
Белавежскай пушчы — 80 гадоў 
 
Літаратурна-экалагічная гадзіна 
Для 5-6 класаў  
Прысвечаная 80-годдзю  
Нацыянальнаму парку “Белавежская пушча”. 
Мэта: фарміраванне ў вучняў экалагічных ведаў; знаёмства з 

прыроднымі багаццямі нацыянальнага парка “Белавежская пушча”. 
Абсталяванне: плакат-карта з тэрыторыяй нацыянальнага парка 

“Белавежская пушча”. 
Бібліятэкар: Усім вядома, што зносіны з прыродай станоўча 

ўплываюць на здароўе чалавека, і нават робяць яго дабрэйшым, мякчэйшым, 
міласэрным, адным словам будзяць самыя лепшыя пачуцці якасці. 
Мерапрыемства наша напрамую звязана з тэмай прыроды. Таму, што на 
нашай літаратурнай гадзіне сёння, мы адзначым  юбілей, але не пісьменніка, 
як заўсёды, але нацыянальнага парка “Белавежская пушча”. Дзеці вы любіце 
лес? (Адказы дзяцей) А вы былі ў лесе Белавежскай пушчы? (Адказы дзяцей) 
Каб захаваць гэты каштоўны, знакаміты ва ўсім свеце стары лес,  25 снежня 
1939 года быў аб’яўлены Дзяржаўным запаведнікам “Белавежская пушча”.  У 
Белавежскай пушчы вядзецца вялікая навуковая і экскурсійная праца. 
Штогод яе наведваюць тысячы турыстаў, для якіх у пасёлку Камянюкі 
створаны музей гісторыі і прыроды Белавежскай пушчы. У сучасны час мае 
месца ўзрастаючае змяншэнне прыродных рэсурсаў. Таму трэба ахоўваць 
нашы лясы, вывучаць прыроду  ў яе развіцці, каб быць карыснымі для сваёй 
краіны. Нацыянальны парк “Белавежская пушча” — гэта наш гонар.  

Вучань: Па ўнікальнай яго тэрыторыі цяпер вандруе і рыкае шмат 
зуброў, расцвітаюць прыгожыя кветкі, растуць рэдкія расліны, спяваюць 
песні птушкі, пра якія напісана ў Чырвонай кнізе Рэспублікі Беларусь. Гэты 
ўнікальны і каштоўны куточак нашай краіны цяпер пад надзорнай аховай. 
Але не заўсёды так было, таму многа рэдкіх раслін і жывёл зніклі з твару 
зямлі.  На жаль, гэтага важнага і знакамітага для Беларусі гістарычнага лесу 
было шмат высечана падчас Вялікай Айчыннай вайны.  

Вучаніца: Фашысты ў гады вайны ператварылі Белавежскую пушчу ў 
сваю дзяржаўную паляўнічую гаспадарку, таму было знішчана многа лясных 
звяроў, асабліва зуброў. Адступаючы, фашысты спалілі 79 лясных сядзіб, 
разрабавалі музей, высеклі шмат каштоўнага дубовага лесу. Сваю дзейнасць 
Белавежская пушча ўзнавіла ў 1944 годзе. Аднак праз некаторы час яна была 
ператворана ў дзяржаўную запаведна-паляўнічую гаспадарку. Толькі ў 1991 
годзе Белавежская пушча атрымала статус  нацыянальнага парка 
“Белавежская пушча”. Ён арганізаваны ў мэтах захавання ўнікальнага 
прыроднага комплексу. 

Вучань: Нялегкі быў лёс Белавежскай пушчы. Яшчэ у першую 
сусветную вайну, якая пачалася ў 1914 годзе, жывёльны свет пушчы моцна 
збяднеў. Ніхто не ведае дакладнай лічбы забітых каштоўных лясных звяроў. 
Той факт, што запаведнай пушча стала, дзякуючы літоўскаму князю Ягайлу ў 



канцы XIV і пачатку XV стагоддзя, не сведчыць пра невялікія знішчэнні 
лясных звяроў у той час. Таму што ў той час шырокі размах набылі 
паляванні, якія ладзіліся тут князямі, каралямі і царамі. Вось для гэтых 
знакамітых гістарычных паляванняў на тэрыторыі пушчы была ўстаноўлена 
спецыяльная ахова лесу і буйных лясных звяроў. Але калі мы нагадаем 
знакаміты твор Міколы Гусоўскага “Песня пра зубра”, то зразумеем колькі ў 
тыя часы было знішчана там у пушчы князямі, каралямі і царамі гэтых 
магутных жывёл. У гэтым творы галоўным героем з’яўляецца зубр, але ўся 
прырода ўпісваецца ў магутную постаць зубра. Цудоўным чынам у паэме 
пераплятаюцца зубр, князь і народ.  

