
                                                                                                     

План мерапрыемстваў 

да Тыдня роднай мовы “Як ты дорага мне, мая родная мова!” 

 

№ 

п/п 

Назва мерапрыемства Тэрмін 

выканання 

Адказныя 

 Рэспубліканскі дыктант, прымеркаваны 

да Дня народнага адзінства 

16 верасня Настаўнікі 

беларускай мовы 

і літаратуры 

19 верасня 

Багацце беларускай мовы 

“Кожны народ стварыў хоць бы адзін геніяльны твор, і твор гэты – мова” 

(Алесь Разанаў) 

1 Акцыя “Размаўляй са мной па-беларуску” 19 верасня Настаўнікі 

беларускай мовы 

і літаратуры, 

настаўнікі 

пачатковых 

класаў 

2 Стварэнне віншавальных паштовак 

“Пажаданні роднай мове” 

19 верасня Настаўнікі 

беларускай мовы 

і літаратуры, 

настаўнікі 

пачатковых 

класаў 

3 Марафон “Мова родная – мова модная” 

(выкананне беларускіх песень) 

19 верасня Настаўнікі 

беларускай мовы 

і літаратуры 

20 верасня 

Родная мова ў культуры і мастацтве 

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

Гілевіч) 

1 Арганізацыя і наведванне навучэнцамі 

этнаграфічнага кутка ў кабінеце 

беларускай мовы і літаратуры 

20 верасня Сільвестрава 

Ж.У. 

2 Гастранамічны фэст “Беларуская кухня” 20 верасня Навічонак Н.Г. 

3 “Будзь у трэндзе” Разгляд і абмеркаванне 

беларускага нацыянальнага адзення ў 

суадносінах з сучаснай вопраткай 

беларусаў 

20 верасня Сіпакова А. М. 

4 Гульня “Фальклор,  фальклор – душа 

народа” 

20 верасня Настаўнікі 

беларускай мовы 

і літаратуры, 

настаўнікі 



пачатковых 

класаў 

21 верасня  

За што я люблю родную зямлю  

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

1 Конкурс творчых пісьмовых работ «За 

што я люблю родную зямлю» 

21 верасня Настаўнікі 

беларускай мовы 

і літаратуры 

2 Флаер-фэст “Мой родны кут, як ты мне 

мілы” 

21 верасня Настаўнікі 

беларускай мовы 

і літаратуры 

22 верасня 

Літаратура як люстэрка мовы 

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

1 Акцыя “Чытаем вершы пра родную 

мову” 

22 верасня Настаўнікі 

беларускай мовы 

і літаратуры, 

настаўнікі 

пачатковых 

класаў 

2 Арганізацыя і правядзенне віктарын на 

тэму “Літаратура – люстэрка мовы” 

22 верасня Настаўнікі 

беларускай мовы 

і літаратуры, 

Бібліятэкары 

школы 

13  Выстава-конкурс дзіцячых малюнкаў 

“Пад небам сінім”, прысвечаная 140-

годдзю з дня нараджэння Я. Купалы і Я. 

Коласа  

22 верасня Настаўнікі 

беларускай мовы 

і літаратуры 

23 верасня 

Родная мова – мова навукі 

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

1 Старт творчай акцыі “Чытаем Максіма 

Танка разам” 

23 верасня Бібліятэкары 

школы 

 


