
                                  

                                               

Дзяржаўная ўстанова адукацыі “Навучальна-педагагічны комплекс 

Нацкія яслі-сад-сярэдняя школа”, Воранаўскага раёна 

23.12.2021 адбылося мерапрыемства інфармацыйна-адукацыйнага 

праекта “ШАГ” – “Школа Актыўнага Грамадзяніна”  для навучэнцаў 8-

11 класаў 

Тэма: “Гонар за Беларусь. Хутчэй. Вышэй. Мацней” (аб 

дасягненнях у галіне спорту і турызму). 

 
Форма  правядзення:   гадзіна   зносін   з   удзелам   настаўніка фізічнай 

культуры і здароўя Міхневіча Аляксандра Анатольевіча  

                              Інфармацыйныя блокі: 

“Беларусь спартыўная”; 

“30 гадоў Нацыянальнаму Алімпійскаму камітэту Рэспублікі Беларусь”; 

“Беларусь турыстычная”. 
 

 У фокусе абмеркавання:  
Беларусь у сусветнай спартыўнай супольнасці; гонар за сваю краіну, 

фізкультурна-аздараўленчая работа з насельніцтвам, развіццё масавага 

спорту; беларускія спартсмены на Алімпіядах, спартыўная дыпламатыя, 

гасціннасць беларускага народа, клопат дзяржавы аб здароўі нацыі, 

актыўны лад жыцця, развіццё цікавасці да розных відаў спорту, 

будаўніцтва спартыўных збудаванняў, рэспубліканскія спаборніцтвы 

сярод дзяцей і падлеткаў; заняткі ў спартовых секцыях, удзел у 

спартовых спаборніцтвах; турызм, дзяржаўная падтрымка развіцця 

турызму ў Рэспубліцы Беларусь; 



Алімпійскія гульні ў гісторыі незалежнай дзяржавы, Беларусь у ліку 

вядучых сусветных спартыўных дзяржаў, матэрыяльна-тэхнічная 

спартыўная база, чэмпіёны і прызёры Алімпійскіх гульняў. 
 

 Пытанні для абмеркавання:  
Як вы думаеце, чаму здароўе людзей, развіццё фізічнай культуры і спорту 

з’яўляецца прыярытэтным напрамкам сацыяльнай палітыкі ў Рэспубліцы 

Беларусь? 

Што сведчыць аб тым, што ў Беларусі здароўю людзей, развіццю фізічнай 

культуры і спорту ўдзяляецца асаблівая ўвага? 

Якія спартыўныя мерапрыемствы сталі значнай вяхой у развіцці нашага 

спорту? Чаму? 

Якія ўмовы ў нашай краіне створаны для падрыхтоўкі прафесійных 

спартсменаў і для ўсіх ахвочых займацца фізічнай культурай? 

Ці ёсць сярод выдатных спартсменаў вашыя землякі? Раскажыце аб іх 

дасягненнях. 

Якія віды спорту найбольш папулярныя сярод школьнікаў у нашай краіне? 

Чаму? 

Штогод у нашай рэспубліцы праводзіцца больш за 100 турніраў для дзяцей і 

моладзі. Па якіх відах спорту праводзяцца такія спаборніцтвы? Якое 

значэнне іх правядзенне мае для развіцця спорту ў нашай краіне? 

Калі ў вашай школе (вашым класе) ёсць “спартыўныя зорачкі”, якія 

адстойваюць гонар школы (класа, раёна, вобласці і інш.) на спартыўных 

спаборніцтвах, раскажыце пра іх дасягненні. 

 

Фотаматэрыялы размешчаны на сайце ўстановы адукацыі 

https://nacha.schools.by/ 


