
Дзяржаўная  ўстанова  адукацыі 

“Морацкі вучэбна-педагагічны комплекс дзіцячы сад - сярэдняя  школа  

Клецкага  раёна” 

 

 

 

 

 

 

    

Экалагічная  

гульня-падарожжа 

”Тут Радзімы маёй 

пачатак…” 

                                  

 

 
                                   Шалепіна С. У. 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

(Матэрыял выхаваўчага мерапрыемства можа быць выкарыстаны да 

Першага ўрока) 

 Мэта: актуалізацыя ведаў вучняў пра Беларусь. 

 Задачы:  

*фарміраваць добразычлівыя адносіны да прыроды і патрэбу ў зносінах з ёй; 

*развіваць  разумовую дзейнасць, кемлівасць, знаходлівасць; 

*спрыяць фарміраванню пачуцця прыналежнасці, любові і адданасці Радзіме,      

яе культурным вытокам;  

*садзейнічаць развіццю пазнавальнай актыўнасці ў вывучэнні гісторыі і 

культуры роднага краю, творчай асобы на аснове духоўна-маральных 

каштоўнасцей беларускага народа;  

Форма правядзення: гульня-падарожжа.                            

Абсталяванне: дзяржаўная сімволіка, запіс песні “ Жураўлі на Палессе 

ляцяць “, малюнкі для кросэнса, эмблемы “Васілёк” і “Рамонак”, пытанні 

віктарыны ў канвертах, жэтоны для падліку балаў, выстава кніг: 

энцыклапедыі жывёл і раслін Беларусі, Чырвоная кніга Беларусі.  

Узроставая катэгорыя: вучні 1-4 класаў і іх бацькі. 

Месца правядзення: актавая зала. 

Плануемыя вынікі: у выніку ўдзелу вучняў у дадзеным мерапрыемстве ў 

малодшых школьнікаў развіваецца пазнавальная актыўнасць, фарміруецца 

цікавасць да вывучэння прыроды, развіваюцца творчыя здольнасці, якія 

даюць магчымасць адлюстроўваць свае адносіны да акружаючага свету 

сродкамі мастацкага слова, выхоўваюцца адказныя адносіны да прыроды, 

фарміруюцца навыкі супрацоўніцтва з дарослымі і равеснікамі, уменне 

адэкватна ацэньваць свае дасягненні, пераадольваць цяжкасці. Вучні 

асэнсоўваюць неабходнасць вывучэння і захавання навакольнага асяроддзя.    

 

                                            Ход мерапрыемства 

(Гучыць песня “Жураўлі на Палессе ляцяць”) 

Вучні чытаюць на памяць вершы. 

1 вучань. 

Радзіма наша – Беларусь, 

І колькі ні шукай, 

Не знойдзеш ты на ўсёй зямлі 

Мілей, чым гэты край. 

2 вучань. 

Не знойдзеш ты такіх людзей, 



Іх сэрцы – дабрыня, 

Яна струменіць, льецца ў свет 

Крынічкаю штодня. 

3 вучань. 

Таму ў жыцці не трэба быць 

Няшчырым, сквапным, злым. 

Не забывай: ты – беларус! 

І заставайся ім. 

Настаўнік. Добры дзень, мае дарагія вучні і паважаныя бацькі! Наша 

мерапрыемства мы нездарма пачалі такімі цудоўнымі словамі, таму што 

сённяшняя сустрэча – гэта ўрок-падарожжа па нашым родным краі, пад час 

якога вам будзе прапанавана шмат розных конкурсаў, займальных заданняў і 

пазнавальнай інфармацыі. 

   Скажыце, а як павінны паводзіць сябе сапраўдныя падарожнікі? (Патрэбна 

дапамагаць адзін аднаму, быць уважлівымі, дружнымі і нікому не 

перашкаджаць). 

     У дапамогу вам будзе незвычайная карта-падарожжа, інакш кажучы – 

кросэнс, у якім кожны папярэдні малюнак звязаны з наступным. Якім чынам? 

