
3. УВАГА! 

Наперадзе  нерэгулюемае    

                перакрыжаванне! 

     Дорогу так перехожу: 

     Сначала влево погляжу 

     И, если нет машины, 

     Иду до середины. 

Потом смотрю внимательно 

                    Направо обязательно. 

                    И, если нет движения, 

        Вперёд! Без промедления 

 

 

 

 

 

 

 

МАЛАЙЦЫ! ІДЗЁМ ДАЛЕЙ! 

 

4. Прытрымліваючыся маршрута, вы 

выйдзеце на лясную паляну, тут вы 

зможаце адпачыць, 

падсілкавацца, пагуляць 

у гульні. 

 

 

А ў якія гульні пагуляць, 

і як правільна і цікава арганізаваць 

адпачынак, Вы зможаце даведацца, 

перайшоўшы па QR кодзе.  

  Сумесныя прагулкі з дзецьмі ў выхадны 

дзень - гэта выдатная магчымасць 

павандраваць па нашых родных мясцінах. 

 

   

5. Ідучы па лесе, звярніце ўвагу дзіцяці на 

прыроду лесу. Спытайце ў дзіцяці, ці ведае 

ён, што за ягады і расліны растуць у нашым 

лесе, як і дзе іх выкарыстоўвае чалавек. 

Прапануем Вам пагуляць у 

гульні. Варыянты гульняў вы 

знойдзеце перайшоўшы па 

QR кодзе.                                                               

   6. Адпачылі? Пагулялі? 

    Дружна далей пакрочылі! 

Праходзячы каля вёскі В.Кашэўнікі, 

раскажыце дзецям, адкуль пайшла назва 

вёскі, чаму менавіта такую назву атрымала 

вёска. А дапаможа вам знайсці гэту 

інфармацыю  Бульбашык 

пры дапамозе  QR кодзе.  
 

7.  На зваротным шляху 

прапануеце свайму дзіцяці: 

пералічыць прафесіі людзей,  

якія працуюць на комплексе; пацікаўцеся ў 

дзіцяці, што яму больш за ўсё спадабалася і 

запомнілася падчас прагулкі.             

         Дамашнее заданне ад Бульбашыка: 

 - выканайце фотакалаж аб праведзенай 

прагулцы (для завочнага падарожжа дзяцей 

дашкольнага ўзросту ); 

                    - стварыце макет комплексу; 

                    - складзіце апавяданне аб 

            прафесіях ў вёсцы (для     

                    стварэнне кніжкі «Падарожжа ў 

прафесію»). 

 

 

 

 

МАРШРУТ № 1 

СЯМЕЙНАГА ПАХОДУ 

ВЫХАДНОГА ДНЯ 

«Падарожжа ў прафесію» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

                                                  

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

ДУА «Выверскі навучальна-педагагічны 

комплекс дзіцячы  сад-базовая школа 

Маладзечанскага раёна» 

 

 

 



     

Прапанаваны маршрут створаны для 

дашкольнікаў і іх бацькоў, які будзе 

стымуляваць ў дзяцей і дарослых 

ўяўленні аб сацыяльных і прыродных 

аб'ектах бліжэйшага асяроддзя; 

 - выхаванню павагі да малой радзімы, 

працы дарослага на вёсцы; 

 - беражлівых адносін да прыроды; 

  - творчую актыўнасць. 

 

Наш маршрут прызначаны для дзяцей 4-6 

4-6 гадоў.                                             

                     

                                     Знаёмцеся, гэта гід 

                                  Вашай прагулкі - 

                                               Бульбашык. 

 

 
 

 

ЖЕДАЕМ ВЫДАТНАГА 

ПАДАРОЖЖА 

І ВЫДАТНАГА НАСТРОЮ! 

 

МАРШРУТ 

 

 

   

 

 

 

 

                                     

 

 

     

                   

 

 

 

                                   

  Адпраўная кропка- сельскі выканаўчы   

камітэт аг. Выверы 

Мэта: - малочныя-таварны комплекс 

в. Вялікія Кашэўнікі. 

Працягласць маршруту - 2,5 км 

(у  адзін бок) 

Працягласць маршруту па часе - 

1,5 гадзіны (у адзін бок) 

 
В воскресенье мы проснулись, 

Все друг другу улыбнулись! 
И пошли потом гулять, 
Все маршруты изучать! 

 

ЗМЕСТ МАРШРУТА: 

 

1.Перад тым, як пачаць нашу прагулку, 

прапануем наведаць старонку 

віртуальнага памочніка Бульбашыка. 

    

   Адпраўляючыся ў дарогу, спытайце ў 

дзіцяці, ці ведае ён, што неабходна ўзяць 

з сабой  (галаўны ўбор, аптэчка, вада і 

г.д). 

                                           

  

 

 

 

У пачатку прагулкі разгледзьце з дзіцём 

альбом «Хто працуе на ферме?» 

 

 

 

 

 

 

 

2.Адпраўляючыся ў далёкі шлях, 

удакладніце, ці ведае Ваша дзіця аб 

прафесіях людзей, якія працуюць на ферме? 

Інфармацыю аб прафесіях вы 

знойдзеце, перайшоўшы па QR 

кодзе. 

 

 

Малочна – таварны  

комплекс 

Вёска 

В.КАШЭЎНІКІ 

 

ЛЯСНАЯ ПАЛЯНА 

СЕЛЬСКі ВЫКАНАЎЧЫ 

камітэт 

 

 

 

 