Чытач 1:  
Хоча клінком чалавек у лясное страшыдла пацэліць,  
Звер жа сваім языком торкае, нібы лязом. 
Доўгі зубрыны язык зачэпіць калі за апратку, 
Ліха тады не мінуць, будуць хлапчыне канцы.  
Колючы спрытна, лаўцы прабіваюць зубрыныя грудзі, 
У сэрца загнаны клінок цяжкую працу спыніў. 
Голасна трубяць у рог, дзецюкі ўсміхаюцца вяла; 
Зубр перад імі ляжыць, даўся вялікай цаной. 
Пушчаў жыхар, наймагутнейшы звер, пераможаны ўкленчыў, 
Недзе сховаўся другі. Што ж, бык, яшчэ пажыві. 
Вучаніца: Многа часу трэба было, каб зубры зноў адрадзіліся, і сталі 

вялікім статкам. Да пачатку 20 стагоддзя зубры захаваліся ў Белавежскай 
пушчы і на Каўказе. Апошні зубр быў забіты ў 1919 годзе. Затым зубры да 
1953 года знаходзіліся ў вальеры для рэаакліматызацыі. А вось ўжо ў 1977 
годзе больш як 100 зуброў жылі на вольным утрыманні. На волі зубры 
жывуць невялікімі статкамі. Яны не аграсіўныя, мірна пасуцца на сваіх 
любімых мясцінах, калі да іх набліжаюцца людзі, яны адыходзяць далей у 
лес. Але падыходзіць да іх не трэба, таму што пад час гона яны становяцца 
небяспечнымі. 

Вучань: Нацыянальны парк “Белавежская пушча” — дзяржаўная 
прыродаахоўная ўстанова, створаная для захавання і комплекснага 
вывучэння эталонных і ўнікальных прыродных комплексаў і аб’ектаў, 
аднаўлення экасістэм, іх устойлівага выкарыстання ў прыродаахоўных, 
навуковых, рэкрэацыйных і іншых мэтах. У 1992 г. раён найбольш 
высокаўзроставых лясоў Белавежскай пушчы быў уключаны ЮНЕСКА ў 
Спіс сусветнай культурнай і прыроднай спадчыны чалавецтва.  

Конкурс № 1: “Што я ведаю пра Белавежскую пушчу?” 
1. Што ў даўнія часы называлі словам “пушча”? 
(вялікія і каштоўныя прыродныя масівы лесу, якія захаваліся ў 

некранутым стане) 
2. Якой найбольш вядомай з’яўляецца пушча? 
(Белавежская пушча) 
3. На тэрыторыі якіх краін размешчаны лясны масіў Нацыянальнага 

парка “Белавежская пушча”? 



(Беларусі і Польшчы) 
4. Дзе можна знайсці малюнак зубра, які знаходзіцца нібы на 

п’едэстале? 
(на гербе горада Свіслач, на зялёным полі ў мужнай постаці нібы 

застыў велічны зубр) 
5. Колькі гектараў займае Нацыянальны парк “Белавежская пушча” ў 

нашай краіне? 
(87 тыс. г.) 
6. У якіх абласцях знаходзіцца Нацыянальны парк “Белавежская 

пушча”? 
(у Брэсцкай і Гродзенскай абласцях Беларусі) 
7. Нацыянальны парк “Белавежская пушча” вельмі стары масіў, а калі і 

дзе было першае ўпамінанне аб ёй? 
(у старажытным Іпацьеўскім летапісе 983 года) 
8. Што Уладзімір Валынскі пабудаваў у Белавежскай пушчы на рацэ 

Лясной? 
(горад камянец і вартавую вежу) 
9. Ці вялікай была гэтая вежа? 
(30 метраў і знешнім дыяметрам 13,5 метра) 
10. Прынята лічыць, што Белавежскую пушчу пачалі спачатку 

называць як? 
(Белавежска-Камянецкай пушчай) 
11. У які час жывёльны свет Нацыянальны парк “Белавежская пушча” 

вельмі моцна збяднеў? 
(у першую сусветную вайну, якая пачалася ў 1914 годзе) 
12. Колькі тыпаў лесу вучоныя Беларусі тут вылучаюць? 
(75 тыпаў лесу) 
13. Колькі відаў раслін Белавежскай пушчы ўключаны ў Чырвоную 

кнігу Рэспублікі Беларусь? 
(больш за 60 відаў) 
14. Якіх лясоў найбольш у Нацыянальным парку “Белавежская 

пушча”? 
(сасновыя лясы, амаль 60%) 
15. Нацыянальны парк “Белавежская пушча” — адзінае месца ў 

Беларусі, дзе расце самае рэдкае дрэва з нашых дрэў, пра якое дрэва ідзе 
размова? 

