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Тэматыка правядзення інфармацыйных гадзін па 

Граніцкаму дзіцячаму саду-базавай школе на ІІ паўгоддзе 
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III чвэрць 
№ 

п/п 

Дата 

правядзення 

Клас Тэма 

1. 

14.01.2021 ІІ-IV Сусветны дзень запаведнікаў і нацыянальных паркаў  

“Наша планета – жывая” 

V-ІХ “Уплыў чалавека на прыроду. Запаведнікі і 

нацыянальныя паркі” 

2. 
21.01.2021 ІІ-ІХ  Дзень выратавальніка  

“Выратавальнік – прафесія стагоддзя” 

3. 

28.01.2021 ІІ-IV Дзень беларускай навукі 

“Навука раскрывае таямніцы” 

V-ІХ “Дасягненні беларускай навукі. Гісторыя і асаблівасці” 

4. 

04.02.2021 
ІІ-IV 

Дзень юнага героя- антыфашыста  

“Маленькія героі вялікай вайны” 

V-ІХ “Агнём апаленае дзяцінства” 

5. 

11.02.2021 
ІІ-IV 

Сусветны дзень радыё 

“Заўсёды на сувязі” 

V-ІХ “Радыё: ад гісторыі ўзнікнення да сучасных дзён” 

6. 
18.02.2021 ІІ-ІХ Дзень памяці воінаў-інтэрнацыяналістаў  

“Яны жывыя нашай памяццю” 

7. 

25.02.2021 
ІІ-IV 

Міжнародны дзень роднай мовы 

“Гучы, роднае слова!” 

V-ІХ “Родная мова – жывая сувязь часоў” 

8. 

04.03.2021 

ІІ-IV 

Міжнародны дзень барацьбы з наркаманіяй і 

наркабізнесам  

“Наркотыкі – гэта хвароба” 

V-ІХ “Наркотыкі – зброя самазнішчэння” 

9. 

11.03.2021 
ІІ-IV 

Дзень Канстытуцыі 

“Я дзіцяці – грамадзянін” 

V-ІХ “Мы жывём па закону” 

 

10. 

18.03.2021 

 

 

ІІ-IV 
Міжнародны дзень лесу 

“Беражыце лес!” 

V-ІХ “Лес – нацыянальнае багацце Беларусі” 

11 25.03.2021 
ІІ-IV 

Сусветны дзень водных рэсурсаў 

“Што я ведаю пра ваду?” 

V-ІХ “Вада – крыніца жыцця” 
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IV чвэрць 

 
№ 

п/п 

Дата 

правядзення 

Клас Тэма 

1. 

08.04.2021 
ІІ-IV 

Міжнародны дзень вызвалення вязняў канцлагераў  

“За калючым дротам” 

V-ІХ “Пра гэта нельга забывацца” 

2. 

3. 
15.04.2021 

ІІ-IV 
Міжнародны дзень палёту чалавека ў космас  

“Засваенне космасу” 

V-ІХ “Крок у космас” 

 22.04.2021 ІІ-ІХ 
Міжнародны дзень Маці-Зямлі  

“Мы змяняем Зямлю да лепшага?!” 

4. 29.04.2021 
ІІ-IV 

Дзень памяці Чарнобыльскай трагедыі  

“Рэха Чарнобыля” 

V-ІХ “Чарнобыля сумны след” 

5. 06.05.2021 
ІІ-IV 

Дзень Перамогі  

“Мы памятаем!” 

V-ІХ “Подзвігу жыць у стагоддзях” 

6. 

7. 
13.05.2021 

 

ІІ-IV 

Міжнародны дзень сям’і  

“Дзе заўсёды ўтульна” 

V-IX “Сям’я і сямейныя каштоўнасці” 

 

8. 20.05.2021 
ІІ-IV 

Міжнародны дзень біялагічнай разнастайнасці 

“Нашы суседзі па планеце” 

V-ІХ “Прыродныя багацці краіны” 

9. 27.05.2021 
ІІ-IV 

Сусветны дзень без тытуню  

“Небяспечная цыгарэта” 

V-ІХ “Дым, які знішчае здароўе” 
 


