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Распрацавала і правяла  

настаўнік гісторыі і грамадазнаўства  

вышэйшай катэгорыі  

ДУА “Дзяніскавіцкі яслі-сад  —  

сярэдняя  школа”  

Ганцавіцкага раёна 

 Брэсцкай вобласці  

Таццяна Іванаўна Дзенісеня 

Урок да дня ведаў 2018 г. 

Тэма: “Мне выпала шчасце тут нарадзіцца…” 

(9—11 класы) 

Мэты ўрока: 

•  спрыяць фарміраванню ў навучэнцаў актыўнай  

грамадзянскай пазіцыі, каштоўнасных адносін да гісторыі і 

культуры роднага краю, пачуцця  дачынення да яго мінулага 

і сучаснасці, патрыятызму, нацыянальнай самасвядомасці; 

•  садзейнічаць фарміраванню ў вучняў  аналітычнага 

мыслення, развіццю навыкаў работы ў групе. 

Форма правядзення: праект. 

Абсталяванне:  карткі з заданнямі, ватман, каляровыя алоўкі, клей, 

карцінкі  гербаў, чыстыя аркушы паперы, нажніцы. 

Месца правядзення: гісторыка-краязнаўчы музей школы. 

Падрыхтоўчая работа: настаўнік да ўрока на ватмане наклейвае 

пасярэдзіне карту Рэспублікі Беларусь (Дадатак 1), пад ёю — карту 

Ганцавіцкага раёна (Дадатак 2), побач — карту вёскі Дзяніскавічы 

(Дадатак 3). Ватман падпісваецца “Мне выпала шчасце тут 

нарадзіцца…” 

План урока 

1.  Уступная частка. 

2. Асноўная частка. 

А) Заданне “Хто я?”. 

Б) Заданне   “Сімволіка”. 

В) Заданне  “Храналогія”. 

Г) Заданне  “Літаратура”. 

3.  Лірычная паўза. 

Д) Заданне “Мікратапонімы”. 

Ж) Заданне “Мне выпала шчасце тут нарадзіцца…”. 

4. Заключная частка. 

ХОД  УРОКА 

Вучні сядзяць за круглым сталом. 
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1. Уступная частка (Верш чытае вучань.) 

Алена Бубен. Беларусь 

О Беларусь, мая калыска, 

Жыццё маё, прытулак мой! 

З гарачаю любоўю нізка 

Схіляюся перад табой. 

Зямны паклон табе, Радзіма, 

Тваім палям, тваім лясам, 

Тваім гасцінцам і шляхам. 

У Беларусі — ясныя вочы, 

Многа любові ў грудзях: 

Звонкае поле, звонкія сосны, 

Звонкі і сонечны шлях. 

У Беларусі кожны куточак, 

Дзе ты не пойдзеш, пяе... 

Звонкае слова, звонкая песня, 

Звонкае сэрца яе. 

 

2. Асноўная частка. 

НАСТАЎНІК. Мы — беларусы, наша краіна — Беларусь. Народаў і 

краін на свеце шмат. Кожная краіна, кожны народ адрозніваецца ад 

іншых мовай, звычаямі, адзеннем, знешнім выглядам. Кожны чалавек 

павінен ведаць мову сваіх продкаў, гісторыю свайго народа і краіны. 

Акрамя таго, у кожнага чалавека ёсць свая малая радзіма, месца, дзе ён 

нарадзіўся, вырас, дзе жылі яго продкі.  Малой радзімай для вас 

з’яўляецца вёска Дзяніскавічы. Сёння на ўроку мы адправімся ў 

віртуальнае падарожжа па нашай Беларусі і нашых  Дзяніскавічах. На 

працягу ўрока будзем сумесна ствараць праект пад назвай “Мне выпала 

шчасце тут нарадзіцца…” і  ў канцы нашага незвычайнага ўрока хто-

небудзь паспрабуе яго абараніць. 

 

А) Заданне “Хто я?” (заданне прапаноўваецца ў пачатку ўрока і ў 

канцы, калі, магчыма, вучні штосьці змогуць дапісаць). 

