
 

План мерапрыемстваў  

у шосты школьны дзень ў 2020/2021 навучальным годзе 

 (другое паўгоддзе) 

 

М
ес

я
ц

 

Д
а
т

а
 Работа з  вучнямі,  

Агульнашкольныя мерапрыемствы 

 

Работа з 

дзіцячымі 

арганізацыямі 

 

Работа з 

педкалектывам, 

бацькамі 

 

Работа ў 

соцыуме Вучні 1-4 класаў Вучні 5-8 класаў Вучні 9-11 класаў 

ст
у
д

зе
н

ь
 

16 ДЗЕНЬ  СПОРТУ І ЗДАРОЎЯ 

Гульня-віктарына 

“Кніга рэкордаў 

Гінэса”  

 

Пазнавальны пазл 

“Алімпійскія гульні”  

Круглы стол “Як 

зберагчы здароўе?”  

 

Працоўны дэсант 

“Абеліск”  

 

Кансультаванне “За 

здароўем усёй 

сям’ёй”  

 “Здаровы 

мікраклімат сям’і” 

  

Рэйд “Сям’я”  

 

23 

ДЗЕНЬ ПРАФАРЫЕНТАЦЫІ 

Гульня-віктарына 

“Свет прафесій” 

 

Знаёмства з прафесіямі 

рэгіёна “Якую прафесію 

можна выбраць” 

Разважанні за круглым 

сталом “Выбар прафесіі – 

мая будучыня” 

Паседжанне Савета 

старшакласнікаў 

“Лідэр” 

 

Кансультаванне  

“Выбар прафесіі. 

Саветы псіхолага”  

Рэйд “Сям’я” 

 

30 ДЗЕНЬ БЯСПЕЧНЫХ ПАВОДЗІН 

Гульня-віктарына 

“Ведай кожны 

грамадзянін – 

пажарны нумар 101”  

Пазнавальная гульня 

“Школа бяспекі” 

 

Тэматычная паліца “Зіма і 

асабістая бяспека”  

 

Паседжанне 

Савета 

старшакласнікаў 

“Лідэр”  

Кансультаванне  

“Цвярозая сям’я – 

шчаслівая сям’я”  

 

Рэйд “Сям’я” 

 

л
ю

т
ы

 

06 ДЗЕНЬ ЭКАНОМІІ І БЕРАЖЛІВАСЦІ 

Урок Берагошы “Як 

зберагчы энергію” 

 

Выпуск памятак 

“Будзем беражлівымі” 

 

Пазл “Новае стагоддзе. Новыя 

магчымасці” 

Акцыя «Будзь 

беражлівым»  

 

Кансультаванне 

“Азбука здаровага 

ладу жыцця”  

 “Як выхаваць 

памочніка”  

Рэйд “Падлетак” 

 

13 ДЗЕНЬ ЗДАРОЎЯ 



Гульня-практыкум 

“Тваё здароўе ў тваіх 

руках”  

Пазнавальная гульня  

“У свеце біялогіі”  

Разважанні за круглым 

сталом “Як быць 

здаровым” 

Акцыя 

“Абеліск”(ГА 

“БРПА”, “БРСМ”) 

(навядзенне 

парадку на магіле 

воіна-

інтэрнацыяналіста) 

 

Кансультаванне 

“Работа з 

непаўналетнімі, якія 

знаходзяцца ў СОП”  

Псіхалагічны 

практыкум для 

бацькоў 

“Сучасны 

падлетак – хто 

ён”  

20 ДЗЕНЬ “БУДУЧЫХ АБАРОНЦАЎ  АЙЧЫНЫ” 

Конкурсная праграма 

“Ад салдата да 

генерала” 

 

Інтэлектуальны 

марафон “Добрыя 

малайцы!” 

 

Прэзентацыя “І жартам, і 

сур’ёзна” 

Акцыя “Я помню, я 

ганаруся!” (выраб 

віншавальных 

паштовак)    

  

 

Работа гарачай лініі 

“Стрэавыя сітуацыі. 

Як дапамагчы 

дзіцяці?” 

Рэйд сям’я  

27 

 

ДЗЕНЬ БАРАЦЬБЫ СУПРАЦЬ НАРКОТЫКАЎ   

 Гульня-падарожжа 

“У пошуках краіны 

“Здароўя” 

 

 

Гадзіна здароўя 

“Супраць зла ўсе 

разам!” 

 

Занятак з элементамі 

трэнінгу “Мы – дзеці з 

планеты Здароўя!”  

Відэазала  “Я 

выбіраю жыццё” 

Кансультаванне 

“Ведаць, каб не 

ўпусціць” 

“Шляхі да здароўя” 

Рэйд “Сям’я”  

 

са
к

а
в

ік
 

06 ДЗЕНЬ ЗДАРОЎЯ  

Конкурсная праграма 

“Умняшкі” 

 

Вернісаж здароўя 

“Здароўе – галоўнае 

багацце” 

Калаж «Спорт – 

альтэрнатыва шкодным 

зычкам»  

 

Чароўная майстэрня 

“Для любімай 

матулі!” 

