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Метадычная распрацоўка па тэме 

“Што значыць быць патрыётам?” 

Мэта занятку: 

     падрыхтаваць навучэнцаў да самастойнага вызначэння асобаснага 

ўяўлення аб асноўных паняццях кожнага грамадзяніна - патрыятызм і любоў 

да Радзімы. 

Задачы занятку: 

- прасачыць гісторыю паходжання тэрмінаў "патрыёт" і " патрыятызм»; 

- абагульніць і вывесці агульначалавечыя пачуцці, якія ляжаць у аснове 

любові да сваёй Радзімы кожнага чалавека, які жыве на планеце Зямля. 

Абсталяванне: 

- экран; 

- праектар; 

- камп’ютары з падключанай Інтэрнэт-паслугай; 

- матэрыялы музея «Літаратурная Дзятлаўшчына”. 

Форма правядзення: квэст-занятак 

Этапы занятку: 

Этап 1. Вызначэнне назвы праекта і задач кожнай з заяўленых каманд 

Этап 2. Размеркаванне роляў у камандзе. 

Этап 3. Праца над праектам. 

Этап 4.Справаздача аб праведзенай працы. Падвядзенне вынікаў. 

Ход занятку 

Этап 1. Вызначэнне назвы праекта. Уступнае слова настаўніка. 

(10-12 хвілін)  

Настаўнік на першым этапе занятку прапануе навучэнцам невялікую 

даведку-аповед, якая адлюстроўвае асноўныя моманты маючага адбыцца 
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занятку. Мэта ўступнага слова: падрыхтоўка ўдзельнікаў квэст-занятку да 

самастойнай працы над заяўленай тэмай, актывізацыя творчай працы вучняў. 

 Настаўнік: Дарагія рабяты! Сёння на занятку мы папрацуем над 

праектам пад назвай  “Што значыць быць патрыётам?”.  Перш чым 

прыступіць да працы над праектам " Што значыць быць патрыётам?»,  

давайце паразважаем, чаму ў рабочай  назве нашага праекта ў канцы стаіць 

пытальнік.  

- Растлумачце, чаму людзі, якія аказваюцца ў складаных сітуацыях, 

звязаных з агульнай небяспекай, могуць паводзіць сябе ў ёй па-рознаму? 

 - Каго ў Старажытнай Грэцыі называлі героем? 

 - Як змянілася з часоў Старажытнай Грэцыі значэнне слова "герой"?  

- Ці існуе, на ваш погляд,  розніца паміж героем і патрыётам? 

- Што прымушае звычайных людзей мірных прафесій здзяйсняць 

подзвігі ў імя Радзімы? 

- Якія рысы характару дапамагаюць кожнаму чалавеку быць гатовым 

стаць патрыётам сваёй Радзімы? 

У сучасных мовах народаў свету патрыётам называюць людзей,  якія 

беззапаветна любяць сваю Айчыну, адданыя свайму народу і нават гатовыя 

пайсці на ахвяры і подзвігі ў імя інтарэсаў сваёй Радзімы. 

Наша з вамі Радзіма носіць назву Беларусь.  

На тэрыторыі Беларусі пражываюць шматлікія народы, кожны з якіх 

мае сваю нацыянальную мову і звычаі. Мовай дзяржаўных  зносін з'яўляюцца 

беларуская і  руская мовы. 

- Да прыкладу, на тэрыторыі нашай вобласці пражываюць шматлікія 

народы, кожны з якіх мае сваю мову і сваю культуру, у горадзе Гродна 

праводзіцца фестываль нацыянальных культур. Ці ведаеце вы гэтыя народы? 

Назавіце іх. 

-Кожны з нас мае сваю малую радзіму, тое месца, дзе ён з'явіўся на 

свет, дзе жывуць яго бацькі  і будуць жыць яго дзеці. Любоў да малой 
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радзімы не перашкаджае кожнаму з нас любіць сваю вялікую радзіму-

Беларусь. 

- Давайце паспрабуем з вамі пералічыць геаграфію месцаў, дзе 

нарадзіўся кожны з вас! 

Пачуццё любові да Радзімы не раз дапамагала беларусам абараняць 

свае дамы і сваіх блізкіх ад злых ворагаў; ствараць дзіўныя па прыгажосці 

мастацкія каштоўнасці; не пераставаць здзіўляцца прыгажосці і велічы 

беларускіх палёў і лясоў - і гэта пачуццё мы называем патрыятызмам. 

