АБЛАСНЫ БАНК ПЕДАГАГІЧНЫХ ІДЭЙ МАГІЛЁЎСКАЙ ВОБЛАСЦІ
(па выніках абласнога этапа Рэспубліканскага фестывалю
«Каб мова родная гучала»)
№
п/п

Раён

1.

Асіповіцкі

2.

Асіповіцкі

3.

Бабруйскі

Установа адукацыі
Кантактныя дадзеныя (тел.);
e-mail
ДУА “Яслі-сад № 10
“Расінка” г. Асіповічы”
80223 573018
rosinkasad1987@tut.by
ДУА “Асіповіцкі
дашкольны цэнтр развіцця
дзіцяці”
80223 556132
osip-dcrr@yandex.by

Прозвішча, імя, імя па
бацьку аўтара (аўтараў),
пасада
Ягорава Валянціна
Уладзіміраўна,
выхавальнік дашкольнай
адукацыі
Сядова Таццяна
Аляксандраўна,
выхавальнік-метадыст

ДУА “Глушанскі вучэбнапедагагічны комплекс
дзіцячы сад – сярэдняя
школа Бабруйскага раёна”
80225 593251
glusha@bobruisk.edu.by

Круталевіч Кацярына
Анатольеўна,
выхавальнік дашкольнай
адукацыі

Тэма тыдня

Метадычная распрацоўка

“Мая Беларусь”

Гульнявы дапаможніклэпбук “Мая Радзіма –
Беларусь”

“Твая зямля, твая радзіма
названа светла –
Беларусь!”

Семінар-практыкум для
выхавальнікаў дашкольнай
адукацыі “Маўленчае і
лінгвістычнае развіццё
дзяцей дашкольнага
ўзросту”;
прэзентацыя “Фарміраванне
нацыянальнай
самасвядомасці і
патрыятычнае выхаванне
дзяцей дашкольнага ўзроста”
Падарожжа маленькага
дылетанта “Па родным
мясцінам”

“Мой родны кут, мая
Радзіма”

4.

Быхаўскі

5.

Быхаўскі

6.

Быхаўскі

7.

Бялыніцкі

8.

Кастрычніцкі
г. Магілёва

9.

Кастрычніцкі
г. Магілёва

ДУА “Яслі-сад № 4
“Каласок” г. Быхава”
80223158939
Sadbyhov4@tut.by
ДУА “Яслі-сад № 5
“Буслік” г. Быхава”
80223152284
Sadbyhov5@tut.by
ДУА “Яслі-сад № 2
“Журавінка” г. Быхава”
80223152843
sadbyhov2@tut.by
ДУА “Яслі-сад № 3
г. Бялынічы”
80447028149
yasli-sad3.belynichi@tut.by
ДУА “Яслі-сад № 13
г. Магілёва”
80222 736735
detskisad13@tut.ty
ДУА “Яслі-сад № 64
г. Магілёва”
80222 483290
80222 486049
gyo64mogilev@yandex.by

Бараноўская Людміла
Міхайлаўна,
намеснік загадчыка па
асноўнай дзейнасці
Семянкова Марына
Ігараўна,
намеснік загадчыка па
асноўнай дзейнасці
Свірчанка Алена
Алегаўна,
намеснік загадчыка па
асноўнай дзейнасці
Буханава Вольга
Мікалаеўна,
намеснік загадчыка па
асноўнай дзейнасці
Творчы калектыў

“Гучы, гучы, беларуская
мова!”

Творчы калектыў

“Жыву ў Беларусі і тым
ганаруся”;
“У Беларусі кожны
куточак, дзе ты не
пойдзеш, пяе…, звонкая
песня, звонкае сэрца яе”;
“Тыдзень беларускай
кнігі”

Ігра-віктарына “Падарожжа
па старонках літаратурных
жанраў”

“Каб мова родная гучала” Сцэнарый мерапрыемства
для бацькоў “Тата, мама я –
беларуская сям’я”
“Вясна”

Моўная гульня “Пахваляліся
звяры”

“Мой родны кут, як ты
мне мілы…”

Гульня-рыфмоўка “Раз
лічылка, два лічылка”

“Тыдзень беларускіх
традыцый”

Пасядженне дзіцячабацькоўскага клуба
“Крыніца” па тэме
“Народныя святы”
Літаратурнае падарожжа “Вы
пытайцеся – мы адкажам”;
семінар-практыкум для
педагагічных работнікаў
“Арганізацыя адукацыйнага
працэсу ў дашкольнай
установе на беларускай
мове”;
гульня-вандроўка
“Подарожжа па родным краі”

