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Знаёмцеся,
дзецi,
з Якiмовiчам
Алесем
Літаратурна-інтэлектуальная гульня
па творчасці А.І.Якімовіча
Выпуск 1

Узда – 2016

Прапануем вашай увазе серыю сценарных матэрыялаў
“Літаратурная эстафета”. Штомесячныя выданні 2016 года
прысвечаны творчасці пісьменнікаў-землякоў Уздзеншчыны.
У першым выпуску размешчаны сцэнарый літаратурнаінтэлектуальнай гульні па творчасці Алеся Іванавіча Якімовіча
і спіс твораў аўтара, якія знаходзяцца ў дзіцячай бібліятэцы.
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Мэты:
Стварыць умовы для паўтарэння і сістэматызацыі ведаў
па творчасці А.І.Якімовіча;
Садзейнічаць развіццю памяці, уважлівасці, хуткасці
мыслення, самастойнасці пры выкананні заданнняў;
Спрыяць фарміраванню адказнасці за свае дзеянні;
Падтрымліваць цікавасць да вывучэнння роднай мовы і
літаратуры.
Журы: запрошаныя госці.
Правілы правядзення літаратурна-інтэлектуальнай гульні:
У гульні ўдзельнічаюць дзве каманды. Кожная каманда
павінна адказаць на выбранае пытанне і атрымаць віртуальную
колькасць балаў. Тэму пытанняў і колькасць балаў каманды
папарадку вызначаюць самі.
Удзельнікам гульні зачытваецца пытанне і яны павінны
даць адказ. Калі адказ няправільны, балы каманда не
атрымоўвае. Калі каманда не дае адказу, магчымасць адказаць
прадастаўляецца другой камандзе, і за правільны адказ яна
атрымоўвае балы.
Журы вядзе ўлік балаў. Перамагае тая каманда, у якой
будзе большая сума балаў.
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“ПРА ПІСЬМЕННІКА”
Назавіце вёску, дзе нарадзіўся Алесь
Якімовіч?
У якім годзе нарадзіўся пісьменнік?
З
якім
замежным
казачнікам
параўноўваюць А.Якімовіча?
Кім па прафесіі быў А.Якімовіч?
У якім годзе ў Зенькавіцкай СШ быў
створаны
літаратурны
музей
пісьменніка?
“КАЗКІ”
Каго злавіў дзед на паляванні ў казцы
А.Якімовіча «Першае яечка»?
Закончы назву казкі «Байка пра …»
Пра каго аўтар пісаў так:
«…На чале бялявым хлопца
Зіхаціцца само сонца.
Ну, а сіла, сіла тая,
Што ні дзень, то прыбывае.
Цераз месяц, як грыбы,
Выварочваў ён дубы»?
Што зрабілі вераб’ёвы госці ў
аднайменнай казцы, што ён застаўся без
сваёй хаціны?
У якой казцы А.Якімовіч піша аб тым,
што
трэба
ўмець
пераадольваць
палахлівасць, бо нават дужыя, калі яны
баяцца,
становяцца
смешнымі
і
бездапаможнымі?
“КАЗКІ Ў АПРАЦОЎЦЫ”
Шукаў воўк лёгкага хлеба. Ці знайшоў
ён яго? У якой казцы аб гэтым
гаворыцца?
Што за чароўную рэч атрымаў Янка ад
дзядулі Оха?
У якой казцы вы сустрэліся з гультаём
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в.Чурылава
1904 г.
Г.Х.Андэрсен
настаўнік
1985 г.

Курку-рабку
Казла
Каваль
Вернідуб

Развалілі хатку
“Казка пра
смелага
вожыка”

“Лёгкі хлеб”
Залатую
табакерку
“Кот Максім”
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Марцінам і катом Максімам?
У якой казцы хлопчык хацеў усё
ведаць?
У якой казцы аўтара дзіўная рыба
беднага брата зрабіла багатым, а
багатага аставіла без рукі?
“АПАВЯДАННІ”
Хто з’яўляецца асноўнымі героямі ў
апавяданнях пісьменніка?
Закончыце назву апавядання пра
хлопчыка Косціка і дзяўчынку Соню
«Брат і …»
Хто дапамагаў нямоглым старым ў
апавяданні А.Якімовіча «Залатыя рукі»?
У якім часопісе было надрукавана
першае апавяданне А.Якімовіча?
У цэнтры гэтага апавядання – эпізод з
жыцця школьніка Віці, які на ўроку
батанікі атрымаў двойку.
“АПОВЕСЦІ”
Устаўце прапушчанае слова ў назву
аповесці «Адкуль … на свеце»
Назавіце імя нацыянальнага героя
Беларусі, які з’яўляецца галоўным
героям аднайменнай аповесці аўтара.
Што шукалі юныя краязнаўцы з
аповесці аўтара «Базылёў курган»?
Назавіце аповесць, якая з’яўляецца
найбольш аўтабіяграфічнай.
Вызначыце па сказе назву аповесці
А.Якімовіча.
«У
школу
гэтага
незвычайнага мядзведзя неслі па чарзе
ўсе дзеці, якім пашанцавала тут быць і
прыняць удзел у такой важнай
дэманстрацыі».
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“Андрэй за
ўсіх мудрэй”
“Прагны
багацей”
Дзеці
Сястра
Цімураўцы
“Беларускі
піянер”
“Васількі”

Ліха
Кастусь
Каліноўскі
Курган
“Канец
сервітуту”
“Незвычайны
мядзведзь”
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