Настаўнік. Я вам прапаноўваю лісты бумагі рознага колеру, на якіх вы 

намалюеце сваю далонь і ў цэнтры напішаце “Хто я?”, а  на працягу 

дзвюх хвілін будзеце павінны адказаць на пытанне “Хто я?”. (Адказы: Я 

— грамадзянін Рэспублікі Беларусь. Я — вучаніца школы. Я — 

беларуска. Я – дачка.) 

(Вучні зачытваюць адказы.) Настаўнік.  Калі адказаў у вас мала, то ў 

канцы ўрока мы іх дапішам. (Вучні аддаюць настаўніку свае “далоні”, 
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на адваротным баку якіх настаўнік наклейвае скотч.) А пакуль — 

наступнае заданне. 

Б) Заданне   “Сімволіка”. 

Настаўнік. Вам  прапануюцца  выявы гербаў. Сярод іх патрэбна 

выбраць герб краіны, абласнога цэнтра, раёна, вёскі, дзе вы  нарадзіліся 

і пражываеце. Патрэбную сімволіку прымацуйце да табліцы злева на 

ватмане. Гербы, якія застануцца, патрэбна прымацаваць на карце 

Рэспублікі Беларусь да пэўнага горада  (Дадатак 5).  (Злева на ватмане 

наклеена табліца, якую вучні запаўняюць.) 

 

 Назва Герб Год заснавання 

Краіна Рэспубліка 

Беларусь 

 

1991 г. 

Абласны цэнтр Брэст 

 

1019 г. 

(999 г.) 

Вобласць Брэсцкая 

 

1939 г. 

Раённы цэнтр Ганцавічы 

 

1898 г. 

(120 г.) 

Вёска Дзяніскавічы 

 

1473 г. 

(545 г.) 

В) Заданне  “Храналогія”. 

Вучням прапаноўваюцца даты (Дадатак 4),  сярод  якіх патрэбна 

выбраць і запісаць у табліцы наступныя: 

1. Упішыце ў табліцу год стварэння Рэспублікі Беларусь (1991 г.). 

2. Упершыню згадваецца ў летапісе Брэст (1019 г.). 

3. У якім годзе была арганізавана Брэсцкая вобласць? (1939 г.) 

4. Год заснавання Ганцавіч  (1898 г.). 



4 

 

5. Першае згадванне  пра Дзяніскавічы (1473 г.).  

6. А таксама палічыце, колькі гадоў Брэсту (999 г.), Ганцавічам 

(120 г.) і Дзяніскавічам (545 г.). 

(Заданні “Сімволіка” і “Храналогія” выконваюць і госці ўрока, якім 

таксама прапаноўваюцца даты і гербы. Калі ў вучняў цяжкасці, госці 

дапамагаюць.) 

Настаўнік. Можа, у кагосьці з вас з’явіліся думкі наконт таго, “Хто я?”, 

і вы можаце дапісаць на сваіх “далонях” штосьці? (Калі вучні хочуць, то 

дапісваюць.) Зараз мы прыбліжаемся ўжо да Ганцавіч, але перш чым я 

вам прапаную новае заданне, скажыце, калі ласка, якое свята прыпадае 

ў  Рэспубліцы Беларусь на першую нядзелю верасня (Дзень беларускага 

пісьменства) і ў якім годзе яно праходзіла ў Ганцавічах (2011 г.). У якім 

горадзе святкавалася сёлета, у 2018 годзе? (г. Іванава Брэсцкай 

вобласці.) 

Г) Заданне  “Літаратура”. 

  Настаўнік. Сярод прозвішчаў пісьменнікаў трэба выбраць тых, чыё 

жыццё звязана з  Ганцаўшчынай, і размясціць на карце Ганцавіцкага 

раёна, каля тых вёсак, з якімі звязана жыццё паэтаў. (Табліца 

разрэзваецца на палоскі, вучні суадносяць і наклейваюць патрэбныя 

прозвішчы на карту.) 