Пастараемся разам адказаць на гэта пытанне. Акрамя таго, кожны малюнак – 

гэта своеасаблівая падказка, як будуць называцца нашы прыпынкі.  

   Каб  падарожжа было больш захапляльным, я прапаную вам раздзяліцца на 

дзве каманды. (Па колеру кветак, прымацаваных да адзення вучняў і бацькоў, 

напрыклад, “Рамонкі” і “Васількі”.) (Дадатак 1) 

   Такім чынам, мы пачынаем вандроўку па роднай зямлі. Як жа называецца 

наша краіна? З прапанаваных літар складзіце назву роднага краю.  

(Дадатак 2) (Беларусь) 

   1. І мы робім першы прыпынак на станцыі “Мая Радзіма – Беларусь”. 

( Да дошкі прымацоўваецца малюнак у верхні левы вугал) (Дадатак 3) 

Ці ведаеце вы, чаму такую назву носіць наша краіна? Як па-другому можна 

назваць нашу Беларусь? ( Айчына, Бацькаўшчына, Радзіма). Кажуць, што 



наш край – гэта… Прадоўжыце. (Зямля пад белымі крыламі і зямля з 

блакітнымі вачамі). Чаму, як вы думаеце? (Выказванні дзяцей). Далей 

настаўнік дапаўняе і абагульняе: 

    Бусел – белая птушка Беларусі. Доўгі час яны зімуюць у Афрыцы, але  

нягледзячы на працяглыя стамляючыя пералёты, птушкі заўсёды вяртаюцца ў 

свае гнёзды ў пачатку вясны. 

- Ці даводзілася вам бачыць у нашай вёсцы бусла? 

- А што вы можаце расказаць пра жытло бусла? 

      

Беларусь яшчэ называюць сінявокай. І нездарма. Яна адносіцца да краін, 

багатых воднымі рэсурсамі. А самае галоўнае – Беларусь уваходзіць у 

дзясятку краін, што валодаюць самай смачнай прэснай вадой і вялікімі яе 

запасамі. А ці ведаеце вы: 

- Якое возера самае вялікае? (Нарач) 

- Самыя вялікія рэкі? ( Днепр, Нёман, Сож, Прыпяць) 

- Хто з’яўляецца жыхаром вадаёмаў? 

- Якую рыбу можна злавіць у нашых вадаёмах? (Уюн, карась, карп, 

лешч, лінь, язь, акунь, плотка, вугор, шчупак) 

- Якая рыба самая буйная? ( Сом, да пяці метраў)   

   2. Наступны прыпынак мае назву “ Экамяч” 

( Да дошкі прымацоўваецца малюнак справа ад папярэдняга)( Дадатак 4) 

Якая ж сувязь паміж гэтымі малюнкамі? (Выказванні дзяцей і бацькоў. 

Напрыклад,і там, і там шмат зелені, непаўторная прыгажосць; мяч – 

падобны на глобус, на якім знаходзіцца і наша краіна) 

Капітаны перадаюць мяч адзін аднаму пад музычнае суправаджэнне. 

Спыняецца музыка. У каго застанецца мяч, той адказвае на пытанне. 

( Пытанні капітаны выцягваюць, напрыклад, з канвертаў ці з 

чароўнага куфэрка). 

1. Ці ёсць у прыродзе “непатрэбныя” расліны ці жывёлы? Чаму? 

2. Чаму ў казках ваўка называюць злым і дрэнным, калі ён санітар 

лесу? 

3. Чаму ў лесе нават летам адчуваецца прахалода? 

4. Як лес ачышчае паветра ад пылу? 

5. Чаму збор макулатуры дапамагае захоўваць дрэвы? 

6. Ці можна сказаць, што балоты больш карысныя, чым лясы? Чаму? 



 

3. Далей нас сустракае “ Экалагічны святлафор” 

( Да дошкі прымацоўваецца малюнак у правы верхні вугал) 

( Дадатак 5) 

 

Як вы думаеце, аб чым пойдзе далей гаворка? (Выказванні членаў 

каманд). Што агульнага паміж экамячом і экалагічным святлафорам?  