Рэйд “Падлетак” 

 

13 ДЗЕНЬ КАНСТЫТУЦЫІ 

Гульня-падарожжа 

“Правы дзяцінства” 

 

Квэст “Свет права. 

Канстытуцыя РБ…” 

Што? Дзе? Калі? “Мы 

жывём па Закону” 

Акцыя “Клопат”  

 

Кансультаванне 

“Здаровая сям’я” 

 “Здаровы лад 

жыцця сям’і”  

Рэйд “Падлетак” 

 

20 ДЗЕНЬ ІНТЭЛЕКТУ 



Калейдаскоп 

малюнкаў “Мы 

разам!”  

 Інтэлектуальная 

гульня “Брэйн-рынг”  

 

 

Інтэлектуальная гульня “Свая 

гульня” 

 

Акцыя “Клопат”  

 

 

Кансультаванне 
“Арганізацыя 

выхаваўчай 

дзейнасці ў час 

канікул” 

Індывідуальныя 

кансультацыі  

“Правы і 

абавязкі вашага 

дзіцяці ў сям’і” 

27 

ДЗЕНЬ  СЯБРОЎСТВА 

Выстава малюнкаў 

“Мае сябры”  

 

Інтэлектуальная 

гульня “Што? Дзе? 

Калі?”  

Гадзіна разважанняў 

“Аднакласнік, сябар, знаёмы” 

Акцыя “Другое 

жыццё”  

Рэйд “Сям’я”   

28.03-04.04 
РАБОТА ПА ПЛАНУ ВЯСНОВЫХ КАНІКУЛ 

 

к
р

а
са

в
ік

 

 

 

10 

ДЗЕНЬ ЗДАРОЎЯ 

Віктарына “Казачная 

краіна” 

 

Спартыўная эстафета “У здаровым целе – здаровы дух” 

Выстаўка плакатаў «Новае паколенне выбірае 

ЖЫЦЦЁ» 

Акцыя ”Абеліск” 

 

 Кансультаванне  

“Сям’я без шкодных 

звычкаў”  

“Сумесны адпачынак 

сям’і” 

Рэйд “Сям’я” 

 

17 ДЗЕНЬ ЭКАЛОГІІ   

Конкурс малюнкаў 

“Чысты свет вакол 

мяне”  

 

 

Віктарына “Як я ведаю 

сваю планету”  

Брэйн-рынг “Знатакі 

экалогіі”  

Акцыя ГА “БРСМ” 

«Шануючы 

памяць»  

 

Кансультаванне “Як 

справіцца з 

адмоўнымі эмоцыямі”  

Наведванне 

сямей, дзе дзеці 

пражываюць у 

стрэсавых 

сітуацыях  

24 ДЗЕНЬ ЧАРНОБЫЛЬСКАЙ ТРАГЕДЫІ 

Конкурсная праграма 

“Зялёная планета”  

 

Экалагічная гадзіна 

“Чарнобыль – палын 

горкі” 

 

Літаратурная гасцёўня 

“Чарнобыль у душу 

глядзіць”  

 

Выпуск плаката 

“Чарнобыль – чорны 

боль нашай гісторыі” 

 

Кансультаванне “Дом 

без крыўд і 

прыніжэнняў” 

 “Выхаванне без 

пакарання”  

Рэйд “Дом без 

насілля” 

 

М

А

Й 

08 ДЗЕНЬ ПАМЯЦІ 



Вусны часопіс 

«Гартаючы старонкі 

гісторыі»,  

 

Гадзіна памяці 

“Неўміручая слава 

героям” 

 

Стварэнне прэзентацыі 

“Званы памяці”  

 

Акцыя  “Абеліск” 

 

Кансультаванне “Дом 

без крыўд і 

прыніжэнняў” 

 “Выхаванне без 

пакарання”  

Рэйд “Сям’я” 

(апякунскія 

сем’і) 

22 ДЗЕНЬ ЗДАРОВАГА ЛАДУ ЖЫЦЦЯ 

Відэаблог “Добры 

дзень, лета!”  

 Віктарына  “Мы за 

здаровы лад жыцця”,  

Гутарка-трэнінг “Рэцэпты 

даўгалецця: бяспечныя 

канікулы” 

Калектыўная 

справа “Паводзіны 

ў спёку” (выпуск 

лістоўкі)  

 

Кансультаванне 
“Бяспечнае 

выхаванне”, 

“Здаровая сям’я – 

здаровыя дзеці 
 

Рэйд  

“Падлетак”, 

 

01.06

-

31.08 

РАБОТА ПА ПЛАНУ ЛЕТНІХ КАНІКУЛ 

 


