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Рабунь 2020 



Мэта: прыцягненне бацькоў і дзяцей да эколага-краязнаўчай 

дзейнасці і арганізацыі сумеснага адпачынку бацькоў і дзяцей. 

Задачы: 

− садзейнічаць замацаванню ўяўленняў дзяцей аб раслінах лесу, 

іх лекавых уласцівасцях, аб  мерах бяспекі і правілах паводзін 

у лесе; 

− стварыць умовы для развіцця пазнавальнай актыўнасці, 

назіральнасці і цікавасці да вывучэння лесу роднага краю; 

− спрыяць выхаванню любові да прыроды роднага краю. 

Матэрыялы і абсталяванне: аптэчка, заплечнік, мячы, абручы, 

стужкі, хустачкі. 

Форма правядзення: прагулка-паход. 

Аб’ект экскурсіі: прырода роднага краю. 

 

Ход экскурсіі 

Бацькі:  

– Дарагія дзеці! Сёння, у гэты выдатны цёплы дзень запрашаем вас 

у займальнае падарожжа. А куды, вы даведаецеся, адгадаўшы загадку: 

У футры ўлетку, а ўзімку распрануты? (Лес) 

Бацькі:  

– Вы маеце рацыю, мы сёння адправімся ў лес. Але для пачатку 

давайце ўспомнім аб мерах бяспекі і правілах паводзін у лесе 

(выказванні дзяцей, удакладненні бацькоў.) 

Бацькі: 

– Мы падышлі да лесу. Успомніце, як называецца край лесу. 

(Узлесак) 

Пройдзем праз ўзлесак у глыб лесу. Ён поўны загадак і таямніц. 

Прыслухайцеся да гукаў прыроды. Што вы чуеце? (Адказы дзяцей.) 

У лесе жывуць звяры і птушкі, яшчаркі і жабы, жукі і матылькі. А 

колькі тут ягад і грыбоў! Удыхніце лясное паветра. Як вы думаеце, чаму 

ў лесе такое свежае  і чыстае паветра? (Дзеці выказваюць свае 

меркаванні, бацькі дапаўняюць іх адказы). 

– Якія расліны ў лесе самыя высокія? (Дрэвы)  

– Якія дрэвы растуць у нашых лясах? (Адказы дзяцей.)  

– Як называюцца дрэвы, лісце якіх маюць выгляд іголак? 

(Хвойныя.)  

– Назавіце,  якія хвойныя  дрэвы вы ведаеце? (Хвоя, елка, 

лістоўніца.)  

– Як называюцца дрэвы, якія зімой губляюць свае лісце 

(Лісцёвыя.)  



– Назавіце дрэвы, якія растуць у лісцёвых лясах. (Бяроза, асіна, 

таполя, рабіна, клён, ліпа) 

Праводзіцца гульня “З якога дрэва лісток?” (Бацькі паказваюць 

па чарзе лісты бярозы, асіны, рабіны і г.д., дзеці адгадваюць, бацькі 

дапамагаюць) 

Бацькі:   

– Мы не дарма ўспомнілі з вамі аб дрэвах. Усе вы любіце гуляць у 

“Хованкі”. У нас сёння “Хованкі” з карысцю. 

Кожны з ігракоў – дрэва. Калі яго знойдуць, трэба даведацца, што 

гэта за дрэва, г. зн., напрыклад, мяне знайшлі – злавілі. Я кажу: “Я –

бяроза”. Тады той, хто знайшоў мяне, павінен расказаць, што гэта за 

дрэва, дзе расце, для чаго выкарыстоўваецца. Дамовіліся? А калі нічога 

не ведаеце пра дрэва, так і будзе хадзіць “ ўсляпую”… 

Конкурс “ Хто хутчэй?” 

Хто хутчэй праскача вакол пянька. 

