Падарожжа ў некалькiх вымярэннях “Збяры Беларусь у сваiм
сэрцы”
Абсталяванне: плакаты, прысвечаныя значным падзеям 2019 года;
карты Беларусi; канверты з фiгурнымi карткамi ў выглядзе контураў абласцей
(на iх можна адзначыць найбуйнейшыя гарады); выявы архiтэктурных
збудаванняў і г.д.; фiшкi для вiктарыны; прэзентацыя па родным краi.
Узроставая аўдыторыя: 7—8 клас.
Ход правядзення
1.
Блок “Самае значнае”
Якiмi значнымi падзеямi адметны 2019 год? (кожны адказ
суправаджаецца каментарыем настаўнiка або дадатковымi пытаннямi):
•
75-годдзе вызвалення Беларусi ад нямецка-фашысцкiх
захопнiкаў. А як мы, пасляваеннае пакаленне, можам аддзячыць
вызваленцам?
•
80-годдзе ўз’яднання Заходняй Беларусi i БССР. Дзякучы
гiстарычным падзеям 1939 года беларусы аб’ядналiся ў адной дзяржаве, а
заходнiя беларусы атрымалi магчымасць вучыцца i размаўляць на роднай
мове.
•
25-годдзе прыняцця Канстытуцыi Рэспублiкi Беларусь. Цi
ведаеце вы, што ў гэтым галоўным дакуменце адлюстраваны i вашы правы як
дзяцей. Можаце iх назваць?
•
II Еўрапейскiя гульнi. Магчыма, некаторыя з вас iх наведалі
асабiста. Хто ведае, колькi спартсменаў удзельнiчала ў спаборнiцтвах? А
колькi краiн яны прадстаўлялi? Падзялiцеся, якiм чынам вы змаглi
паўдзельнiчаць у гэтай еўрапейскай спартыўнай падзеi.
•
1000-годдзе Брэста. Ён, дарэчы, аб’яўлены культурнай сталiцай
СНД.
•
50-годдзе НДАЦ “Зубраня”. Яго iснаванне — адно з многiх
сведчанняў клопату дзяржавы пра дзяцей.
2. Блок “Карта Беларусi”.
А цяпер павандруем па нашай цудоўнай Беларусi. Вы падзялiлiся на
шэсць груп у адпаведнасцi з колькасцю абласцей. Капiтаны ўзьмуць
канверты. У канверце знаходзiцца тры карткi ў форме вашай вобласцi. Цi
здагадалiся вы, у якую вобласць адпраўляецца ваша каманда?
На той, што пазначана лiчбай 1, вы адзначыце найбольш значныя
архiтэктурныя цi культурныя аб’екты; на пазначанай лiчбай 2 — самыя
значныя прыродныя аб’екты, напрыклад, запаведнiкi, нацыянальныя паркi i
г.д.; а на 3 — буйныя прадпрыемствы, якiя ведаюць не толькi ў Беларусi i
якiя прыносяць найбольшы прыбытак. (Можна вар’iраваць тэматыку
задання, напрыклад, замест прадпрыемстваў даць заданне назваць найбольш
выбiтных асоб, ураджэнцаў вобласцi). На карце вы пазначаеце свае адкрыццi
любым спосабам: можна напiсаць фламастарам, а можна прыклеiць выяву
аб’екта.

А цяпер прыйшоў час са сваiмi адкрыццямi пазнаёмiць усiх. Пакуль
нашы тры вялiкiя карты белыя, але хутка дзякуючы вам гэтыя белыя плямы
запоўняцца. І вось, збiраем у сваiм сэрцы “Беларусь архiтэктурную”
(“Беларусь экалагiчную” i “Беларусь эканамiчную”).
Групы па чарзе выходзяць да карты, прымацоўваюць на месца сваю
карту вобласцi i 1—3 сказамi тлумачаць, чаму выбралi менавiта гэтыя
аб’екты (могуць сказаць пра 1—2, а не ўсе, што знайшлi). Так паступова
запаўняюцца ўсе тры карты.
3.
Блок “Родная старонка”.
А цяпер вяртаемся на сваю малую радзiму. Каб вызначыць самага
эрудзіраванага, лепшага знаўцу свайго горада (вёскi), правядзём вiктарыну.
За правiльныя адказы атрымоўваем фішкі. У канцы гульнi падлiчым i
ўзнагародзiм таго, хто сабраў найбольшую колькасць. (Пры падборы
пытанняў можна скарыстацца прапанаваным шаблонам):
1.
Назавiце год заснавання нашага горада (нашай вёскi).
2.
Якая тут колькасць насельнiцтва i плошча? (Прымаюцца
прыблiзныя адказы, а перамагае той, хто назаве найбольш дакладна).
3.
Назавiце дату вызвалення горада (вёскi) ад нямецка-фашысцкiх
захопнiкаў.
4.
А цяпер — увага на экран. Перад вамi — знакамiтыя землякi.
Назавiце iх прозвiшчы, а той, хто скажа, чым кожны з iх здабыў сабе славу,
атрымае дадатковую фiшку.
5.
Зараз на экране з’явяцца помнiкi нашага горада (вёскi). Ваша
задача — назваць, у гонар чаго яны ўзведзены.
6.
Iзноў паглядзiце ўважлiва на экран. Гэта вядомыя гiстарычныя
аб’екты. Назавiце iх.
7.
Наш горад — вядомы прамысловы цэнтр. Пералiчым
прадпрыемствы — заводы, фабрыкi, камбiнаты. Фiшку атрымаюць толькi
тыя, хто назаве адразу тры аб’екты.
8.
Наш горад (вёска) — гэта яшчэ i асяродак культуры. Якiя
конкурсы, фестывалi i iншыя культурныя праекты ладзяцца менавiта ў нас?
4. Блок “Вынiкi”.
Паглядзiце, якую Беларусь мы з вамi сабралi ў сваiм сэрцы. А цяпер
кожны дапоўнiць сказ i такiм чынам прызнаецца ў любовi да сваёй краiны:
“Мая Беларусь, ты…”.
Звернемся да тэмы нашага ўрока. Янка Купала назваў Беларусь
маладой. Чаму? Цi можам мы i сёння так сказаць?
А што сведчыць пра тое, што Беларусь заняла “свой пачэсны пасад мiж
народамi”? (Тут адбываюцца мiжнародныя перамовы па ўрэгуляванні
ваенных канфлiктаў, у нас ладзяцца мiжнародныя спартыўныя
спаборнiцтвы, адкрываюцца сумесныя прадпрыемствы, наша IТпрамысловасць прызнана ў свеце i г.д.)
I гэта, як вы разумееце, далёка не ўсё, чым адметна наша любiмая
краiна. А вам як маладому пакаленню трэба зрабiць яшчэ больш, каб вашыя
нашчадкi ганарылiся роднай зямлёй.

Анжэла ТУКАЙ, настаўнiца рускай мовы і лiтаратуры сярэдняй
школы № 7 Баранавiч.

