
 

  

3 лютага 2018 года 
адбылася  

экалагічная гадзіна 

 “Душэўная размова 

з прыродай”, 
прымеркаваная  

да 145-годдзя з дня 

нараджэння Міхаіла 

Прышвіна. 

Вучні 2-х класаў 

ДУА “СШ № 4 г. 

Ліды” прынялі ўдзел 

у экалагічнай 

віктарыне па творах 

“Вавёрчына памяць”, 

“Дзядулін валёнак”, 

“Вожык” і інш., 

адгадвалі загадкі, 

бавілі час у гульнях. 



 

  

На мерапрыемства 

былі запрошаны 

выхаванцы ДУА 

“Дашкольны цэнтр 

развіцця дзіцяці  

№ 1 г. Ліды”,  

якія ў гульнёвай 

форме працягнулі 

засвойваць  

родную мову. 

16 лютага 2018 года 
бібліятэка ладзіла 

падарожжа па 

старонках  

роднай мовы  

“Роднай мовы ты 

крынічка”, 

прымеркаванае да 

Міжнароднага дня 

роднай мовы. 



 

  

21 лютага 2018 года –  

інтэрактыўная гульня “Паразмаўляем па-беларуску!” 

і тэматычная выстава “Роднай мовы ты крынічка”,  
прымеркаваныя да Міжнароднага дня роднай мовы. 

Экскурсія па бібліятэцы 

“Книжное царство – мудрое государство” 



 

  

Удзельнікі здзейснілі экскурс у гісторыю вялікіх 

перамог Вялікай Айчыннай вайны, прынялі ўдзел у 

віктарыне па кнігах Барыса Васільева “А зори здесь 

тихие” і “Горячий снег”. 

23 лютага  

2018 года – 

урок патрыятызму 

“Ганарыся, 

Айчына, сваімі 

сынамі!”. 

для вучняў 9 класа  

ДУА “СШ № 8  

г. Ліды”  



 

  
22 сакавіка 2018 года –

святочнае адкрыццё 

Тыдня дзіцячай і 

юнацкай кнігі  

“Сардэчна запрашаем 

ці Уваход толькі для 

дзяцей і бацькоў”, 
прысвечанай маленькаму 

чараўніку і свету, 

створанаму брытанскай 

пісьменніцай Джоан 

Роўлінг. 

На адзін дзень бібліятэка ператварылася ў школу магіі і чараўніцтва 

Хогвартс. Вучні сярэдніх класаў ДУА «СШ № 1 г. Ліды» і «СШ № 4 

г. Ліды» пагрузіліся ў чароўны свет Гары Потэра, напоўнены 

разнастайнасцю магічных істот. 



 

  

27 сакавіка 2018 года – свята непаслушэнства  

“Красота! Красота! Мы везём с собой кота…!”,  
прымеркаванае да 105-годдзя з дня нараджэння дзіцячага 

пісьменніка Сяргея Міхалкова.  

Свята непаслушэнства ўяўляла сабой падарожжа па дзіцячых 

пляцоўках: “Загадкавая” пляцоўка; пляцоўка “Разумныя рэчы”. 

Дзеці з задавальненнем удзельнічалі ў інсцэніроўцы вершаў 

“Котята” і “Трезор”. 



 

  

28 сакавіка  

2018 года – 

паэтычныя 

хвілінкі  

«Сёння стану я 

паэтам», 
прымеркаваныя  

да Сусветнага дня 

паэзіі.  



 

  

3 красавіка 2018 года –  вясёлы перапынак  

“Падарожжа ў кніжнае царства смеху”.  
Мерапрыемства вяла Фрэкен Бок, хатняя прыслужніца з аповесці 

Астрыд Ліндгрэн “Малыш и Карлсон”, якая падрабязна патлумачыла 

станоўчыя і адмоўныя бакі смеху, правяла для вучняў 2-х класаў 

ДУА “Ёдкаўская СШ” жартоўную віктарыну “Дзень смеху”. 



 

  

Каб навучыцца захоўваць 

планету ў чысціні і парадку, 

хлопчыкі і дзяўчынкі з  

ДУА “Яслі-сад № 12 г.Ліды” 

пагулялі ў гульні “Калі я 

прыйду ў лясок ...” і 

“Экалагічны светафор”.  

20 красавіка  

2018 года – 

экалагічны ўрок  

«Я хачу расці і 

жыць на прыгожай 

і чыстай планеце 

Зямля», 
прымеркаваны да 

Міжнароднага дня 

Зямлі.  



 

  11 мая  

2018 года – 

урок памяці 

“Хатынь у 

тварах 

беларускіх 

пісьменнікаў, 
прысвечаны 75-

годдзю 

Хатынскай 

трагедыі. 

Дэманстраваліся 

ўрыўкі з мастацкага 

фільма “Ідзі і 

глядзі”, па сцэнарыі 

Алеся Адамовіча, 

зачытваліся ўрыўкі з 

кнігі “Хатынская 

аповесць”, 

прагучала песня 

“Званы Хатыні!”. 



 

  

8 чэрвеня  

2018 года –  

літаратурны 

конкурс 

«Кніжная 

краіна сяброў»  
(у рамках 

праграмы  

“Лета і кніга”). 



