
Турнір знаўцаў беларускай мовы 

 
 

Задачы: стварыць умовы для замацавання і паглыблення ведаў вучняў 

па роднай мове; 

  садзейнічаць развіццю камунікатыўных навыкаў вучняў, творчага 

мыслення, пазнавальнага інтарэсу вучняў, узбагачэнню слоўнікавага запасу;  

 выховаць павагу вучняў да Беларусі і беларускай мовы.  

 

Ход мерапрыемства 

 

“Мова, пявучая родная мова, ты−уладарка нявызнаных скарбаў” 

                                                                                  (А.Зарыцкі) 

 

Вучні чытаюць верш М. Пазнякова "Беларусь". 

 

1-шы вучань. 

Усяму вядомы свету 

Наш руплівы край здавён. 

Тут на сонечных палетках 

Спеюць бульба, жыта, лён... 

 

2-гі вучань. 

Тут Дняпро бяжыць прывольна,  

Сож, Бярэзіна, Дзвіна,  

Прыпяць, Шчара, Свіслач, Неман,  

Вілля, Піна, Буг, Дзісна...  

 

3-ці вучань. 

Тут крыштальныя азёры — 

Нарач, Свіцязь, Снуды, Свір. 

Полацк — наш найпершы горад, 

Віцебск, Тураў, Кобрын, Мір... 

 

4-ты вучань. 

Тут сыны ляцяць у космас, 

Песні матчыны пяюць... 

Гэты край наш найдзівосны 

Беларуссю ўсе завуць. 

 

5-ты вучань. Бедны той, хто не мае скарбаў вечных — скарбаў душы. 

Такі скарб, каторы ніхто і ніколі адабраць у нас не здолее, — гэта любоў да 

Бацькаўшчыны, да свайго народа, да роднай мовы. 



 

6-ты вучань. Родная мова — душа народа. Пакуль жыве мова, жыве і 

народ. 

 

        Сёння мы сабраліся, каб зрабіць падарожжа па неабсяжнай Краіне 

Мовазнавіі. 

У класе сабраліся мовазнаўцы, якія ведаюць усе сакрэты мовы. 

(6, 9 класы інтэграванага навучання і выхавання) 

1. Конкурс “Загадкі−пытанні” 

За правільны адказ – 1 бал. 

 

Чаго на свеце багацей няма?(Зямлі) 

Што ляціць без крылаў?(Вецер) 

Што хутчэй за ўсё на свеце?(Думка) 

Што гаворыць на ўсіх мовах?(Язык) 

Што без слёз плача?(Скрыпка) 

Што без вады плавае?(Воблака) 

 

2. Конкурс “Народныя прыметы” 

Ці ведаеце вы народныя прыметы? Дадаць слова, якога не хапае. За кожны 

правільны адказ – 1 бал. 

 

Калі сонца ўзыходзіць на ясным небе, дзень будзе…(добры), калі на 

хмарным – будзе…(дождж). 

Ноч без расы – дзень з…(дажджом). 

Увечары моцна трашчаць конікі – да…(добрага) надвор`я. 

Чырвоныя воблакі перад усходам сонца – будзе…(ветраны) дзень. 

 

 

3. Конкурс "Назаві адным словам" 

Даць агульную назву прапанаваным словам. За правільны адказ — 1 

 бал. 

   Пчала, жук, чмель (насякомыя). 

   Званочак, рамонак, васілёк (кветкі). 

   Верабей, ластаўка, сарока (птушкі). 

   Сукенка, спадніца, футра (адзенне). 

            Заяц, воўк, мядзведзь (звяры). 

   Чаравікі, боты, туфлі (абутак). 

   Сакавік, студзень, кастрычнік (назвы месяцаў). 

   Панядзелак, аўторак, серада (дні тыдня). 

   Лета, восень, зіма (поры года).  

   Ліпа, дуб, клён (дрэвы). 

   Агурок, фасоля, морква (агародніна). 



   Яблык, груша, сліва (садавіна). 

   Стол, шафа, ложак (мэбля). 

 

 

4. Конкурс "Складзі прыказку"  

Кожная каманда атрымлівае канверт са словамі. За 2 хвіліны трэба   

скласці прыказку, прачытаць яе і растлумачыць сэнс. За поўны адказ — 2 

балы. 

   Пры сонейку цёпла, а пры мамцы добра. 

   Родная зямля мякчэйшая за чужую пярыну. 

   Найсмачнейшы хлеб ад сваей працы. 

   Хто не працуе, таму не шанцуе. 

   Хочаш добра жыць – павінен працу любіць. 

 

5. Конкурс "Пагуляем у рыфмы: жывы — нежывы"  

Словы, якія абазначаюць назвы жывых прадметаў, да іх трэба 

падабраць рыфму, каб атрымаўся нежывы прадмет. Напрыклад: рак — мак. 

За правільны адказ — 1 бал. 

 

    казуля (кашуля)   вожык (кошык) 

    жабка (шапка)     кошка (дошка) 

    мышка (лыжка)   ліска (міска) 

 

Конкурс “Адгадай загадкі”  

Адгадаць загадкі. 

3 гушчару зялёнага, 

Дзе мошкі і цень, 

На скалы ўзабраўся 

Прыгожы... (алень).  

 

 

У ваду нырае смела, 

Хатку ён будуе умела. 

