ЗАЦВЯРДЖАЮ
дырэктар ДУА СШ№3 г.Слоніма
_____________________________І.М.Клябанава
_______________________________________________________________________________________
План мерапрыемстваў па святкаванні 135-годдзя з
дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа
№
п/п

Назва мерапрыемства

Тэрміны выканання

Адказныя за выкананне

І. Правядзенне культурных мерапрыемстваў з прыцягненнем да ўдзелу ў іх
дзеячоў культуры і мастацтва і інш.
1.1. Літаратурны дыктант па творах Янкі Купалы і
май
Настаўнікі
беларускай
Якуба Коласа
2017 года
літаратуры
1.2. Віктарына “Зоркі першай велічыні на
беларускім небасхіле” (2-11 класы)
1.3. Інтэлектуальная гульня “Падарожжа па творах
Коласа” (для вучняў 4-7 класаў)
1.4. Музычны марафон па творах Я.Коласа
1.5.

1.6.

Акцыя “Чытаем разам творы Янкі Купалы,
Якуба Коласа” (для вучняў, педагогаў,
бацькоў)
Літаратурны марафон па творах Я.Купалы і
Я.Коласа

1.7.

Літаратурна-музычная кампазіцыя “Паклон
прымі ад нас, пясняр”, прысвечаная Я.Коласу

1.8.

Літаратурная вечарына “Мне сняцца сны аб

верасень 2017
кастрычнік 2017
лістапад 2017

мовы

Настаўнікі беларускай мовы і
літаратуры
Настаўнікі беларускай мовы і
літаратуры
Хілько А.М., клуб “Спадчына”

на працягу года

Настаўнікі беларускай мовы і
літаратуры

красавік 2017

Хілько А.М., клуб “Спадчына”

снежань 2017

Настаўнікі беларускай мовы і
літаратуры

май 2017

Настаўнікі беларускай мовы і
літаратуры

і

2
Беларусі”, прысвечаная Я.Купалу
ІІ. Правядзенне семінараў, круглых сталоў і інш.
2.1. Удзел у рабоце круглага стала “Сучаснае
кастрычнік
Настаўнікі
беларускай
прачытанне твораў Янкі Купалы і Якуба
2017 года
літаратуры
Коласа”
2.2. Круглы стол, прысвечаны літаратурнай
лістапад
Настаўнікі
беларускай
спадчыне Я.Коласа (у рамках семінара
2017 года
літаратуры
настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры)
“Эфектыўныя формы арганізацыі пазакласнай
дзейнасці”
ІІІ. Арганізацыя экскурсій, выставаў (прэзентацый), звязаных з творчасцю пісьменнікаў і інш.
3.1. Раѐнны этап рэспублiканскага конкурсу
сакавiк-красавiк
фотаздымкаў “Краіна мая дарагая” (у рамках
2017 года
рэспублiканскай акцыi навучэнскай моладзi
“Жыву ў Беларусі – і тым ганаруся”), удзел у
абласным этапе конкурса
3.2. Раѐнны конкурс буктрэйлераў “Чытаем верасень - кастрычнік
беларускіх песняроў”
2017 года
3.3. Удзел
у
віртуальнай
выставе
“Фэст кастрычнік -лістапад
буктрэйлераў па творах Янкі Купалы і Якуба
2017 года
Коласа”
3.4. Стварэнне на сайце ўстановы адукацыі ў блогу
на працягу года
“Библиотечный формат” віртуальнай выставы,
прысвечанай 135-годдзю з дня нараджэння
Янкі Купалы і Якуба Коласа
3.5. Афармленне ў кабінеце беларускай мовы і
на працягу года
літаратуры тэматычнага літаратурнага кутка
“Песняры роднай зямлі”
3.6. Экскурсіі ў Дзяржаўны літаратурны музей
май 2017

мовы

і

мовы

і

Класныя
кіраўнікі,
настаўнікі
беларускай мовы і літаратуры

Настаўнікі
літаратуры
Настаўнікі
літаратуры
Яраш С.І.,
бібліятэкі

беларускай

мовы

і

беларускай

мовы

і

загадчыца

школьнай

Джылілава Н.А., загадчык кабінета
беларускай мовы і літаратуры
Настаўнікі

беларускай

мовы

і

3

3.7.

3.8.
3.9.
3.10.

3.11.
3.12.
3.13.

Янкі Купалы, Дзяржаўны літаратурны музей
Якуба Коласа
Тэматычныя
выставы
творчых
работ
навучэнцаў да твораў Янкi Купалы i Якуба
Коласа
Удзел у фестывалі дзіцячых малюнкаў “Мой
родны кут, як ты мне мілы…”
Выпуск тэматычных нумароў школьнай
газеты “Школьны мерыдыян”
Наведванне
Нацыянальнага
акадэмічнага
тэатра імя Янкі Купалы і Нацыянальнага
акадэмічнага драматычнага тэатра імя Якуба
Коласа
Стварэнне буклета “Уладар народных дум і
песень” аб жыцці і творчасці Янкі Купалы
Стварэнне буклета “Волат беларускага слова”
аб творчасці Якуба Коласа
Стварэнне
банка распрацовак урокаў,
мультымедыйных прэзентацый па беларускай
літаратуры, пазакласных мерапрыемстваў для
выкарыстання ў адукацыйным працэсе па
творчасці Я.Коласа і Я.Купалы

літаратуры
на працягу года

Настаўнікі
літаратуры

на працягу года

Класныя кіраўнікі, Лагонда М.Ф.

чэрвень, лістапад
2017
на працягу года

Джылілава Н.А., Шаўчэнка Л.А.

чэрвень 2017
лістапад 2017
на працягу года

беларускай

мовы

і

Настаўнікі
літаратуры

беларускай

мовы

і

Настаўнікі
літаратуры
Настаўнікі
літаратуры
Настаўнікі
літаратуры

беларускай

мовы

і

беларускай

мовы

і

беларускай

мовы

і

