
Тэма: Лес- кладоўка  прыроды 

Задачы: пазнаёміць навучэнцаў з дарамі лесу- грыбамі, ягадамі; прывіваць 

любоў да навакольнага свету;  абудзіць цікавасць да леса ; пашырыць 

уяўленні дзяцей пра карысць для здароўя лясных дароў; садзейнічаць 

развіццю умення бачыць прыгажосць навакольнага свету;  пазнаёміць з 

правіламі паводзін у лесе.  

Ход урока 

Арг. момант 

-Сёння мы з вамі адправімся ў падарожжа, каб даведацца шмат новага і 

цікавага аб нашым родным краі. Каб даведацца, у які куток нашага роднага 

краю мы адправімся, адгадайце загадку: 

Ёсць у мяне зялёны сябар, Вясёлы сябар. Добры. Ён нам працягне сотні 

рук І тысячы далонек. 

Правільна- гэта лес. 

Асноўная частка 

- У лесе ёсць дрэвы. Як вы думаеце, што даюць нам дрэвы, без чаго чалавек 

не змог бы пражыць і некалькі хвілін? (кісларод.) Лес-гэта "кіслародны цэх", 

"лёгкія планеты", "зялёнае золата". Кожны лісток, кожная травінка-маленькая 

фабрыка, дзе пад уплывам сонечнага святла і цяпла адбываюцца складаныя 

ператварэння, якія сканчаюцца, у канчатковым рахунку, вылучэннем 

кіслароду. Таму ў лесе лягчэй дыхаецца, смачней становіцца ежа, прыходзіць 

здаровы, моцны сон. 

У буйных гарадах, дзе шмат заводаў і фабрык, велізарнае значэнне маюць 

зялёныя насаджэнні, зялёныя зоны адпачынку, паркі. Як вы думаеце, чаму ў 

гарадах, дзе шмат пылу, сажы, атрутных газаў, лес так важны? Лес-

сапраўдны фільтр, ачышчальны паветра ад пылу, сажы. Пыл асядае на лісце, 

а потым змываецца дажджамі на зямлю. 

Сення мы з вамі адправімся ў падарожжа. Будзем падарожнічаць па станцыях 

і на кожнай станцыі выконваць заданні. Для гэтага мы падзелімся на дзве 

групы. 

Але перад тым як адправіцца ў падарожжа давайце ўспомнім правілы 

паводзін у лесе. У кожнай групы есць малюнак і сказы як трэба сябе 

паводзіць ў лесе і як нельга. Выберыце , калі ласка, што нам 

патрэбна.(Дадатак 1) 

1 станцыя «Па грыбы».  



А)У кожнай каманды на стале ляжаць грыбы. У агульную карзіну трэба 

сабраць толькі ядомыя грыбы. 

За кожны правільна сабраны грыб атрымліваеце жэтон. 

Б) Праца ў сшытку 

Выканаем заданне ў сшытку пад нумарам 6. 

6. Распутай клубок и прочитай пословицу. 

Не всякий клубок в корзинку кладут.  

Як вы разумееце гэтую прыказку? 

Заданне пад нумарам 7 намаляваць ядомы грыб. 

2 станцыя  «Знайдзі назвы дрэў» 

Р А Б І Н А С  

Ш А К Л Ё Н А 

Б Я Р О З А С 

О К А Ш Т А Н 

Д У Б Л І П А 

Рабіна, клен, бяроза, каштан, дуб, ліпа, сасна. 

На гэтай станцыі нас чакае яшчэ адно заданне. Пазнаць дрэва па яго лістах. 

На партах ляжаць малюнкі лістоў, трэба адказаць што гэта за дрэвы. 

3 станцыя «Гаспадары лесу» 

Па малюнкам скласці апісанне жывел друг другу. (Дадзены малюнкі лісы, 

дзіка, зайца, зубра) 

Музычная фізкультхвілінка «Земляныя яблыкі» 

4 станцыя «Свая гульня» 

Зараз мы з вамі пагуляем у сваю гульню і праверым вашы 

веды.(Прэзентацыя) 

(Пытанні да прэзентацыі дадатак 2) 

5 станцыя «Складзі прымаўку» 

Дзецям дадзены часткі прымаўкі якую трэба скласці і растлумачыць. 

Каля лесу жыць-голаду не відаць. 

Лес восенню сілкуе, зімой сагравае. 



Заключная частка  

У той час як праводзіцца падлік жэтонаў дзеці глядзяць пазнавальны 

відэафільм “Як паводзіць сябе ў лесе”. Пасля чаго праводзіцца гутарка па 

дадзенай тэме. 

Падвядзенне вынікаў 

-Пра што мы сення з вамі размаўлялі на ўроку? 

-Як трэба паводзіць сябе ў лесе? 

-Як трэба адносіцца да дароў лесу? 

