
Мова – крынiца ўсёй прыгажосцi 
(план правядзення тыдня мовы ва ўстанове дашкольнай адукацыі) 

 
Мэта: фармiраванне ўстойлiвай цiкавасцi i станоўчых адносiн да беларускай мовы, жаданне авалодаць ёю, развiццё навыкаў 
разумення беларускай мовы, пазнавальнай актыўнасцi; выхаванне любовi да Раздiмы, роднага краю, пачуццё гoнару за сваю 
краiну 
 
 
 
 

Днi 
тыдня Тэмадня Тэма 

мерапрыемства 
Вiд 

дзейнасцi Мэта Удзельнiкi Адказныя 

П
ан

яд
зе

ла
к 

“Мой край 
завецца 

Беларуссю” 

“Родная мова ў сiстэме 
дашкольнай адукацыi” 
(семiнар-практыкум) 

Метадычная Павысiць прафесiйную кампетэнтнасць 
педагогаў па пытаннях развiцця маўлення 
i культуры маўленчых зносiн 

Педагогi Намеснік 
загадчыка 

па 
асноўнайдзей

насці 
“Як гэтасказаць па-беларуску?” 
(вырашэнне праблемных 
сiтуацый)  

Зносiны Актывiзаваць уменне дзяцей разважаць, 
прагназаваць развiццё падзей;  
выклiкаць усвядомленае жаданне даведацца,  
як гэта называецца па-беларуску 

Выхаванцы 
старэйшых 

груп 

Выхавальнiкi 
дашкольнай 

адукацыі 

“Складзi сцяг, герб, карту 
Беларусi” 
(дыдактычная гульня)  

Гульнявая 
дзейнасць 

Практыкаваць у складаннi цэлага малюнка 
з частак, праз змест малюнкаў 
замацоўваць веды пра дзяржаўныя сiмвалы 
Беларусi 

Выхаванцы 
старэйшых 

груп 

Выхавальнікі 
дашкольнай 

адукацыі 
 

“Цяпер я ведаю, якая Беларусь”, 
“Адкуль пайшлi беларусы” 
(чытанне твораў пра Радзiму) 

Мастацкая 
дзейнасць 

Паглыбляць веды пра сваю краiну;  
выхоўваць пачуццё нацыянальнай годнасцi,  
гонару за сваю Радзiму; 
узбагачаць слоўнiкавы запас 

Выхаванцы 
сярэднiх i 

старэйшых 
груп 

Выхавальнікі 
дашкольнай 

адукацыі 

“Ля карты Беларусi ” 
(разгляд карты Беларусi) 

Пазнавальная 
практычная 
дзейнасць 

Падтрымлiваць цiкавасць да пазнання роднай 
краiны;  
удакладнiць звесткi пра геаграфiчныя 
асаблiвасцi Беларусi;  
фармiраваць уменне элементарна арыентавацца 
на карце 

Выхаванцы 
сярэднiх 

i старэйшых 
груп 

Выхавальнікі 
дашкольнай 

адукацыі 



“Выхоўваем маленькага 
беларуса” 
(анкетаванне) 

Узаемадзеянне 
з сем’ямi 

выхаванцаў 

Выяўленне адносiн да дзiцячых кнiг 
на беларускай мове 

Законныя 
прадстаўнікі 
выхаванцаў 

Выхавальнікі 
дашкольнай 

адукацыі 
“Эфектыўныя метады і прыёмы 
па азнаямленні выхаванцаў 
сярэдняй i старэйшай груп 
з беларускімі народнымі 
казкамі” 
(кансультацыя) 

Праца з 
педагагiчнымi 

работнiкамi 

Удакладнiць веды педагогаў пра эфектыўныя 
метады і прыёмы па азнаямленні выхаванцаў 
з беларускімі народнымі казкамі на занятках 
і ў паўсядзенным жыццi 
 