Бацькі: 

– А зараз давайце падыдзем да бярозы. Якое прыгожае дрэва! Яе 

нездарма называюць беластвольнай прыгажуняй. Гэтаму дрэву 

прысвечана шмат песень, вершаў, загадак. Унізе ствол бярозы пакрыты 

цёмнай грубай карой, а вышэй – белай з чорнымі меткамі. Дакраніцеся 

да белай гладкай кары. На што падобнае лісце бярозы? (На трохкутнік 

са шчарбінамі па краях, на сэрцайкі.) Бяроза-какетка, кожную вясну 

апранае яна завушніцы і яны калышуцца на ветры. Як вы думаеце, для 

чаго яны патрэбныя? (Адказы дзяцей.) Завушніцы – гэта кветкі бярозы. 

Калі яны адкрасуюць, утвараецца насенне. Вецер і птушкі разнясуць іх 

па лесе, і там, дзе яны ўпадуць, вырастуць маленькія бярозкі. У лекавых 

мэтах выкарыстоўваюць бярозавыя пупышкі.  З драўніны бярозы робяць 

дзёгаць, актываваны вугаль. А хто з вас піў вясной бярозавы сок? Ці 

ведаеце вы, як трэба збіраць бярозавы сок, каб не нанесці шкоду дрэву?  

Азараз я вам раскажу паданне пра бярозку. 

Калісьці вандраваў на свеце сляпы стары з хлопчыкам-павадыром, 

шукаў, як пазбавіцца ад слепаты. Да якіх толькі знахароў ні звяртаўся 

ён, якімі зёлкамі ні лячыўся – нічога не дапамагала. Неяк даведаўся 

стары, што ёсць на зямлі месца з крыніцай жывой вады, якая лечыць усе 

хваробы. Доўга яны шукалі тое месца. І вось аднойчы прывёў хлопчык 

старога ў бярозавы гай, прасякнуты сонечным святлом. Надрэзаў сляпы 

ствол бярозкі, пырснуў сокам на свае вочы, і здарыўся цуд – адкрыўся 

перад ім увесь навакольны свет, ва ўсёй сваёй прыгажосці. Як падзяку 

за пазбаўлееня ад страшнай хваробы пабудаваў стары ў гаі манастыр, 

які стаў пачаткам горада Бярозы, што знаходзіцца ў нас на Беларусі. 

Па старадаўняму звычаю вакол бяроз заўсёды вадзілі карагоды. 

Давайце і мы з вамі пагуляем у народную гульню-карагод “Бярозка”. 



Задачы: практыкаваць у хадзьбе па кругу, узгадняючы рух са 

словамі песні; фарміраваць пачуццё калектывізму. 

Aпicaннe гульні: з ліку тых, хто гуляе, выбіраецца дзяўчынка-

бярозка. Дзеці ходзяць па кругу, паклаўшы хустачкi на плячо, i 

спяваюць. 

Бярозка белая, 

Макаўка зялёная, 

Летам махнаценькая, 

3імой сучкаваценькая, 

Дзе яна стащь, 

Там i шуміць. 

Дзяўчынка-бярозка, што стаіць у крузе, пад песню забірае ў тых, 

хто гуляе, хустачкі, паднімае ix над галавой, і, калі заспяваюць: 

Бярозка зялёненькая, 

Вясной вясёленькая, 

Сярод поля стаіць, 

Лicточкамі шуміць, 

Грыміць, гудзіць, 

Залатым вяночкам звініць. 

Бярозка iмiтye шум лістоў, рух галінак, – яна шамаціць сукенкай, 

махае над галавой хустачкамі. Пад прыгаворку: “А восенню кapaнi у 

бярозкі засынаюць, лісточкі ападаюць!” – дзяўчынка-бярозка 

абыходзіць карагод i кожнаму на плячо кладзе яго хустачку. 

Правілы гульні: хустачкі ў тых, хто гуляе, павінны ляжаць 

свабодна, каб дзяўчынка-бярозка змагла лёгка ix узяць. 

Бацькі:   

– Мы з вамі ведаем, што ў лесе жывуць розныя жывёлы, і цяпер 

мы пагуляем у гульню “Бяздомны заяц”.  

