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УВОДЗІНЫ 

Адметнай рысай сучаснага этапу развіцця грамадства з’яўляецца высокі 

ўзровень пранікнення ў жыццѐ чалавека тэхналогій. Усѐ меншае значэнне 

надаецца духоўнаму і маральнаму росту асобы. [2] Лічбавы свет разам з 

хуткасцю і эфектыўнасцю камунікацый, магчымасцямі адпачынку робяць 

віртуальныя і міжасобасныя адносіны, сцірае аўтарытэт старэйшага пакалення і 

фарміруе ―сэрвіснае‖ стаўленне да традыцыйна паважаных прафесій. 

. Сѐння школа ў сельскай мясцовасці, па-сутнасці, з’яўляецца адзіным 

духоўным і культурным цэнтрам. Але, на жаль, далѐка не ўсе дарослыя і дзеці 

ўмеюць правільна, галоўнае карысна, арганізаваць свой вольны час. 

Камп’ютары, тэлевізары, гульнѐвыя клубы замянілі жывыя зносіны, актыўны 

адпачынак.  

Змест і арганізацыя выхаваўчага працэсу ў сельскай школе вызначаюцца 

комплексам аб’ектыўных і суб’ектыўных фактараў, якія абумоўліваюць 

спецыфіку шостага школьнага дня [4]. Перавагі яго арганізацыі 

характарызуюцца: дастаткова шырокімі ўяўленнямі настаўнікаў аб дзецях, 

умовах іх жыцця і быту, адносінах у сям’і іншае; блізкасцю да народных 

звычаяў і традыцый, прыроды; сілай грамадскай думкі, аўтарытэтам педагогаў. 

Мэтанакіраванасць праекта абумоўлена наступнымі прычынамі: 

наяўнасцю навучэнцаў, якія не маюць магчымасці ў рамках сям’і атрымаць 

традыцыйнае выхаванне, далучыцца да каштоўнасцей нацыянальнай культуры, 

разумна арганізоўваць і праводзіць свой вольны час; дэфіцытам зносін у сувязі 

з малой колькасцю навучэнцаў у вучнѐскіх калектывах; наяўнасцю 

зацікаўленасці педагагічнага калектыву дадзенай праблемай; згодай большасці 

бацькоў у вырашэнні пастаўленай праблемы; неабходнасцю рэалізацыі 

інавацыйнага праекта ―Укараненне мадэлі этнічнай сацыялізацыі асобы 

выхаванца і навучэнца ў сучаснай адукацыйнай прасторы на праваслаўных 

традыцыях і каштоўнасцях беларускага народа‖;дзейнасцю раѐннага рэсурснага 

цэнтра ―Дзейнасць ―Зялѐных школ ― па захаванню біяразнастайнасці 

акружаючага асяроддзя‖. 

На аснове існуючых праблем педагогамі ўстановы адукацыі быў 

распрацаваны праект шостага школьнага дня #РАЗАМ 

(#Радзіма_Адзінства_Здароўе__Актыўнасць_Мір), дзе прадугледжваецца 

актыўная дзейнасць навучэнцаў на факультатыўных занятках,занятках гурткоў, 

выхаваўчых мерапрыемствах, арганізацыя даследчай дзейнасці на базе 

школьнага музея, навуковага аб’яднання ―Прамень‖, раѐннага рэсурснага 

цэнтра па ўкараненню праграмы ―Зялѐныя школы‖, стваральная, прадуктыўная 

дзейнасць школьнага лясніцтва ―Абаронцы лесу‖, грамадскіх аб’яднанняў 
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БРПА, БРСМ, моладзевага парламента, запланаваны сумесныя мерапрыемствы 

на базе ўстаноў культуры па месцы жыхарства навучэнцаў. 

Мадэль арганізацыйна-метадычнага суправаджэння шостага дня 

установы адукацыі ўяўляе сабой адзін з варыянтаў эфектыўнай арганізацыі 

работы ў гэты дзень. (Дадатак 1) Праект прадугледжвае кансалідацыю 

намаганняў установы адукацыі, сельскагаспадарчых прадпрыемстваў раѐна, 

арганізацый лясной гаспадаркі, устаноў культуры, соцыума, бацькоў у 

арганізацыі прафарыентацыйнай работы ў шосты школьны дзень. 

У аснову выхаваўчай работы пакладзены тэхналогіі выхавання суб’ектнай 

сацыяльнай актыўнасці асобы, выхаванне самаабарончых якасцей, работа 

дзіцячых аб’яднанняў, фарміраванне лідарскіх якасцей; стварэнне ўмоў для 

рэзультатыўнага ўзаемадзеяння ў трыядзе ―настаўнікі-навучэнцы – законныя 

прадстаўнікі‖ і выкарыстанне інтэрактыўных метадаў[2]. 

Такім чынам, праект мае важнае значэнне для вырашэння шэрагу 

выхаваўчых і сацыяльных праблем у масштабе ўстановы адукацыі: правядзенне 

запланаваных мерапрыемстваў шостага школьнага дня на базе ўстаноў 

культуры па месцы жыхарства навучэнцаў, стварэнне мадэлі ўзаемадзеяння 

школы і сельскагаспадарчых прадпрыемстваў раѐна, арганізацый лясной 

гаспадаркі, устаноў культуры, соцыума, бацькоў, прапаганда добрасумленных 

адносінаў да працы, выкарыстанне разнастайных інтэрактыўных форм і 

метадаў работы з навучэнцамі і іх сем’ямі. 

Мэта: стварэнне ўмоў ва ўстанове адукацыі для разумнай арганізацыі 

вольнага часу навучэнцаў, далучэнне іх да сапраўдных каштоўнасцей-

патрыятызму, працавітасці, спагадлівасці, павагі народных і сямейных 

традыцый, клопаце аб сваім здароўі. 

Задачы:  

садзейнічаць засваенню навучэнцамі каштоўнасцей грамадства, у якім 

жывуць,і здольнасці самавызначэння ў іх; 

выкарыстоўваць усе магчымыя сродкі для выхавання ў навучэнцаў 

агульнай культуры, вернасці беларускім духоўным традыцыям, адказнасці, 

прававой свядомасці,павагі да каштоўнасцей беларускай нацыянальнай 

культуры,талерантнасці; 

 стварыць умовы для ўмацавання фізічнага і псіхічнага здароўя 

навучэнцаў, зніжэння ўзроўню захворваемасці, фарміравання навыкаў 

здаровага ладу жыцця, прафесійнага самавызначэння навучэнцаў;  

актывізаваць удзел дзяцей і падлеткаў у грамадска-карысных і сямейных 

справах; 

пашыраць супрацоўніцтва установы адукацыі з соцыумам; 

садзейнічаць прыцягненню максімальнай колькасці навучэнцаў і бацькоў 

да арганізаваных форм адпачынку ў рамках установы адукацыі 



6 
 

Фотаздымак 1. Экскурсійны 

марафон 

Радзіма мая, Беларусь, я табою ганаруся! 