 Асабліва яскрава праявілася пачуццё патрыятызму ў гады Вялікай 

Айчыннай вайны, калі наш народ ад малога да старога паўстаў на барацьбу з 

ворагам. Перамога прыйшла толькі праз тры гады, і была яна паліта крывёю і  

слязамі нашага народа. 

Для кожнага чалавека Радзіма звязваецца з канкрэтным прадметам. Для 

адных людзей Радзіма - гэта бярозка пад акном, для іншых - стары дом на 

ўскраіне вёскі.  Для нас – гэта і шматлікія абеліскі,  помнікі ў гонар нашых 

землякоў-герояў. 

- Рабяты, пра які помнік загінуўшым вам хацелася б расказаць? 

Такім чынам, на першым падрыхтоўчым этапе працы настаўнік 

падрыхтоўвае навучэнцаў да самастойнага вызначэння паняцця патрыятызм і 

патрыятычная любоў да Радзімы. 

 Этап 2. Размеркаванне навучэнцаў на каманды і раздача  

заданняў. (3 хвіліны) 

Працуючы над рэалізацыяй праекта “Што значыць быць патрыётам" 

кожная з каманд атрымлівае сваё заданне і магчымасць папрацаваць над 

пастаўленымі задачамі. Кожны з удзельнікаў праекта павінен памятаць, што 

на занятку  выкарыстоўваюцца прынцыпы каманднай працы, згодна з якімі 

кожны з удзельнікаў выступае ў якасці раўнапраўнага партнёра. 
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Навучэнцы загадзя размяркоўваюцца на каманды і выбіраюць свайго 

камандзіра. Настаўнік анансуе назвы творчых праектаў, і капітаны каманд 

перад пачаткам занятку  размяркоўваюць задачы для кожнай каманды. 

На другім этапе настаўнік мае зносіны з капітанамі каманд, якія 

перадаюць яму інфармацыю, які праект будзе рэалізаваць іх каманда  ў 

працэсе квэст-занятку,  і спіс удзельнікаў каманды. 

Каманда гісторыкаў: 

- прасочваюць гісторыю паходжання тэрміна “патрыёт”. 

Каманда аналітыкаў: 

- абагульняюць і выводзяць сімвалы патрыятызму, прынятыя ў розных 

народаў свету і Беларусі. 

Каманда краязнаўцаў: 

- складаюць слайды прэзентацыі аб земляках, якія з'яўляюцца 

сапраўднымі патрыётамі сваёй малой радзімы. 

Этап 3. Праца над праектам. (20 хвілін) 

Вывучэнне тэмы "Што значыць быць патрыётам?" адбываецца на 

адным занятку. Загадзя падрыхтаваныя настаўнікам інтэрнэт-рэсурсы 

выкладваюцца на працоўным стале, і каманды павінны, выкарыстоўваючы 

працоўны матэрыял,  стварыць свой уласны макет праекта ў выглядзе аднаго-

двух слайдаў. На слайдзе вучні павінны самастойна выбраць ілюстрацыю, 

суправадзіўшы яе тэкстам у адпаведнасці з задачай праекта. 

Настаўнік да пачатку працы тлумачыць правільнасць афармлення 

слайд-матэрыялаў, каб на самім занятку не займаць часу на абмеркаванне 

афармлення працы. Акрамя прапанаваных настаўнікам інфармацыйных 

матэрыялаў кожная каманда можа падрыхтаваць уласныя творчыя варыянты 

раскрыцця тэмы праекта. У гэтым выпадку вучні павінны таксама да пачатку 

занятку пазнаёміць настаўніка з прынесенымі матэрыяламі. Дадатковыя 

матэрыялы настаўнік рыхтуе загадзя. Калі ж вучні асвоілі навыкі працы ў 

групе па складанні прэзентацыі, магчымая сумесная праца  пад кіраўніцтвам 
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настаўніка па пошуку неабходнай інфармацыі ў Інтэрнэце, а затым, і 

самастойная праца ў класе і дома. 