Віктар  Гардзей Нарадзіўся ў в. Малыя Круговічы 

Міхась Рудкоўскі Нарадзіўся ў в. Востраў 

Якуб Колас Працаваў у в. Люсіна 

Алесь Каско  Нарадзіўся ў в. Чудзін 

Іван Лагвіновіч Нарадзіўся каля в. Малькавічы 

Іван Кірэйчык Нарадзіўся ў в. Гута 

Уладзімір Марук Нарадзіўся ў в. Гута 

Васіль Праскураў Жыў і працаваў у г. Ганцавічы 

Артур Бартэльс Нарадзіўся ў в. Дзяніскавічы 

Уладзімір Караткевіч Максім Танк 

Янка Купала Іван Шамякін 

Уладзіслаў Сыракомля Максім Багдановіч 

3. Лірычная паўза  (Верш чытае вучань.) 

А.М.Галуза, Т.І.Дзенісеня. Малая радзіма 

Малая радзіма, малая радзіма. 

Ты сотні дзяцей ад сябе адпусціла. 

У свет разышліся і сем’і стварылі, 

Ды родную вёску яны не забылі. 

Паўтысячы год нашай вёсцы мінула. 

Шмат бачыла вёска і шмат яна чула: 



5 

 

Князі Радзівілы завод збудавалі, 

Нямецкія полчышчы вёску тапталі. 

А людзі цярпліва няслі на плячах 

І войны, і голад, і здраду, і страх. 

Ды толькі ніколі сабе не здраджалі,  

У працы сумленнай век выйсця шукалі. 

Настаўнік. Вось мы і дайшлі да нашай з вамі вёскі Дзяніскавічы. Мала 

хто з вас чуў імя Артура Бартэльса, які нарадзіўся ў Дзяніскавічах, а мы 

маем права гаварыць пра гэта, бо ён стварыў паэму “Дзяніскавічы”. У 

гэтым годзе спаўняецца 200 гадоў з дня нараджэння таленавітага нашага 

земляка, якому выпала шчасце нарадзіцца на дзяніскавіцкай зямлі. 

Менавіта гэтая земля натхніла А.Бартэльса на стварэнне паэмы пра 

нашу вёску. У музеі арганізавана выстаўка з гэтай нагоды. (Вучні 

разглядаюць выстаўку.) У гэтай паэме згадваюцца мікратапонімы, 

аналіз якіх мы правялі. І зараз на карце Дзяніскавічы паспрабуйце 

адзначыць тыя з іх, якімі мы карыстаемся і сёння. (Вучням раздаюцца 

табліцы з мікратапонімамі і самі надрукаваныя мікратапонімы, якія 

вучні прымацоўваюць на карце вёскі Дзяніскавічы.) 

Д) Заданне “Мікратапонімы”. 

Аналіз мікратапонімаў у творах  А.Бартэльса. 

№ Мікратапонім Ці існуе цяпер? 

(Суч. назва) 

Дзе 

знаходзіцца? 

Паданне аб  назве 

1 Градкі Градкі (Дальнія і 

Бліжнія) 

На паўднёвы 

ўсход ад 

вёскі, 3-4 км 

Месца гарыстае, 

нагадвае грады, што 

робяць сяляне  

ў агародах 

2 Ізбіск Ізбійск На паўночны 

ўсход, 6-

7 км 

— 

3 Лясішча Лясішча На поўдзень, 

8 км адвёскі 

Там калісьці быў 

 высокі хваёвы лес 

4 Дзерамінішча — — — 

5 Крэмцы — — — 

6 Нівішча Ніўнае (цяпер 

гэта поле былога 

калгаса) 

У ваколіцах 

вёскі на 

ўсходзе 

Знаходзіцца  

недалёка ад  

Мар’янова, дзе быў 

маёнтак пана  

Шумскага; там 

было поле пана, дзе 

каласіла 



6 

 

 ніва 

7 Слабудка — — — 

8 Ліпавецкі 

двор 

Швайка Х.Ф.: у 1940 г. у цэнтры вёскі (дзе цяпер 

знаходзіцца школа) быў двор з рознымі пабудовамі. 

Адзін дом самы  

высокі, двухпавярховы, блакітнага колеру (там жыла 

сям’я памешчыка), побач — дом лесніка (пасля яго 

сталі  

называць домам аб’ездчыка), ну і шмат іншых 

пабудоў.  

Увесь вялікі двор быў абсажаны высокімі ліпамі.  

Магчыма, гэта і быў Ліпавецкі двор. 