З ліку ігракоў выбіраецца паляўнічы і бяздомны заяц. Астатнія 

ігракі – зайцы, устаюць у ўнутр круга. Па сігнале вядучага бяздомны 

заяц пачынае ратавацца ўцёкамі ад паляўнічага. У любы момант 

бяздомны заяц можа заскочыць у першы, які трапіўся, домік. Удзельнік 

гульні, які стаяў у гэтым месцы, у той жа момант становіцца бяздомным 

зайцам і яго задача – уцячы ад паляўнічага. Злоўлены ігрок становіцца 

паляўнічым, а роля бяздомнага зайца дастаецца былому паляўнічаму. 

Бацькі:   

– Вы ўсё ведаеце, што пінгвіны ў нас не жывуць, але цяпер 

паспрабуем пахадзіць, як ходзяць пінгвіны. (Хада з заціснутым паміж 

каленямі мячом). 

Бацькі:   

– Зараз давайце падыдзем яшчэ да аднаго дрэва, якое называецца 

лістоўніца. Які стройны ствол у гэтага дрэва, якія пушысты яго галінкі! 



Галінкі лістоўніцы пакрытыя іголкамі. А ці калючыя яны? (Дзеці 

чапаюць іголкі). Іголкі лістоўніцы мяккія, далікатныя, шаўкавістыя. Як 

яны растуць: па адной або пучкамі? (Пучкамі.) Правільна, з адной 

пупышкі вырастае некалькі іголак. Ці бачыў хто-небудзь з вас зімой на 

лістоўніцы іголкі? (Не.) Куды яны знікаюць? (Увосень яны жоўкнуць і 

ападаюць.) Сапраўды, іголкі, яны ж лісце, гэтага дрэва восенню 

ападаюць, як у лісцёвых дрэў. Менавіта таму дрэва і назвалі 

лістоўніцай. У лістоўніцы, як у хвоі і елкі, вырастаюць шышкі. Яны 

падобныя на невялікія шарыкі. У шышках знаходзіцца насенне, якім 

любяць ласавацца птушкі. Драўніна лістоўніцы вельмі трывалая і 

даўгавечная. Дамы, пабудаваныя з бярвенняў лістоўніцы, стаяць доўгія 

гады. Лістоўніца – таксама лекавая расліна. Паглядзіце ўважліва на 

ствол. Бачыце празрыстыя кропелькі? Гэта жывіца – смалісты сок, з 

якога робяць шкіпінар і араматычныя маслы. Дакраніцеся да кроплі 

жывіцы і панюхайце пальцы. Чым пахне смала? (У яе хвойны пах, 

жывіца пахне елкай.)  Давайце збяром леташнія шышкі і апалыя галінкі 

лістоўніцы, з іх можна зрабіць што-небудзь цікавае. (Дзеці і бацькіі 

збіраюць шышкі). 

Бацькі:   

– А цяпер нас сустракае хвоя. Пакуль вы разглядаеце яе, я раскажу  

вам аб гэтым дрэве. Жывуць хвоі 300-500 гадоў. Іх можна сустрэць і за 

Палярным кругам, і высока ў гарах, і ў тайзе, і на гарачым поўдні. Але 

вось мірыцца з забруджаным паветрам хвоя не можа, таму ў горадзе яе 

сустрэнеш рэдка. Хвоя – гэта светлалюбівая расліна, самы светлы лес – 

сасновы бор. На усходзе лічаць, што гэта дрэва прыносіць шчасце. У 

многіх краінах хвоя – сімвал даўгалецця і велічы. Вядомая хвоя і як 

лекавая расліна. Паветра ў сасновым бары валодае гаючымі 

ўласцівасцямі. Разгледзьце ствол хвоі і скажыце, што вы бачыце. (Дзеці 

і бацькі разглядаюць ствол хвоі, знаходзяць кроплі жывіцы, выказваюць 

здагадкі аб яе лекавых уласцівасцях). Яе лячэбныя ўласцівасці 

прымяняюцца з даўніх часоў, яна з'яўляецца выдатным антысептыкам і 

валодае антыбактэрыяльнымі ўласцівасцямі. Жывіца загойвае раны, 

здымае боль і палягчае запаленне.(Дзеці і дарослыя  збіраюць сасновыя 

шышкі і іголкі). 

А зараз давайце з вамі крыху пагуляем. 

Гульня “Закінь шышку ў абруч”. 

