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Гульня-падарожжа  “Ці ведаеш ты сваю мову?” 

 Без навукі і лапця не спляцеш. Народная прыказка 

 
Мэты: стварэнне умоў для пашырэння і ўзбагачэння слоўнікавага запасу 

школьнікаў; развіваць у вучняў кемлівасць, пачуццё слова; сфарміраваць 

уменне творчага прымянення ведаў; выхоўваць цікавасць да мовы, культуры 

маўлення. 

Абсталяванне: карткі з заданнямі, малюнкі, сігнальныя карткі, жэтоны 

розных колераў, прэзентацыя. 

Форма работы: групавая 

 

Ход гульні 
Уступнае слова настаўніка 

Пагавары са мной на мове, 
На нашай роднай, не чужой. 

 

Адчуеш ты—у кожным слове 
Душа яднаецца з душой.

 

Родная мова — душа народа. Пакуль жыве мова, жыве і народ. 

"Родная мова, матчына мова " — так шаноўна і ласкава называем мы сваю 

мову. Гэтымі днямі ў нашай школе ладзіцца тыдзень беларускай мовы і 

літаратуры. І вось сёння мы праводзім  гульню-падарожжа “Ці ведаеш ты 

сваю мову?” да Міжнароднага дню роднай мовы, які адзначаецца 21 лютага.  

Мы пагаворым з вамі на роднай мове. І не проста пагаворым – мы будзем 

падарожнічаць. А для таго, каб падарожнічаць, зусім не абавязкова купляць 

білет, садзіцца на цягнік ці ў аўтобус. У падарожжа можна адправіцца і не 

выходзячы з гэтага пакоя, паклікаўшы на дапамогу фантазію і веды. Гэта мы 

зараз і паспрабуем зрабіць. 
Як цудоўна гэта, дзеці, 

Што ёсць літары на свеце – 

Зычныя, галосныя! 

Да адной адну дадаць – 

Можна словы з іх складаць, 

Смешныя, сур’ёзныя! 

Слова ты – 

Слова я. 

Пачынаецца гульня! 

- У Слова - вялікая сіла. Ім трэба ўмець карыстацца, бо словам можна і 

параніць, і вылечыць чалавечыя душы. Сёння мы з вамі таксама звернемся да 

беларускага слова.  

У нас будзе дзве каманды: “Зычныя”, “Галосныя” 

 
Правілы гульні: падчас падарожжа па краіне роднай мовы мы будзем рабіць 

прыпынкі. На кожным прыпынку вы будзеце выконваць пэўнае заданне і 
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атрымліваць за правільныя адказы жэтоны. У чыёй скарбонцы акажацца 

больш жэтонаў, тая каманда і перамагае. Уважліва слухайце ўмовы 

выканання кожнага задання. Гатовы? Тады ў добры шлях! 
 

Прыпынак 1. “Загадкі” 
Вашай увазе  прапанаваны  загадакі – вы павінны іх разгадаць. (За кожны 

правільны адказ – 1 бал) 

Уночы ціхенька бурчыць, 

А зранку пеўнем пракрычыць. 

Каб не праспаў я, сочыць пільна 

Надзейны сябра мой - … 

(Будзільнік) 

 

Хоць не куст – лісткі скідае: 

Дзень наступны адзначае. 

Ліст апошні ападзе – 

Новы год да нас ідзе. (Каляндар) 

 

Будзе дождж – ды што за страх, 

Я нясу з сабою дах! 

Як пачую кропляў звон, 

Раскрываю … (Парасон) 

 

Пад шапкаю ды не грыб 

На ножцы ды не расту. 

А з малатком спаткаюся – 

У дошку уміг схаваюся. (Цвік) 

 

Кожны дзень са зброяй гэтай 

Я палюю на катлеты. 

З першай спробы ў іх пацэліць 

Вастразубы мой … (Відэлец) 

 

У кутку барада на кійку? (Венік) 

Колькі нашае радні 

Сабірае ён на дні: 

Той – з відэльцам, гэты – з місай, 

Ну а той – з вялікай лыжкай. 

(Стол) 

Хто над намі дагары нагамі 

(Муха)  

Кола рэжу напалам, 

Кола мажу маслам сам, 

І гатовы мой сняданак! 

Што за кола? (Абаранак) 

Каляровыя браткі 

Носяць з дрэва кажушкі. 

Мы завострым ім галоўкі, 

Каб маглі пісаць … (Алоўкі) 

 

Прыпынак 2. “Перакладчыкі” 
А вось і першы прыпынак “Перакладчыкі”. Кожнай камандзе па чарзе я 

буду называць рускае слова ці словазлучэнне, якое патрэбна хутка 

перакласці на беларускую мову. Першыя тры словы першай камандзе. 