Педагогi Намеснік 
загадчыка 

па 
асноўнайдзей

насці 

А
ўт

ор
ак

 

“Старонкi з 
малой 

скарбонкi” 

“Лiтаратурнае падарожжа” 
(чытанне забаўлянак, вершаў, 
беларускiх народных казак) 

Мастацкая 
дзейнасць 

Знаёмiць дзяцей з забаўлянкамi i вершамi, з 
народнымi казкамi на беларускай мове; 
далучаць да багацця роднай мовы;  
узбагачаць эмацыянальную сферу выхаванцаў 

Выхаванцы 
ўсiх 

узроставых 
груп 

Выхавальнікі 
дашкольнай 

адукацыі 

“Славутыя сыны Беларусi” 
(экскурсiя ў бiблiятэку) 

Пазнавальная 
практычная 
дзейнасць 

Далучаць да багацця лiтаратурнай спадчыны, 
пазнаёмiць з творчасцю беларускiх 
пiсьменнiкаў; развiваць цiкавасць да iх 
творчасцi; выхоўваць павагу да пiсьменнiкаў 
роднай краiны 

Выхаванцы 
старэйшых 

груп 

Выхавальнікі 
дашкольнай 

адукацыі 

“Залатая скарбонка” 
(вечарыназагадак) 

Мастацкая 
дзейнасць 

Актывізаваць прадстаўленнi пра беларускія 
народныя казкі; замацоўваць уменне пазнаваць 
казку па ўрыўку; 
развіваць гаворку;  
выхоўваць любоў да беларускай літаратуры 

Выхаванцы 
старэйшых 

груп 

Выхавальнікі 
дашкольнай 

адукацыі 

“Казачнае лато” 
(дыдактычнаягульня) 

Гульнявая 
дзейнасць 

Замацоўваць веданне беларускiх народных 
казак; фармiраваць уменне пазнаваць казку па 
малюнках (урыўках), раскладваць iлюстрацыi ў 
адпаведнай паслядоўнасцi;  
развiваць мастацка-маўленчую дзейнасць 

Выхаванцы 
сярэднiх 

i старэйшых 
груп 

Выхавальнікі 
дашкольнай 

адукацыі 

“Беларускiя народныя казкi” 
(арганiзацыя мiнi-выставы 
 ў кнiжным кутку) 

Зносiны Фармiраваць уменне ўважлiва разглядаць 
карцiнкi да беларускiх народных казак, 
пазнаваць герояў, iх дзеяннi, падтрымлiваць 
цiкавасць да беларускiх народных казак 

Выхаванцы 
малодшых 

груп 

Выхавальнікі 
дашкольнай 

адукацыі 

“Славутыя iмёны Беларусi” 
(арганiзацыя мiнi-выставы 
ў кнiжным кутку) 

Зносiны Далучаць выхаванцаў да багацця лiтаратурнай 
спадчыны;  
падтрымлiваць цiкавасць да творчасцi 
пiсьменнiкаў роднай краiны 

Выхаванцы 
сярэднiх 

i старэйшых 
груп 

Выхавальнікі 
дашкольнай 

адукацыі 



“Народная беларуская казка” 
(выстава сумеснай творчасцi 
бацькоў i дзяцей) 

Узаемадзеянне 
з сем’ямi 

выхаванцаў 

Фармiраваць уменне перадаваць сюжэт казкi ў 
малюнку, выхоўваць цiкавасць да беларускiх 
народных казак 
 

Законныя 
прадстаўнікі 
выхаванцаў, 
выхаванцы 

Намеснік 
загадчыка 

па асноўнай 
дзейнасці, 

выхавальнiкi 

С
ер

ад
а 

“Ад прадзедаў 
спакон вякоў 
нам засталася 

спадчына” 
 

“Запрашаем у “беларускую” 
хатку” 
(відэаэкскурс) 