  

14 чэрвеня  

2018 года –  

турнір знаўцаў 

роднага краю  

“Лідчына: чым 

больш пазнаю, тым 

больш берагу”, 
прымеркаваны да 

Года малой Радзімы. 
 

Навучэнцы  

3-4 класаў з 

прышкольнага 

лагера  

ДУА “СШ № 6 г. 

Ліды”прынялі 

актыўны ўдзел у 

краязнаўчай 

віктарыне 

“Люблю цябе, 

мой горад Ліда”. 



 

  

14 чэрвеня  

2018 года –      

казачныя 

фантазіі 

“Приглашаем в     

Сказкоград 

всех девчонок и  

ребят”. 

Удзельнікі 

адправіліся ў марскі 

круіз па “казачнаму 

акіяну”, 

канчатковым 

прыпынкам якога 

стаў “Востраў 

скарбаў”, дзе трэба 

было знайсці скарб, 

схаваны на 

кніжных стэлажах. 



 

  15 чэрвеня  

2018 года –  

літаратурнае 

падарожжа  

“Вясёлыя 

прыгоды ў краіне 

Чытанні”.  

Дзеці з велізарным задавальненнем удзельнічалі  

ў гульне-віктарыне “Поиграем – угадаем”. 



 

  

21 чэрвеня  

2018 года –

літаратурная 

гульня  

“Как у наших у 

ворот начался 

книговорот”. 

Дзеці 

паўдзельнічалі ў 

конкурсах “Героі 

кніг сышлі з 

экрана”, “Кажуць 

літаратурныя 

героі”, у конкурсе 

чытальнікаў. 



 

  1 ліпеня  

2018 года – 

літаратурны 

кактэйль 

“Дзень 

любімай кнігі” 
для дзяцей з 

прышкольнага 

лагера ДУА “СШ 

№ 8 г. Ліды”. 

Дзеці прынялі 

ўдзел у 

“бібліятэчных 

блуканнях”: за 

пэўны час 

неабходна знайсці 

на кніжных паліцах 

кнігу, урывак з 

якой зачытваўся 

ўслых. 



  

Гутарка ішла 

пра побыт 

беларускіх 

сялян, пра 

рэчы, якія 

ўпрыгожвалі 

беларускую 

хату. 

На мерапрыемства 

запрасілі 

супрацоўніка 

аддзела рамёстваў і 

традыцыйнай 

культуры ДУ 

“Лідскі раённы 

цэнтр культуры і 

народнай 

творчасці”, які 

правёў для дзяцей 

урок 

саломапляцення. 

5 ліпеня  

2018 года – 

пазнавальна-

этнаграфічная 

гадзіна 

“Цудоўная 

спадчына з 

бабулінага 

куфэрка”. 



 

  

24 ліпеня 2018 года – 

літаратурны карнавал 

“Вместе весело шагать по 

просторам”, 

прымеркаваны да 

Міжнароднага дня сяброўства. 



 

  31 ліпеня  

2018 года –

экскурсія  

па бібліятэцы  

“Книжное 

царство – мудрое 

государство”  
для дзяцей з ДУА 

“Яслі-сад № 9 г. 

Ліды”. 

Дзецям не толькі распавялі, як арыентавацца ў бібліятэчнай 

прасторы, але і падрабязна патлумачылі, што такое “чытацкі 

фармуляр” і “кніжны фонд”. 



 

  
1 жніўня  

2018 года  – 

гульня-

падарожжа 

“Гісторыя 

роднага слова”. 

За аснову 

правядзення 

мерапрыемства 

была ўзята кніга 

Міколы Маляўка 

“Сядзіба, або хата 

з матчынай 

душою”. 



 

  

31 жніўня 2018 года –  

поле цудаў  

“Забытыя кнігі жадаюць пазнаёміцца” 

для навучэнцаў 3-6 класаў ДУА “Лідскі 

раённы цэнтр творчасці дзяцей і моладзі” 



 

  

15 верасня 2018 года –  

дзень адчыненых дзвярэй 

“Дзіцячая бібліятэка запрашае!” 

7 верасня 2018 года –  

паэтычны ланцужок 

“Вобразы мілыя роднага краю” 



 

 

 

  

29 верасня 

2018 года – 

відэачасопіс 

“Мой горад – 

гонар мой!” 



  

2 лістапада  

2018 года –  

кладоўка забаў 

“Падарожжа па 

краіне Самуіла 

Маршака”.  

Вандроўцы 

распрацавалі 

маршрутны 

ліст, які 

прадугледжваў 

разнастайныя 

конкурсы.  



 

  23 лістапада  

бібліятэка ладзіла 

для ўдзельнікаў 

аматарскага 

аб’яднання 

“Крынічка”  

гульню-кірмаш  

“Увосень – за стол 

просім”. 

Паспяхова справіўшыся з пытаннямі віктарыны “Сеньёры-

памідоры”, дзеці спаборнічалі ў конкурсе на веды гародніны, якія 

растуць на гародах і на палях Беларусі. 



 

 
28 снежня 2018 года –  

навагоднія забавы “Пад Новы год не без прыгод”.  
Лепшыя з лепшых былі ўзнагароджаны ў намінацыях “Адданы 

чытач”, “Сем Я”, “Знаўца роднай мовы”, “Уладары магіі”, 

“Суперчытачы” і інш.  