(піхта белая, якая ўключана ў Чырвоную кнігу Рэспублікі Беларусь) 
16. Ці высокімі растуць піхты белыя? 
(так, да 33 метраў, і ўзрост некаторых перавышае 200 гадоў) 
17. Як вы думаеце, па якой прычыне дуб скальны цяпер уключылі ў 

Чырвоную кнігу Рэспублікі Беларусь? 
(гэты рэліктавы від з другой паловы 20 ст. назіраецца моцнае 

скарачэнне гэтых дрэў) 
18. Зубр — самая буйная жывёла Беларусі, як вы думаеце, колькі яна 

важыць? 



(маса цела дарослага самца можа дасягаць тоны) 
19. Якия вы ведаеце віды рэдкіх жывёл, якія жывуць Белавежскай 

пушчы? 
(барсук, кажан, соня-палчок, соня-садовая) 
20. Якія віды рэдкіх птушак жывуць Белавежскай пушчы? 
(чорны бусел, зімародак, чапля-бугай, некаторыя віды дзятлаў) 
 
Конкурс № 2:  “Разгадай крыжаванкі”  
Крыжаванка № 1 
Заданне: успомніце жывёльны свет Белавежскай пушчы. 
 
 
                
                
                
                
                
                
 
Для праверкі журы: 
 
 
                
                
                
                
                
                
 
Крыжаванка № 2 
 
Заданне: 
1. Невялікая лясная птушка сямейства цецеруковых з рабым апярэннем 

і чубком на галаве. 
2. Балотная  сярэдняй велічыны  птушка з карычневата-бурым 

апярэннем і з доўгай  дзюбай? 
3. Лясная буйная птушка сямейства цецеруковых? 
4. Палявая сярэдняй велічыны птушка? 
5. Невялікая  пеўчая птушка з доўгай тонкай дзюбай? 
6. Балотная буйная пералётная птушка з доўгімі нагамі і шыяй, з доўгай 

прамой дзюбай? 
7. Птушка з чорным апярэннем, па велічыне крыху большая за 

ластаўку? 
8. Невялікая лясная пеўчая птушка? 



10. Буйная балотная птушка сямейства чапляў са сплюшчаным з бакоў 
целам? 

11. Маленькая шэрая птушка, якая вылучаецца вельмі прыгожым 
спевам. 

 
      1  Б          
       2 Е          
       3 Л          
     4   А          
        В          
   6     Е          
    7    Ж          
    8    С          
        К          
     10   А          
  11      й          
 
 
Для праверкі журы: 
 
      р а Б ч ы к       
       в Е р а ц е н н і к  
       г Л у ш э ц      
     к у р А п а т к а     
        В а л а с я н к а  
   ж у р а в Е л ь        
    с т р ы Ж          
    б е р а С ц я н к а     
        К а р а л ё к    
     б у г А й         
  с а л а в е й          
 
Заданне: 
1. Птушка, якая жыве ў  Белавежскай пушчы, першае слова лебедзь- …. 
2. Самае буйная млекакормячая жывёла Белавежскай пушчы? 
3. Найбольш шматлікавы від рыб, якія плаваюць у вадаёмах пушчы? 
4. Невялікі паўзун з доўгім хвастом і прадаўгаватым целам, пакрытым 

дробнай рагавой луской. 
5. Млекакормячая драпежная жывёліна з каштоўным футрам?  
 
  1  П       
   2 У       
    Ш       



  4  Ч       
   5 Ы       
 
Для праверкі журы: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ш ы П у н     
   з У б р     
    Ш ч у п а к  
  я ш Ч а р к а   
   В Ы д р а    
 
 
        
        
Конкурс № 3: “На лепшы верш пра Белавежскую пушчу” 
 
Чытач 2: 
Пад ялінай 
Пад ялінай ля камля 
Зварушылася зямля. 
І лісічкі-весялушкі 
Паднялі адразу вушкі. 
Разважаюць: 
Што за цуд? 
Што за звер схаваўся тут? 
Можа, гэта робіць крот 
Пад зямлёй таемны ход? 
Можа, проста жук які? 
Гэта ж іхні сваячок- 
Таўсцячок-баравічок 
 
Чытач 3: 
Белавежская пушча  
Як павее ветрам свежым 
Ад вячыстай Белавежы, 
Я адразу прыгадаю 
Прыгажосць ляснога краю. 



 
Шлях ляжыць у Белавежу 
Ад славутай Белай Вежы. 
Там апаленым байніцам 
Сніцца рэха навальніцы. 
Тыж далей  
Ідзі смялей, 
Нібы ў казачны музей. 
 