Выхоўваць дзяцей на слаўных традыцыях свайго краю – адзін з 

прыярытэтных накірункаў шостага дня. Толькі з вяртаннем памяці мінулага 

можна пачаць пошук шляху ў будучыню. Без пачуцця малой радзімы няма і 

вялікага патрыятызму, таму выхаванне грамадзянскасці пачынаецца з роднага 

парога, з тых месцаў, дзе ты нарадзіўся і вырас[3]. Цікавасць да гісторыі свайго 

народа, пачуццѐ дачынення да значных падзей мінулага, пачуццѐ абавязку і 

адказнасці за сваю Айчыну ўмацоўваюць асновы дзяржаўнасці. Такое значэнне 

надаецца ідэалагічнаму, грамадзянскаму і патрыятычнаму, духоўна-маральнаму 

выхаванню. 

У шосты школьны дзень навучэнцы нашай 

установы адукацыі часта наведваюць культурныя 

мясціны Беларусі з педагогамі, бацькамі. 

Наведалі Свята-Успенскі Жыровіцкі манастыр, 

кафедральны сабор Святога Францыска 

Ксаверыя ў Гродне. Была арганізавана 

пешаходная экскурсія «Мінск праваслаўны» па 

гістарычным цэнтры горада, па месцах, дзе раней 

размяшчаліся праваслаўныя храмы і манастыры. 

Значнай культурнай падзеяй і для вучняў, і для іх бацькоў з’явілася паездка ў 

музейна-замкавы комплекс «Мірскі замак», 

цікава прайшоў велапрабег «Ад помніка да 

помніка». Глыбокае ўражанне на дзяцей 

пакінула наведванне мемарыяльнага 

комплексу «Шавулічы», прысвечанага 

трагедыі «спаленых вѐсак», Брэсцкай 

крэпасці, гісторыка-культурнага комплекса 

«Лінія Сталіна». 

Немалаважную ролю ва ўмацаванні 

сувязяў паміж пакаленнямі, а таксама ў 

выхаванні духоўна-маральных каштоўнасцяў і 

ў праяўленні грамадзянскіх ініцыятыў 

з'яўляецца ўзаемадзеянне паміж моладдзю і 

пажылымі людзьмі. Узбагачэнню духоўнага 

свету навучэнцаў, стварэнню ўмоў для іх 

цэласнага развіцця спрыяе дзейнасць гуртка 

―Суразмоўцы‖, які працуе на базе сельскага 

клуба аг. Пескі. Навучэнцы з задавальненнем 

наведваюць разнастайныя мерапрыемствы і 

сустрэчы з людзьмі старэйшага пакалення, 

Фотаздымак 2. Экскурсія па 

аграгарадку Пескі 

Фотаздымак 3. Дзейнасць гуртка 

“Суразмоўцы” 
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якія праводзяцца ў шосты дзень тыдня. На такіх сустрэчах пануе атмасфера 

добразычлівасці і цеплыні. Старэйшыя, распавядаючы пра свае мінулыя заслугі, 

вяртаючыся да пражытых падзей, быццам становяцца зноў маладымі. 

Прыгожымі, дужымі і смелымі. А малодшыя  уважліва слухаюць, баючыся 

паварушыцца і прапусціць хоць слова.  

Вывучаючы гісторыю краіны праз лѐсы старэйшых, маладое пакаленне 

вучыцца грамадзянскай адказнасці, павазе да старэйшых і захаванню 

гістарычнай пераемнасці пакаленняў. У школьнікаў узнікае неабходнасць у 

імкненні быць падобнымі на старэйшых, аказваць ім дапамогу, а таксама ў 

паважлівым стаўленні да грамадства ў цэлым [4]. 

У другой палове дня па суботах у «Струбніцкім цэнтры вольнага часу і 

культуры» працуе гурток "Вытокі", дзе навучэнцы старэйшых класаў 

займаюцца вывучэннем традыцыйнай народнай культуры - святаў, абрадаў, 

фальклору, народнага мастацтва. 

Неабходным умовай пагружэння дзяцей у атмасферу таго часу з'яўляецца 

выкарыстанне мясцовага фальклорнага матэрыялу (прыказкі, пацешкі, загадкі, 

гульні), што, несумненна, пашырае іх кругагляд. Па магчымасці на такія 

мерапрыемствы запрашаюць майстроў, бабуль, якія ўмеюць спяваць народныя 

песні. Праводзяцца выставы народнай творчасці, святы, вячоркі, у якіх 

абавязкова прымаюць удзел разам з дзецьмі бацькі. Сабраны багаты матэрыял 

па гісторыі, культуры і этнаграфіі роднага краю. Рабяты даведаліся шмат новага 

і цікавага пра абрад ―Вяселле‖, пра асаблівасці святкавання  ―Гукання вясны‖, 

святаў ―Багач‖ і ―Масленіца‖  ў нашай мясцовасці Такія мерапрыемствы 

заўсѐды цікавыя, эмацыйныя, інфармацыйна насычаныя, у ходзе такіх 

мерапрыемстваў маладое пакаленне наглядна пераймае народныя традыцыі і 

абрады. А самае галоўнае - яны дапамагаюць не забыць свае карані, ведаць 

гісторыю сваѐй вѐскі.  

Музей у сучасным грамадстве – не толькі навукова-асветніцкая ўстанова, 

але і цэнтр культуры, які рашае задачы 

развіцця і выхавання асобы. Яго можна 

назваць ―Чарадзейнай машынай часу‖. 

Толькі тут за невялікі адрэзак часу, 

адведзенага на музейны занятак ці 

экскурсію, дзеці могуць здзейсніць 

падарожжа ў мінулыя дзесяцігоддзі, 

супаставіць, параўнаць падзеі розных 

часоў. Тут абуджаюцца пачуцці дабра і 

міласэрднасці да старэйшых, адказнасці за 

малодшых і слабых.  

Фотаздымак 4.Экскурсіі ў школьны 

народны гісторыка- краязнаўчы музей 
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Да нетрадыцыйных форм работы музея ў шосты школьны дзень можна 

аднесці спаботніцтвы і народныя гульні, напрыклад, ―Бульбяны фэст‖; квізы і 

віктарыны (квіз ―У кожнай мовы свае словы‖); цікавыя сустрэчы, урокі 

мудрасці (―Бабуліны пасядзелкі‖). Цікава праходзяць музейныя квэсты і 

інтэрактыўныя заняткі (―Хто сказаў, што лапці воду прапускаюць‖, ―У кожнай 

хаткі свае зярняткі‖). 

У музеі праходзяць майстар-класы па апрацоўцы ільну, вырабу 

саламянага павука і інш. 

 Праз разнастайныя формы пошукавай і музейнай работы павышаецца 

інтэлектуальны ўзровень школьнікаў, іх пазнавальныя магчымасці. 

Выхоўваецца актыўны грамадзяніны сваѐй краіны, які жадае прымаць 

непасрэдны ўдзел у яе жыцці. 

Мы перакананы, каб быць сапраўдным патрыѐтам сваѐй радзімы, трэба 

ведаць гісторыю і карані сваіх продкаў, захоўваць і перадаваць наступным 

пакаленням традыцыі і звычаі. Рух часу пастаянны. Адно пакаленне змяняе 

іншае. Беларусь перажывае мноства падзей. Сѐння ў пагоні за матэрыяльнымі 

выгодамі людзі забываюць пра патрыятызм, любоў да Радзімы, адраджэнне 

нашага грамадства. Часта задумваемся над пытаннем, што значыць быць 

патрыѐтам?  Быць патрыѐтам - значыць працаваць на сваю краіну, на свой 

народ, у яго інтарэсах, паважліва і беражліва ставіцца да гісторыі і свайго 

мінулага. 

