
ЗАЦВЯРДЖАЮ 

Дырэктар гімназіі г.Пружаны 

__________А.Н. Сомава 

“___”___________2022 г. 

План мерапрыемстваў Тыдня роднай мовы 

 “Як ты дорага мне, мая родная мова!” (15.09-23.09) 

 

№п/

п 

Назва мерапрыемства Удзельнікі Месца 

правядзення 

Тэрмін 

правядзення 

Адказныя Адметка 

аб 

выкананні 

Інфармацыйнае суправаджэнне   

1.  Размяшчэнне на гімназічнам сайце 

банера “Да Тыдня роднай мовы” 

I-XI, 

настаўнікі, 

бацькі 

 

Гімназічны 

сайт 

15.09 Дземасюк В.К.  

2.  Размяшчэнне на сайце інфармацыйных 

матэрыялаў аб рэалізацыі праграмы 

правядзення Тыдня роднай мовы “Як ты 

дорага мне, мая родная мова” 

16.09 Дземасюк В.К., 

Кніга Г.П. 

 

3.  Тэматычная выстава “Мая родная 

мова!” 

I-XI бібліятэка 19.09-24.09 Предко О.А.  

4.  Выстава вучэбнай літаратуры па 

беларускай мове “Сэрцам роднага слова 

краніся” 

I-XI Этнаграфічны 

куток 

“Беларуская 

хатка) 

Кніга Г.П.  

5.  Анлацн-чэлендж “Льецца мова” V-VIII Сацыяльныя 

сеткі 

Шепель Е.Н.  

6.  Выстава вучэбнай  літаратуры па 

беларускай мове “Сэрцам роднага слова 

краніся” 

V-XI Каб.№10 Ануфрыенка 

В.Л. 

 

7.  Выстава “Знакамітыя землякі” I-XI Этнаграфічны 

куток 

“Беларуская 

хатка) 

 Книга Г.П.  



8.  Удзел у Рэспубліканскім дыктанце, 

прымеркаваным да Дня народнага 

адзінства, з удзелам Міністра адукацыі 

V-XI Вучэныя 

кабінеты 

16.09 Настаўнікі 

беларускай мовы 

і літаратуры 

 

Багацце беларускай мовы 

“Кожны народ стварыў хоць бы адзін геніяльны твор, і твор гэты – мова “ (Алесь Гарэцкі) 

9.  Акцыя “Размаўляй са моной па-

беларуску” 

I-XI, 

настаўнікі 

гімназія 19.09 Кніга Г.П., 

Вдавінец С.А. 

 

10.  Чэлендж “Пажаданне роднай мове” I-IV 

V-XI 

Вдавінец С.А. 

Кніга Г.П, 

класныя 

кіраўнікі 

 

11.  Музычны марафон “Мова родная – мова 

модная” (выкананне беларускіх песень) 

I-XI Шопік В.В., 

Кніга Г.П. 

 

12.  Экскурсія у этнаграфічны куток “ Аб 

родным краі роднай мовай 

ГПД Этнаграфічны 

куток 

“Беларуская 

хатка” 

Кніга Г.П., 

Лелекина В.С., 

Матвеенка В.С.,  

Вайтович М.В. 

 

Рдная мова ў культуры і мастацтве 

“Культура нацыі без культуры роднай мовы – нонсэнс, бяссэнсіца” (Ніл Гілевич) 

13.  Акцыя-сустрэча “Натхнёныя 

Бацкаўшчынай” з народным майстрам 

М. Кулецкай 

IX-XI Актавы зал 20.09 Ануфрыенка 

В.Л. 

 

14.  Гастранамічны фэст “Беларуская кухня” V-VII Майстэрні Астапюк А.А.  

15.  Паказ адзення ў традыцыйным стылі 

“Будзь у трэндзе” 

VIII-XI Этнаграфічны 

куток 

“Беларуская 

хатка) 

Класныя 

кіраўнікі,  

Кніга Г.П. 

 

16.  Квэст-гульня “Фальклор – душа народа” ГПД Кніга Г.П., 

Лелекина В.С., 

Матвеенка В.С.,  

Вайтович М.В. 

 

За што люблю я родную зямлю 

“Я нарадзіўся ў Беларусі і так, як маці гавару” (С. Грахоўскі) 



17.  Конкурс творчых пісьмовых работ “За 

што я люблю родную зямлю” 

I-XI Вучэбныя 

кабінеты 

21.09 Настаўнікі 

пачатковых 

класаў, 

настаўнікі 

беларускай мовы 

і літаратуры 

 

18.  Вэб-квэст “Адукацыйнае падарожжа па 

родных мясцінах” (па матэрыялах 

“Інтэлект і творчасць”) 

педагогі Каб.№2 Кніга Г.П., 

настаўнік-

метадыст 

 

Літаратура як люстэрка мовы 

“Родная мова – бестэрміновы пашпарт пісьменніка” (Янка Сіпакоў) 

19.  Адкрытая дыстанцыйная акцыя 

“Чытаем вершы пра родную мову” 

I-XI гімназія 22.09 Настаўнікі 

беларускай мовы 

і літаратуры 

 

20.  Віктарына “Родная мова” I-IV Классныя 

кіраўнікі 

 

21.  Творчая сустрэча “На ўсе 100” IX-XI Актавая зала Ануфрыкенка 

В.Л., 

классныя 

кіраўнікі 

 

Родная мова-мова навукі 

“Мова – гэта ключ да дзвярэй у свет…” (В. Каваленка) 

22.  Прэзентацыя “Інфармацыйная прастора 

кабінетаў беларускай  мовы і 

літаратуры” (анлайн-фармат) 

Настаўнікі 

беларуска

й мовы і 

літаратуры 

НІА 23.09 Кніга Г.П., 

настаўнік-

метадыст 

 

23.  Старт творчай акцыі “Чытаем Максіма 

Танка разам“ 

X-XI Гімназія Настаўнікі 

беларускай мовы 

і літаратуры 

 

 

 Намеснік дырэктара ппа ВР:                                                        В.К. Дземасюк 


