
 «Занімай, Беларусь маладая мая,  

свой пачэсны пасад між народамі”   

 
Мэта: стварэнне ўмоў для фарміравання грамадзянскасці і нацыянальнай 

самасвядомасці навучэнцаў 

Задачы: 

1) арганізаваць дзейнасць вучняў па актуалізацыі іх ведаў аб Беларусі; 

2) садзейнічаць выхаванню патрыятызму, пачуцця гонару за сваю Радзіму; 

3) развіваць у навучэнцаў пазнавальны інтарэс, жаданне вывучаць 

гістарычнае мінулае сваёй Радзімы; 

4) ствараць умовы для развіцця ўяўлення, творчага мыслення, уменні 

арыентавацца па карце. 

Форма правядзення: завочная экскурсія.                                                               

 

Ход урока: 

Арганізацыйны момант 
Гучыць песня “Зямля з блакітнымі вачамі”  

 

Асноўная частка " Беларусь - мая Айчына”   
 

Настаўнік: 

- Дзеці, а давайце ўспомнім, што нам ужо вядома аб краіне, у якой мы ўсе 

жывем:       

- Як самастойная дзяржава Рэспубліка Беларусь на карце Усходняй Еўропы 

з'явілася ў 1991 годзе. 

 Тэрыторыя: найбольшая яе працягласць з захаду на ўсход - 650 км, 

                                                              з поўначы на поўдзень-560 км. 

 Насельніцтва: каля 10 млн. чалавек 

 Прэзідэнт: Аляксандр Лукашэнка 

 Сталіца: Мінск (каля 2 млн.) 

 Дзяржаўныя мовы: беларуская, русская 

 

Тэрыторыя Рэспублікі Беларусь падзелена на 6 абласцей з цэнтрамі ў Мінску, 

Брэсце, Віцебску, Гомелі, Гродне і Магілёве (дзеці паказваюць на карце) 

Мяжуе з Расіяй , Літвой , Латвіяй, Польшай , Украінай. 

 

- Давайце падумаем, адкуль з'явілася такая назва "Беларусь"?  (выказванні 

дзяцей) 

 Ёсць некалькі варыянтаў паходжання гэтай назвы. Першы: белыя адзення 

простых людзей, іх белыя валасы, белы колер скуры.  



Другі: калі на зямлі нашых продкаў (на Русь) прыйшлі мангола-татары, 

здолелі адбіцца ад іх толькі мы. Напэўна таму мы "белая" - "чыстая ад 

нашэсця татараў" Русь. 

 

- А што яшчэ мы ведаем пра Беларусь? 

 (выказванні дзяцей: Край наш, сінявокая Беларусь, незвычайна прывабны 

разнастайнасцю прыроды. Прыгожыя лясы, рэкі і азёры Беларусі. 

Разнастайны яе жывёльны свет. Добрыя дубровы, бярозавыя гаі. 

Непаўторныя сваёй прыгажосцю Белавежская пушча. 

А колькі яшчэ славутасцей на прасторах нашай рэспублікі!) 

                               

Настаўнік: 

 - Калі глядзець на Беларусь з вышыні птушынага палёту, то мы ўбачым 

велізарны зялёны дыван з блакітнымі пацеркамі азёр, нанізаных на тонкія 

ніткі рэк і раўчукоў, якія пакрываюць усю тэрыторыю Беларусі. Два колеры 

пераважаюць: зялёны і блакітны. Зялёны колер - колер спакою. Глядзі на 

прыроду, супакойвайся, думай, працуй, вучыся. Блакітны - колер чысціні, 

дабра, Пяшчоты. Захоўваць чысціню ў краіне, у сваім горадзе, спраўляй 

добрыя справы. 

 - Людзі, якія пабылі ў нас кажуць: "Калі гэтую зямлю ўбачыш хоць раз у 

жыцці —  яе не забудзешся. Калі з чыстых яе крыніц вып'еш глыток вады, — 

прыбавіцца сіл і радасці. Калі пройдзеш па гэтай зямлі - палюбіш яе. І ў 

памяці назаўсёды застануцца яе малюнкі."Ну, а калі нарадзіўся на гэтай 

зямлі, то дзе б ні знаходзіўся, сэрца будзе заўсёды клікаць да лясных 

прастораў і азёрных даляў. 

 

Настаўнік:                                                                                 

- Краем блакітных рэк і азёр, шумлівых лясоў і квітнеючых палёў, прыгожых 

гарадоў паўстае Беларусь перад вачыма кожнага, хто прыязджае сюды, каб 

пазнаёміцца з прыродай, жыццём і побытам яе народа. 