 Адзінства-наша сіла 

Зямля і гісторыя аб'ядноўваюць наш народ. Дзяды і прадзеды вучылі нас, 

сваіх дзяцей і ўнукаў, быць удзячнымі хлебу на стале і спеламу коласу ў полі, 

шанаваць зямлю, якая сілкуе, дае сілы. На старэйшым пакаленні сѐння ляжыць 

сур'ѐзная адказнасць – навучыць моладзь паважаць людзей, якія жывуць побач, 

у адной краіне, адным горадзе, на адной вуліцы. [3]. 

Для дасягнення міру і адзінства кожнаму варта пачаць з сябе. Самы час 

кожнаму навесці парадак у сваім сэрцы, прымірыцца з роднымі, сябрамі, 

суседзямі. У складаныя для краіны 

часы мы павінны падставіць плячо 

адзін аднаму, бо менавіта цяпер 

кожны з нас як ніколі адказны за лѐс 

сваѐй Радзімы і людзей, якія яго 

акружаюць. 

У Год народнага адзінства 

трэба ўнесці важкі ўклад ва 

ўмацаванне беларускай дзяржаўнасці, 

узмацніць значнасць беларускай 

культуры ў патрыятычным выхаванні. Згуртаванасць і згода, талерантнасць і 

Фотаздымак 5. Мерапрыемствы ў рамках 

інавацыйнага праекта 
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Фотаздымак 6. Патрыятычныя 

акцыі 

паразуменне, павага адзін да аднаго — каштоўнасці, да якіх імкнецца кожны 

чалавек незалежна ад палітычных поглядаў. Жаданне жыць у свеце і быць 

шчаслівымі аб'ядноўвае ўсіх нас. 

У рамках рэалізацыі інавацыйнага праекта ―Укараненне мадэлі этнічнай 

сацыялізацыі асобы выхаванца і навучэнца ў сучаснай адукацыйнай прасторы 

на праваслаўных традыцыях і каштоўнасцях беларускага народа‖ ў шосты 

школьны дзень арганізоўваюцца сустрэчы настаяцеля Свята-Мікалаеўскай 

царквы айца  Віктара з навучэнцамі.  Тэматыка сустрэч самая разнастайная: 

―Сямейныя арыенціры‖, ―Аб граху брыдкаслоўя‖, ―Аб цнатлівасці‖ і інш. Часты 

госць айцец Віктар і на бацькоўскіх сходах, сумесных мерапрыемствах, на якіх 

мы імкнемся арыентаваць сем'і навучэнцаў на духоўна-маральнае выхаванне 

дзяцей шляхам азнаямлення бацькоў з асновамі праваслаўнай педагогікі, 

імкнемся сфарміраваць у вучняў станоўчыя маральныя матывы паводзін, 

сфарміраваць здольнасць да спагады, міласэрнасці, любові; узбагаціць духоўны 

свет падлеткаў.    

У шосты школьны дзень для навучэнцаў арганізуецца прагляд 

дакументальных фільмаў-расследаванняў з цыкла "Святыя". 

Навучэнцы актыўна прыцягваюцца да арганізацыі і правядзення 

праваслаўных святаў. Велізарны рэзананс маюць агульнашкольныя святы, 

прысвечаныя Дню маці, Божага Нараджэння, Вялікадня, якія праводзяцца 

таксама ў шосты дзень тыдня. 

Важным напрамкам  работы з вучнямі з'яўляецца арганізацыя 

дабрачынных акцый і ўдзел у падобных раѐнных, абласных, рэспубліканскіх 

мерапрыемствах. Разам з бацькамі выхаванцы нашай установы адукацыі 

прымаюць актыўны ўдзел у акцыях «Клопат», «Міласэрнасць», «Цуды на 

Каляды», «Нашы дзеці», «Дарогай дабрыні». Навучэнцамі сада-школы  была 

складзена карта мікрараѐна «Адрасы, якія 

маюць патрэбу ў дапамозе». У шосты школьны 

дзень падчас акцыі «Абеліск» праводзяцца 

мерапрыемствы па добраўпарадкаванні 

гістарычных і культурных помнікаў. 

Праводзячы акцыю «Наш праваслаўны храм» 

удалося прыцягнуць дастатковую колькасць 

бацькоў выхаванцаў да працы па 

добраўпарадкаванні Свята-Мікалаеўскай 

царквы. 

Аформленыя ў школьнай бібліятэцы тэматычныя кніжныя выставы  

папярэднічаюць правядзенню розных мерапрыемстваў: віктарыны «Свята 

беларускага пісьменства», літаратурнага альманаха «Духоўная кніга - крыніца 
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Фотаздымак 7.Спартыўныя 

спаборніцтвы 

Фотаздымак 8. Зімовыя забавы 

вялікай мудрасці» да Дня пісьменства, пазнавальнага ўрока «Дарогай дабрыні», 

літаратурна-музычнай кампазіцыі «У промнях мацярынскай любові», гадзіны 

зносін «Сустракаем Каляды», пазнавальнай гадзіна «Пасха Хрыстова» і многіх 

іншых. 

Навучэнцы ўстановы прымаюць ўдзел у папаўненні экспазіцыі «Гісторыя 

храмаў» у школьным гісторыка-краязнаўчым музеі. 

Сумесныя мерапрыемствы установы адукацыі з праваслаўным прыходам 

накіраваны на выхаванне ў навучэнцаў талерантнасці, памяркоўнасці, 

памяншэння этнацэнтрызму, выхаванне павагі і добразычлівага стаўлення да 

аднагодкаў любой нацыянальнасці, фарміраванне здольнасці шанаваць у сабе і 

іншых індывідуальнасць і непадобнасць, абумоўленую, у тым ліку, і этнічнымі 

адрозненнямі. 

Здароўе – стыль жыцця! 

У апошнія гады праблема здароўя падрастаючага пакалення становіцца 

ўсѐ больш актуальнай. І вось чаму. Дзеці адчуваюць востры дэфіцыт рухальнай  

актыўнасці, які ў канчатковым выніку выліваецца ў цэлы букет захворванняў.  

Сучасныя падлеткі "завісаюць" у сацыяльных сетках, чатах, Instagram, 

атрымліваюць патрэбныя і шкодныя парады і аддаюць гэтаму занятку ўвесь 

вольны час. Менавіта ў шосты школьны 

дзень дзеці могуць развіваць сваю 

актыўнасць, дэманстраваць тыя якасці, 

якія часта застаюцца незапатрабаванымі ў 

адукацыйным працэсе. Ва ўстанове 

адукацыі вялікая ўвага надаецца 

фарміраванню здаровага ладу жыцця 

сярод навучэнцаў . Менавіта таму, работа 

ў гэтым кірунку арганізавана так, каб 

ахапіць максімальную колькасць 

навучэнцаў. Так, у арганізацыю шостага школьнага дня ўключана работа 

аб'яднанняў па інтарэсах "Валейбол" і 

―Рухомыя гульні‖. Акрамя тых, хто 

ўключаны ў склад навучэнцаў у 

аб'яднанні, любы жадаючы можа 

прыходзіць і прымаць удзел у гульнях і 

спаборніцтвах. Таксама сумесна з 

законнымі прадстаўнікамі арганізуюцца 

спаборніцтвы па футболу і піянерболу 

сярод непаўналетніх па месцы жыхарства.  