10. Ленінскі

ДУА “Яслі-сад № 34
г. Магілёва”
80222 225351
mogsad34@mail.ru

Творчы калектыў

“Мова роднай зямлі”

11. Ленінскі

ДУА “Яслі-сад № 86
г. Магілёва”
80222 728718
detsad86-mogilev@mail.ru
ДУА “Яслі-сад № 62
г. Магілёва”
80222281118
sad62s@yandex.by
ДУА “Яслі-сад № 93
г. Магілёва”
80222 750965
gyo93r@tut.by
ДУА “Яслі-сад № 46
г. Магілёва”
80222237231
GUO46@yandex.by
ДУА “Яслі-сад № 4
г.п. Глуск”
802230 79736
glusksad4@tut.by
ДУА “Яслі-сад № 2
г. Горкі”
80223 353665
yasli-sad2@yandex.by

Творчы калектыў

“Краіна дужых –
Беларусь”

Творчы калектыў

“Россып цудаў
беларускай зямлі”

Творчы калектыў

“Восень-прыгажуня,
залатая, смачная”

Творчы калектыў

“Шануем родную мову”

Ліхадзіеўская Людміла
Фёдараўна,
намеснік загадчыка па
асноўнай дзейнасці
Лазічная Таццяна
Сяргееўна,
выхавальнік дашкольнай
адукацыі

“Мой Глуск – мая малая
радзіма”

Прафесійны квэст для
педагагічных работнікаў
“Роднай мовы пералівы”

“Каб мова родная гучала.

Пошукава-творчы праект
“Нашы знакамітыя землякі:
паэтэсса Ніна Кавалёва”

г. Магілёва

г. Магілёва

12. Ленінскі

г. Магілёва

13. Ленінскі

г. Магілёва

14. Ленінскі

г. Магілёва

15. Глускі

16. Горацкі

Пасяджэнне клуба для
педагогаў і законных
прадстаўнікоў выхаванцаў
“Спадчына” па тэме “Да
народных вытокаў”
Сумесны з бацькамі
фізкультурны вольны час
“Падарожжа па спартыўных
пляцоўках г. Малілёва”
Квэст-гульня “Вядомаяневядомая мова”
Пасяджэнне фізкультурнага
клуба “Здаравяка” па тэме
“Гуляюць дзеці, гуляем мы –
гуляем разам”
Сямейная гасцёўня “Зямля
пад белымі крыламі”

17. Дрыбінскі

18. Дрыбінскі

19. Дрыбінскі

20. Касцюковіцкі

21. Касцюковіцкі

22. Кіраўскі

23. Клімавічцкі

ДУА “Дрыбінскі раённы
вучэбна-метадычны
кабінет”
802248 79403
driroo@tut.by
ДУА “Яслі-сад № 2
“Светлячок”
802248 25214
dribin.sad2@tut.by
ДУА “Пудаўнянскі яслісад”
802248 25214
sadpud@tut.by
ДУА “Яслі-сад № 4
“Ручаёк” г. Касцюковічы”
802245 23918
detsadn8@yandex.ru
ДУА “Яслі-сад № 2
“Сонейка” г. Касцюковічы»
802245 79929
sad2@kosjukovichi.edu.by
ДУА “Яслі-сад “Вясёлка”
в. Мышкавічы”
802237 75101
raduga_mishkovichi@tut.by
ДУА “Яслі-сад “Жураўлік”
в. Ціманава Клімавічскага
раёна”
802244 50313
klimroo@mogilev.by

Тарасенка Любоў
Васільеўна,
загадчык дзяржаўнай
установы адукацыі

“Беларуская мова – наша
родная мова”

Сцэнарый казкі ў вершаванай
форме па казцы
А. Дзеружынскага “Як
куранятка сонейка адшукала”

Кустава Лізавета
Васільеўна,
выхавальнік дашкольнай
адукацыі
Клебча Марына
Мікалаеўна,
выхавальнік дашкольнай
адукацыі
Сяліцкая Кацярына
Ігараўна,
намеснік загадчыка па
асноўнай дзейнасці
Калістратава Алена
Сяргееўна,
выхавальнік дашкольнай
адукацыі
Асташова Вераніка
Леанідаўна,
намеснік загадчыка па
асноўнай дзейнасці
Чыгрэцкая Юлія
Леанідаўна,
выхавальнік дашкольнай
адукацыі

“Беларусь – гэта мы!”