( Напрыклад, абодва прадметы маюць круглую форму, бываюць розных 

колераў). 

 

Экалагічны святлафор устаноўлены для таго, каб ахоўваць прыроду і 

дапамагаць дзецям захаванню правільных узаемаадносін з прыродай. 

• Чырвоны колер - стой! Твае дзеянні прыносяць шкоду навакольнаму 

асяроддзю. 

• Жоўты колер - будзь асцярожны! Паспрабуй не нанесці шкоды 

прыродзе сваімі дзеяннямі!  

• Зялёны колер - ты сапраўдны сябар і абаронца прыроды! Твае дзеянні 

карысныя для яе! Працягвай дапамагаць прыродзе! 

 Каманды па чарзе паказваюць карткі чырвонага, жоўтага і зялёнага 

колеру, у залежнасці ад таго рашэння, якое прымаецца. 

( Можна выкарыстаць частку прапанаваных пытанняў) 

1. Хлопцы назіраюць за мурашкамі. (Ж) 

2. Дзеці пакінулі вогнішча ў лесе. (Ч) 

3. Рабяты абгарадзілі мурашнік. (З) 

4. Хлопчыкі ўзялі ў лес вясной сабаку. (Ч) 

5. Дзяўчынкі не сталі рваць ландышы ў лесе. (З) 

6. Хлопцы зразаюць грыбы ножыкам. (Ж) 

7. Вучні чысцяць парк ад смецця. (З) 

8. Хлопцы ўбачылі гняздо ў траве. (Ж) 

9. Дзеці кідаюць смецце на дарогу. (Ч) 

10. Рабяты моцна шумяць ў лесе. (Ч) 

11. Хлопчык гуляе з сабакам па газонах. (Ч) 

12. Дзяўчынка рве кветкі на клумбе. (Ч) 

13. Хлопцы ходзяць у парку толькі па сцяжынках. (З) 

14. Хлопчык палез у кусты за мячом. (Ж) 

15. Хлопчыкі злавілі снегіра і пасадзілі ў клетку. (Ч) 

16. Дзеці вешаюць кармушку. (З) 

17. Дзеці ловяць у сажалцы апалонікаў. (Ч) 

18. Хлопчыкі разглядаюць жука. (Ж) 



19. Дзеці развешваюць шпакоўні ў парку. (З) 

20. Падлеткі мыюць матацыкл ў рацэ. (Ч) 

21. Вучні высаджваюць каля школы дрэвы. (З) 

22. Дзеці нарыхтоўваюць у лесе бярозавы сок. (Ч) 

23. Хлопчык выразаў складаным нажом свае ініцыялы на дрэве. (Ч) 

24. Падчас прагулкі хлопчык выкінуў непатрэбную паперку, 

знойдзеную ў сябе ў кішэні, на зямлю. (Ч) 

25. Падлеткі кідаюць у бяздомную сабаку камянямі. (Ч) 

26. Старшакласнікі выступілі перад вучнямі малодшых класаў з 

паведамленнямі на экалагічную тэму. (З) 

27. Вучаніца прынесла ў школу на ўрок гербарый з рэдкіх і знікаючых 

раслін, занесеных у Чырвоную кнігу свайго краю. (Ч) 

28. Юны карэспандэнт напісаў артыкул у мясцовую газету на 

экалагічную тэму. (З) 

29. Дзеці на прагулцы ў лесе забівалі насякомых дзеля смеху. (Ч) 

30. Дзяўчынкі збіралі кветкі ў лесе, якіх шмат і якія не ахоўваюцца 

законам. (Ж) 

31. Рыбакі карыстаюцца для лоўлі рыбы сеткамі і электравудамі. (Ч) 

32. Дзяўчынка палошча бялізну ў рацэ. (Ч) 

33. Дзеці збіралі ў лесе чарніцы з дапамогай камбайна. (Ч) 

34. Дзеці вылечылі знойдзеную ў лесе птушку. (З) 

35. Вучні ўпрыгожылі свой клас пакаёвымі раслінамі. (З) 

36. У паходзе хлопцы апусташылі птушынае гняздо. (Ч) 

