Гульня-віктарына "Мая Беларусь"
Мэта:
-узбагачаць веды вучняў пра нацыянальнае багацце нашай краіны;
-садзейнічаць развіццю патрабаванняў дапамогі вучняў у працэсе сумеснай работы;
-выхоўваць любоў і цікавасць да роднай мовы. 

Ход гульні:
Сення мы з вамі адправімся ў падарожжа па цудоўнай беларускай зямлі. Але спачатку давайце высветлім: чаму наша краіна мае такую назву-Беларусь?(сярод беларусаў шмат людзей са светлымі валасамі; нашы продкі аддавалі перавагу беламу аддзенню; белыя буслы сталі сімвалам Беларусі.)
У падарожжа адпраўляюцца 2 каманды: Айчына і Радзіма. Есць у нас суддзі, якія будуць уважліва сачыць за нашым падарожжам, ставіць балы, а ў канцы падвядзе вынікі нашага падарожжа. Мы сядаем ў цягнік. Паехалі!
1 станцыя. Размінка. Пытанні задаюцца камандам, за правільны адказ 1бал.
1.Як правільня называецца дзяржава,у якой мы жывем?
2.Міжнацыянальны фестываль, які праходзіць ў Віцебску.
3.Гэта возера называюць "Беларускім морам" ?
4.Колькі абласцей у нашай дзяржаве?
5 Якімі словамі пачынаецца гімн Беларусі?
6.Рака ў Магілеве? 
7.Сталіца Беларусі? 
8.Самая галоўная плошча ў сталіцы Беларусі? 
9.Як называецца першая кніга, якую выдаў Ф.Скарына? 
10.Крэпасць,якая першай прыняла на сябе ўдар ВАвайны?
Журы падводзіць вынік1конкурса.А мы рухаемся далей.
2 станцыя. Нашы сімвалы. 
Рэспубліка Беларусь- незалежная дзяржава.Як і ўсе незалежныя і сувірэнныя дзяржавы Беларусь мае дзяржаўныя сімвалы(якія?).Камандам трэба намаляваць дзяржаўны сцяг Рэспублікі Беларусь? Журы ацэньвае малюнкі. 
3станцыя. Беларуская мова. Вельмі мілагучная і прыгожая наша мова. Каманды атрымалі лісточкі,вам трэба перакласці дaдзеныя словы з рускай мовы на беларускую.Каманды чытаюць словы. Журы працуе.Мы едзем далей. 
4станцыя. Багата наша мова на прыказкі і прымаўкі. Таму наша станцыя называецца Прыказкі і прымаўкі. Камандам трэба знайсці правільны працяг прыказак.
Без навук-(як без рук) 
Ваўкоў баяцца-(у лес не хадзіць)
Бацькоў слухаць-(гора не знаць) 
Век жыві-(век вучыся) 
Слова не верабей-(выляціць, не зловіш) 
З ваўкамі жыць-(па-воўчы выць)
5станцыя. Прырода Беларусі-наш вялікі дом,без якога было б не магчыма жыцце чалавека.Беларусам пашанцавала на прыгажосць і непаўторнасць краявідаў.Наша станцыя таму называецца Родная прырода. Зараз правядзем віктарыну і адгадаем загадкі.Спачатку адказвае 1 камандапотым другая.За правільны адказ 1бал. 
1.Назавіце драпежных жывел нашых лясоў?(воўк,дзік,ліса) 
2.Якіх жывел называюць будаўнікамі?(баброў) 
3.Якія жывелы Беларусі на зіму змяняюць свой колер?(заяц.ліса,ваверка)
4.Назавіце ядавіты грыб,якім лечыцца лось?(мухамор)
5.Жывела з бальшымі клыкамі,падобна на свінню,есць жалуды?кабан) 
6.Балотная птушка з дліннымі нагамі і дліннай дзюбай?(чапля) 
7.Якая птушка пераймае галасы іншых птушак?(шпак) 
8.Хто ўдзень адпачывае,а ноччу лятае?(сава)
9.Самая маленькая птушка нашых лясоў?(каралек)
10.Якія зверы і птушкі занесены ў Чырвоную кнігу Рэспублікі Беларусь?(зубр,барсук,белая чапля,буры мядзведзь)
11.Якмя хвойныя дрэвы растуць у нас?(ель,сасна)
12.Якая ягада можа замяніць лімон?(журавіны) Яна змяшчае лімонную кіслату. 
Гульня"Адгадай загадкі"
Не кравец,а ўсе жыцце з іголкамі ходзіць? (вожык)
Сядзіць бабуся.Сядзіць хатуся.А хто забачыць, дык заплачыць? (Цыбуля) 
І ў стогадоў я малады.Мае насенне жалуды (дуб) 
Без страху.без гора.Пралятае-рэкі і мора? (Птушка) 
Журы падводзіць вынікію Рухаемся далей. 
6 станцыя-Магілеў. 2018 аб’яўлен годам Малай Радзімы. Для адных гэта родны горад, вуліца, дзе чалавек жыве або невялікі дворык, веска, дзе прайшлі дзіцячыя гады. Прыйшоў час успомніць кожнаму аб сваіх каранях, аб месцы, дзе чалавек нарадзіўся, таму наша станцыя называецца Магілеў. Прадстаўце, што да вас прыехаў сябар з-за мяжы, які ніколі не быў у нашым горадзе. Камандам трэба назваць славутасці нашага горада.(па чарзе)
Зараз журы падвядзе вынікі нашага падарожжа. А мне хочацца яшчэ раз нагадаць, што вы - юныя грамадзяне нашай краіны. Любіце і шануйце сваю Радзіму. Увас на сталах ляжаць чырвоныя "сэрцы", я прапаную вам напісаць пажаданне нашай Радзіме і размясціць "сэрцы" на карце (на дошцы).