Сцэнарый бацькоўскага
сходу “Гучы, родная мова”

“Вясна ідзе”

Квэст “Вясна ідзе”

“Каб мова родная гучала” Квэст-гульня для педагогаў
“На мове бацькоўскай
зямлі…”
“Родная мова – цудоўная
мова!”

Квэст-гульня “Падарожжа па
роднаму гораду
Касцюковічы”

“Наша краіна. Прырода
роднай краіны”

Гульня-віктарына для
бацькоў і дзяцей старэйшай
групы “Знатакі роднай
краіны”
Гульня-прыгода “Дзіўнае
кола роднай мовы”

“Бацькоўская мова”

24. Клімавіцкі

ДУА “Яслі-сад № 6
“Светлячок” г. Клімавічы”
svetlaytok@yandex.ru

25. Клічаўскі

ДУА “Яслі-сад № 5
г. Клічава”
802236 52 868
sad5@klichev.edu.by
26. Краснопольскі ДУА “Яслі-сад № 3
“Каласок”
г.п. Краснаполле”
802238 79018
ludmilapolovaya@mail.ru
27. Краснопольскі ДУА “Яслі-сад № 1
г.п. Краснаполле”
802238 21145
svetlanai18@mail.ru

28. Круглянскі

29. Крычаўскі

ДУА “Яслі-сад № 1
г. Круглае”
802234 70838
Krugloe-ds1@tut.by
ДУА “Яслі-сад № 3
г. Крычава”
802241 55263
krichev-sad3@mail..ru

Фралова Іна Віктараўна,
загадчык;
Гаўрылан Таццяна
Віктараўна,
намеснік загадчыка па
асноўнай дзейнасці
Самсоненка Ірына
Іванаўна,
выхавальнік дашкольнай
адукацыі
Валодзіна Вольга
Віктараўна,
выхавальнік дашкольнай
адукацыі

“Смак беларускай мовы”

Пасяджэнне клуба для
бацькоў “Пакаленне” па тэме
“Блакіт нябес і белы бусел”

“З любоўю да роднай
мовы”

Гульня-віктарына “Я люблю
Беларусь”

“Ад прадзедаў спакон
вякоў мне засталася
спадчына”

Турнір эрудытаў “Ад
прадзедаў спакон вякоў мне
засталася спадчына”
(з бацькамі з удзелам дзяцей)

Ісачанка Святлана
Іванаўна,
намеснік загадчыка па
асноўнай дзейнасці;
Напрэенка Таццяна
Адамаўна,
выхавальнік дашкольнай
адукацыі
Паўленка Алена
Мікалаеўна,
намеснік загадчыка па
асноўнай дзейнасці
Жлоба Наталля
Анатольеўна,
загадчык

“Беларусь – мая родная
старонка”

Брэйн-рынг “Зямля мая,
зямля бацькоў святая!”;
гульня-квэст для дзяцей
старшай групы “Падарожжа
па Краснаполлі”

“Спачатку было слова…”

Майстар-клас для педагогаў
“Квэст-гульня”

“Я мову родную люблю!” Інтэлектуальная віктарына
для бацькоў і педагогаў
“Пытанні ад Дзеда
Барадзеда”

30. Ленінскі

г. Бабруйска

31. Мсціслаўскі

32. Мсціслаўскі

33. Першамайскі
г. Бабруйска

34. Першамайскі
г. Бабруйска

35. Слаўгарадскі

36. Хоцімскі

ДУА “Яслі-сад № 6
г. Бабруйска”
80225 7166695
sad-6-bobruisk.tam.by
ДУА “Мазалаўскі вучэбнапедагагічны комплекс
дзіцячы сад – сярэдняя
школа”
8 02240 52 908
mazolovo@gmail.com
ДУА “Яслі-сад № 4
г. Мсціслаўля”
802240 73289
ms.sad4@mail.ru
ДУА “Яслі-сад № 20
г. Бабруйска”
80225 485811
DET-CAD20.bobr@mail.ru

Шулякевіч Алена
Міхайлаўна,
намеснік загадчыка па
асноўнай дзейнасці
Трубінская Галіна
Іванаўна,
выхавальнік дашкольнай
адукацыі

“Не пусцім мову на звод,
бо мы беларускі народ”

Гульня-конкурс “Мая зямля,
мая Радзіма”

“Беларуская народная
творчасць”

Гульня “Незвычайная
вандроўка”

Марозава Зінаіда
Віктараўна,
загадчык

“Мая Радзіма – Беларусь” Гульня-спаборніцтва
“У Беларусі я жыву, мову
родную люблю”