Дзеці падыходзяць да кошыка з сабранымі шышкамі, бяруць па 

адной шышцы і кладуць на мыскі нагі. Яны павінны закінуць шышку ў 

абруч з нагі. Адлегласць да абруча паўтара-два метры. 

Гульня “Самы спрытны”. 



Праводзіцца гульня “Лавішкі” з усімі прысутнымі дзецьмі. 

Раздаюцца стужачкі – “хвосцікі”. Выйграе той, хто набраў больш 

“хвосцікаў”. 

Бацькі:   

– Што ж, пагулялі мы добра, пабегалі выдатна. Можа давайце 

адпачнём, пасядзім, пагаворым і перакусім?  Пагулялі? Паскакалі? 

“Нагулялі” апетыт? Вось зараз і падсілкавацца Вам зусім не пашкодзіць. 

А вось калі б вы забыліся дома ежу, чым можна было б 

падсілкавацца ў лесе? (Адказы дзяцей) 

Бацькі:   

– Якія яшчэ дрэвы растуць у нашых лясах? Давайце ўспомнім 

вершы і загадкі пра гэтых дрэвах. (Бацькі загадваюць загадкі, дзеці 

чытаюць вершы пра дрэвы нашага краю). Далей бацькі і дзеці 

самастойна гуляюць у розныя спартыўныя гульні па жаданні: 

бадмінтон, футбол, валейбол. 

Бацькі:   

– Ну, вось і прыйшла пара вяртацца дадому. Вам спадабалася наша 

падарожжа?  Што больш за ўсё вам запомнілася? (Адказы дзяцей.) Каб 

гэты дзень надоўга застаўся ў нашай памяці, прапаную вам дома 

намаляваць малюнак аб нашым падарожжы. А з вашых малюнкаў мы 

створым альбом! 

Вяртаюцца дадому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дадатак 1 

Загадкі аб дрэвах 

Мной дзяўчынак называюць. А як толькі зацвітаю — 

3 гудам рупным і вясёлым да мяне лятаюць пчолы. (Ліпа.) 

 

На снезе пушыстым царыца стаіць, 

У гронках агністых ззяе, гарыць. (Рабіна.) 

 

I ў сто год я малады, 

Маё насенне — жалуды. (Дуб.) 

 

Самы моцны, самы магутны, 

З ім параўнацца немагчыма! 

Калі ты, сябрук, не дурны, 

Адгадаеш: гэта… (Дуб) 

 

Маўклівая, зялёная, на ўзгорку стаіць. 

Дрэва — я. I з табой мы даўно знаёмыя. 

I вясной, і зімой я стаю зялёная. (Елка, сасна.) 

 

Вось прыгажуня адна: 

Высокая яна, стройная, 

Толькі будзь асцярожны, 

Пра іголкі не забудзь! 

Хоць прыгожая на дзіва, 

Вельмі дзяўчына страпцівая! 

Таму варта адна 

І клічуць яе… (Хвоя) 

 

Ёй не страшны халадок! 

Тырчыць зялёны хахалок, 

Тапоршчацца іголкі. 

Даведаліся? Гэта… (Ёлка) 

 

Зялёная, ды не трава, 

Белая, ды не снег, 

Прыгожая, ды не дзяўчына. (Бяроза.) 

 

У двары і на лузе 

Увесь ліпень стаю у снезе. 

Летам белая зямля. 

http://dobri-nastavnik.ru/alimpiyady-viktaryny-intelektualnyya-gulni/viktaryna-shto-ya-vedayu-ab-pryrodze-svayoj-krainy.html


Хто я, ведаеш? (Таполя) 

 

Каля рэк месцы прыгожыя! 

Любіць там сяліцца… (Вярба) 

 

Чакаюць на галінках куфэркі, 

Круглыя загадкі, 

Хто адкрые іх, таго 

Чакае падарунак-салодкі. 

Куфэркі мае моцныя, 

Волатаўскай чакаюць рукі! 

А зараз сказаць не грэх, 

Хто ж я такі? (Арэх) 

 

Я і лодка, я і дом, 

Конь з вяроўчаныя хвастом, 

Аловак у тваім пенале 

Таксама з мяне стварылі. 