11 
 

Кожную другую суботу месяца ва ўстанове адукацыі праходзіць Дзень 

здароўя. У гэты дзень арганізуюцца спартыўна-масавыя мерапрыемствы для 

навучэнцаў 1-11 класаў. Гэта могуць быць спаборніцтвы па спартыўных 

гульняў, Гульня ў настольны тэніс, піянербол, валейбол, баскетбол. У зімовы 

час арганізоўваецца лыжня на стадыѐне школы, праходзяць забавы на ледзяным 

катку. Круглы год пры добрым надвор'і арганізуюцца гульні на свежым 

паветры. Штогод па суботах напярэдадні Дня Абаронцаў Айчыны праходзяць 

спартыўныя спаборніцтвы сярод хлопчыкаў «А, ну-ка, хлопчыкі!», дзе 

прымаюць удзел зборныя каманды хлопчыкаў і дзяўчынак 1-11 класаў. З 

задавальненнем навучэнцы наведваюць басейн згодна з графікам. 

Акрамя дня здароўя ў арганізацыю 

шостага школьнага дня ўключана 

правядзенне дня прафілактыкі. Сюды 

ўваходзіць прафілактыка тытунекурэння, 

наркатычнай і алкагольнай залежнасці. 

Класныя кіраўнікі ў гэтыя дні праводзяць 

розныя мерапрыемствы: гульні-

віктарыны, дзелавыя гульні, конкурсы 

малюнкаў і плакатаў, прагляд і 

абмеркаванне ролікаў па тэме, форум-

тэатр. Педагогі імкнуцца да таго, каб кожнае дзіця мела як мага больш 

магчымасцей для развіцця, самасцвярджэння і самарэалізацыі.  

Спартыўна-масавая і фізкультурна-аздараўленчая, турысцка-краязнаўчая 

дзейнасць дазваляе істотна палепшыць змест і павялічыць аб'ѐм арганізаванай і 

самадзейнай рухальнай актыўнасці дзяцей, падлеткаў і моладзі з мэтай 

захавання, і ўмацавання здароўя, развіцця фізічных якасцяў, фарміруе 

ўстойлівую неабходнасць ў сістэматычных занятках спартыўна-аздараўленчай 

дзейнасцю і ў набыцці ведаў, уменняў і навыкаў здароўезберагаючых паводзін. 

Актыўнасць-гэта імкненне да новых вяршынь 

Сучасны свет мае вострую патрэбу ў маладых людзях, якія імкнуцца да 

развіцця стваральнай актыўнасці. Менавіта яна спрыяе рэалізацыі чалавечага 

патэнцыялу і дапамагае маладым людзям стаць творцамі сацыяльнай 

рэальнасці, здольнымі канструктыўна ўзаемадзейнічаць з іншымі людзьмі ў імя 

дасягнення агульных мэтаў, рэалізацыі сумесных інтарэсаў і захавання адзіных 

каштоўнасцяў [5].  

Маладыя людзі, удзельнічаючы ў развіцці грамадства, вучацца жыць па 

яго законах – прававых і маральных, становяцца сапраўднымі патрыѐтамі сваѐй 

Радзімы. Кампетэнтнасць, ініцыятыўнасць, самастойнасць і, галоўнае, 

сацыяльная адказнасць за будучыню краіны – менавіта гэтыя якасці трэба 

фарміраваць у маладых грамадзян. ―Асоба развіваецца станоўча толькі тады, 

Фотаздымак 9. Наведванне ФАК 

“Прынёманскі” 
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калі крочыць па прыступках клопату‖ [5], і гэтаму эфектыўна садзейнічае 

добраахвотніцкая (валанцѐрская) дзейнасць моладзі. 

Прыярытэтная форма дзейнасці валанцѐрскіх атрадаў у шосты школьны 

дзень з’яўляюцца сацыяльна значныя справы. Удзел у рознага роду творчых і 

сацыяльных праектах, акцыях, аказанне пасільнай дапамогі ў вырашэнні 

сацыяльных праблем фарміруе ў падлетка здольнасць да творчага 

пераўтварэння навакольнага свету, дазваляе кожнаму знайсці сваю справу па 

душы, ―сітуацыю поспеху‖, адчуць упэўненасць у сабе. 

Актывістамі валанцѐрскіх атрадаў 

―Добрае сэрца‖ і ―Рука дапамогі‖ 

распрацавана і паспяхова рэалізуецца 

праграма ―У кожным з нас ѐсць 

маленькае сонца‖. Актыўныя формы 

работы, прапанаваныя праграмай, 

спрыяюць максімальнаму ўключэнню 

падлеткаў у дзейнасць.  Так, у час акцыі 

міласэрнасці ―Дарогай дабрыні‖, 

валанцѐры з атрада ―Добрае сэрца‖ вырабілі сувеніры і павіншавалі састарэлых 

у аграгарадках Пескі, Струбніца і Зарудаўе са святам Вялікадня, наведалі 

дзяцей-інвалідаў дома і ўручылі ім салодкія падарункі, падрыхтавалі 

тэатралізаванае прадстаўленне ―Велікодны перазвон‖ для выхаванцаў 

інтэгрыраванай групы дашкольнай установы.  

Удасканаленню валанцѐрскай дзейнасці, накіраванай на клопат аб 

паляпшэнні асяроддзя нашага сумеснага 

пражываня, садзейнічаюць праекты ―Каб 

памяць жыла‖, ―#ПескіNEXT‖, рэалізуемыя 

валанцѐрскімі атрадамі пры падтрымцы 

спецыялістаў Пескаўскага сельскага 

выканаўчага камітэта, супрацоўнікаў 

Пескаўскага лясніцтва. Праект 

―#ПескіNEXT‖ дазволіў правесці 

добраўпарадкаванне рэакрэацыйнай зоны на 

беразе ракі Зяльвянка ў аграгарадку Пескі. Адна з алей названа ―сямейнай‖ . 

Алею пасадзілі сем’і Барашка Ю.І. і Копаця А.В. з аграгарадка Пескі разам з 

супрацоўнікамі Пескаўскага лясніцтва.  

У кожным дзіцяці жыве стваральнік. Таму азнаямленне з навакольным 

светам звязваецца з яго паляпшэннем, толькі тады дзеці вырастуць дастойнымі 

грамадзянамі сваѐй Айчыны. Гэта адбываецца ў працоўнай дзейнасці – 

актыўным ўзаемадзеянні са светам, яго пераўтварэнні. Змест працоўнай 

Фотаздымак 10. Дзейнасць валанцёрскага 

атрада “Добрае сэрца” 

Фотаздымак 11. Дзейнасць 

валанцёрскага атрада “Рука дапамогі” 
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Фотаздымак 12-14. Экалагічныя акцыі 

дзейнасці дзяцей абумоўлены, з аднаго боку, іх запатрабаваннем ў актыўнасці, 

творчасці, імкненні што-небудзь рабіць сваімі рукамі; з другога боку, 

неабходнасцю фарміравання актыўнага, дзейнаснага стаўлення да свету, 

акружаючага асяроддзя, прафесійнага самавызначэння [6]. 