Калі каманда перакладае ўсе тры словы, то атрымлівае 1 жэтон. 

1.Черника- чарніцы 

Обида- крыўда 

Одуванчик- дзьмухавец 

-------------------------------------- 

2.Движение - рух 

Неделя- тыдзень  

Диван- канапа 

------------------------------------- 

3.Ковёр- дыван 

Тряпка- ануча 

Карандаш- аловак 

------------------------------------ 

1.Расписание- расклад 

Уважение- павага 

Оттепель- адліга 

------------------------------------- 

2.Варежка- рукавіца 

Серёжки- завушніца 

Цепь- ланцуг 

------------------------------------ 

3.Учительская- настаўніцкая 

Грязь- бруд 

Журнал- часопіс 

_______________________ 

1.Пылесос- пыласос 
Брюки- штаны 

Каблук- абцас 
------------------------------------- 



3 
 

2.Ежевика- ажыны 
Колокольчик- званочак 
Забор- плот 

------------------------------------ 
3.Пол- падлога 
Одеяло- коўдра 

Воротник- каўнер 

А зараз перакладаем словазлучэнні: 

1.пойти за грибами - пайсцi ў грыбы 

2.смеяться над другом – смяяцца над сябрам 

3.жениться на соседке – ажаніцца з суседкай 

Карандаш. Принести мел. Разрешите, пожалуйста, войти в класс. 

(Аловак. Прынесці крэйду.Дазвольце, калі ласка, увайсці ў клас) 

Сковорода. Вкусный завтрак. Спасибо, жаренная картошка – 

вкуснятина! (Патэльня. Смачнае снеданне або Смачны сняданак. Дзякуй, 

смажаная бульба – смаката!) 

Беседа. Интересный знакомый. До свидания, надеюсь на скорую 

встречу. (Размова/Гутарка. Цікавы знаёмы. Да сустрэчы/Да пабачэння. 

Спадзяюся на хуткую сустрэчу!) 

 

 Прыпынак 3. Шарада “Пралеска” 

Умовы конкурсу: дадзенае слова “пралеска” дзеліцца на часткі, і кожнае 

з іх з’яўляецца самастойным словам у пачатковай форме. Гэта значыць, 

з гэтых літар, што ёсць у слове, за 3 хвіліны скласці новыя словы. 

Каманда, якая больш за ўсіх запіша слоў, атрымае адразу 2 жэтоны,  у 

каго меней астатніх – 1 бал. 

ПРАЛЕСКА (палка, лес, парк, лепка, раса, пара, рака, лак, сера, лекар, 

кара, сала, ласка, рак, лапа, каса і нш.) 

 

Прыпынак 4. “Словаведы” 

Я чытаю вам словы і даю тры варыянты іх значэнняў. Неабходна 

выбраць адзін правільны адказ. За кожны правільны адказ – 1 жэтон. 
 

1. Поплаў – гэта … 

а) выдатны плывец; 

б) рачная трава; 

*в) луг у пойме ракі. 
 

2. Грэбля – гэта … 

*а) насціл з бярвення або галля для праезду па гразкім месцы; 

б) металічная насадка з размешчанымі пад прамым вуглом зуб'ямі... 

в) становішча, якое выклікае пагарду і асуджэнне або прыніжае чыю-

небудзь годнасць. 
 

3. Дыямент – гэта… 

а) вялікі яркі метэор; 

б) мера вагі, роўная 160 кілаграмам; 

*в) алмаз, брыльянт. 
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4. Альтанка – гэта… 

*а) летняя пакавая або садовая пабудова для адпачынку; 

б) парода маленькіх хатніх сабачак з доўгай мяккай шэрсцю; 

в) тонкая празрыстая тканіна 

(па-руску беседка!) 

 

Прыпынак 5.“Падарунак. Старонкі мінулага і сучаснага” 

1. Другi хлеб беларусаў (Бульба) 

2. Птушка – сiмвал беларусаў (Бусел) 

3. Назавіце самы старажытны горад Беларусі? (Полацк) 

4. Множны лiк назоўнiка чалавек (Людзi) 

5. Колькі галосных гукаў у беларускай мове? (6) 

6. Гэтае возера называюць беларускім морам (Нарач) 

7. Перапынак падчас спектакля (Антракт) 

8. Часопiс, якi з’яўляецца пасля дажджу («Вясёлка») 

9. Маладая iстота, што нарадзiлася ў каровы (Цяля) 

10. Цар грыбоў (Баравік) 

11. Па-руску - утро, а па-беларуску … (Раніца) 

12. Якое люстра нельга ўключыць? (У якое глядзяцца) 

13. Фразеалагізм “рукой падаць” што абазначае? (Блізка) 

14. Друкаванае або вуснае паведамленне, якое даводзiцца да ўсеагульнага 

ведама. (Аб’ява) 