Хоць на сушы я жыву, 

Кінеш у раку - паплыву 

Але глядзі, трымай мяне 

Ты далей ад агню! (Дрэва) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

  



Дадатак 2 

Вершы пра дрэвы 

 

Дуб 
Дуб рассыпаў жалуды, бо збіраць няма куды. 

Быў бы кошык — вось раскоша! 

Можа, вожык дапаможа? 

Кастусь Севярынец 

 

Елка 
Елка з лесу на Каляды 

Завітае ў нашы хаты. 

На ялінках аж да верху — 

Цацкі, пацеркі, цукеркі. 

Кастусь Севярынец 

 

*** 
На пагорку, ў нас 

За хатай, 

Дуб старэнькі 

У тры абхваты. 

А ягоныя сынкі – 

Маладзенькія дубкі, 

Дзесь цяпер шумяць 

Далёка… 

Дуб сумуе 

Адзінокі. 

Побач з дубам, 

Ля дарожкі, 

Пасадзілі мы 

Бярозку. 

А бярозка – 

Глянуць люба.. 

Хай унучка будзе ў дуба. 

Леанід Шырын 

 

Летні лес 

Летні лес, шацёр зялёны 

Нада мною ў вышыні 

Зачапіліся за кроны 

Хмаркі-белыя чаўны. 

Пераблытаны галінкі, 



Дзе бярозка, дзе ялінка. 

Ясень неба падпірае, 

Промні сонейка збірае 

І між лісцяў з вышыні 

Струмнем тонкім,залатым 

Зайка сонечны збягае. 

Пад травою і ігліцай 

Ажыла даўно грыбніца. 

На ўзгорку -дуб стары 

Побач-стрункі, малады 

Мох шаўковы, там чакаюць 

Зорны час свой жалуды. 

Дзе ніжэй,там журавіны, 

Крапіва,кусты маліны, 

Хмызнякі,трава сівая. 

Між купінак з асакой 

Шлях у рэчку выбірае, 

Ручаек цячэ, спяшае 

Быццам дзеўка-маладзіца. 

У ваду вярба глядзіцца. 

Прытаміўся?Аддыхні! 

Не лічы ты, браце, дні 

І плывуць няхай над намі 

Хмаркі, быццам караблі. 

Мікалай Кот  

 

У лесе 

Цямнее лес у дальняй далі, 

Гайдае вецер промні-хвалі, 

Туман у нізінах, быццам пух. 

І дыхаць легка, хвойны дух. 

Там павучок сплеў павуцінку, 

Павесіў зранку на галінку. 

Там дрэва з дрэвам размаўляе, 

Заве і вабіць ціш лясная. 

Прасветы ў лесе,як аконцы, 

Глядзіць прыветліва ў іх сонца 

І распускае промні-косы. 

Знікаюць срэбраныя росы. 

У лесе лісцікі шапочуць, 

А вочы “бегаюць” і хочуць 

Знайсці грыбок сярод травы 



І пажадана, не стары. 

Нібыта пан, які галоўны, 

Расце тут белы грыб цудоўны, 

Лісічка часта пападае, 

Масляк у ельніку бывае. 

Знайшоў грыбок, то не спяшайся, 

Хадзі паціху, аглядайся, 

Бо можа здарыцца і так: 

Схаваўся побач і сваяк. 

Есць месца тут такое,знаю, 

Што кошык легка назбіраю. 

Ды справа нават не ў гэтым, 

Няма мясцін за гэту лепей. 

Там мох такі, нібы пярына, 

Да неба цягнецца хваіна, 

І пад зяленымі шатрамі 

Стаіць вакол такая ціш, 

Што зачарованы стаіш.. 

Як казка лес, як таямніца, 

Што немагчыма разгадаць. 

Стаю і думаю ..Мо крыкнуць? 

Пра кветку-папараць спытаць.. 