37. На беразе ракі хлопцы правялі спаборніцтва, хто далей кіне камень 

у ваду. (Ж) 

38. Дзеці прыехалі на возера і гучна ўключылі музыку. (Ж) 

39. Хлопцы вырашылі пакупацца ў незнаёмым месцы. (Ж) 

40. Хлопчык хоча памыць бруднае вядро ў ручаі. (Ж) 

 

 Прапаную зрабіць невялікі адпачынак. Пакажыце: 

*як рухаюцца хвалі; 

*якое вялікае мора; 

*як плаваюць рыбы; 

*як лётаюць чайкі; 

*якая прыгожая наша краіна. 

 

4. Думаю, што на прыпынку “Родныя краявіды” вы не адчуеце 

цяжкасцей, таму што тут вам спатрэбіцца ваша ўменне збіраць мазаіку. 

( Да дошкі прымацоўваецца малюнак у правы верхні вугал) 



( Дадатак 6) 

 

А якая ж сувязь паміж трэцім і чацвёртым малюнкам? ( Напрыклад, 

закат падобны на чырвоны колер святлафора; святлафор мяняе свае 

колеры і закат можа змяняць адценні) 

 З прапанаваных дэталей кожная каманда павінна сабраць малюнак 

беларускага пейзажу. (Дадатак 7) 

 

5. Далей нас чакае прыпынак з цікавай назвай«Фота-факт» 

( Да дошкі прымацоўваецца малюнак у правы ніжні вугал )( Дадатак 8) 

Ці ёсць падабенствы паміж чацвёртым і пятым малюнкам?  

( Напрыклад,на абодвух малюнках паказаны фрагменты прыроды, але 

на другім малюнку мы бачым, што гэтая прыгажосць можа па нейкіх 

прычынах знікнуць) 

Разгледзьце малюнак-схему і знайдзіце крыніцы экалагічнага 

забруджвання прыроднага асяроддзя.( Каманды абмяркоўваюць 

заданне. Перамагае тая каманда, якая дасць больш абгрунтаваных 

адказаў) 

 

 

6.  “Ёсць праблема” – аб гэтым гаворыць нам шосты прыпынак. 

( Да дошкі прымацоўваецца малюнак у ніжні цэнтральны квадрат) 

(Дадатак 9) 

І зноў хачу спытаць у вас, ці ёсць падабенствы паміж пятым  і шостым 

малюнкам. (Напрыклад, і там, і там ёсць карціны прыроды, і на 

абодвух малюнках прыродзе пагражае небяспека. І там, і там – выбар 

за намі)  

( Капітаны па чарзе выбіраюць перавернутую на парце картку, 

абмяркоўваюць пытанне са сваёй камандай і тлумачаць  адказ)  

З прапанаваных варыянтаў неабходна выбраць адно правільнае 

рашэнне экалагічнай сітуацыі або некалькі, якія дапаўняюць адзін 

аднаго. 

Сітуацыя 1. Твой малодшы брат прынёс з лесу вожыка. Што вы 

параіце брату? 

1. Пакінуць вожыка сабе і паклапаціцца пра яго. 

2. Пагуляць з ім і адпусціць. 

3. Уважліва разгледзець вожыка і вынесці на двор. 

4. Занесці ў лес. 

 



Сітуацыя 2. Ранняй вясной ты пайшоў у лес і ўбачыў, што на паляне 

распусціліся першыя пралескі. Што ты зробіш? 

1. Нарвеш маленькі букецік і падарыш маме. 

2. Палюбуешся і не кранеш. 

3. Сарвеш толькі адну кветку. 

4. Запросіш сяброў, і вы ўладкуеце пікнік на паляне. 

 

Сітуацыя 3. У старой шпакоўні пасяліліся вераб'і. Вы ведаеце, што з 

надыходам вясны павінны вярнуцца шпакі. Што вы зробіце? 

1. Адгоніце вераб'ёў, так як домік для шпакоў. 

2. Спытаеце парады ў сяброў. 

3. Зробіце новую шпакоўню і павесіце непадалёк. 