Пазнавальная 
практычная 
дзейнасць 

Пашыраць веды дзяцей пра жыццё беларускiх 
сялян у былыя часы;  
працягваць знаёмiць з асаблiвасцямi сялянскiх 
пабудоў, іх iнтэр’ерам, прыладамi працы, 
посудам, адзеннем;  
выхоўваць павагу да гiстарычнага мiнулага 
сваёй крiаны;  
узбагачаць слоўнiкавы запас 

Выхаванцы 
старэйшых 

груп 

Выхавальнікі 
дашкольнай 

адукацыі 

“Беларускае 
нацыянальнае адзенне” 
(дэфіле) 

Музычная 
дзейнасць 

Фармiраваць уяўленнi пра асаблiвасці 
нацыянальнай культуры, традыцый беларусаў, 
знаёмiць з беларускiм нацыянальным адзеннем, 
яго своеасаблiвай прыгажосцю;  
даць звесткi пра асноўныя кампаненты 
народнага касцюму 

Выхаванцы 
старэйшых 

груп 

Выхавальнікі 
дашкольнай 

адукацыі, 
музычны 
кіраўнік 

“Народныя майстры” 
(наведванне выставы твораў 
народных майстроў) 

Зносiны Пазнаёмiць з творамi народнага 
дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва;   
падтрымлiваць жаданне пазнаваць культуру 
роднай зямлi 

Выхаванцы 
срэднiх 

i старэйшых 
груп 

Выхавальнiкi 
дашкольнайад

укацыі 

“Іванка i Аленка апранаюцца 
ў беларускi касцюм” 
(дыдактычная гульня) 

Гульнявая 
дзейнасць 

Замацоўваць веды пра асаблiвасцi беларускага 
касцюма, яго кампаненты;  
выклiкаць цiкавасць да гiстарычнай спадчыны, 
выхоўваць павагу да яе 

Выхаванцы 
сярэднiх 

i старэйшых 
груп 

Выхавальнiкi 
дашкольнай 

адукацыі 

Ча
цв

ер
 “На роднай мове 

размаўляю” 
“Вы паслухайце родную мову–
жаўруковаю песняй звiнiць” 
(кнiжная выстава)  

Узаемадзеянне 
з сем’ямi 

выхаванцаў 

Далучаць да паэзii роднай мовы, выклiкаць 
цiкавасць да яе;  
выхоўваць жаданне да чытання твораў 
беларускiх аўтараў 

Законныя 
прадстаўнікі 
выхаванцаў 

Намеснік 
загадчыка 

па асноўнай 
дзейнасці 



“Шануйце родную мову” 
(кансультацыя) 

Праца з 
педагагiчнымiр

аботнiкамi 

Выхоўваць любоў i павагу да роднай мовы Педагогi Намеснік 
загадчыка 

па 
асноўнайдзей

насці 
“Мовародная мая”  
(гутарка) 

Зносiны 
 

Далучаць да паэзii роднай мовы; фармiраваць 
уменне вырашаць з дапамогай роднай мовы 
камунiкатыўныя i пазнавальныя задачы;  
выклiкаць асэнсаванае жаданне авалодаць 
роднай мовай 

Выхаванцыіся
рэднiх 

i старэйшых 
груп 

 

Выхавальнiкi 
дашкольнай 

адукацыі 
 

“Птушкi i жывёлы Беларусi” 
(беларускi слоўнiк) 

Зносiны Пашыраць слоўнiкавы запас выхаванцаў па тэме 
“Птушкi”, “Жывёлы” 

Выхаванцы 
сярэднiх i 

старэйшых 
груп 

Выхавальнiкi 
дашкольнай 

адукацыі 
 

“Жывёльны свет Беларусi” 
(дыдактычнае лато) 

Гульнявая 
дзейнасць 

Замацоўваць веды пра жывёл, што жывуць у 
лясах, вадаёмах, на лугах 
Беларусi; развiваць зацiкаўленасць 