Мароз Валянціна
Міхайлаўна,
намеснік загадчыка па
асноўнай дзейнасці

“Дэкаратыўнапрыкладное мастацтва
Беларусі”

ДУА “Яслі-сад № 79
г. Бабруйска”
80225 793719
krinichka-79@mail.ru
ДУА “Свенскі яслі-сад”
802246 42330
Ognewa.sadromasnka@yandex.by
ДУА “Яслі-сад № 2
г.п. Хоцімска”
802247 31461
hotimsk-ds2@tut.by

Райлян Ларыса
Пятроўна,
намеснік загадчыка па
асноўнай дзейнасці
Пішчанка Вера
Рыгораўна,
выхавальнік дашкольнай
адукацыі
Шчапіліна Валянціна
Віктараўна,
выхавальнік дашкольнай
адукацыі

Клуб вясёлых і знаходлівых
“Знаўцы дэкаратыўнапрыкладнога мастацтва
Беларусі”;
квест-гульня для педагогаў
“Дэкаратыўна-прыкладное
мастацтва Беларусі”
“Каб мова родная гучала” Інтэрактыўная гульня
“Падарожжа па родным
горадзе”
“Каб мова родная гучала” Брэйн-рынг “Хачу ўсё
ведаць”
“Птушкі вакол нас”

Экалагічны часопіс “У свеце
птушак”

37. Хоцімскі

38. Чавускі

39. Чэрыкаўскі

40. Чэрыкаўскі

ДУА “Яслі-сад № 3
г.п. Хоцімска”
80224731653
sadyasli3@mail.ru
ДУА “Яслі-сад № 4
г. Чавусы”
80224276986
sad4chausy@mail.ru
ДУДА “Яслі-сад № 1
г. Чэрыкава”
802243 2162
du1cherikov@tut.by

ДУДА “Яслі-сад № 5
г. Чэрыкава”
802243 51059
du5cherikov@tut.ru

Ашытка Людміла
Мікалаеўна,
выхавальнік дашкольнай
адукацыі
Астрэкіна Вольга
Міхайлаўна,
намеснік загадчыка па
асноўнай дзейнасці
Кадзеля Валянціна
Мікалаеўна,
намеснік загадчыка па
асноўнай дзейнасці;
Смазнова Валянціна
Іванаўна,
выхавальнік дашкольнай
адукацыі;
Ідаленка Лілія
Уладзіміраўна,
выхавальнік дашкольнай
адукацыі
Янчанка Алена
Аляксееўна,
выхавальнік дашкольнай
адукацыі;
Бондар Таццяна
Міхайлаўна,
музычны кіраўнік;
Лёгкая Ірына Міхайлаўна,
кіраўнік фізычнага
выхавання;
Заранкіна Святлана
Андрэеўна, выхавальнік
дашкольнай адукацыі

“Прыгажосць роднай
мовы…”

Гульня “Віртуальнае
падарожжа па родным краю”

“Мая малая радзіма –
горад Чавусы”

Інтэрактыўная гульня
“Падарожжа па родным
горадзе Чавусы”

“Мой край завецца
Беларуссю”

Лэпбук “Мой край завецца
Беларуссю”

“Беларусь – мая
старонка”

Квэст-гульня “У пошуках
скарба”;
майстар-клас “Зробім цацку
разам мы для пацехі і гульні”

41. Чэрыкаўскі

42. Чэрыкаўскі

43. Шклоўскі

ДУДА “Яслі-сад № 6
г. Чэрыкава”
802243 32138
cherikov6@tut.by
ДУДА “Яслі-сад № 3
г. Чэрыкава”
802243 71469
yasli_sad3@tut.by
ДУА “Яслі-сад № 2
г. Шклова”
802239 41116
sad2shklov@tut.by

Курыліна Таццяна
Аляксееўна,
выхавальнік дашкольнай
адукацыі
Чарнышова Алена
Аляксееўна,
выхавальнік дашкольнай
адукацыі
Зубарэвіч Святлана
Анатольеўна,
намеснік загадчыка па
аснаўнай дзейнасці;
Лебедзева Валянціна
Уладзіміраўна,
выхавальнік дашкольнай
адукацыі

“Наша спадчына”

Гульня-падарожжа “Мой
родны горад Чэрыкаў”

“Краіна ў якой мы
жывём”

Квэст-гульня “Сцяжынкамі
роднага краю”

“Каб мова родная гучала” Квэст-гульня “Беларусь мая –
ты кніга непрачытаная”