Пад вадой І на вадзе 

Будаўніцтва ён вядзе.(Бабёр)  

 

Ног няма, а хаджу. 

Няма рота, а скажу: 

Калі спаць, калі ўстаць, 

Калі працу пачынаць.(Гадзіннік)  

 

 

 



6. Конкурс "Скорагаворкі"  

За адказ без памылак — 5 балаў, пры нязначнай недакладнасці — 4 ба-

лы, калі прачытаў з памылкамі — 3 балы, збіўся — 2 балы, шмат памылак і 

недакладнасцей — 0 балаў. 

 

Белы бусел ля буслянкі  бусляняткам баіў байкі. 

Жвавы вожык жыва жуку пашыў кажушок. 

          Мама мыла мылам малую Мілу. 

Днём прывёў дамоў сурок дзвюх сябровак, дзвюх сарок. 

 

 

7. Конкурс "Наадварот"  

Падабраць словы з супрацьлеглым значэннем. За кожны правільны 

адказ — 1 бал. 

 

Ранак, зіма, высока. 

Мяккі, часта, шырокі. 

Чысты, ідзе, цяжка. 

 

8. Конкурс "Школьны дыктант"  

На аркушы паперы каманды запісваюць адказы, перадаюць журы. За 

кожны правільна запісаны адказ — 1 бал. 

 

"Люстэрка" вучня (дзённік). 

Прылада для пісьма (ручка). 

Кніжка, дзе можна пісаць вучню (сшытак). 

Мэбля ў класе для вучняў (парта). 

Школьная сумка (партфель). 

Чалавек, які дае веды дзецям (настаўнік) 

 

 

9.  Конкурс “Выпраў памылкі”. 

"Малако дае карова", — 

Напісаў на кошцы Вова. (Дошцы) 

Закрычаў Рыгорка: 

3 неба упала горка!" (Зорка) 

Назбіралася народу. 

Дзіва, поўны вулей лёду. (Мёду) 

Весела звініць збанок, 

Кліча: "Дзеці, на ўрок". (Званок) 

Не праедзем,дружа, 

На да розе ружа. (Лужа) 

Кажа Славік Светцы: 



"Цесна тыгру ў кветцы". (Клетцы) 

 

. 

 

10. Конкурс "Наборшчыкі" 

3 прапанаваных літар скласці як мага больш слоў, запісаць на ліст 

паперы. На падрыхтоўку адводзіцца 2 хвіліны. У каго запісана большая 

колькасць слоў, атрымлівае 3 балы, астатнія — 2 балы. Дадатковы бал 

прысуджаецца таму, хто складзе самае доўгае слова. 

А, К, Т, Ы, Г, А, Р, М, А (граматыка) 

 

 

11. Конкурс "Утвары слова" 

У зыходным слове замяніць адну літару, каб атрымалася іншае слова. 

За правільны адказ — 2 балы. 

          

         3 "м" расту я на градзе. 

3 "р" я поўзаю ў вадзе. (Мак — рак) 

 

Калі на "д" — паверхі маю.  

Калі на "л" — дзяўбу, ламаю. (Дом — лом) 

 

3 "е" дружу з будаўнікамі.  

3 "а" купляй ухлебнай краме. (Бетон — батон)  

 

Белы ўзімку, шэры летам —  

Вось табе мае прыкметы:  

"3" на "с" змяніць патрэбна,  

Каб прадуктам быць мне 

хлебным.(Зайка — сайка) 

 

У лесе з "б" мяне шукаеш 

I з прыемнасцю зразаеш. 

Калі "б" на "п" заменіш —  

Сцеражыся: захварэеш! (Грыб — грып)  

 

Я маю сцены і куты,  

Усё жыццё служу табе.  

Мне "о" на "ы" заменіш ты —  

Тады шукай мяне ў трубе. (Дом —дым)  

 

Стралу сталёвую узняў ажно да неба.  

А разам з "э"  - для фільмаў ён патрэбны. (Кран — экран) 



 

Бачыць ты прывык мяне цякучай,  

"Н" устаў — і стану я балючай. (Рака — ранка)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Пры  сонейку  цёпла,  а пры  мамцы  

 

  добра. 

 

 

   Родная  зямля  мякчэйшая  за чужую 

  

   пярыну. 

 

   Найсмачнейшы  хлеб  ад  сваей  працы. 

 

   Хто  не  працуе,  таму  не  шанцуе. 

 

   Хочаш  добра  жыць –  павінен  працу  

 

   любіць. 
 

 

 

А, К, Т, Ы, Г, А, Р, 

М, А 

 



А, К, Т, Ы, Г, А, Р, 

М, А 

 

А, К, Т, Ы, Г, А, Р, 

М, А 

 

А, К, Т, Ы, Г, А, Р, 

М, А 

 

А, К, Т, Ы, Г, А, Р, 

М, А 

 



    казуля (                            )  

 

  

 вожык (                            ) 

 

 

 жабка (                             )  

 

     

кошка (                             ) 

 

 

    мышка (                           )    

 

 

ліска (                                ) 

 



 
Белы бусел ля буслянкі  

     бусляняткам баіў байкі. 

 

Жвавы вожык жыва  

жуку пашыў кажушок. 

 

     Мама мыла мылам  

     малую Мілу. 

 

Днём прывёў дамоў сурок  

дзвюх сябровак, дзвюх сарок. 

 