Чытач 4: 
Прэцца, прэцца праз гушчар 
Зубр — пушчанскі гаспадар. 
Ты яго не бойся, 
Не — не зачэпіш, не кране. 
Стройны прыгажун алень 
Абуджае ранкам дзень. 
Ля кармушкі — важны госць: 
Лізунец каштуе лось. 
 
Яркім полымем іскрыцца 
У пушчы рыжая лісіца. 
У нары барсук гадае: 
— Хто ж у госці завітае? 
Чуе, драпаецца ласка: 
— Уваходзьце, калі ласка!.. 
 
Чытач 5: 
Нібы тыя чарцяняты. 
Весяляцца зайчаняты. 
У галлі застыла рысь. 
Ёй не скажаш: 
— котка, брысь!.. 
Хоць падобная да кошкі, 
Ды страшней за кошку 
Трошкі. 
 
Тут вяпрук паляну стоўк. 
Тут — праходзіў злосны воўк. 
І у блакіце. У кронах дрэў — 
Цэлы дзень птушыны спеў 
 
Чытач 6: 
Белавежаю крочаць зубры, 
Пушчы слаўнае  валадары. 
І гарбы ў іх крутыя, і рогі. 



Саступаюць усе ім з дарогі: 
І мядзведзі, і злыя ваўкі 
Зразу кідаюцца ў бакі. 
Толькі зайчык адзін не баіцца. 
Скача, скача да светлай крыніцы. 
 
Конкурс № 4: “Расліны Белавежскай пушчы” 
(трэба дапісаць назву расліны) 
Асака … (вострая); 
Вятроўнік …(вязалісты) 
Лотаць… (балотная) 
Вахта …(трохлістая) 
Чальнік …(вярболісты) 
Журавіны…(балотныя) 
Хвошч…(прырэчны) 
Аер…(балотны) 
Шабельнік…(балотная) 
Расянка…(круглалістая) 
 
Конкурс № 5: “Выразнае чытанне лепшых апавяданняў пра 

Белавежскую пушчу” 
 
Бібліятэкар:  
 Вось як апісвае зубра Віталь Вольскі ў сваім апавяданні  
“Гаспадар Пушчы”. 
“Трашчыць галлё. З шумам і фырканнем прадзіраецца з непраходнага 

гушчару нешта вялікае і дужае. Хістаюцца маладыя бярозы. Пад напорам 
цяжкага цела нікне да зямлі густы падлесак. Гэта зубр. 

Вось ён выходзіць на лясную паляну, схіліўшы магутную галаву, і 
спыняецца, асветлены сонцам. Прагна  ўглядваюся я ў ляснога волата. Не 
часта даводзіцца бачыць такое відовішча. Увесь ён аброс густой кучаравай 
шэрсцю цёмна-каштанавай колеру. Яго вялікая, нізка пасаджаная галава з 
чорнай барадой і шырокія мускулістыя грудзі здзіўляюць сваёй веліччу і 
магутнасцю. Высокі карак гарбом ўзвышаецца над спіною. Шыя, грудзі і 
добрая палова спіны густа пакрыты цёмнай калматай грывай”.  

 
Конкурс № 6: “У свойскіх жывёл у лесе ёсць сваякі, хто яны?” 
1. Сабакі   (ваўкі) 
2. Кошкі  (рысі) 
3. Свінні  (дзікі) 
4.  Куры  (курапаткі) 
 
Конкурс № 6: “Успомні якія грыбы ты ведаеш” 
(напісаць назвы грыбоў у алфавітным парадку) 



Апёнак, белы грыб, бярозавік, лісічка, маслёнак, рыжык, сыраежка, 
шампіньён) 

Бібліятэкар:  На нашай літаратурнай гадзіне сёння вы здагадаліся, ўто 
ахова прыроды гэта важнае пытанне для ўсіх людзей. Усю гісторыю развіцця 
чалавецтва ахова навакольнага асяроддзя хвалявала людзей.  Нават у далёкім 
мінулым нашы продкі выдзялялі лясы і там не палявалі, яны іх ахоўвалі. 
Міністэрства лясной гаспадаркі Рэспублікі Беларусь забяспечвае экалагічна 
граматнае выкарыстанне, ахову і ўзнаўленне лясоў. Створана многа законаў, 
дзякуючы якім Белавежская пушча і нашы іншыя лясы цяпер пад дзяржаўнай 
аховай. Беражыце лес, гэта наша народнае багацце! 

 
Тэрэза КАВАЛЬЧУК,  

загадчыца бібліятэкі гімназіі № 2 Ваўкавыска. 
 
Падрыхтавала С.Нікіфарава. 
 
 


