
Рэкамендуемы ўзрост дзіцяці – 

малодшы  дашкольны ўзрост;         

Прыпынак – “Лес”; 

Месца знаходжвання –  

аг. Лань; 

Характарыстыка аб’екта – 

раслінны свет; 

Каштоўнасць аб’екта – 

аздараўленчая, пазнаваўчая; 

Значэнне аб’екта – мясцовае; 

Выкарыстанне аб’екта – 

экскурсія, арганізацыя адпачынку 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

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” 
 

 

 

 
Прагулкі па лесе заўсёды 

прыносяць задавальненне. Пры гэтым 

зусім усё роўна, у які час года туды 

адправіцца: улетку можна пашукаць 

духмяныя лясныя ягады, восенню -

збіраць шыкоўныя букеты з лістоў, 

зімой - вывучаць сляды лясных 



насельнікаў, а вясной палюбавацца 

пралескамі і паназіраць, як 

распускаюцца малюсенькія лісточкі. 

Такія лясныя прагулкі абавязкова 

спадабаюцца дзеткам . 
 

Развіццё назіральнасці 

Падчас кожнай лясной прагулкі 

важна навучыць дзяцей заўважаць якія 

адбываюцца ў лесе змены. Прырода 

пастаянна змяняецца, і назіраць за 

працэсамі ,  якія ў ёй адбываюцца бывае 

вельмі цікава. Кветачкі на лясных 

палянках, малюсенькія балотцы,  

маладзенькія дрэўцы і брыняючыя на 

галінках почкі нязменна прыцягваюць 

да сябе дапытлівых дзетак. 

Дарэчы, адпраўляючыся на 

прагулку  ў адзін і той жа лес, можна 

адразу пазначыць сабе пэўнае месца для 

будучых назіранняў – так будзе значна 

прасцей заўважыць усе падзеі, дзе 

адбываюцца змены. Можна выбраць для 

гэтага палянку, а можна і нейкае 

асобнае  дрэўца. У працэсе назірання за 

імі заадно можна абмеркаваць з 

дзеткамі, чым абумоўлены ў прыродзе 

змены. 

Вырабы з прыродных 

матэрыялаў 

 

Лес багаты на разнастайныя 

матэрыялы для вырабаў. Нярэдка на 

шляху можна сутыкнуцца з адсталымі 

кавалачкамі драўнянай кары. Гэта 

ідэальны матэрыял для таго, каб 

папрактыкавацца з дзеткамі ў 

графічным пісьме. Толькі для гэтага 

яшчэ спатрэбіцца дабыць  вострую 

палачку. Падчас гэтага цікавага і 

займальнага занятку можна 

растлумачыць дзеткам, што калісьці 

даўным-даўно, калі ў людзей яшчэ не 

было паперы і чарнілаў, некаторыя 

народнасці пісалі запіскі і кнігі на 

бяросце. 

А з некаторых дрэў 

атрымліваюцца цудоўныя дудачкі. 

Асабліва добра для гэтай мэты падыдзе 

бузіна, так як сэрцавінка ў гэтага дрэўца 

досыць мяккая. Каб збудаваць 

пацешную дудачку, дастаткова зрэзаць 

невялікую галінку, выдаліць з яе пры 

дапамозе вострай палачкі сэрцавінку і 

ачысціць  ад кары. 

І, вядома ж, у лесе заўсёды можна 

набраць мноства разнастайных палачак, 

лісцікаў і жалудоў для таго, каб зрабіць 

выдатныя вырабы па вяртанні дадому. 

Гульні і забавы ў лесе 

Шалаш. Будаваць шалаш любяць усе - 

і дарослыя, і дзеці. Хтосьці 

абмяжоўваецца пабудовай досыць 

прасценькага шалашыка, а хтосьці 

праяўляе фантазію і будуе 

манументальную канструкцыю.  

Старажытныя паляўнічыя. 

Для правядзення гэтай гульні 

спатрэбіцца вырабіць "стрэлы". Каб 

абзавесціся імі, досыць падабраць 

некалькі апалых галінак  з дапамогай 

складанага нажа завастрыць іх 

кончыкі.. Затым усе ўдзельнікі 

пачынаюць кідаць стрэлы, 

прадстаўляючы сябе старажытнымі 

паляўнічымі. У працэсе гульні 

нялішнім будзе распавесці дзеткам 

пра тое, як жылі і палявалі 

старажытныя людзі. 

Падарожнік. Можна ўявіць сябе 

падарожнікамі, выпадкова 

апынуліся на нязведаным раней 

востраве. Каб даследаваць 

незнаёмую мясцовасць, госці лесу 

выбіраюць прыдатную сцежку і 

паглыбляюцца ў таямнічыя лясныя 

нетры. Вядома ж, па шляху будуць 

сустракацца ўсякія дзіўныя 

прадметы і расліны, а таксама 

малюсенькія казуркі і дрэвы-

гіганты. Ну а далей дзеткі могуць 

даць волю фантазіі і развіваць 

сюжэт самастойна. 

Чытанне і пікнік на прыродзе. 
Неверагодна прыемна пачытаць 

цікавую кніжку, лежачы на сакавітай 

зялёнай траўцы. Выдатнай ідэяй 

будзе і пікнік, бо на свежым паветры 

заўсёды вельмі добры апетыт. 

 


