
Рэкамендуемы ўзрост дзіцяці – 

малодшы  дашкольны ўзрост; 

Прыпынак – Кветкі на лузе 

Месца знаходжвання –  

аг. Лань; 

Характарыстыка аб’екта –

кветкі луга; 

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 

“Лански навучальна-

педагагичны комплекс дзицячы 

сад – сярэдняя школа” 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



Што разгледзець з дзіцем, расказаць 

(прачытаць) дзіцяці: 

Пачніце маршрут з «Кветак на 

лузе».  

Божая кароўка запрашае на луг, 

назіраючы за яе палетам звяртаем 

ўвагу на тое, як там прыгожа. 

 

Якія пытанні можна задаць дзіцяці: 

— А на што ж падобны кветка 

дзьмухаўца? 

- Хто любіць прылятаць да 

дзьмухаўца на лузе? (пчолы, чмялі, 

матылькі) 

— Навошта? (пчолы збіраюць 

нектар, пылок) 

- Кветкі з дзьмухаўца сабраны ў 

суквецці, калі расліна адцьвіце, то 

ператвараецца ў пухнатую шапачку-

гэта насенне дзьмухаўца, а затым 

вецер разносіць іх паўсюль. 

— Назавіце, а якія кветкі ведаеце? 

(дапамогуць загадкі) 

"Белая кошык, залатое донца, 

У ёй ляжыць Расінка 

І зіхаціць сонца". (рамонак) 

- Пчолы, матылі і чмялі бачаць 

рамонак здалёк і ляцяць да яе за 

мёдам. 

Яны апускаюцца на буйныя, 

белыя пялёсткі, п'юць сок з 

маленькіх жоўтых кветачак, 

сабраных у буйную разетку ў цэнтры 

рамонка. 

— Знайдзіце і пакажыце кветку 

рамонка. 

 

Гульня «Пазнай кветку па апісанні». 

(назаві і пакажы) 

- А скажы мне, што трэба для кветак, 

каб яны раслі, квітнелі і радавалі 

нас? (святло, цяпло, вільгаць і 

вядома клопат людзей, расліны трэба 

паліваць, рыхляць, аберагаць, 

любавацца) 

- Ці можна назваць кветкі жывымі? 

Даказаць. 

- Чым падобныя ўсе кветкі? (ёсць 

сцябло, лісце, корань, кветкі, 

насенне) 

- Чым адрозніваюцца? (назвай і 

знешнім выглядам) 

 

Аўтатрэнінг. 

"Вы ляжыце ў траве. Трава мяккая, 

пухнатая, ўдыхаеце выдатны водар 

кветак, чуецца стракат конікаў, 

шамаценне казявак, гудзенне пчол і 

чмялёў. Вам добра і спакойна. Вы 

хочаце быць сябрам ўсяму жывому. 

Але вось падзьмуў ветрык, вы 

адчуваеце, як набіраецеся сіл і 

бадзёрасці. Адкрываеце вочы. У вас 

добры настрой. Вы хочаце жыць у 

свеце з прыродай…» 

 

Прапануйце дзіцяці прыдумаць казку 

аб любімай кветцы. 

Напрыклад: Жыў-быў рамонак і 

не было ў яго сяброў, ён быў вельмі 

самотны. Аднойчы ён паскардзілўся 

на сваю бяду вясёламу ветрыку. А ён 

кажа: "Не перажывай, вось наступіць 

восень, і я прынясу табе насення 

розных іншых кветак, а калі 

наступіць вясна ў цябе будзе сяброў не 

злічыць. Так яно і выйшла, вясной 

гэта была ўжо не адзінокі рамонак, а 

цэлая палянка прыгожых і духмяных 

кветак. Тут былі і духмяны гарошак, 

календула, мак, гваздзік і многія іншыя 

кветкі і рамонак быў вельмі 

задаволены.  

Будзем яшчэ прыходзіць сюды і 

любавацца нашымі кветкамі, 

даглядаць за імі, але не ў якім разе не 

ірваць і не таптаць іх, так як нават у 

вазе з вадой яны хутка завянуць, а на 

лузе яны яшчэ доўга будуць радаваць 

нас.  

 

Пасля прагулкі, прапануйце 

дзіцяці намаляваць кветкі, якія 

спадабаліся 
 

 

 

 


