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Першы ўрок “Я вырас тут, і край мне гэты дарагі” 

 

Мэта: паглыбіць веды вучняў аб Радзіме, спрыяць фарміраванню ў навучэнцаў 

актыўнай грамадзянскай пазіцыі, каштоўнасных адносін да гісторыі і культуры 

роднага краю, пачуцця дачынення да яго мінулага і сучаснасці, разумення адказнасці 

за будучыню сваёй краіны. 

Задачы:  
- прывіваць любоў да роднага краю, да роднай зямлі; 

- развіваць пазнавальнасць, творчасць; 

- выхоўваць пачуццё гонару за сваю Радзіму. 

Абсталяванне: фотаздымкі беларускіх краявідаў, прэзентацыя  

 

1. АРГАНІЗАЦЫЙНЫ МОМАНТ. 

Сёння вы прыйшлі ў школу пасля летняга адпачынку, каб прадоўжыць сваё 

навучанне. А з якім жа настроем вы прыйшлі, каб сустрэцца з любімай 

школай?(выказванні вучняў пра свой настрой). 

Давайце дакранёмся адзін да аднаго сваімі далонькамі і падорым прыемную 

ўсмешку свайму сябру. Няхай кожнага з нас крануць самыя цёплыя радасныя 

пачуцці. 

 

2. РАБОТА ПА ТЭМЕ. 

За плячыма засталося вясёлае лета, у час якога вы шмат гулялі, забаўляліся.  

Хто з вас не любіць гуляць у гульні і разгадваць сакрэты?! Сёння для вас 

падрыхтавала гульню з сакрэтамі. Калі разгадаеце ўсе, то зможаце даведацца 

нешта цікавае. Першы сакрэт раскажа аб чым будзе размова на ўроку і якія веды 

атрымаеце. 

На дошцы запісаны літары с, ь, е, а, Б, у, р, л. 

У чым тут сакрэт і як яго разгадаць? Пераставіць літары ў такім парадку, каб 

выйшла слова. 

З якой літары будзе пачынацца слова? (Б. - склалі слова Беларусь). 

 

ТЭМА ЎРОКА:  Я ВЫРАС ТУТ, І КРАЙ МНЕ ГЭТЫ ДАРАГІ. 

Знаёмства з паняццем «Вялікая і малая Радзіма”  

- Як вы лічыце, што такое “вялікая Радзіма”? А малая Радзіма? (адказы 

вучняў)  

- У кожнага з нас ёсць дзве Радзімы: малая і вялікая.  

Вялікая - гэта краіна, дзяржава, у якім ты з'яўляешся яе складовай часткай, яе 

грамадзянінам, а малая радзіма - гэта вёска, сяло, горад, дзе ты з'явіўся на 

свет, жыў там ці жывеш сёння.  

Здагадаліся, пра што пойдзе размова на ўроку? Сёння мы будзем гаварыць аб тым, 

якая наша краіна, што трэба, каб у нашай краіны была шчаслівая будучыня.  

Мая Радзіма – Беларусь 

Беларусь – ты прыгажуня, 

Прыгажэйшая за ўсіх: 

Балоты, азёры, рэкі, 

Травы, старыя дубы. 

І рамонкі лугавыя, 

І духмяны той аер. 

Усе гэта – мая радзіма, 

Мне не сорамна казаць. 

Яна з першага імгнення 

Ў сябе можа закахаць. 
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Зараз я прапаную адправіцца ў падарожжа па вялікай Радзіме – відэаролік 

 

Даскажыце сказ Беларусь- наша… (Радзіма, Айчына, Бацькаўшчына). 

Паглядзіце на карту нашай Радзімы і  скажыце, на што падобна наша краіна, як вы 

лічыце?  

 

ТВАЯ БЕЛАРУСЬ 

На карце вялікага свету яна як кляновы лісток, 

Песня гарачага лета, крынічнай вады глыток. 

Мяжуе з Польшчай, Украінай, Расіяй, Латвіяй, Літвой 

Твой родны край, твая Айчына, жыццё тваё і гонар твой. 

І ты яе запомні імя, як неба, сонца і зару. 

Твая зямля, твая Радзіма названа светла: Беларусь! (Ю. Свірка). 

Ці згодны вы з аўтарам верша?  

Ну, а мы ідзём далей, трэба адгадаць другі сакрэт. 

 

СУСЕДЗІ БЕЛАРУСІ. 