Мікалай Кот 

 

*** 

Снегам прысыпала 

сёняшні дзень… 

Бярозкі бязлістыя 

ў снезе – нявестамі… 

Уборы бялюткія 

дзеўкі надзелі… 

Пяшчота такая, 

што хочацца пеставаць 

дзяўчынак-бярозак, 

як родных унучак… 

А пах ад бярозак – 

п’яняча-светлы… 

Я крыху засмучан – 

чамусьці ўзімку 

ды пахне мне летам… 

Алег Буйніцкі   

 

http://www.vershy.ru/category/mikalai-kot
http://www.vershy.ru/category/aleg-buinitski


Дадатак 3 

 

 
 

 



“Апавяданне бярозкі” 

Я бярозка белая, 

У лесе я жыла, 

Расказаць бяду сваю 

Я да вас прыйшла. 

 

Я шумела весела 

Летам і вясной, 

Птушак песні звонкія 

Чула над сабой. 

 

Да мяне йшлі людзі 

У спякотны дзень. 

Прахалодай лашчыў іх 

Мой прыемны цень. 

 

Гора ці бяда якая, 

Думала – міне. 

Ды задзіра-хлопчык 

Скокнуў да мяне. 

 

Ён падрэзаў ножыкам 

Усю маю кару. 

Так мне забалела, 

Думала – памру. 

 

Дрэвы, як і людзі, 

Кожнаму – баліць! 

Дык нашто ж бярозку 

Рэзаць ці паліць? 

 

Бо бярозка кожная 

Вельмі хоча жыць, 

З ветрыкам шаптацца, 

З птушкамі дружыць. 

 

Тысячы вушэй слухаюць нас, тысячы вачэй назіраюць за намі, 

тысячам жывых істот мы можам зрабіць вельмі балюча, нават не 

задумаўшыся аб гэтым. Мы пагуляем і пойдзем, а там, у лесе, ля рэчкі, 

застануцца паламаныя намі галінкі, параненыя дрэвы, пашкоджаны 

мурашнік… 

 



          ЗАПОМНІЦЕ: 
Каб размокла, згніла, змяшалася з зямлёю кінутая ў лесе газета, 

патрэбен цэлы год; пустая бляшанка будзе ляжаць у зямлі некалькі 

гадоў; поліэтыленавы пакет – дзесяткі гадоў. Асколкі шкляной бутэлькі 

так і будуць псаваць нашу цудоўную зямлю сотні гадоў!  

Беражыце прыроду! 
 

 

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Дадатак 4 

Кансультацыя для бацькоў 

"Паход, як выдатны спосаб згуртаваць сям'ю" 

 
 

У летні перыяд дзеці вельмі шмат часу праводзяць на паветры. І 

вельмі 

важна так арганізаваць жыццё дашкольнікаў, каб кожны дзень прыносіў 

ім нешта новае. Паход – гэта выдатны спосаб згуртаваць сям'ю, 

пазнаёміць дзіця з “дзікай” прыродай і навучыць яго быць больш 

самастойным, з другога боку, гэта яшчэ і даволі сур'ёзнае выпрабаванне 

і для дзіцяці, і для бацькоў. 

Колькі новага нязведанага пазнае ваша дзіця не з кніг або 

тэлеперадач, а ўбачыўшы ўсё на ўласныя вочы, дакрануўшыся да 

нязведанага  сваімі  рукамі. І як доўга яшчэ будуць гучаць у вашым 

доме ўспаміны аб аднадзённым паходзе або  падарожжы, аб убачаным 

досвітку над ціхай рачулкай або аб тым, як вы пераходзілі яе ўброд, як 

лавілі рыбу і рыхтавалі юшку. І ў дзіцяці з'явіцца жаданне зноў 

адправіцца з заплечнікам за плячыма ў новае падарожжа, насустрач 

нязведанаму! 

Паходы даступныя абсалютна ўсім, яны служаць не толькі 

выдатным сродкам актыўнага адпачынку і фізічнай падрыхтоўкі, але і 

выхоўваюць у дзяцей дысцыплінаванасць, працавітасць, спагадлівасць і 

значна ўмацоўваюць іх здароўе. 

    Парады тым, хто збіраеццаў паход. 

    1. Правільна вызначыце склад групы. Вядома, можна пайсці ў 

паход адной сям'ёй. І калі ў сям'і ёсць дзеці дашкольнага і падлеткавага 

ўзросту, то старэйшыя будуць добрымі памочнікамі дарослых. 