Рэфлексія 

На партах ляжаць жэтоны (зялены смайлік, жоўты смайлік, чырвоны 

смайлік). Калі было ўсе зразумела і цікава- зялены, калі было цікава, але не 

зразумела- жоўты, калі ўрок не спадабаўся- чырвоны). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Дадатак 1 

 
1. Правілы паводзін у лесе 

 Не ламай галінкі дрэў 

 Не разбурай гнёзды, мурашнікі 

 Не парушай лясную цішыню 

 Не распальвай вогнішча 

 Прыбірай за сабой смецце 

 

 2. Ламай галінкі дрэў 

 Разбурай гнёзды, мурашнікі 

 Парушай лясную цішыню 

 Распальвай вогнішча 

 Не прыбірай за сабой смецце 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Дадатак 2 

Свая гульня 

Дрэвы 

1. Стаяць слупы белыя, на іх шапкі зеленыя. (Бяроза) 

2. Якое дрэва дае, як і бяроза, салодкі сок? (Клён) 

3. Цягнецца ўверх з жолуда. Дуб. 

4. Лісце якога дрэва і без ветру трымціць? (Асіна) 

5. Дрэва, з якога робяць запалкі. Сасна 

 

     Жывелы 

1. У рыжай разбойніцы 

хвост, як мятла. 

Ад кары ўцякла – 

сляды замяла. (Ліса.) 

2. Ён прысмакаў з'еў нямала, а калі харчоў не стала,  лапу смокчучы, 

заснуў,  ледзьве не праспаў вясну. (Мядзведзь.) 

3. Вельмі запаслівы звярок. Хавае яна свае запасы ў асноўным у дупле. 

(Ваверка) 

4. Чые гэта вушы? 

 



 
5. Якую жывёлу называюць "сахатым"? (Лось. Сахаты - ад слова "Саха", 

на якую падобныя рогі старога лася.) 

 

Насякомыя 

1.  Не сякера, а шуміць, не пілот, а ляціць, не змяя, а жаліць. (Пчала.)   

2. Чаму мурашы закрываюць хады ў мурашніку? (Будзе дождж) 

3. Чоран, ды не воран, рагаты, ды не бык, шэсць ног без капыт, ляціць — 

вые, сядзе — зямлю рые. (Жук.)  

4. Сем тысяч майстроў зрабілі хату без акон і без вуглоў. (Мурашкі, 

мурашнік.)   

5. Чый гэта гук? 

 

 



Птушкі  

1. Птушаняты якой птушкі не ведаюць сваёй маці (Зязюля) 

2. Да яліны, да сасны  Доктар прыляцеў лясны.  Палячыў сасну, яліну  

I высокі бор пакінуў,  Паляцеў у той лясок,  Дзе бярозавы піў сок. 

(Дзяцел.) 

3. Птушка-сімвал Беларусі? Бусел 

4. Аб гэтай начной птушкі ходзіць шмат небыліц, лічаць яе вестуном 

бяды. Птушка гэтая знішчальнік грызуноў. (Сава) 

5. Самая маленькая птушка Беларусі? (Каралек) 

 

Ягады 

1. У траве, як аганькі, ружавеюць вугалькі. Іх вадою не зальеш, рук і 

ног не апячэш. Дзень і ноч гараць, палаюць, Смак яны мядовы 

маюць. (Суніцы.) 

2. Што гэта за ягады? 

 
3. - Пад лістом на кожнай галінцы, сядзяць маленькія дзеткі. Той, хто 

дзетак збярэ, рукі памарае і рот. (Чарніцы) 

4. Яе лёгка пазнаць па чатырох шырокім авальным лісцікам, хоць 

бывае і пяць-шэсць. Мае сінюю афарбоўку ягады і квітнее ў канцы 

вясны. Мудранка 

5. У гэтай расліны буйныя чырвоныя ягады. Аднак уся расліна - і 

лісце, і кара, і плады - атрутныя! Галінку сарваць з гэтай расліны 

вельмі цяжка.   Воўчае лыка 

 



 
Ахова леса 

1. Як называецца кніга, у якую занесены знікаючыя віды арганізмаў, ці 

тых, хто маюць патрэбу ў спецыяльных мерах абароны? (Чырвоная 

кніга) 

2. - Якое значэнне маюць расліны для жывёл? ( Дом, ежа, сховішча) 

3. Недатыкальны участак зямлі або воднай прасторы, які знаходзіцца пад 

асаблівай аховай, дзе захоўваюцца і аберагаюцца рэдкія віды жывёл, 

раслін, мінералаў, культурна- гістарычныя помнікі. Аб чым ідзе 

гаворка? (Аб запаведніках) 

4. - Якое стыхійнае бедства найбольш небяспечна для лесу? ( Пажар) 

5. - Якое паляванне дазваляецца ў лесе ў любы час года? (Фотапаляванне) 

 

 

 

 

 

 

 

 