Школьнае лясніцтва з’яўляецца адной з асноўных форм падрыхтоўкі 

падрастаючага пакалення да працы, выхавання беражлівых адносін да прыроды 

малой радзімы, фарміраванняў навучэнцаў навыкаў правільнага 

прыродакарыстання, атрымання прафесійных ведаў, вопыту ў галіне 

лесагаспадарчай дзейнасці.  

Ва ўстанове адукацыі стала традыцыйным правядзенне экалагічных 

акцый ―Мой чысты школьны двор‖, ―Чысты лес‖,  ―Чыста там дзе прыбіраюць‖ 

у шосты школьны дзень ,склаўся станоўчы вопыт правядзення сустрэч з 

работнікамі лясніцтва, ляснічым Пескаўскага лясніцтва Шчучынскага лясгаса 

Казлоўскім Ю.І., майстрам вытворчага ўчастка Лысюком Г.А. з мэтай 

вывучэння сямейных дынастый работнікаў лесу, лепшых традыцый сямейнага 

выхавання, звязаных з беражлівымі адносінамі да зямлі, лесу, матэрыяльных 

каштоўнасцей. 

Актыўная дзейнасць спрыяе фарміраванню агульных працоўных уменняў, 

выхаванню паважлівых адносін да людзей працы, развіццю эканамічнай 

культуры, фарміраванню пазітыўнага вопыту ўзаемадзеяння з прыродай, 

аскружаючым асяроддзем. 

 

Мір ды лад-вялікі скарб 

Творчасць ажыўляе пазнавальны працэс, актывізуе і фарміруе асобу. 

Важна вучыць кожнае дзіцяці самавызначэнню праз творчасць у розных 

сферах: творах, вершах, у сцэнічным майстэрстве, музыцы, маляванні .Імкненне  

да самавызначэння  сродкамі розных форм  работы  паспяхова 

выкарыстоўваецца на такіх мерапрыемствах, як дзіцячае свята ―Быць у 

творчасці!‖, майстэрня дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва ― Усвет народных 

традыцый‖, фестываль- конкурс ―Агеньчык запрашае сяброў‖, батл ―Сузор'е 

талентаў‖ і інш. Заняткі рознымі відамі мастацтва дапамагаюць дзецям 

дамагацца поспеху у складаных сацыяльных умовах. Атмасфера творчасці 

дапамагае падлетку раскрыць сябе і быць сацыяльна адаптаваным. 
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Навучэнцы ўдзельнічаюць у сацыяльна 

значнай дзейнасці, у іх з'яўляецца 

магчымасць праяўляць ініцыятыву і 

рэалізаваць свае здольнасці, у іх адбываюцца 

змены ад пасіўнага ўдзелу да творчай 

актыўнасці ў такіх мерапрыемствах, як 

сустрэча з ветэранамі педагагічнай працы 

―Шануем узрост залаты!‖, канцэртная 

праграма ―Упрыгожаны свет любоўю маці‖, 

гадзіна зносін ― Мы за мір!", Дзень памяці 

―Маленькія героі Вялікай вайны‖, святочны канцэрт ― Доблесць, адвага і 

гонар!‖, конкурс ―Свет вачыма дзяцей‖ і іншыя. 

 У сумеснай дзейнасці творчыя здольнасці і магчымасці ўдзельнікаў  

рэалізуюцца найбольш поўна: дапаўняючы адзін аднаго, яны дасягаюць якасна 

новага ўзроўню развіцця. У выніку сістэматычнай і мэтанакіраванай рабоце ў 

навучэнцаў фарміруецца гатоўнасць да творчай працы, развіваецца ўяўленне, 

мысленне, з'яўляецца станоўчая матывацыйная накіраванасць да пошуку  

новага, нестандартнага, арыгінальнага. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотаздымак 15. На занятках 

аб’яднання па інтарэса”Мазайка 

творчасці” 



15 
 

ЗАКЛЮЧЭННЕ 

На фарміраванне маральных якасцей кожнага чалавека уплывае 

эмацыянальнае ўспрыманне роднага дома, бацькоў, сваѐй вѐскі, укладу жыцця 

мясцовага насельніцтва, культуры іх паводзін. Існаванне гарманічнай асобы 

немагчыма без утрымання ў ѐй сістэмы каштоўнасцей, часткай якой з’яўляюцца 

ідэалы, такія як любоў і павага да людзей старэйшага пакалення і Радзімы, 

адказнасць, годнасць, сумленнасць, справядлівасць, паразуменне. Каб быць 

сапраўдным патрыѐтам сваѐй радзімы, трэба ведаць гісторыю і карані сваіх 

продкаў, захоўваць і перадаваць наступным пакаленням традыцыі і звычаі 

Сумесныя мерапрыемствы прадстаўнікоў розных пакаленняў 

садзейнічаюць выхаванню ў навучэнцаў талерантнасці, памяркоўнасці, 

памяншэння этнацэнтрызму, выхаванне павагі і добразычлівага стаўлення да 

аднагодкаў любой нацыянальнасці, фарміраванне здольнасці шанаваць у сабе і 

іншых індывідуальнасць і непадобнасць, абумоўленую, у тым ліку, і этнічнымі 

адрозненнямі. 

Салідарнасць і паразуменне беларусаў - якасці, якія заўсѐды былі 

галоўнымі для беларускага грамадства і такімі павінны заставацца .  

Адным з найбольш эфектыўных спосабаў аптымізацыі сацыяльнай 

сітуацыі ў грамадстве з’яўляецца валанцѐрская дзейнасць: сацыяльная абарона, 

экалогія, добраўпарадкаванне, праваахоўная дзейнасць, прапаганда здаровага 

ладу жыцця, захаванне гістарычнай і культурнай спадчыны, падтрымка 

духоўнага развіцця асобы. Актыўная дзейнасць спрыяе фарміраванню агульных 

працоўных уменняў, выхаванню паважлівых адносін да людзей працы, 

развіццю эканамічнай культуры, фарміраванню пазітыўнага вопыту 

ўзаемадзеяння з прыродай, аскружаючым асяроддзем. 

Умацаванне духоўных сувязяў паміж пакаленнямі дае падставу 

ганарыцца сваѐй краінай і заставацца адзінай нацыяй. 
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ДАДАТАК 2 

 

Квэст-гульня “Пакуль мы адзіныя  – мы непераможныя” 

 

Анатацыя: дадзеная метадычная распрацоўка з'яўляецца актуальнай для 

ўсіх педагогаў, якія працуюць над праблемай грамадзянскага  выхавання дзяцей 

і фарміравання іх творчага патэнцыялу. Змест мерапрыемства пабудаваны на 

аснове звестак з гісторыі і культуры Беларусі, даступных і цікавых для дзяцей  

узроставай катэгорыі 7-13 гадоў. Дадзеная квэст-гульня дазволіць удзельнікам у 

гульнявой форме акунуцца ў атмасферу мінулага, дакрануцца да беларускай 

культуры, успомніць старадаўнія традыцыі і звычаі. Мерапрыемства накіравана 

на  выхаванне  памяркоўнасці і талерантнасці, любові да сваѐй краіны, павагі да 

сімвалаў, гонару за сваю краіну.  