Аптымальным з’яўляецца аб’яднанне 2-3 сем’яў, у складзе якіх па 



адным - два дзіцяці. У гэтым выпадку значна лягчэй арганізаваць іх 

зносіны і адпачынак на прывале. 

            Перш чым адправіцца ў паход, неабходна старанна 

падрыхтавацца. Вызначце мэту падарожжа, яго працягласць і спосаб 

перамяшчэння з улікам меркаванняў  большасці ўдзельнікаў. Затым 

варта абмеркаваць маршрут, пры распрацоўцы якога дапамогуць 

даведнікі, турыстычныя карты, атласы аўтадарог. Улічваючы 

ўзроставыя асаблівасці і інтарэсы дзяцей, неабходна прадумаць 

прыпынкі.  Пры пракладанні шматдзённага маршруту ўлічыць, каб ён 

праходзіў недалёка ад крыніц пітной вады і крамаў (для папаўнення 

запасаў харчавання).  Гатоўнасць да паходу вызначаецца па наяўнасці 

інвентара.  Для аднадзённай турыстычнай прагулкі не трэба вялікай 

колькасці спецыяльнага інвентара,  але абавязковым з’яўляецца 

заплечнік або заплечны мяшок для кожнага ўдзельніка паходу, 

уключаючы самых малодшых. Для дзяцей 2- 4 гадоў вага ўсёй паклажы 

не павінна складаць 300-400 г (зменныя шорты, панама, мяккая цацка і 

г.д.). Для дзяцей 5-6 гадоў вага заплечніка не павінна  перавышаць 1-1,5 

кг (памятайце аб тым, што  пазваночнік дашкольніка яшчэ не 

сфарміраваўся). Працаздольнасць і здароўе турыста залежыць таксама 

ад правільнай укладкі заплечніка. Мяккія рэчы ўкладваюць уздоўж 

спіны (каб ніякія цвёрдыя прадметы не ўпіраліся ў спіну), а з вонкавага 

боку – цацкі, кнігі і інш.; посуд, прадметы гігіены, компас могуць 

размяшчацца ў задніх і бакавых кішэнях. 

    2. Наступным этапам у падрыхтоўцы да паходу з’яўляецца падбор 

абутку і адзення для ўсіх членаў сям'і. Адзенне павінна быць не толькі 

па сезоне, але і па надвор’і.  Абавязкова ўлічвайце не толькі стан 

надвор’я, але і магчымыя яе змены. Абутак павіннен быць зручным. У 

цеплы перыяд у шматдзённыя падарожжы абавязковыя легкія 

спартыўныя тэпцікі, каб забяспечыць адпачынак нагам і прасушку 

хадавога  абутку. У кожнага турыста павінны быць запасныя шкарпэткі 

(нават калі паход аднадзённы). Адзенне павінна быць зручным   для 

выканання актыўных рухаў. Варта прадугледзець для кожнага члена 

сям’і накідкі-плашчы, прадумаць галаўны ўбор. 

Адзенне павінна быць зручным, абутак непрамакаемым.   

Пачынаючым турыстам лепш за ўсё выбраць кароткі  турыстычны 

маршрут (4-8 гадзін). А затым, па меры набыцця вопыту, пераходзіць да 

самых рамантычных і для дзяцей, і для дарослых паходаў з начлегамі. 

 Настрой, паводзіны дзяцей у паходзе, ступень іх трэніраванасці, 

стан здароўя з’яўляюцца тым барометрам, па якім вызначаецца 

працягласць наступных падарожжаў, пацвярджае, што паход надоўга 

застаецца ў памяці, калі ён ператвараецца ў вясёлае сумеснае свята з 

гульнямі і атракцыёнамі. Калі ў паходзе прымаюць удзел дзеці розных 



узростаў, то можна арганізаваць дзве роўныя па сілах каманды 

іпагуляць ў  гульні-эстафеты, спаборніцтвы на паляне. 

Вось якія гульні  можна правесці з дзецьмі: 

“Купіна”. 