4. Будзеце чакаць шпакоў і назіраць іх адносіны з вераб'ямі. 

 

Сітуацыя 4. Шпацыруючы па адкрытай мясцовасці, вы знайшлі гняздо, 

якое ўяўляе сабой невялікае паглыбленне ў зямлі, высцеленае сухой 

травой, пер'ем, тонкімі галінкамі. Вам падалося, што ў ім ляжыць 

некалькі яек, а гняздо кінута птушкай-мамай. Як вы паступіце? 

1. Закрыеце гняздо сухой травой, каб захаваць цяпло і абараніць ад 

драпежнікаў. 

2. Зробіце выгляд, што хочаце забраць гняздо з сабой, каб убачыць 

«гаспадара». 

3. Возьмеце гняздо з сабой у надзеі на хатняе вырошчванне птушанят. 

4. Адзначыце гэтае месца і вернецеся да яго на наступны дзень. 

5. Пакінеце гэтае месца, каб птушка магла хутчэй вярнуцца ў гняздо. 

 

Сітуацыя 5. Дзеці знайшлі ў дупле лясныя арэхі і грыбы. Што яны 

павінны зрабіць? 

1. Забраць арэхі сабе. 

2. Паглядзець арэхі і пакласці іх на месца. 

3. Нічога не чапаць. 

4. Пакласці ў дупло што-небудзь смачнае. 

 

Сітуацыя 6. Вы ўбачылі на беразе ракі, як незнаёмы чалавек мые 

машыну. Што вы зробіце? 

1. Пройдзеце міма, бо чалавек дарослы і незнаёмы. 

2. Падыдзе і растлумачыце, чаму нельга мыць машыну на беразе ракі. 

3. Папросіце бацькоў, каб яны растлумачылі яму гэта. 



4. Возьмеце рыдлёўку і адкінеце ад берага тую частку зямлі, дзе 

апынуліся бруд, мазут. 

 

Сітуацыя 7. Вы ўбачылі прыгожага жука на дарозе. Што вы будзеце 

рабіць? 

1. Спыніцеся і паназіраеце. 

2. Пройдзе міма. 

3. Адкінеце ў бок палкай. Рукамі чапаць не станеце, раптам ён атрутны. 

4. Пасадзіце спачатку на травінку, а потым на дрэва. 

5. Забераце дадому і пасадзіце ў слоік, паспрабуеце яго адкарміць. 

 

Сітуацыя 8. Калі ў лесе Вася і Лёша збіралі грыбы, то неядомыя грыбы 

яны збівалі палкамі. Ці правільна паступалі хлопцы? 

1. Так, так як нявопытныя грыбнікі маглі б іх сарваць. 

2. Так, бо яны псуюць прыгажосць лесу. 

3. Не, так як з’яўляюцца лекамі для жывёл. 

 

Сітуацыя 9. Вы ўбачылі гняздо ў траве. Вашы дзеянні? 

1. Прайду міма. 

2. Паглажу, пакармлю птушанят. 

3. Паназіраю за імі. 

4. Не буду перашкаджаць ім. 

 

Сітуацыя 10. Птушаня скача па дарожцы. Што ты будзеш рабіць? 

1. Прайду міма. 

2. Паглажу, пакармлю птушаня. 

3. Паназіраю крыху за ім. 

4. Пасаджу назад у гняздо. 

 

Сітуацыя 11. Калі трэба праехаць адлегласць у некалькі кіламетраў, то 

якім транспартам пераважней карыстацца для захавання чысціні 

навакольнага асяроддзя? 

1. Легкавой машынай. 

2. Аўтобусам. 

3. Матацыклам. 

4. Роварам. 

 

Сітуацыя 12. Пасля паходу ў лесе засталося смецце. Што трэба 

зрабіць? 



1. Занесці ў кучу, якая ўжо ёсць. 

2. Пакінуць усё, як ёсць. 

3. Усё, што можна спаліць, астатняе закапаць. 