Выхаванцы 
сярэднiх 

i старэйшых 
групп 

Выхавальнiкi 
дашкольнай 

адукацыі 

“Немаўклiвыя паштоўкi” 
(сюжэтна-гульнявы комплекс) 

Гульнявая 
дзейнасць 

Замацаваць i актывiзаваць у слоўнiку дзяцей 
назвы прадметаў школьных прылад, адзення; 
увесці ў актыўны слоунік дзяцей новае слова 
“стылiст”; фармiраваць уменні ўзнаўляць словы 
з нагляднай падказкай, разумець беларускую 
мову; пашыраць веды выхаванцаў пра 
асаблiвасці беларускага адзення, працу стылiста; 
фармiраваць уменні творча развiваць сюжэт 
гульнi, падтрымлiваць дыялог у адпаведнасцi з 
роллю; развiваць цікавасць да працы стыліста; 
выхоўваць жаданне размаўляць па-беларуску 

Выхаванцы 
старэйшых 

груп 

Выхавальнiкi 
дашкольнай 

адукацыі 

“Простая  беларуская ежа” 
(відэатэка)  

Узаемадзеянне 
з сем’ямi 

выхаванцаў 

Удакладнiць звесткi пра беларускiя стравы Законныя 
прадстаўнікі 
выхаванцаў 

Выхавальнiкi 
дашкольнай 

адукацыі 

П
ят

нi
ца

 “Бяздоннае 
багацце” 

“Мова – крынiца 
ўсёй прыгажосцi” 
(праца з лэпбукам) 

Пазнавальная 
практычная 
дзейнасць 

Замацаваць i сiстэматызаваць уяўленнi 
выхаванцаў па тэме 
“Беларусь – наша краiна” 

Выхаванцы 
сярэднiх 

i старэйшых 
груп 

Выхавальнiкi 
дашкольнай 

адукацыі 



“Беларускiя народныя гульнi” 
(развучванне беларускiх 
народных гульняў) 

Гульнявая 
дзейнасць 

 

Уводзiць дзяцей у багаты свет народных 
гульняў; развiваць сiлу, кемлiвасць, спрыт 

Выхаванцы 
ўсiх 

узроставых 
груп 

Выхавальнiкi 
дашкольнай 

адукацыі 

“Старажытныя святы” 
(віртуальны экскурс) 

Пазнавальная 
практычная 
дзейнасць 

Пашыраць уяўленнi пра старажытныя народныя 
святы беларусаў; развiваць цiкавасць да 
народных традыцый 

Выхаванцы 
сярэднiх 

i старэйшых 
груп 

Выхавальнiкi 
дашкольнай 

адукацыі 

“Славутыя мясцiны Беларусi” 
(дыдактычная гульня) 

Гульняваядзей
насць 

 

Замацоўваць веды правядомыямясцiныБеларусi;  
развiвацьмову, уменнецiкаварасказваць 
праiхгiсторыю 

Выхаванцы 
старэйшых 

груп 

Выхавальнiкi 
дашкольнай 

адукацыі 
“Свята цацкi” 
(кірмаш) 

Музычная 
дзейнасць 

Замацоўваць уяўленнi пра беларускiя народныя 
цацкi, даставiць выхаванцам радасць 

Выхаванцы 
старэйшых 

груп 

Музычны 
кiраўнiк 

“Беларускія народныя гульні 
як сродак далучэння дзяцей 
да беларускай нацыянальнай 
культуры” 
(сямейная гасцёўня) 

Узаемадзеянне 
з сем’ямi 

выхаванцаў 
 

Пазнаёмiць з беларускімі народнымі гульнямі; 
даць звесткi пра іх ролю ў далучэнні дзяцей 
да беларускай нацыянальнай культуры 
 

Законныя 
прадстаўнікі 
выхаванцаў 

Намеснік 
загадчыка 

па асноўнай 
дзейнасці, 

выхавальнiкi 
дашкольнай 

адукацыі 
 


