
Рэкамендуемы ўзрост дзіцяці – 

малодшы  дашкольны ўзрост;         

Прыпынак – “Бярозка”; 

Месца знаходжання –  

аг. Лань 

Характарыстыка аб’екта – 

раслінны свет; 

Каштоўнасць аб’екта – 

аздараўленчая, пазнаваўчая; 

Значэнне аб’екта – мясцовае; 

Выкарыстанне аб’екта – 

экскурсія. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паглядзіце вакол вачыма 

дзіцяці - колькі цікавага ў 

свеце! Зацікавілася ваша 

дзіця чымсьці, спыніцеся, 

прыгледзіцеся, паспрабуйце 

глядзець на ўсе яго вачыма і 

ў той жа час заставацца 

дарослым! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дзяржаўная ўстанова адукацыі 

“Ланскі навучальна-педагагічны 

комплекс дзіцячы сад – сярэдняя 

школа” 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 



Як прыемна правесці выхадны 

дзень разам са сваім дзіцем. 

Пазнаёміць яго з нечым новым, 

цікавым або паназіраць за ўжо 

знаёмым, здавалася б зусім 

звычайным. 

У адзін з пагодлівых дзён 

схадзіце з дзіцем туды, дзе можна 

сустрэць беластвольную 

прыгажуню, пра якую прыгожа 

апісалі паэты і мастакі – бярозку! 

Перад прагулкай, каб зацікавіць 

дзіця, можна загадаць яму загадку: 

Верх зялёны, а ніз белы, 

Выгляд сціплы і нясмелы. 

Кучаравыя, без кос. 

Сок вясной мы п’ём з … 

Уважліва разгледзьце з дзіцем 

дрэва, яго ствол, крону, лістоту. 

Адзначце іх асаблівасці. 

Параўнайце з іншымі дрэвамі. 

Раскажыце, што такое бяроста. 

(Бяроста – гэта верхні пласт 

бярозавай кары, белы звонку і 

залаціста-жоўты знутры. Гэта 

дзіўна пластычны і цёплы 

матэрыял. Нездарма яна была 

незаменная пры вырабе розных 

гаспадарча-бытавых прадметаў. З 

бяросты нашы продкі рабілі дахі 

дамоў, лёгкае летняе жыллё і лодкі, 

паплаўкі для сетак, прадметы 

бытавога начынення (каробкі, 

кошыкі, кашалькі), лапці, цацкі для 

дзяцей. Выкарыстоўвалі яе і як 

паперу, пра што сведчаць 

берасцяныя граматы, знойдзеныя ў 

вялікай колькасці ў Ноўгарадзе 

сярод старажытных рэчаў з 

бяросты.) 

Раскажыце таксама пра тое, 

што ранняй вясной на яе галінках 

распускаюцца завушніцы – гэта яе 

кветкі. У завушніцах спее насенне, 

падобнае на малюсенькія 

самалёцікі. Вецер выносіць іх у 

розныя месцы. Яны падаюць на 

зямлю, прарастаюць. Паступова 

праросткі ператвараюцца ў 

тонкаствольныя маладыя бярозкі. 

Бяроза любіць святло і прастору, 

не баіцца маразоў і жыве больш за 

100 гадоў. Але, яшчэ бяроза – гэта 

лекавая расліна. Гаючымі 

ўласцівасцямі валодаюць яе ныркі, 

якія збіраюць ранняй вясной, сок і 

нават лісце. З іх рыхтуюць адвары, 

настоі, робяць прымочкі. 

Прачытайце дзіцяці верш А. 

Пракофьева “Бярозка”: 

Люблю берёзку русскую 

То светлую, то грустную, 

В белом сарафанчике 

С платочками в карманчике 

С зелёными серёжками 

С красивыми застёжками 

Люблю её нарядную, 

Родную, ненаглядную! 

То светлую кипучую, 

То грустную, плакучую! 

Люблю берёзку русскую, 

Она всегда с подружками 

Под ветром низко клонится 

И гнётся, но не ломится. 

Дома прапануеце дзіцяці 

замаляваць свае ўражанні ад 

прагулкі. (Вы таксама можаце 

намаляваць свой малюнак, а 

затым падзяліцца ўражаннямі са 

сваім дзіцем). 

У далейшым можна не 

аднаразова вяртацца да гэтай 

тэмы, замацоўваючы і 

дапаўняючы яе: 

Праслухайце, сумесна з дзіцем, 

старадаўні вальс “Бярозка” Е. 

Дрэйзіна (яго можна знайсці на 

музычным партале 

(http://allmuz.org) 

Разгледзьце пейзажы А. 

Куінджы “Бярозавы гай”, “Ствалы 

бяроз” http://kuinje.ru/bereza.php 
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