- Давайце і мы адправімся ў першае падарожжа ў гэтым новым навучальным 

годзе, у падарожжа па найпрыгажэйшых месцах нашай Радзімы. 

 

1 прыпынак Мінск-сталіца Беларусі  

           
- У кожнай краіны ёсць свой галоўны горад. Гэты горад называецца сталіцай. 

А як называецца сталіца нашай рэспублікі? Чым сталіца адрозніваецца ад 

іншых гарадоў? (Сталіца-гэта, як правіла, самы вялікі горад краіны, тут 

знаходзяцца галоўныя ўстановы, тут жыве больш людзей, чым у іншых 

гарадах). 

- А хто з вас летам быў у Мінску? Дзе ў Мінску вы былі? Што вам 

спадабалася? 

- А хто з вас ведае, адкуль пайшла назва Мінска? 



- Існуе шмат легенд пра паходжанне назвы «Менск». Вось адна з 

іх.  (Паведамленне рыхтуе вучань)                

             

 Жыў у тых месцах, дзе цяпер стаіць горад, вялікай сілы чалавек-

Волат. І звалі яго – Менеск. Быў  млын  у Менеска. На ім малолася 

мука не са збожжа, а з камянёў. Хлебам з гэтай мукі Менеск і яго 

дружына кармілі ворагаў, і яны гінулі. Менеск пабудаваў горад, дзе 

пасяліўся са сваёй дружынай. Горад гэты і сталі называць яго імем-

Менеск, Менск, Мінск. 

 

- Нашай сталіцы ўжо шмат гадоў.  Першыя згадкі аб Менску ў летапісах 

адносяцца да 1067 годзе. Гэта вельмі прыгожы і чысты горад. Многія госці 

нашай сталіцы пачынаюць знаёмства з ім з Прывакзальнай плошчы. Тут 

знаходзяцца два высокіх будынкі – сімвалічныя вароты горада. Перад 

Палацам Рэспублікі знаходзіцца сімвалічны знак "пачатак дарог Беларусі". 

Сёння Мінск-гэта буйны прамысловы горад. На яго прадпрыемствах 

выпускаюцца сучасныя машыны, абсталяванне. 

 (ілюстрацыі прадукцыі  і знакамітых месцаў г. Мінска) 

 

2 прыпынак: старажытны горад Полацк 

      
- А цяпер давайце адправімся ў адзін з самых старажытных гарадоў нашай 

рэспублікі. Гэты горад на 205 гадоў старэй Мінска. За сваю гісторыю горад 

перажыў ўварванне вікінгаў, паспяхова змагаўся супраць крыжаносцаў, не 

раз быў акупіраваны войскамі розных заваёўнікаў. Гісторыя гэтага горада 

звязана з імёнамі вялікіх людзей. 

 

- Можа быць, вы ўжо здагадаліся, аб якім горадзе ідзе гаворка? А хто з вас 

можа ўспомніць, з імёнамі якіх вядомых людзей звязаны гэты горад? 

 

- Полацк-адзін з найпрыгажэйшых гарадоў Беларусі. Ён размешчаны ў 

маляўнічым месцы, дзе рака Палата ўпадае ў Заходнюю Дзвіну. Першыя 

згадкі Полацка ў «Аповесці часовых гадоў» датуюцца 862 годам. 

У X–XIII стагоддзях Полацк быў цэнтрам Полацкага княства. 

У 1307 годзе горад увайшоў у склад Вялікага Княства Літоўскага. 

Горад стаў калыскай для адной з самых значных фігур Сярэднявечча - 

Святой Еўфрасінні Полацкай, апякункі Беларусі, якая заснавала Спаса-

Еўфрасіньеўскі жаночы манастыр. Адной з самых каштоўных святынь 

манастыра з'яўляецца знакаміты Крыж Еўфрасінні Полацкай, створаны  

ў 1161 годзе майстрам-ювелірам Богшам. Гэты крыж (яго копія), а таксама 

мошчы святой заступніцы сталі прадметам пакланення тысяч паломнікаў, 

якія штогод прыбываюць у Полацк з усёй краіны. 



Імя горада цесна звязана з яшчэ адным дзеячам беларускай культуры-

першадрукаром Францыскам Скарынам, які ўпершыню ў гісторыі ўсходніх і 

паўднёвых славян надрукаваў у Празе ў 1517 годзе Біблію на беларускай 

мове, зразумелай простаму народу. Сёння з дзейнасцю выдаючага асветніка 

можна пазнаёміцца ў музеі кнігадрукавання горада. 