1. Інтэрнэт-матэрыялы, падрыхтаваныя настаўнікам для каманды 

гісторыкаў  “ПОШУК”: 

Патрыёт - чалавек, які любіць сваю Айчыну, адданы свайму народу, 

гатовы на ахвяры і подзвігі ў імя інтарэсаў сваёй Радзімы. Слова «патрыёт» 

запазычана з грэчаскай мовы. У старажытных грэкаў так называліся землякі, 

г.зн. людзі, якія нарадзіліся ў адным месцы. 

Ілюстрацыя  

 Народны герой, сапраўдны патрыёт, дзеля Айчыны не пабаяўся 

скласці сваю галаву на полі бітвы. 

Слова роднаснае  па значэнні са словам землякі-суайчыннікі. У гэтым 

слове злучылася патрыятычная адданасць Айчыне і сувязь з месцам 

нараджэння чалавека. 

Месца нараджэння ў беларускай мове можа насіць розныя назвы: 

Радзіма, Айчына, Айчына. Усе гэтыя словы адлюстроўваюць любоў да 

Радзімы, якая носіць назву патрыятызм. Сапраўдны патрыёт не проста 

любіць сваю Айчыну, але  і абараняе яе ў часы ваенных падзей. 

Ілюстрацыя 

2. Інтэрнэт- матэрыялы, падрыхтаваныя настаўнікам для 

каманды аналітыкаў “СЛЕДАПЫТ” 

Францыя. 
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Сімвалам патрыятызму Францыі часоў рэвалюцыйных выступленняў у 

краіне стала дзяўчына – Марыяна.  

Злучаныя Штаты Амерыкі 

 

Для амерыканцаў сімвалам патрыятызму з’яўляецца сцяг краіны, які 

развіваецца каля дома  

Чэхія 

 

Для жыхароў Прагі сімвалам патрыятызму з'яўляецца Нацыянальны 

тэатр. 

Чылі 

 

Як бы складана не складвалася жыццё чылійца на сваёй уласнай зямлі, 

яму, тым не менш, уласціва пачуццё патрыятызму, павагі да сваёй гісторыі і 

нацыянальных сімвалаў 

 

 

http://vkh.by.ru/USA/Photos/Bo_Flag.jpg
http://www.metrogiprotrans.com/~kazanskaya/Chehia_2007/Nove%20Mesto/TN_PA041834.jpg
http://www.tiwy.com/pais/chile/estrechando_la_mano/chilenidad.jpg


8 

 

Дагестан 

 

Мемарыяльны комплекс "ВАТАН" - сімвал мужнасці, патрыятызму і 

адзінства народаў Дагестана 

Расія 

 

Горад Пятра з'яўляецца сімвалам найвялікшага ўзлёту навукі і 

духоўнага жыцця, а таксама стойкасці духу і незвычайнага патрыятызму 

 

     Чатыры гады мужнасці, стойкасці і гераізму навечна ўвайшлі ў гісторыю 

краіны як сімвал патрыятызму 

 3.   Інтэрнэт-матэрыялы  для каманды краязнаўцаў  “НАШЧАДКІ”  

http://www.gamzat-gamzatov.ru/uploads/vatan%201%20sm.jpg
http://fotolo.ru/d/26294/d/foto1170445656.jpg
http://www.nske.ru/files/html/2006/9m.jpg
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     Змешчаны на сайце ўстановы адукацыі ў кнізе Памяці “А Памяць стукае ў 

сэрца”. 

       Кожны год 9 мая наша  краіна сустракае Дзень Перамогі - самае дарагое 

свята нашага народа, сімвал яго стойкасці, мужнасці, патрыятызму, вернасці 

высокім маральным ідэалам. 

Складанне прэзентацыі аб земляках-героях з выкарыстаннем інфармацыі, 

што знаходзіцца ў музеі.  

  

    4.  Квэст-гульня  “Жыві і помні” 

  Пасля выканання заданняў па складанні слайдаў прэзентацыі  кожная 

каманда атрымлівае квэст-заданне:  сабраць фрагменты карты, якая 

адлюстроўвае  перыяд вызвалення Дзятлаўшчыны ад нямецка-фашысцкіх 

захопнікаў.  

 

 

 

 

Каманда “Пошук”  - парадак выканання (1-2-3) 

Каманда “Следапыт” (2-1-3) 

Каманда “Нашчадкі”( 3-2-1) 

Выкананыя  заданні здаюцца настаўніку, які правярае правільнасць і 

фіксуе затрачаны час. 

