
Тыдзень гуманітарных навук праводзіўся з 18.01 па 22.01. 

2016 года па тэме “Развіццѐ творчых здольнасцей вучняў праз удзел 

іх у школьных праектах”.  
 

На працягу тыдня былі і іншыя агульнаразвіваючыя мерапрыемствы: 

гульні, конкурсы, дыспуты, гутаркі,  прэзентацыі. 

У рамках рэалізацыі працы над педагагічнымі праектамі псіхолаг 

школы Дземская Т.А. правяла дыягностку па вызначэнні адносін 

дзяцей, бацькоў  і настаўнікаў да праектаў. Дыягностыка паказала, што 

як дзеці, так і бацькі зацікаўлены работай праектаў. Вынікі гэтай работы 

большасць з іх хочуць бачыць на сайце школы, у раѐннай газеце і 

гатовы разам са сваімі дзецьмі даваць матэрыял і дапамагаць у 

рэалізацыі праектаў. Асабліва ў дзейнасці праектаў зацікаўлены былыя 

выпускнікі. 

 

Саланец І.М.  на пасяджэнні гуртка 

“Крыніца” паказала прэзентацыю зборніка 

вершаў крываносаўскіх паэтаў пад назвай 

“Узлѐт”. 

Мэтай прэзентацыі было пазнаѐміць 

гурткоўцаў з задачамі праекта на другое 

паўгоддзе, даць характарыстыку зборніку, 

пазнаѐміць з яго зместам, паслухаць 

выбраныя вершы для зборніка, а таксама праслухаць вершы вучняў і 

настаўнікаў, прызначаныя для наступнага нумара газеты “Крыніца” і на 

сайт школы. 

  

Для дзяцей было вялікай 

нечаканасцю і прыемным адкрыццѐм, 

калі ў канцы пасяджэння свае вершы 

прачыталі і настаўнікі школы.  

  

  

  

  

Ракавец І.У.  паказала літаратурную прэзентацыю 

педагагічнага  праекта “Развіццѐ творчых здольнасцей вучняў праз 

арганізацыю работы літаратурнага аб’яднання “Крыніца” (“Ад 

творчасці настаўніка да творчасці выпускніка”). Яна пазнаѐміла з 

асобнымі творамі настаўнікаў-паэтаў нашай школы, якія могуць быць 
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прыкладам як для дзяцей, так і для дарослых. Дзеці мелі магчымасць 

чытаць і свае вершы.  

 Семянкова А.І.  у рамках праекта “Знакамітыя выпускнікі” правяла 

з вучнямі 5-6 класаў гутарку “Гонар і слава маѐй Бацькаўшчыны”, дзе 

пазнаѐміла з жыццѐм і дзейнасцю нашага славутага выпускніка Ракаўца 

Аляксандра Адамавіча, паказала на відэазапісах яго малую радзіму, 

раскрыла шлях да поспеху праз яго старанную вучобу ў школе, потым у 

многіх вузах  і добрасумленную працу.  

Манько С.С. правяла гульню “Шчаслівы выпадак” з мэтай развіцця 

нямецкамоўнай кампетэнцыі вучняў. У час гульні трэба было засвоіць 

новыя лексічныя адзінкі:назваць рысы характару, расказаць пра  сябе, 

даць кароткую характарыстыку аднакласніку, выканаць песню або 

прачытаць на памяць верш, вылучыць лішняе слова з лагічнага раду, 

скласці словы з дадзеных літар, сабраць верш, правесці дыялог паміж 

капітанамі. 

Гінц Т.А. правяла інтэлектуальную  гульню “Жыву ў Беларусі і тым 

ганаруся” з мэтай развіцця творчых здольнасцей вучняў, іх 

камунікатыўнай і эстэтычнай культуры, падтрымання цікавасці да 

беларускай мовы і літаратуры 

Лапуцька С.А. правяла заняткі-гульню пра зіму: «Здравствуй, 

матушка-зима» (стихи русских поэтов о зиме). Асноўнай мэтай было 

стварыць вобразнае ўяўленне пра зіму на аснове ўспрыняцця паэтычных 

твораў, удасканальваць навыкі выразнага чытання, развіваць вусную 

мову. Падрыхтаваныя дзецьмі малюнкі развіваюць эстэтычны густ, 

творчыя здольнасці.  

 