Над горадам узвышаецца Сафійскі сабор, пабудаваны ў перыяд 1044-1066 гг. 

Яго ўзвядзенне падкрэслівала сілу і незалежнасць Полацкага княства. 

Падобныя храмы былі толькі ў Кіеве і Ноўгарадзе – цэнтрах магутнейшых 

рускіх княстваў. Сабор некалькі разоў перабудоўваўся пасля разбурэнняў. 

 

3 прыпынак: возера Нарач 
                                  
- Паглядзіце, колькі на карце Беларусі блакітных плямак! 

- Як думаеце, што гэта такое? 

 - Гэта азеры. Яны густа рассеяны па ўсёй Віцебшчыне і паўночна-заходняй 

частцы Мінскай вобласці. Больш двух тысяч азёр нанесена на геаграфічную 

карту. Не выпадкова гэты край называюць у Беларусі Паазер'ем. 

- Як умела прыдумаў народ назвы для родных мясцін!   

Палессе-край лясоў. Паазер'е-край азёр. Яны раскіданыя ў адзіночку ці 

вялікімі групамі. Вось цэлыя "сузор'і" іх на Міншчыне — пад Мядзелем. А 

вось "азёрныя каралі" пад Браславам на Віцебшчыне.  

 

-Ці можаце вы назваць самае вялікае возера Беларусі? 

- А што вам вядома пра Нарач?    (Паведамленне рыхтуе вучань) 

 

 Самае вялікае з беларускіх азёр-Нарач. Паэты часта параўноўваюць яго 

з морам. Побач з Нараччу яшчэ некалькі азёр. Нарачанская група азёр 

самая вялікая і вядомая ў Беларусі. Яна стварае своеасаблівую 

блакітную карону Паазер'я. Даўжыня возера Нарач амаль 13 км, 

шырыня- амаль 10, найбольшая глыбіня дасягае 25 метраў, даўжыня 

берагавой лініі – 41 кіламетр, плошча – прыкладна 80 кіламетраў. 

 

4 прыпынак: Куранец 

 

-Давайце зараз пагаворым аб малой радзіме, аб тым месцы, дзе мы 

нарадзіліся.  Для кожнага з вас-гэта ваша любімая вёска, ваш дом, ваша сям'я. 

У кожнага горада ці вёскі свая гісторыя, свае святыні. У кожнага чалавека 

свая біяграфія. У кожнага горада ці вёскі таксама ёсць біяграфія.  

-Сёння мы ўспомнім пра тыя мясціны Куранца, пра якія мы ў першую чаргу 

раскажам турыстам, якія наведаюць нашу вёску. (Паведамленні рыхтуюць 

вучні) 



  Вашай увазе прадстаўлены помнік архітэктуры .  Царква раства Святой 

Багародзіцы знакодзіцца ў цэнтры вёскі. Была пабудавана ў другой палове 

19ст. недзе да 1880 года з цэглы. Пабудавана  на месцы храма 1539 года. У 

савецкія часы была зруйнавана, але ўжо  да 1990 года яе адрэстаўрыравалі. 

Так сказаць вярнулі жыццё.  І на сёняшні дзень царква дзенічае як і 

колісь.  

   Гэта знакамітая плакучая елка. Як бачыце, гэта невысокае дрэўца, але 

яно бударажыць позірк. Здаецца, што гэта нейкі цуд.  Планіроўка пасадкі 

дрэў вакол кажыць аб тым, што калісьці на гэтым месцы размяшчаўся 

дагледжаны панскі сад. Побач з елкай размяшчаецца былая панская 

сядзіба. Будынак "у поўным заняпадзе". Хутчэй за ўсё драўляная 

надбудова была пабудавана пазней. Затое падмурак захаваўся 

арыгінальныя: высокі, каменны, з глыбокім склепам.  

   На ўскрайку Куранца ляжыць вось гэты стары камень-валун. І пра яго 

існуе паданне. 

Пра Комсін камень той, паданне жыве: 

Ляжыць у зямлю ён уросшы, 

Хто дакранецца – маланка  б’е, 

Камень быллём той паросшы. 

Жыў  некалі  Комсін  тут, ботаў шавец , 

Не верыў ні кроплі ў Бога. 

Лічыў аб сабе:”вось які маладзец,” 

А людзі пайшлі на Вялікдзень у царкву . 

Да хаты ішлі гуртам з абедні. 

Ды бачаць, пярун наляцеў  на бяду, 

Узняўся буран, дождж і вецер. 

У момант сцямнела,разверзлась зямля 

І скончылась усё так раптоўна . 

