ЗАЦВЯРДЖАЮ
Дырэктар дзяржаўнай установы адукацыі
“Дапаможная школа г.Магілёва”
______________ М.А.Ігнатовіч
02.09. 2019 г.
План мерапрыемстваў
па папулярызацыі беларускай мовы
на 2019/2020 навучальны год
№
п/п
1.

2.

Мерапрыемства
Інфармацыйная гадзіна “Пісьменства і
друк Беларусі”(Да Дня беларускай
пісьменнасці)
Этнаграфічная вандроўка “Беларуская
хатка”

Тэрмін
выканання
05.09

Адказныя
Бабіцкая А.С.,
наст. бел мовы

кастрычнік

Субач Л.Л.,
выхавацель ГПД
Касянкова І.С.,
наст. пач. класаў
Сяцько А.В.,
наст. рус. мовы

3.

Гульня-конкурс “За Беларусь!

лістапад

4.

Паэтычная хвілінка “Чытаем беларускія
вершы”

снежань

5.

Мерапрыемства “У гасцях у казкі”

снежань

6.

Арганізацыя прагляду мастацкіх фільмаў
па творах беларускіх пісьменнікаў

на працягу
года

7.

Наведванне драмтэатра, тэатра лялек з
праглядам і абмеркаваннем спектакляў па
творах беларускіх драматургаў

на працягу
года

Выхавацелі ГПД

8.

Арганізацыя і правядзенне
мерапрыемстваў, прысвечаных
пісьменнікам-юбілярам

на працягу
года

Бабіцкая А.С.,
наст. бел. мовы

9.

Правядзенне акцыі “Размаўляем пабеларуску”

кожны
чацвер

Бабіцкая А.С.,
наст. бел. мовы

10.

Пазакласнае мерапрыемства “Зямля
блакітных рэк і азёр”

студзень

Цвілік М.М.,
выхавацель ГПД

Сілкова А.В.,
бібліятэкар
Выхавацелі ГПД

11.

Акцыя “Роднае слова” (пішам дыктант
разам)

люты

Бабіцкая А.С.,
наст. бел. мовы

12.

Тыдзень беларускай мовы:
1. Выстава кніг «Край мой – гонар мой»
2. Урок беларускай культуры «Наш
родны край прыгожы самы»
3. Лiтаратурная кампазiцыя “Гучы,
звонкая мова!” (6-10)
4. Акцыя “Родныя словы на роднай
мове”

24.02-28.02

13.

Вечарына, прысвечаная Сусветнаму дню
паэзіі

сакавік

Бабіцкая А.С.,
наст. бел. мовы

14.

Выстава кніг сучасных беларускіх
пісьменнікаў, прысвечаная Міжнароднаму
дню дзіцячай кнігі – 2 красавіка

красавік

Сілкова А.В.,
бібліятэкар

15.

Залацінкі мудрасці. Беларускія выказванні

красавік

16.

Вандроўка па гарадах Беларусі

17.

Экскурсіі ў краязнаўчы музей г. Магілёва

Сіпакова С.І.,
наст. працоўнага
навучання
Грыцкевіч Т.У.,
наст. рус. мовы
Выхавацелі ГПД

18.

Экскурсіі ў бібліятэкі горада

Сілкова А.В.,
бібліятэкар
Выхавацелі ГПД
Бабіцкая А.С.,
наст. бел. мовы
Бабіцкая А.С.,
наст. бел. мовы

май
на працягу
года
на працягу
года

Сілкова А.В.,
бібліятэкар

Раздзел плана

ПЕРСПЕКТЫЎНЫ ПЛАН РАБОТЫ КАБІНЕТА
Навучальны год
2019/
2020

2020/
2021

2022/
2023

+

+

+

+

Складанне плана работы
на бягучы навучальны
год

+

+

+

+

Рамонт
вучэбнай
і
метадычнай літаратуры

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Змест

Падрыхтоўка кабінета да
новага навучальнага года

Рамонт кабінета
Работ
а по
эстети
ческо
му
оформ
лению
кабин
ета

Афармленне
этнаграфіі

кутка

+

2023/
2024

Перасадка і догляд за
пакаёвымі раслінамі

Рамонт наглядных
дапаможнікаў па
прадмеце
Абнаўленне
дыдактычнага
матэрыялу

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Учебно-методическая работа

Замена фіранак на
вокнах

Афармленне інструкцый
па ахове працы і тэхніцы
бяспекі

Сістэматызацыя
вучэбна-нагляднага
абсталявання

Правядзенне
пашпартызацыі
пакаёвых раслін кабінета

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

Распрацоўка
прэзентацый па тэмах :
«Беларускія асветнікі»
“Максім Багдановіч»

+

+

Складанне тэставых
заданняў па тэмах
«Назоўнік»,

+

«Прыметнік»,

+

«Займеннік»,
«Новыя правілы
арфаграфіі»
Распрацоўка каляндарнатэматычнага планавання
па прадмеце
Распрацоўка планаўканспектаў для
адкрытых урокаў
Правядзенне
прадметнага тыдня

+
+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

Арганізацыя і
правядзенне конкурсу па
літаратуры сярод вучняў
8-10 класаў

Распрацоўка сцэнарыяў
пазакласных
мерапрыемстваў

+
+

+

+

+

+