Я скажу сказ, а вы даскажыце яго гэтымі словамі. Беларусь- шматнацыянальная 

краіна, таму што ў ёй жывуць…(беларусы, рускія, палякі, украінцы, літоўцы, карэйцы, 

азербайджанцы, яўрэі, татары, немцы, цыгане, малдаване, туркмены, в’етнамцы, 

амерыканцы, афрыканцы). 

Вось колькі людзей розных нацыянальнасцей жыве ў нашай Беларусі! Гэта вельмі 

многа.  

Як жывецца людзям розных нацыянальнасцей у нас? (мірна і спакойна).  

А калі ў нас мір і спакой, няма вайны, ці шчаслівыя ад гэтага наш народ і мы з вамі? 

Ці будуць працвітаць гарады і вёскі ў гэтым выпадку? Правільна. Калі ў краіне няма 

вайны, то гэта вельмі добра- існуюць умовы для развіцця і дабрабыту людзей. 

“Пазнай свой край” 

Віктарына 

 

1. Якога колеру было адзенне беларусаў у старажытнасці? (белага) 

2. Хто такі Францыск Скарына? (астветнік, першадрукар) 

3. Калі наш народ адзначае Дзень Незалежнасці? (3 ліпеня) 

4. Самае вялікае возера у Беларусі? (Нарач) 

5. Якія вы знаеце замкі ў Беларусі? (Гальшанскі, Навагруцкі, Мірскі, 

Нясвіжскі) 

6. Самы буйны і старажытны звер у Беларусі? (зубр) 

7. Сталіца Беларусі? (Мінск) 

ФІЗКУЛЬТХВІЛІНКА 

Падарожжа па маленкай Радзіме (аграгарадок Куранец) 

ГУЛЬНЯ “ВЫБЯРЫ СЛОВА” 

Беларусь – наша   (вялікая, маленькая) Радзіма. 

 Якое месца лічыцца нашай маленькай радзімай? 

 Аграгарадок Куранец   - наша маленькая радзіма. 

Той куточак Беларусі, дзе нарадзіўся і жыве кожны з нас. 

Гульня “Дапоўні  сказы” (запаўняецца паступова) 
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Краіна -  ……. 

Вобласць- …. 

Раён - …. 

Аграгарадок - …… 

А цяпер праверым. Ці добра вы ведаеце сваю маленькую радзіму. 

 

ВІКТАРЫНА “МАЯ МАЛЕНЬКАЯ РАДЗІМА” 

1. Адкуль пайшла назва Куранец? 

2. Назавіце вуліцы  Куранца?  

3. Самыя распаўсюджаныя прозвішча . 

4. Прыродныя памятнікі маленькай Радзімы. 

5. Помнікі, якія знаходзяцца на тэрыторыі аграгарадка.  

6. Назва ракі, якая працякае  ў аграгарадку.  

7. Якую назву мае магазін,які знаходзіцца па дарозе са школы?  

8. Назавіце вучэбныя установы, якія знаходзяцца на тэрыторыі аграгарадка. 

9. Якія святы адзначаюцца ў нашым аграгарадку?  

 

А ці любіце вы тое месца, дзе вы нарадзіліся і жывяце?  

 

ТРЭЦІ САКРЭТ-  ГОСЦЬ НА ЎРОКУ. 

Загадка. 

Праз горы , даліны, праз тысячы сёл. 

З далёкай краіны вярнуўся пасол. 

Спаважны, сыноўны, ён стаў на страсе, 

У ботах чырвоных, каб бачылі ўсе. (Бусел). 

Бусел- птушка мірная. Буслянка над хатаю- сімвал дабра, спакою, і міру. 

Скажыце, а па чым распазнаюць краіну сярод  іншых краін? Ну вось, напрыклад, на 

розных міжнародных конкурсах ці спартыўных гульнях?  

 

А гэта наш наступны сакрэт (чацвёрты). 

 

Кожная незалежная дзяржава мае свае сімвалы. Якія сімвалы мае наша краіна? 

(герб, сцяг, гімн).  

СЦЯГ: 

Колькі колераў ён мае? Што яны абазначаюць? Наш сцяг мае тры колеры: чырвоны, 

зялёны і белы. Чырвоны колер са старажытных часоў сімвалізуе кроўныя сувязі, 

барацьбу за справядлівую справу. Ён азначае высокае прызначэнне ў лёсе, з’яўляецца 

знакам шчаслівага жыцця. 

Зялёны колер- гэта колер прыроды. Ён таксама сімвалізуе дабро, развіццё, дабрабыт 

і мір. 