9 Ліпаўка Падліпка На паўднёвы 

ўсход, 8 км 

(за балотам) 

У лесе было мала 

ліп, а там раслі  

ліпы 

10 Мар’янава Мар’яноў (цяпер 

гэта поле былога 

калгаса) 

У ваколіцах 

вёскі на 

паўднёвым 

усходзе 

Там знаходзіўся  

маёнтак пана  

Шумскага. 

Магчыма, калісьці  

яго заснаваў 

чалавек па імені 

Мар’ян 

(меркаванні  

Х.Ф.Швайкі) 

11 Яськевічы Еськавічы (трэцяя 

частка вёскі 

Дзяніскавічы, 

далучаная да 

Дзяніскавіч у 

1962 г.) 

На поўдні 

вёскі 

Дзяніскавічы 

Можа, першым  

пасяліўся якісьці 

Ясь ці Яська 

 (Ясько) 

(разважаў  

А.М.Карпеня) 

Ж) Заданне “Мне выпала шчасце тут нарадзіцца…”. 

Настаўнік. Наша вёска Дзяніскавічы вельмі багата не толькі сваімі 

мікратапонімамі. Шмат цікавых людзей і па сёння жывуць тут. Многія, 

скончыўшы школу, сталі навуковымі супрацоўнікамі, выкладчыкамі, 
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прафесарамі. У зале музея арганізавана выстаўка “Мне выпала шчасце 

тут нарадзіцца…”. Разгледзеўшы яе, вам патрэбна напісаць каля карты 

вёскі Дзяніскавічы прозвішчы і ініцыялы гэтых нашых землякоў. 

1. Доктар філасофскіх навук Аляксандр Сямёнавіч Кляўчэня. 

2. Кандыдат псіхалагічных навук Міхаіл Сямёнавіч Кляўчэня. 

3. Кандыдат сельскагаспадарчых навук Іван Сцяпанавіч Рулінскі. 

4. Доктар сельскагаспадарчых навук Мікалай Мікалаевіч Цыбулька. 

5. Кандыдат сельскагаспадарчых навук Соф’я Фёдараўна Карпеня. 

6. Старшы  выкладчык  кафедры лацінскай мовы Беларускага 

дзяржаўнага медыцынскага ўніверсітэта Алена Сцяпанаўна 

Швайка. 

7. Доктар біялагічных навук Іван Андрэевіч Гардзей. 

8. Старшы выкладчык кафедры дашкольнай адукацыі і тэхналогій 

УА “БарДУ” Наталля Фёдараўна Захарчэня. 

9. Намеснік дырэктара Беларускага дзяржаўнага гістарычнага архіва 

Дзяніс Васільевіч Лісейчыкаў. 

4. Заключная частка 

Настаўнік. На гэтым наш урок заканчваецца, магчыма, хтосьці з вас 

дапіша яшчэ нейкія словы на сваіх “далонях”. А зараз давайце 

прымацуем іх да ватмана (Вучні прымацоўваюць.). 

Настаўнік прапануе аднаму з вучняў абараніць атрыманы праект, 

пачаўшы выступленне словамі “Мне выпала шчасце тут нарадзіцца…” 

Настаўнік. Дзякуй усім за работу, на гэтым наш урок закончаны. 

 

Спіс выкарыстанай літаратуры:  

1. “Беларускі гістарычны часопіс”, №№ 5,6, 2017 г. 

2. Літаратурна-мастацкі часопіс “Дзеяслоў”, № 3, 2018 г. 

3. Матэрыялы з архіва гісторыка-краязнаўчага музея. 

 

 

 

 

 

 

Фотакалаж 
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Дадатак 1. 

Карта Рэспублікі Беларусь 
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Дадатак 2. 

Карта Ганцавіцкага раёна 
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Дадатак 3. 

Карта вёскі  Дзяніскавічы 
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Дадатак 4. 

 

1097г.    1019г.     1067г.   1473г.    1569г.    1898г.    
 

 

 

 

                                                                                                    Дадатак  5. 

                         
                Нясвіж Брэст Ганцавічы 
 

                   
  
                  Мінск                                                          РБ                                             Ляхавічы 
 

                           
                 Віцебск                                           Клецк                                                    Дзяніскавічы 


