
Турнір знаўцаў роднай мовы 
 

Задачы: фарміраваць цікавасць і павагу да беларускай мовы, развіваць 

інтэлектуальныя здольнасці, выхоўваць уменне ўзаемадзейнічаць у 

працэсе пазнавалыіай дзейнасці. 
 

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

сваю мову. Якую? 

- Сёння мы правядзём турнір знаўцаў беларускай мовы. 

 

1. Конкурс “Хто такі ці што такое?”  

Па дадзеных прыкметах вызначыць прадмет: 

Чыстае, свежае, марознае (паветра). 

Мяккі, белы, чысты, серабрысты, пульхны (снег) 

Лясны, чысты, гаманлівы, неглыбокі (ручай) 

Цёплы, густы, грыбны (дождж) 

Вясёлы, светлы, бярозавы (гай) 

Вялікі, круглы, спелы, духмяны (яблык) 

Шэры, даўгавухі, баязлівы (заяц) 

Маленькая, спрытная, рухавая, рыжая, працавітая (вавёрка) 

 

2. Конкурс "Якія адгадкі на гэтыя загадкі?" 

Адгадванне загадак камандамі па чарзе. 

 

         Ідуць з хаты - вельмі рады, 

а калі вяртаюцца 

слязамі абліваюцца. (Вёдры) 
 

Ляжыць, не ходзіць, 

А сама ўсіх водзіць. (Сцежка) 
 

Еду, еду - ні дарогі, ні следу. (Лодка) 
 

Скручана, звязана, на кол насажана, 

а на вуліцы скача. (Мятла) 
 

Маленькі, сухенькі, а ўсіх адзяе. (Лён) 
 

У агні не гарыць і ў вадзе не тоне. (Лёд) 

 

3.Конкурс "Перакладчыкі" 

 



Сахар -                          кувшин -                     
художник -                    кукла -                        

      улыбка -                         лицо -                    
      кукушка -                       зонт -                                

кирпич -                        лопата -                                  

 

4. Конкурс "Кот у мяшку". 

- Адгадайце, што ў мяшку? 

         Маленькі, кругленькі, а за хвост не падымеш. (Клубок) 

        

        Ног няма, а хаджу. 

Няма рота, а скажу: 

Калі спаць, калі ўстаць, 

Калі працу пачынаць.(Гадзіннік)  

 

5. Конкурс "Прыказкі - мудрай мовы прывязкі". 

- Складзіце прыказкі і растлумачце іх сэнс. 

 

Пры сонейку цёпла, а пры мамачцы добра. 

Найсмачнейшы хлеб ад сваей працы. 

 

Пры сонейку                         добра 

      а пры мамачцы                     працы  

Найсмачнейшы                     цёпла 

ад сваей                                  хлеб 
 
6. Фізмінутка (Прагляд відэароліка пра Беларусь) 

 

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

Кожнай камандзе прапанаваны 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) 

 

          казуля -                       вожык  -  

жабка -                        кошка -  

мышка -                      ліска -   
 



8.Конкурс "Скорагаворкі" 

 

Кожная каманда атрымлівае канверт са скорагаворкай. Вучні вызначаюць 

прадстаўнікоў ад каманды, якія будуць прагаворваць скорагаворку ўслых. 

Улічваецца хуткасць, выразнасць, дакладнасць 

 

Белы бусел баіў байку беламу зайку. 

 

Жвавы вожык жыва жуку пашыў кажух. 

 
9.Конкурс "Школьны дыктант" 

 

Выправіць памылкі: 

 

"Малако дае карова", — 

 

Напісаў на кошцы Вова.  

 

Закрычаў Рыгорка: 

 

3 неба упала горка!"  

 

Назбіралася народу. 

 

Дзіва, поўны вулей лёду.  

 

Весела звініць збанок, 

 

Кліча: "Дзеці, на ўрок".  

 

Не праедзем,дружа, 

 

На да розе ружа.  

 

Кажа Славік Светцы: 

 

"Цесна тыгру ў кветцы".  

 

 

10. Конкурс  “Наадварот” 

         Падабраць і назваць словы з процілеглым значэннем: 

   

Дзень-ноч,  ранак-вечар,  вайна-мір,  зіма-лета,  часта-рэдка,  дорага-танна, 

кісла-салодка,  зверху- знізу,  справа-злева,  белы- чорны, 



чысты- брудны,  добры-дрэнны,  прыгожы-брыдкі,  мяккі-цвёрды,  шырокі-

вузкі,  цяжка-лёгка,  цёмна-светла,  высока-нізка,  сумна-весела,  мокра-суха, 

хутка-павольна,  ідзе-стаіць,  упаў- устаў, згубіў-знайшоў, гаворыць-

маўчыць, купіў-прадаў,  змок-высах,  стаміўся-адпачыў,  апрануўся-

распрануўся,  заснуў-прачнуўся. 
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      "Малако дае карова", — 

 

Напісаў на кошцы Вова.  
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1. Конкурс “Хто такі ці што такое?”  
 

2. Конкурс "Якія адгадкі на гэтыя загадкі?" 
 

3.Конкурс "Перакладчыкі" 
 

4. Конкурс "Кот у мяшку". 
 

5. Конкурс "Прыказкі - мудрай мовы 
прывязкі". 
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