Мэта: раскрыць паняцце ―адзінства‖ праз паняцце "радзіма», 

―сяброўства‖; прывіваць павагу да прыроднай і гісторыка-культурнай 

спадчыны беларускага народа; выхоўваць пачуццѐ гонару за гісторыю сваѐй 

краіны, яе знакамітых людзей; праз гульню дапамагчы вучням прыйсці да 

агульнага рашэння, праяўляючы памяркоўнасць  і талерантнасць. 

Узроставая катэгорыя: навучэнцы 7-13 гадоў 

Афармленне кабінета: дзяржаўная сімволіка, карта Беларусі, ліст 

ватмана з абрысамі Беларусі,  рознакаляровыя ―далонькі‖  

Абсталяванне: мульціборд. 

Ход мерапрыемства 

Настаўнік: Дарагія хлопчыкі і дзяўчынкі! У чалавека ѐсць шмат чаго, 

што прызначана самому сабе. Вочы - каб бачыць, вушы - каб чуць і г.д. Але 

ѐсць у яго і нешта асаблівае, прызначанае іншым людзям, каб навакольным 

было з намі ўтульна, камфортна, прыемна. Як вы думаеце, што гэта? 

(Усмешка). Усмешка - самая кароткая і прамая дарога да добрага настрою, 

поспеху, да сяброўства. Падарыце ўсмешкі адзін аднаму і мне. І з такім 

сонечным настроем я запрашаю вас прыняць удзел у займальнай квэст-гульні, 

якая дазволіць вам яшчэ больш пранікнуцца павагай да прыроднай і гісторыка-

культурнай спадчыны беларускага народа; адчуць гонар за гісторыю сваѐй 

краіны, яе знакамітых людзей.  

Беларусь заўсѐды славілася традыцыямі, добрымі, паважлівымі 

адносінамі паміж людзьмі розных нацыянальнасцей і веравызнанняў. 

―Патрыятызм, народныя каштоўнасці і маральныя ідэалы, сапраўдная 

з'яднанасць грамадства, заснаваныя на агульных  гістарычных хрысціянскіх 

традыцыях і бачанні будучага - гэта асноватворныя канцэпты народнага 
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адзінства», - сказаў наш Прэзідэнт А.Г. Лукашэнка. Невыпадкова гэты год у 

краіне абвешчаны Годам народнага адзінства.  

Радзіма і адзінства... Рабяты, а як вы разумееце гэтыя словы? Як яны 

ўзаемазвязаны? (Дзеці адказваюць). Правільна, у адзінстве, яднанні народа - 

сіла Беларусі. Наша краіна шмат разоў падвяргалася выпрабаванням, шмат 

разоў перажывала часы варожасці. Але з'яднанасць, адзінства і гераізм ўсяго 

народа  незалежна ад паходжання, веравызнання і становішча ў грамадстве былі 

той магутнай сілай, якая дапамагала беларусам пераадольваць на сваім шляху 

ўсе перашкоды. 

На тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, на гэтай добрай, шчодрай зямлі 

дружна жывуць і працуюць людзі многіх нацыянальнасцей: рускія, казахі, 

украінцы, немцы, беларусы, татары і многія іншыя. Тут заўсѐды пануе мір і 

паразуменне, дружба паміж народамі, ад якіх залежыць наша з вамі будучыня. 

Калі людзі будуць валодаць усімі пералічанымі вышэй якасцямі, то на Зямлі 

знікнуць войны, сваркі. Людзі не будуць пакутаваць і ненавідзець адзін аднаго. 

Толькі трэба ўсім нам навучыцца любіць гэты свет, любіць яго такім, які ѐн 

ѐсць. 

Зараз пачнѐм нашу квэст-гульню. Вам трэба падзяліцца на 2 каманды. 

Кожная з каманд атрымае маршрутны ліст, у якім прапісаны паслядоўнасць і 

назвы станцый, якія вам неабходна будзе наведаць. Наведваць станцыі 

неабходна ў строгай паслядоўнасці. Пасля праходжання ўсіх станцый  каманды 

вяртаюцца ў кабінет.  

Каманды адпраўляюцца па станцыях. 

1 станцыя “Музычная” 

На гэтай станцыі рабятам прапануецца ўставіць прапушчаныя 

словы ў Гімн  Рэспублікі Беларусь. Перад выкананем задання  неабходна 

ўключыць Гімн для праслухоўвання, а затым раздаць заданні. 

Дзяржаўны гімн Рэспублікі Беларусь 

Словы М.Клімковіча, У.Карызны 

Музыка Н.Сакалоўскага 

Мы, беларусы –________людзі, 

Сэрцам ___________роднай зямлі, 

Шчыра сябруем, сілы ___________ 

Мы ў працавітай, ________сям’і. 

 

Слаўся, _________нашай светлае імя, 

Слаўся, народаў _______ саюз! 

Наша________ маці-Радзіма, 

Вечна жыві і квітней,________! 
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Разам з братамі ___________вякамі 

Мы ___________родны парог, 

У бітвах за________, у бітвах за долю 

Свой __________сцяг перамог! 

 

Слаўся, _________нашай светлае імя, 

Слаўся, народаў _______ саюз! 

Наша________ маці-Радзіма, 

Вечна жыві і квітней,_______! 

 

Дружба народаў –_____________народаў – 

Наш запаветны, ___________шлях. 

Горда ж узвіся ў _________высі, 

Сцяг пераможны –___________сцяг! 

 

Слаўся, _________нашай светлае імя, 

Слаўся, народаў _______ саюз! 

Наша________ маці- Радзіма, 

Вечна жыві і квітней,_________! 

 

2 станцыя “Народная” 

На гэтай станцыі рабятам неабходна расшыфраваць прыказкі. 

1   2  3  4  5  6  7  8    9  10 

А  Б  В  Г Д  Е  Ё  Ж   З    І 

11 12 13 14  15 16 17 18 19 20 

Й   К  Л   М  Н   О  П   Р С  Т 

21  22  23  24  25  26   27  28  29  30 

У   Ў    Ф   Х  Ц    Ч     Ш   Ы   Ь  Э 

31   32    

Ю    Я 

 

1. Чалавек без Радзімы, як салавей без песні (руская) 

25, 1,13,1,3,6,12      2,6,9    18,1,5,9,10,14,28,        32,12    19,1,13,1,3,6,11 2,6,9          

17,6,19,15,10   

 

2. Мінск – сталіца – усяму свету святліца (беларуская) 

14,10,15,19,12 – 19,20,1,13,10,25,1 – 21,19,32,14,21     19,3,6,20,21      19,3, 32, 

20,13,10,25,1. 
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3.  І цыбуля на Радзіме салодкая (казахская) 

20   25,29,2,21,13,32        15,1       18,1,5,9,10,14,6     19,1,13,16,5,12,1,32 

 

4.  Ці ўсход, ці захад, а дома лепш (нямецкая) 

25,10       2219,24,16,5,     25,10    9,1,24,1,5,     1     5,16,14,1         13,6,17,  27   

 

3 станцыя “Інтэлектуальная” 

 Неабходна  знайсці адказы на пытанні крыжаванкі. 