Заданне №1  

        Запоўніце красворд, упісаўшы назвы партызанскіх атрадаў, што 

дзейнічалі на Дзятлаўшчыне ў гады Вялікай Айчыннай вайны.      
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       Звесткі аб падзеях ліпеня 1944 года навучэнцы знаходзяць ў кнізе 

“Памяць” на пэўных старонках пасля адказу на пытанні віктарыны 

“Дзятлаўшчына партызанская”. 

1.    Калі пачаў дзейнічаць першы партызанскі атрад на Дзятлаўшчыне? (5 

мая 1942 года каля в.Орля быў створаны  з групы былых 

ваеннаслужачых  партызанскі атрад “Арлянскі”). 

2.  Калі была сфарміравана Ленінская   партызанская брыгада? Хто быў  

яе першым камандзірам?  (  Сфарміравана 12 снежня 1942 года загадам 

Рафаіла Васілевіча. Камандзір – Фёдар Сінічкін). 

3.  Назавіце патрызанскія атрады, якія дзейнічалі на тэрыторыі 

Дзятлаўшчыны  (атрад імя К. Варашылава, “Барацьба”,  “Іскра”, 

“Кастрычніцкі” , “Балтыец”, “Перамога”, “Баявы”, “Дружба”, 

“Наватары”, “Звязда” , “1-е Мая”)    

 

 П Е Р А М О Г А  

 Б А Р А Ц Ь Б А  

 Н А В А Т А Р Ы   

 Д Р У Ж Б А  

В А Р А Ш Ы Л А В А  

 А Р Л Я Н С К І  

К А С Т Р Ы Ч Н І Ц К І  

Б А Л Т Ы Е Ц  С 

 З В Я З Д А  К 

 1 е М А Я  Р 

А 

Атрыманае слова ў выдзеленым слупку растлумачце ў выразе  “Я і …”. 
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Заданне № 2 

Пазнайце медаль па фотаздымку. Каму і з  нагоды якой падзеі ўручаўся?   

 

 

 

 

 

 

              

 

Заданне № 3  

У гонар каго  і  дзе  пастаўлены дадзеныя помнікі? Падпішыце 

фотаздымкі. 

 

 

  

 

 

 

 

    

  Каманда, якая хутчэй і правільна выконвае заданне,  атрымлівае  права  

першай паведаміць аб даце вызвалення Дзятлава і нашай мясцовасці  ад 

нямецка-фашысцкіх захопнікаў, атрымліваючы бонусны  дадатковы бал. 
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Этап 4.  Справаздача аб праведзенай рабоце. 

На заключным этапе навучэнцы аб’ядноўваюць усе тры праекты-

прэзентацыі ў адну пад агульнай назвай “Што значыць быць патрыётам” ужо 

без пытальнага знака. Сумесна з настаўнікам каменціруюць значнасць 

выбранага матэрыялу.  

Падводзячы вынікі квэст-занятку  па  тэме «Што значыць быць 

патрыётам» настаўнік прапануе  скласці сінквейн: 

Патрыёт 

Самаадданы, мужны, верны. 

Абараняе, адстойвае, служыць 

Ніколі не здрадзіць Радзіме. 

Абаронца 

  Дамашняе заданне: скласці свой праект, героямі якога стануць землякі, 

якіх можна лічыць сапраўднымі патрыётамі краіны.    
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ДАДАТАК  

                                                                         Слайды каманды “Пошук” 
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                                                                 Слайды каманды “Следапыт” 

 

 

Дзяржаўны гімн Рэспублікі Беларусь 

Словы М. Клімковіча, У. Карызны 

Музыка Н. Сакалоўскага 

 

Мы, беларусы — мірныя людзі, 

Сэрцам адданыя роднай зямлі, 

Шчыра сябруем, сілы гартуем 

Мы ў пра 

Першая старонка 

нотаў гімна Беларусі. 

М. Н. Клімкович, 

1955 

В. И. Карызна, 2002 

Нестар 

Сакалоўскі, 1944 

 Рэспубліка 

Беларусь 

24 

верасня 1955 (музыка) 

2чэрвеня 2002 (словы) 

 

 

 

 

 

 

 

                                



15 

 

                                                                   Слайды каманды “Нашчадкі” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Фотасправаздача аб занятку                                   