І быццам  выразна:выяву камня … 

Комсін з хатую зніклі чароўна. 

Прыслухалісь людзі … ішоў з-пад зямлі 

Спеў пеўня ды стук малаточка. 

То знак палічылі вялікай бяды: 

Бо кожны меў сына ці дочку. 

Маланка трапляе ў  камень штогод, 

Бы Комсіна б’ е за бязвер’ е. 

Калісьці, ў савецкія часы яго хацелі адсюль убраць. Прыгналі трактары, 

пачалі рваць гэты валун, але зрушыць з месца так і не змаглі. Гэты камень 

лічыцца самым вялікім валуном Вілейшчыны.   



Падвядзенне вынікаў . Рэфлексія 
 

Мяжуе з Польшай, Украінай, 

Расія, Латвія, Літвой 

Твой родны край, твая Айчына, 

Жыццё тваё і гонар твой. 

I ты яе запомні імя, 

Як неба, сонца і зару. 

Твая зямля, твая Радзіма 

Названая светлая: Беларусь! 

 

- Кожны з нас, хто жыве ў Беларусі, павінен задаць сабе пытанне: што я 

зраблю сёння  для сваёй Радзімы, як пражыву год, 10 год, каб не было 

сорамна ні мне самому, ні маёй сям'і. Ці згодныя вы з выказваннем  

" Будучыня маёй краіны-мая будучыня. Ад мяне таксама залежыць лёс маёй 

краіны. Я адказны за тое месца, дзе я жыву?” 

Прыдумаем на кожную літару, слова Беларусь 

па некалькі прыметнікаў, якія характарызуюць нашу краіну. 

 

Напрыклад, літара Д: дружны, добры, дзівосны. 

 

Б-багатая,белая 

Е 

Л-лепшая, лясная, ласкавая 

А-актыўная, азёрная 

Р-рачная,радасная 

У-паспяховая,працавітая 

С-спакойная, сонечная 

Ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Жыў у тых месцах, дзе цяпер стаіць горад, вялікай сілы чалавек-

Волат. І звалі яго – Менеск. Быў  млын  у Менеска. На ім малолася 

мука не са збожжа, а з камянёў. Хлебам з гэтай мукі Менеск і яго 

дружына кармілі ворагаў, і яны гінулі. Менеск пабудаваў горад, дзе 

пасяліўся са сваёй дружынай. Горад гэты і сталі называць яго імем-

Менеск, Менск, Мінск. 

 

2.Самае вялікае з беларускіх азёр-Нарач. Паэты часта 

параўноўваюць яго з морам. Побач з Нараччу яшчэ некалькі азёр. 

Нарачанская група азёр самая вялікая і вядомая ў Беларусі. Яна 

стварае своеасаблівую блакітную карону Паазер'я. Даўжыня возера 

Нарач амаль 13 км, шырыня- амаль 10, найбольшая глыбіня дасягае 

25 метраў, даўжыня берагавой лініі – 41 кіламетр, плошча – 

прыкладна 80 кіламетраў. 

 

3.Вашай увазе прадстаўлены помнік архітэктуры .  Царква раства 

Святой Багародзіцы знакодзіцца ў цэнтры вёскі. Была пабудавана ў 

другой палове 19ст. недзе да 1880 года з цэглы. Пабудавана  на месцы 

храма 1539 года. У савецкія часы была зруйнавана, але ўжо  да 1990 

года яе адрэстаўрыравалі. Так сказаць вярнулі жыццё.  І на сёняшні 

дзень царква дзенічае як і колісь.  

4.Гэта знакамітая плакучая елка. Як бачыце, гэта невысокае дрэўца, 

але яно бударажыць позірк. Здаецца, што гэта нейкі цуд.  Планіроўка 

пасадкі дрэў вакол кажыць аб тым, што калісьці на гэтым месцы 

размяшчаўся дагледжаны панскі сад. Побач з елкай размяшчаецца 

былая панская сядзіба. Будынак "у поўным заняпадзе". Хутчэй за ўсё 

драўляная надбудова была пабудавана пазней. Затое падмурак 

захаваўся арыгінальныя: высокі, каменны, з глыбокім склепам.  

5.На ўскрайку Куранца ляжыць вось гэты стары камень-валун. І пра 

яго існуе паданне.Калісьці, ў савецкія часы яго хацелі адсюль убраць. 

Прыгналі трактары, пачалі рваць гэты валун, але зрушыць з месца так 

і не змаглі. Гэты камень лічыцца самым вялікім валуном 

Вілейшчыны.  