1.  Дзве літары беларускага алфавіта (5 і 9) (Дз) 

2. Палотнішча правільнай геаметрычнай (звычайна прамавугольнай) 

формы. З’яўляецца адным з дзяржаўных сімвалаў (Сцяг) 

3. Любоў да Радзімы (Патрыятызм) 

4. Пагранічная лінія паміж сумежнымі дзяржавамі (Мяжа) 

5. Прозвішча прэзідэнта Беларусі (Лукашэнка) 

6.  Сродак абмену інфармацыяй у працэсе зносін паміж людзьмі (Мова) 

7. Краіна, якая гістарычна належыць пэўнаму народу і якую гэты народ 

насяляе; бацькаўшчына (Радзіма) 

Ключавое слова крыжаванкі  – дзяржава 
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4 станцыя “Вядомыя людзі Беларусі” 

Адгадайце  выхадцаў з беларускага народа, якія ўнеслі вялікі ўклад у 

нацыянальную і сусветную культуру. 

1. Гэтай жанчыне было адведзена лѐсам пакінуць значны след 

у беларускай гісторыі. Яна не толькі перапісвала кнігі і будавала храмы, але і 

застаецца стваральніцай самай легендарный беларускай святыні — крыжа …, 

які напаткаў складаны лѐс, як бадай і ўсю нашу Айчыну. 

Напрыканцы свайго жыцця яна  выправілася ў паломніцтва ў Святую 

Зямлю, дзе праз некаторы час неўзабаве памерла і была пахавана ў Іерусаліме. 

Пасля захопу Іерусаліму мусульманамі труна з яе мошчамі была 

перанесены ў Кіева-Пячорскую лаўру (Еўфрасіння Полацкая)  

2. Выдавецкую дзейнасць ѐн пачаў у Празе, дзе пры падтрымцы 

купцоў-мецэнатаў з Полацка і Вільні заснаваў друкарню, а ўжо ў 1517 

годзе апублікаваў "Псалтыр" у перакладзе на старабеларускую мову, які стаў 

першым выданнем у гісторыі нацыянальнага і ўсходнеславянскага 

кнігадрукавання. Усяго ж на працягу двух гадоў у пражскай друкарні ўбачылі 

свет 23 кнігі Бібліі, якія суправаджаліся ілюстрацыямі (ксілаграфічнымі 

гравюрамі, ініцыяламі і застаўкамі), а таксама аўтарскімі прадмовамі і 

каментарыямі. (Францыск Скарына) 

3. Адгадайце паэта па яго ўспамінах:  ―Справа была летам. Жыў я на 

дачы ў Ляўках. Аднойчы мы ішлі з таварышам па вясковай вуліцы. Раптам 

насустрач нам выбег хлопчык, кружачы перад сабой рукамі, і гудзеў, 

падрабляючыся голасам пад гул самалета. 

- Кім быць хочаш? – крыкнуў я яму наўздагон? 

- Летчыкам!‖ 

Вобраз хлопчыка стаяў у вачах паэта, і так нарадзіўся верш ―Хлопчык і 

летчык‖. Хто аўтар гэтага верша? (Янка Купала) 

4. Дзіцячыя гады  гэтага пісьменніка і паэта  прайшлі ў вандроўках. 

Бацьку паэта, які служыў лесніком у князя Радзівіла, часта пераводзілі з месца 

на месца, але гэта не перашкодзіла хлопчыку атрымаць  адукацыю.Першым 

настаўнікам яго  быў хлапчук Яська з суседняй вѐскі. 

Многія з вас ведаюць на памяць  вершы гэтага аўтара: ―Дзед – госць, 

―Зіма‖,  ―На рэчцы зімою‖, ―Адлѐт жураўлѐў‖, напэўна, з цікавасцю чыталі яго 

казкі: ―Зайкіна хатка‖, ―Гарошак‖, ―Музыкі‖, ―Рак – вусач‖, ―Крыніца‖, якія  

ўвайшлі ў  зборнік ―Казкі жыцця‖ (Якуб Колас) 

5 станцыя “Беларусь помніць” 

У нашай краіне няма такой сям'і, якой бы ні закранулі падзеі Вялікай 

Айчыннай вайны. Ворагі тапталі нашы землі. Яны прыехалі да нас з аўтаматамі 

і гарматамі, на танках і самалѐтах. Знішчалі людзей, падпальвалі хаты і гарады, 

канфіскоўвалі скарбы. Але яшчэ нікому не ўдавалася канчаткова знішчыць 
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свабодалюбівых людзей. Беларускі народ заплаціў высокую цану за сваю 

свабоду. Кожны трэці беларус загінуў у гады Вялікай Айчыннай вайны. У 

памяць аб загінуўшых у гады вайны ўзведзены мемарыялы славы і помнікі, да 

якіх ўдзячныя нашчадкі ўскладаюць кветкі. Адзінства, яднанне... У адным страі 

былі людзі розных нацыянальнасцяў, усе былі гатовыя ахвяраваць сабой, але 

абараніць іншага. Калі мы адзіныя, мы непераможныя! Менавіта так мы 

выйгралі самую страшную вайну. 

Дайце адказ на наступыя пытанні: 

1.Крэпасць, якая самай першай прыняла на сябе ўдар у пачатку Вялікай 

Айчыннай вайны? (Брэсцкая крэпасць) 

2. Як называецца мемарыяльны комплекс, прысвечаны нявінным ахвярам 

Вялікай Айчыннай вайны ў Беларусі? (Хатынь)  

3. Калі наша краіна адзначае Дзень Незалежнасці Беларусі? (3 ліпеня) 

6 станцыя “Беларусь культурная” 

Беларусь - сэрца цэнтральнай Еўропы. Асаблівы шарм Беларусі надае 

вытанчанасць і шматграннасць яе архітэктуры. Гэта гарманічнае спалучэнне 

гістарычнай спадчыны і сучаснага набытку. Размясціце  фотаздымкі 

культурных аб'ектаў у адпаведнасці з месцам іх знаходжання (па 

абласцях).  

 

 

   

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

Адказы: 

1. Віцебская вобласць; 

2. Гродзенская вобласць; 

3. Брэсцкая вобласць;  

4. Гомельская вобласць; 

5. Магілѐўская вобласць; 

6. Мінская вобласць. 
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7 станцыя “Святкаваць – не ваяваць” 

 Абрады і святы, што выдатна захаваліся на беларускай зямлі з даўніх 

часоў, характарызуюць народ, які тут жыве. Усе людзі беларускай зямлі 

добрыя, памяркоўныя і гасцінныя. Беражлівае і паважнае стаўленне да сваіх 

продкаў, да сваіх вытокаў прымушае сучасных беларусаў прытрымлівацца тых 

ці іншых правілаў. Кожны жыхар нашай краіны абавязаны ведаць, памятаць і 

шанаваць гісторыю Беларусі, а таксама яе звычаі, традыцыі і святы. 