 

7.Сёмы прыпынак нам кажа  “Далей, далей…”  

( Да дошкі прымацоўваецца малюнак у левы ніжні вугал) ( Дадатак 10) 

 

Якое беларускае свята адлюстравана на гэтым малюнку? ( Купалле) 

У чым падабенства паміж шостым і сёмым малюнкам? 

(Вядома,  што на Купалле  дзяўчаты ішлі на раку і кідалі як мага далей 

вянкі. У сярэдзіне кожнага вянка была замацаваная свечка. Калі вянок 

нейкай дзяўчыны патоне і свечка згасне, або вянок прыплыве назад да 

берага, — значыць, наканаваны разлюбіў яе. Калі не патоне — быць ёй 

замужам .Пагэтаму, такое гаданне – гэта своеасаблівы выбар 

кожнага чалавека – верыць гэтаму ці не) 

 

За 30 секунд кожнай камандзе неабходна адказаць на 10 пытанняў. 

Калі каманда не дае адказу, тады гавораць “далей”. 

Пытанні для першай каманды: 

1. Колькі колераў мае дзяржаўны сцяг? (Тры) 

2. На якой мове размаўляюць беларусы? (На беларускай) 

3. Якое возера самае вялікае? (Нарач) 

4. У якой вобласці мы з вамі жывём? (У Мінскай) 

5. Да якой пары года адносіцца свята Вялікдзень? (Да вясны) 

6. Прыпяць – гэта рака ці возера? (Рака) 

7. Назавіце імя і імя па бацьку прэзідэнта Рэспублікі Беларусь? 

(Аляксандр Рыгоравіч) 

8. Самы магутны звер Белавежскай пушчы? (Зубр) 

9. У якой вобласці знаходзіцца герой-Мінск? (У Мінскай) 

10. Прадоўжыце прыказку “Ад ляноты чакай…( бядоты). 

 

Пытанні для другой каманды: 

1. Птушка – сімвал Беларусі. (Бусел) 

2. Самы блізкі і родны чалавек. (Маці) 

3. Якая самая вялікая рыба ў нашых вадаёмах? (Сом) 

4. Нёман – гэта рака ці возера? (Рака) 

5. На колькі абласцей падзяляецца наша краіна? (На шэсць) 

6. Назавіце галоўны горад Беларусі. (Мінск) 

7. Да якой пары года адносіцца свята Купалле? (Да лета) 



8. Назавіце прозвішча прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. 

(Лукашэнка) 

9. Як называецца вёска, дзе знаходзіцца наша школа? (Морач) 

10. Прадоўжыце прыказку “Без навук, як без…(рук) 

8.Апошні, заключны прыпынак называецца “Эрудыт” 

( Да дошкі прымацоўваецца малюнак у левы цэнтральны 

квадрат) ( Дадатак 11) 

 

 

Што агульнага паміж савой і Купаллем? ( Напрыклад, тое, што 

народныя гулянні пад час гэтага свята цягнуцца ўсю ноч,і сава – гэта 

начная птушка)  

З літар слова ПРЫРОДАЗНАЎЦЫ неабходна скласці як мага больш 

слоў за пэўны прамежак часу. 

         Падвядзенне вынікаў падарожжа,узнагароды каманд. 

        Падарожжа завяршаецца, і мы вяртаемся на сваю Радзіму. 

       ( Да дошкі прымацоўваецца малюнак у цэнтральны квадрат) 

       ( Дадатак12) 

        Паглядзіце ўважліва на складзены кросэнс і скажыце, дзе ж пачынаецца 

ваша Радзіма? ( Выказванні дзяцей) 

( Дадатак 13) 

“Разумею цяпер, чаму з выраю жураўлі на Палессе ляцяць…” 

А вы зразумелі? (Адказы вучняў) 

Закончыць наша падарожжа мне б хацелася словамі з верша Петруся 

Броўкі: 

Залацістыя прасторы, 

Незлічона ясных зор! 

Рэкі, ціхія азёры,  

Залацісты шумны бор! 

Ты нас ласкай атуліла, 

І я ў шчасці гавару: 

“Як ты сэрцу майму міла,  

Дарагая Беларусь! 
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