;  збіраем; сушым; малоцім; пячом 

А) закончанае;    Б) незакончанае. 

 

ТЭМА: 

 

Даведаюся_______________________________________________________

_ 

Навучуся________________________________________________________

_ 

Змагу ___________________________________________________________ 

 

НаШтоБуЗУ: 

1) ведаю, якое дзеянне абазначае закончанае трыванне, якое – 

незакончанае трыванне; 

2) па пытаннях вызначаю трыванне (закончанае ці незакончанае); 

3) вызначаю, якой формы часы не маюць дзеясловы закончанага 

трывання; 

4) змагу замяніць у тэксце дзеясловы аднага трывання на другое 

трыванне і вызначыць іх ролю; 

5) адкажу на ключавое пытанне. 

 

Ключавое пытанне:»Як хутка можна змяніць дзеянні, якія не маюць 

завяршэння на завершаныя дзеянні?» 

УВАГА! НОВАЕ СЛОВА! 

Сайт – сукупнасць электронных дакументаў (файлаў) прыватнай асобы 

ці арганізацыі ў камп’ютарнай сетцы, аб'яднаных пад адным адрасам 

(даменным імем ці IP-адрасам). 



 

Старонка 1. Запоўні табліцу ў такім парадку: словазлучэнні(2 радок),) 

пытанні(3 радок), сэнсавае значэнн (4 радок), назва трывання(1 радок) 

  

  

  

  

Для даведак: Што рабіць? Што робіць? Што робяць? Што зрабіць? 

Што зрабіла? Што зрабілі?; дзеянне ўжо закончылася і не можа працягвацца; 

незакончанае дзеянне, якое можа працягвацца; закончанае трыванне, 

незакончанае трыванне 

 

Старонка 2. Вызначыць, якія формы часу маюць дзеясловы 

незакончанага, закончанага трывання 

 

Расці (__________трыванне) –_______________          _______________ 

(цяп.ч.)                         (пр.ч)                            (буд. складаны ч.) 

просты 

Вырасці(_______трыванне)-  _______________             ______________ 

 

Выніковае заданнеУпішы ў тэкст дзеясловызакончанага трывання. 

Вызначы пра якія дзеянні (незавершаныя, працяглыя, завершаныя, 

хуткая змена падзей) гаворыцца ў тэксце (патрэбнае падкрэслі). 

 

Хлеб - гэта справа тысяч і тысяч рук.Шлях яго___________ранняй вясной, 

калі на палі___________ машыны. У чалавека, які________ машыну, шмат 

працы: трэба поле ________, ___________зямлю. У прыказцы гаворыцца: 

«Вясновы дзень - год корміць ". 

Праз некаторы час на полі ___________ іншыя машыны. Каб хутка 

__________ велізарныя палі выкарыстоўваюць сеялкі. На поле збожжа 

прарастае , з'яўляюцца ўсходы . Улетку ўсё поле ў каласах.Калі _________ 

восень , каласы стануць залатымі . Хлеб паспеў. Прыйшла пара ________ 

ўраджай. І зноў у поле выйдуць машыны. Гэта камбайны.А потым збожжа на 

машынах ___________ на элеватар , дзе захоўваюць яго ад холаду, ад шкодных 

жучкоў.Далей збожжа __________ на мукамольныя заводы , а адтуль 

муку__________ на хлебазаводы і пякарні.З пякарні на спецыяльных машынах 

гатовы хлеб _______ у крамы .А з крамаў хлеб_______ да нас на стол. 

 

Словы для даведак:пачынаецца, выходзяць, вядзе, араць, рыхліць,  

працуюць, сеяць, прыходзіць, збіраць, вязуць, адпраўляецца, вязуць, вязуць, 

трапляе. 

 

 