15. Слова “аб’ява” пішацца праз апостраф ці мяккі знак? (Апостраф) 

16. Цар звяроў (леў) 

17. Сыты галоднаму не… (таварыш) 

18. Як правільна паставіць націск: крапі´ ва ці крапіва´ ? (Крапіва´ ) 

19. Кнiга для першапачатковага навучання грамаце і развiцця мовы 

(Буквар) 

20. Гук, якi складаецца з шуму або голасу і шуму (Зычны) 

 

 Прыпынак 6. “Крылатая паштоўка ” (фразеалагізмы) 

Ваша задача: растлумачыць, што абазначаюць зашыфраваныя 

фразеалагізмы, устойлівыя выразы. На выкананне задання – 3 хвіліны. 

Як кура лапай – неакуратна, неахайна. 

Як кот з сабакам – пра людзей, якія пастаянна сварацца. 

Як кот наплакаў – вельмі мала (рус. адпаведнік – с гулькін нос) 

Ехаць зайцам – ехаць безбілетным пасажырам, баючыся, ад страху 

трэсціся, як заяц. 

Белая варона – пра таго, хто рэзка выдзяляецца чым-небудзь сярод 

іншых. 

Варон лічыць – пра няўважлівага, разгубленага чалавека, хто не 

праяўляе хуткай рэакцыі на што-небудзь. 

  

Фізкультхвілінка. 
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Прыпынак 7. “Знаўцы беларускага фальклору ”  
 

Зараз мы высветлім, як добра мы ведаем прыказкі. Запрашаем па 1 

прадстаўніку да дошкі. Перад вамі прыказкі, але дзе тут пачатак, дзе 

канец – усё пераблыталася паміж сабой. Ваша задача: знайсці пачатак і 

канец прыказкі і растлумачыць, што яна абазначае. Выконваем па чарзе. 
 

1. Пад ляжачы камень… (і вада не цячэ) 

2. Да пары збан (ваду носіць) 

3. Хто дарогі пытае (той не блудзіць) 

4. Дзе розумам не дайду (дык у кніжцы знайду) 

5. За аднаго вучонага (дзесяць невукаў даюць) 

6. Дзе гаспадар ходзіць (там жыта родзіць) 

7. Шануй бацьку з маткай (другіх не знойдзеш) 

8. Чалавек без Радзімы, што (птушка без крылаў) 

9. Глыбей узарэш - (болей збярэш) 

 

Праверым, наколькі добра вы ведаеце беларускі алфавіт. 

-Расшыфруйце беларускую прыказку (з дапамогай лікаў зашыфравана 

прыказка, лікі адпавядаюць парадкаваму нумару літар у беларускім алфавіце. 

(За правільна расшыфраваную прыказку – 2 балы) 

24,13,6,2      21,19,32,14,21     4,1,13,1,3,1 Хлеб усяму галава.  

15,1,3,21,12,1     3,16,26,28     1,5,12,18,28,3,1,6. Навука вочы адкрывае. 

 

Прыпынак 8. “Пазнай слова ”  
Пазнайце слова па яго лексічным значэнні. (За кожны правільны 

адказ – 1 бал) 

Пакрывала для стала, настольнік. – АБРУС 

Расліннае масла са сланечнікавых семак, кукурузы і пад. – АЛЕЙ 

Рознакаляровая дугападобная палоска на небе, якая ўтвараецца ад 

праламлення сонечных прамянёў у кроплях дажджу. – ВЯСЁЛКА 

Час сутак ад канца ночы да пачатку дня, першыя гадзіны дня. – 

РАНІЦА 

Прылада для разгладжвання бялізны, адзення. - ПРАС 

Прыстасаванне для засцярогі ад дажджу і сонца; круглы кавалак 

тканіны, нацягнуты на спіцы, якія прымацаваны да доўгай ручкі. – 

ПАРАСОН 

 

Падвядзенне вынікаў 

Нашы  бацькі, дзяды і прадзеды нямала  зрабілі, каб беларуская мова была 

прызнаная роўнай сярод іншых моў свету.  

Жадаю вам, мілыя дзеці, заўсёдна 

Любімаю мовай валодаць свабодна. 

І каб па жыцці вам ішлося лягчэй, 

Вы мову народа вучыце хутчэй. 
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Паважаныя сябры! Наша спаборніцтва заканчваецца.  

Давайце падвядзем вынікі – падлічым свае жэтоны. 
 У нашай гульні перамагла каманда _________________. 
 

Мы віншуем пераможцаў. Гэтыя апладысменты  вам! 
Вялікі дзякуй за ўдзел! Спадзяюся, што гэта гульня прабудзіла ў вас 

цікаўнасць да роднай мовы, і надалей вы будзеце адносіцца да яе з большай 

павагай.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