Белы колер абазначае непахісную волю беларускага народа да свабоды. Ён 

сімвалізуе маральную чысціню і мудрасць. А гэтыя якасці павінен свята захоўваць у 

сваёй душы сапраўдны сын беларускай зямлі. 
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ГЕРБ: 

Кожны элемент утрымлівае важныя звесткі пра Беларусь і беларускі народ. Вянок з 

каласоў, пераплецены з аднаго боку ружовымі кветкамі канюшыны, з другога- 

блакітнымі кветкамі лёну- сімвал памяці і сувязі з продкамі. Вянок з прадвеку 

выкарыстоўваўся народамі як узнагарода пераможцу. Канюшына- сімвал сувязі з 

светам жывёл: канём, каровай, авечкай, для якіх ён лепшы корм. Лён- выдатны 

матэрыял для адзення. Здаўна з лёну выраблялі прыгожыя і тывалыя тканіны. Лён – 

сімвал працы, знак дабра і дастатку. 

У залатых промнях узыходзячага сонца намаляваны зялёны шар. Зямны шар- гэта 

знак таго, што РБ ставіцца да ўсіх народаў зямлі як да сяброў, гатовая з імі сябраваць і 

супрацоўнічаць. Зямля і Сонца- знак жыцця. Пяціканцовая зорка- сімвал чалавека і 

чалавецтва, знак мужнасці.  

Ці ведаеце вы, калі даводзілася беларускаму народу праяўляць мужнасць? (адказы 

дзяцей). Так, падчас шматлікіх войнаў з рознымі чужацкімі захопнікамі. 

Вянок з каласоў перавіты чырвона-зялёнай стужкай, на якой унізе зроблены надпіс 

залатога  колеру”Рэспубліка Беларусь”. 

Такім чынам, герб нашай краіны - яркая і запамінальная “кніга”.  Кожны чалавек 

павінен ганарыцца сваёй дзяржавай і з павагай адносіцца да дзяржаўных сімвалаў. 

 

САКРЭТ ПЯТЫ. 

Я нарадзіўся беларусам, 

Беларусам буду жыць! 

Мову родную вучуся 

Шанаваць, цаніць, любіць! (В. Швед) 

-Якая мова з’яўляецца роднай для беларусаў? Беларусы шануюць сваю мову, 

ганарацца ёю. 

А зараз праверым, на колькі добра вы ведаеце родную мову.  

 

Заданне 1 “Назаві адным словам”. 

Пчала, жук, чмель-   (насякомыя); 

Верабей, ластаўка, сарока- (птушкі); 

Зубр, лось, воўк, заяц-  (звяры); 

Астра, ружа, рамонак-  (кветкі); 

 

Заданне 2 “Выправіць памылкі”  (заданне на картках). 

“Малако дае карова”, -   напісаў на кошцы Вова. 

Закрычаў Рыгорка:  “З неба ўпала горка!” 

Назбіралася народу. Дзіва, поўны вулей лёду. 

Весела звініць збанок, кліча: “Дзеці, на ўрок”. 

Не праедзем, дружа, на дарозе ружа. 

Кажа Славік Светцы: “Цесна тыгру ў кветцы”. 

Малайцы! Добра справіліся з заданнем. 

 

Заданне 3 “Перакладчыкі”. 

(Кожны вучань атрымлівае слова і шукае сабе пару згодна перакладу) 

Гульня “Перакладчык” 

1. ЮБКА  - спадніца 2. ПЛАТЬЕ - сукенка 
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3. СКОВОРОДА - патэльня 

4. КОВЁР - дыван 

5. ПАЛЬТО - паліто 

6. ПИСЬМО  - паштоўка 

7. СЛОВАРЬ - слоўнік 

8. ЧАСЫ - гадзіннік 

9. ДЕНЬГИ - грошы 

10. РУБАШКА - кашуля 

11. ШУБА - футра 

12. ЖУРНАЛ - часопіс 

13. ПУГОВИЦА - гузік 

14. ПЛАТОК - хустка 

15. ГАЛСТУК - гальштук 

16. ПОЛОТЕНЦЕ - ручнік 

17. КОНФЕТА - цукерка 

18. ЛОЖКА – лыжка 

 

САКРЭТ НАСТУПНЫ.  

 

 -Як вы думаеце, якое самае галоўнае багацце нашай краіны?  

Каму цяжна адказаць на гэтае  пытанне я прапаную расшыфраваць слова з 

дапамогай алфавіта. (людзі ) 

-Што гэта за народ?  