Даведайцеся па апісанні, пра якое свята ідзе размова. 

1. Яна бывае посная, шчодрая і галодная. (Куцця) 

2. На гэтае свята   ―дзеўка косу не пляце, птушка 

гнязда не ўе‖. (Благавешчанне) 

3. У гэты тыдзень перад вялікім пастом мясныя стравы 

ўжо не елі, а малочныя складалі аснову ўсяго рацыѐна. (Масленіца) 

4. Дзе каза рогам, там жыта стогам. (Каляды) 

5. Да яго няма ні зімы, ні лета ніколі. (Мікола) 

6. На сѐмым тыдні пасля Вялікадня адзначаюць... (Тройцу.) 

7. Праваслаўныя вернікі ў гэты дзень абавязкова наведвалі магілы 

сваіх родных. (Радаўніца) 

8. Калі цвіце папараць-кветка? (На Купалле) 

9. У час якога абраду спявалі: ―Жавароначкі, прыляціце, вясну 

красную пры-нясіце, а зімачку забярыце‖? (Гуканне вясны) 

10. ―Святы... накрыў зямлю сняжком, ваду – лядком, пчалу – 

мядком, дзеўку –жаніхом‖. (Пакроў) 

11. Якое свята  святкуюць беларусы з нядаўняга часу 17 верасня? 

(Дзень народнага адзінства).  

 

8 станцыя “Прырода”  

Прырода  Беларусі ўнікальная, непаўторная, бязмежна выдатная і дзіўна 

разнастайная. Не любавацца на яе і  не захапляцца ѐю проста нельга.  

Дайце, калі ласка, адказ на наступныя пытанні: 

1. Беларусь вельмі часта называюць краем чаго? (Лясоў і азѐр) 

2. Самае вялікае возера Беларусі?( Нарач ) 

3. Колькі галоўных рэк працякае ў Беларусі? Пералічыце іх. (Дзвіна, 

Днепр, Нѐман, Прыпяць) 

4. Якая жывѐла з Чырвонай кнігі РБ з'яўляецца героем шматлікіх 

народных казак? (Буры мядзведзь) 

5. Па наяўнасці якіх водных насельнікаў можна даведацца,  што вада 

чыстая ў вадаѐме? (Паказчыкі чысціні вадаѐма - гарлачык белы, скарбонка 

жоўтая, алешына. У чыстым вадаѐме жывуць і размнажаюцца акунь, ѐрш, 

судак, шчупак, ракі).  
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9 станцыя “Спартыўная” 

1. Назавіце самага вядомага тэнісіста Беларусі (Максім Мірны) 

2. Назавіце самую вядомую тэнісістку Беларусі (Вікторыя Азаранка) 

3. Беларуская біятланістка, трохразовая алімпійская чэмпіѐнка 2014 года, 

двухразовая чэмпіѐнка свету (2012 і 2013), уладальніца Кубка свету 2014/15, 

уладальніца 5 малых Крыштальных глобусаў Кубка свету па біятлоне, 

заслужаны майстар спорту Рэспублікі Беларусь (Дар'я Домрачава) 

4. Трохразовы чэмпіѐн Алімпійскіх гульняў і сяміразовы чэмпіѐн свету па 

вольнай барацьбе, прызнаны лепшым спартсменам XX ст. у Беларусі? 

(Аляксандр Васільевіч Мядзведзь) 

5. Назавіце зімовы від спорту, у якім беларускія спартсмены заваявалі 

медалі на Алімпійскіх гульнях у Ванкуверы і Сочы? (Фрыстайл) 

10 станцыя “Вясѐлая” 

1.Беларускі пісьменнік, псеўданім якога з'яўляецца  назвай пякучай 

расліны? (Кандрат Крапіва) 

2. Які горад Беларусі самы ўпарты? (Баранавічы) 

3. Які горад Беларусі самы салѐны? ( Салігорск) 

4. Які горад Беларусі самы светлы? (Светлагорск) 

 5. Які беларускі горад носіць жаночае імя? (Ліда) 

 

Рэфлексія. Падвядзенне вынікаў гульні. Рабяты, вы выдатна прайшлі 

ўсе выпрабаванні. Вы малайцы. Я думаю, што вы вынеслі з нашай гульні  шмат 

карыснага: даведаліся нешта новае, чамусьці навучыліся. Я ўпэўнена: вы 

разумееце, што будучыня нашай краіны залежыць толькі ад нас з вамі.  Мы 

павінны захаваць і перадаць нашчадкам нашы прыродныя багацці, нашу 

дзівосную і вытанчаную архітэктуру, нашу гістарычную спадчыну.  Мы 

павінны быць добрымі, спагадлівымі, ветлівымі, аказваць дапамогу людзям  і 

любіць сваю Радзіму. Мы павінны быць адзіныя, і тады мы будзем 

непераможныя! 

Прыѐм “Кожнаму – сказ” 

 Настаўнік раскладвае рознакаляровыя ―далонькі‖ са сказамі на парты 

навучэнцам у адвольным парадку. Усе яны пранумараваны. Навучэнцы па чарзе 

чытаюць сказы, пачынаючы з першага  нумара і прымацоўваюць іх на лісце 

ватмана з абрысамі Беларусі, размешчаным на дошцы. У выніку ў класе 

прагучыць тэкст-зварот на тэму адзінства народа.  

1. Пачатак поспеху - адзінства, аснова дастатку - жыццѐ.  

2. Адно дрэва - не лес, адзін чалавек - не народ.  

3. Паасобку мы часам здаемся трохі непаўнавартаснымі, а разам, 

ператвараючыся ў адзінае цэлае, становімся магутнай сілай.  
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4. Усе мы жывем разам, нават калі некаторыя гэтага і не заўважаюць. Ва 

ўсіх нас адны і тыя ж карані, усе мы галіны аднаго дрэва!  

5. У адзіночку мы так мала можам зрабіць. Разам мы здольныя звярнуць 

горы. 

6. Дзейнічаючы разам, мы робім мацнейшымі і сябе, і наш народ.  

7. Народнае сяброўства і братэрства – даражэйшыя за  рознае  багацце.  

8. Дзе яднанне, там і перамога.  

9. Свет, шчасце, братэрства людзей - вось што патрэбна нам на гэтым 

свеце! 

- Ці  спадабалася вам гульня? Калі так, то вазьміцеся за рукі. Усе, хто 

згодны з тэмай нашай гульні, падымаем рукі ўверх і разам вымаўляем словы: 

―Пакуль мы адзіныя -  мы непераможныя‖. Спадзяюся, ШТО ГЭТЫЯ СЛОВЫ  

ВЫ БУДЗЕЦЕ ПАМЯТАЦЬ ЗАЎСЁДЫ. А яшчэ назаўсѐды запомніце словы 

пісьменніка М. М. Рошчына: ―Паспрабуйце не наступіць, а уступіць. Не 

захапіць, а аддаць. Не кулак паказаць, а працягнуць далонь. Не схаваць, а 

падзяліцца. Не крычаць, а выслухаць. Не разарваць, а склеіць‖. Няхай яны 

стануць вашым жыццѐвым дэвізам.  
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