Трэба пераскочыць з купіны на купіну і не патрапіць у “балота”. 

“Хованкі”. 

Дзеці хаваюцца за дрэвы. Жмурка, далічыўшы да 10-ці 

паварочваецца і, не сыходзячы з месца, шукае вачыма дзяцей, якія 

стаяць за дрэвамі. Хто дрэнна схаваўся і першым знойдзены, той 

водзіць. 

“Знайдзі такі дуб”. 

Дзецям прапануецца як мага хутчэй дабегчы да дуба - самага 

вялікага 

(нізкага, старога, маладога, магутнага, прыгожага). Гульню паўтарыць 

некалькі разоў, каб замацаваць словы. 

“Маё любімае дрэва”. 

Кожны з дзяцей выбірае для сябе любімае дрэва, разглядае яго, 

запамінае характэрныя дэталі. На сігнал дарослага: “Раз, два, тры - 

далюбімага дрэва бяжы! ” - дзеці бягуць да дрэва. Затым, на сігнал 

дарослага: “Раз, два, тры – бяжы назад!” - дзеці бягуць назад да 

дарослага  і расказваюць аб сваім дрэве. 

“Звілістая дарожка”. 

Дзеці і дарослыя рухаюцца за вядучым, дакладна паўтараючы яго 

рухі. 

Задача вядучага - правесці змейкай паміж дрэвамі, выбіраючы 

самуюзручную дарогу і як мага часцей змяняючы рух. 

“Знайдзі лісічку”. 

Выбіраецца лісічка. Дзеці стаяць, заплюшчыўшы  вочы. Лісічка ў 

гэты час ідзе у глыб лесу, блытаючы сляды, і хаваецца. Дзеці шукаюць 

лісу, ідучы след у след (сляды парушаць нельга) 

“Танец гракоў”. 

Дзеці, малюючы гракоў, лёгка бегаюць па пляцоўцы, кружацца, 

ўстаюць у позу  “ластаўка” і г.д. Задача  -  прыдумаць як мага больш 

разнастайных рухаў і прыгожа іх выканаць. 

  “Хто хутчэй”. 

Дзеці і дарослыя ўстаюць у круг, адзін (вядучы) ходзіць за яго. 

Абышоўшы  круг, ён дакранаецца да каго-небудзь і называе імя. Пасля 

гэтага абодва бягуць да ўмоўленага  месца  і хутка вяртаюцца назад, каб 

заняць пустое месца. Хто не паспявае, той становіцца вядучым. 

“Пчолы і дзьмухаўцы”. 

Дзеці дамаўляюцца, хто будзе пчоламі, а хто – дзьмухаўцамі. Усе 

бегаюць па паляне. Па сігнале дзеці-дзьмухаўцы прысаджваюцца на 



кукішкі, пчолы бегаюць вакол іх, спыняюцца, нюхаюць, робяць выгляд, 

што збіраюць нектар (складаюць рукі трубачкай, падносяць да рота, 

уцягваюць паветра). Яны пералятаюць з кветкі на кветку, пераймаючы 

гудзенне пчол. Пры новым сігнале дзеці мяняюцца ролямі. 

“Птушкі ўюць гнёзды”. 

Дзеці імітуюць птушак: лётаюць, дзяўбуць збожжа. Па сігнале яны 

павінны знайсці сабе пару, падбегчы да любога дрэва, прыняць позу, 

стоячы на адной назе, тварам адзін да аднаго,  узяўшыся за рукі. 

Прытрымлівацца правіла: бегаць бясшумна, лёгка, на мысачках, не 

крычаць. 

“Самы назіральны”. 

Дарослы хавае сцяжок на палянцы, затым называе адну-дзве 

прыкметы, 

якія паказваюць на яго месцазнаходжанне. Той, хто першым знайшоў 

прадмет, павінен ціха паведаміць аб гэтым вядучаму. Гульня 

працягваецца да таго часу, пакуль апошні ігрок не выявіць схаваны 

прадмет. 

Падарожжа, маршрут якога вы разам вызначалі, цяжкасці, якія вам 

усім прыйшлося пераадолець, стануць важным сродкам згуртавання 

сям'і! 

 

 

 