Беларускі пісьменнік У. Караткевіч так пісаў пра яго: “ Беларус адрозніваецца 

шчодрасцю, заўсёднай гатоўнасцю прыйсці на дапамогу ў бядзе. Калі раней у каго 

па вёсцы здараўся пажар – вёска талакою ішла красці панскі лес, калі не было 

свайго; за пару дзён ставілі пагарэльцу новую хату, дзяліліся з ім жытам. Потым з 

кожнай хаты неслі рэчы: хто посцілку, хто палатно, хто гаршкі. Галоўнае ў нашым 

характары – гасціннасць добрага да добрых”. 

Беларускі   народ  удзельнічае ў розных сферах жыцця краіны. Ён сваімі 

дасягненнямі праслаўляе яе. Імёны многіх беларусаў вядомы не толькі ў нашай 

краіне, але і за яе межамі. І зараз я прапаную ўспомніць некаторыя з іх.  

 

ГУЛЬНЯ “НАЗАВІ АДНЫМ СЛОВАМ” 

 

Падумаць, як назваць адным словам гэтых людзей. 

Прадметы: мяч - спартсмены,музычны інструмент- музыканты, пэндзлік- мастакі, 

ручка – пісьменнікі.  (ПАКАЗ) 

 (спартсмены)                                   (музыканты) 

Максім Мірны                                     Саша Нэмо 

Дар я Домрачава                                 Аляксандр Рыбак 

Дзмітрый Дашчынскі                          Дзмітрый Калдун 

Міхаіл Грабоўскі                                 Аляксей Хлястоў 

Ала Цупер 

  

(мастакі)                                        (пісьменнікі)   

Васіль Лукін                                     Янка Станкевіч                                     

Віктар Мінко                                     Якуб Колас                                                               

Яраслаў Ісачоў                                  Алаіза Пашкевіч 

 Алёна Ходар                                    Анатоль  Клышка 

 

СВАБОДНЫ МІКРАФОН “ШТО ЗНАЧЫЦЬ  ЛЮБІЦЬ СВОЙ КРАЙ?”. 

(дзеці выказваюць свае меркаванні пра свой любімы край). 

Ад таго, якія людзі будуць жыць на нашай зямлі , залежыць яе будучыня. 
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Многім людзям вельмі падабаецца жыць у нашай мірнай краіне. Яны прыязджаюць 

з розных дзяржаў і застаюцца жыць у нас і будаваць сваё жыццё быццам буслы.  

“ЗАПАВЕДЗЬ”. 

1.Рабі дабро, любі і прабачай людзей. 

2. Адносся да людзей так, як хацеў бы,каб адносіліся да цябе. 

3. Бойся пакрыўдзіць чалавека. 

4. Знайдзі сваю мэту ў жыцці. 

5. Пазнавай сябе і свет. 

6. Не губляй  веры ў сябе. 

7. Лепш аддай  сваё, чым вазьмі чужое.  

8. Умей дарыць радасць людзям. 

Каб жыць у мірнай краіне неабходна добразычліва адносіцца да людзей, рабіць 

дабро. 

 

ПАДВЯДЗЕННЕ ВЫНІКАЎ. 

 

 Радзіма наша – Беларусь, 

І колькі не щукай, 

Не знойдзеш ты на ўсёй зямлі 

Мілей, чым гэты край. 

Не знойдзеш ты такіх людзей, 

Іх сэрцы – дабрыня; 

Яна струменіць, льецца ў свет 

Крынічкаю штодня. 

Таму ў жыцці не трэба быць 

Няшчырым,  злым. 

Не забывай, ты – беларус, 

І заставайся ім.  

Кожны з нас - часцінка Беларусі. 

Раса складаецца з расінак, 

З кропелек пара - туман, 

Пясок - з драбнюткіх пясчынак, 

Беларусь - з беларусаў 

І ад усіх нас залежыць будучыня нашай Беларусі. 

 

Рэфлексія 

У вас на партах далоні ляжаць. Калі на ўроку вам было цікава і ён вам спадабаўся, 

размалюйце яе ў жоўты колер. Ну а калі не, то ў чырвоны. 

Я жадаю вам вырасці дастойнымі людзьмі, любіць і берагчы свой родны куток- 

нашу Беларусь. Я спадзяюся, што ў вас гэта атрымаецца. 

Ды заўтра зноў за парты чытаць, пісаць, 

Вучыцца ўпарта ды веды браць. 

Са святам Вас! Жадаю Вам поспехаў, здароўя, творчых дасягненняў. Урок 

закончаны. Дзякуй! 

 

 


