
План работы ў шосты школьны дзень  

на ІІ паўгоддзе 2021/2022 навучальны год 
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 Работа з вучнямі, 

агульнашкольныя мерапрыемствы 

 

Работа дзіцячых 

арганізацый 

 

Работа 

 з бацькамі 

 

Работа 

 ў соцыуме 1-5 класы 6-10 класы 

ст
уд

зе
н
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15 ДЗЕНЬ ЗДАРОЎЯ І СПОРТУ 

Круглы стол “Як 

зберагчы здароўе?” 

Гульня-віктарына “Кніга 

рэкордаў Гінэса” 

Працоўны дэсант 

“Абеліск” 

 

Кансультаванне “За 

здароўем усёй сям’ёй” 

“Здаровы мікраклімат 

сям’і” 

Рэйд “Сям’я” 

22 ДЗЕНЬ ПРАФАРЫЕНТАЦЫІ 

Квэст-гульня “Свет 

прафесій” 

Разважанні за круглым 

сталом “Выбар прафесіі 

– мая будучыня” 

 

Кансультаванне 

“Выбар прафесіі. Саветы 

псіхолага” 

Рэйд “Сям’я” 

 

29 ДЗЕНЬ БЯСПЕЧНЫХ ПАВОДЗІН 

Гульня-віктарына 

“Ведай кожны 

грамадзянін – пажарны 

нумар 101” 

Тэматычная паліца “Зіма і 

асабістая бяспека” 

 

Акцыя “Уважлівы 

пешаход” 

Кансультаванне 

“Цвярозая сям’я – 

шчаслівая сям’я” 

 

Рэйд “Сям’я” 

 

л
ю
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05 ДЗЕНЬ ЭКАНОМІІ І БЕРАЖЛІВАСЦІ 

Поле Цудаў 

“Як зберагчы энергію” 

Пазл “Новае стагоддзе. 

Новыя магчымасці” 

Акцыя «Будзь 

беражлівым» 

Кансультаванне “Азбука здаровага ладу жыцця” 

“Як выхаваць памочніка” 

12 ДЗЕНЬ ЗДАРОЎЯ 

Гульня-практыкум 

“Тваё здароўе ў тваіх 

руках” 

Разважанні за круглым 

сталом “Як быць 

здаровым” 

Акцыя “Абеліск”(ГА 

“БРПА”, “БРСМ”) 

Кансультаванне “Работа 

з непаўналетнімі, якія 

знаходзяцца ў СОП” 

Псіхалагічны 

практыкум для 

бацькоў “Сучасны 

падлетак – хто ён” 
19 ДЗЕНЬ БУДУЧЫХ АБАРОНЦАЎ АЙЧЫНЫ 

Конкурсная праграма 

“Ад салдата да 

генерала” 

Інтэлектуальны марафон 

“Добрыя малайцы!” 

Акцыя “Я помню, я 

ганаруся!” (выраб 

віншавальных 

паштовак) 

Работа гарачай лініі 

“Стрэавыя сітуацыі. Як 

дапамагчы дзіцяці?” 

Рэйд сям’я 

26 ДЗЕНЬ БАРАЦЬБЫ СУПРАЦЬ НАРКОТЫКАЎ   



Гульня-падарожжа “У 

пошуках краіны 

“Здароўя” 

Гадзіна здароўя 

“Супраць зла ўсе 

разам!” 

Відэазала  “Я выбіраю 

жыццё” 

Кансультаванне 

“Ведаць, каб не 

ўпусціць” 

“Шляхі да здароўя” 

Рэйд “Сям’я” 

30 ДЗЕНЬ ТВОРЧАСЦІ 

Творчая майстэрня 

“Папяровая фантазія” 

Кола цудаў “Творчасць 

без межаў” 
 

Кансультаванне “Як з 

карысцю правесці час” 

Рэйд 

“Падлетак” 

са
к
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05 ДЗЕНЬ СЯБРОЎСТВА 

Выстава малюнкаў 

“Мае сябры” 

Інтэлектуальная гульня 

“Што? Дзе? Калі?” 

Акцыя “Другое 

жыццё” 
 Рэйд “Сям’я” 

12 ДЗЕНЬ ЗДАРОЎЯ І СПОРТУ 

Конкурсная праграма 

“Умняшкі” 

Вернісаж здароўя 

“Здароўе – галоўнае 

багацце” 

Калаж «Спорт – 

альтэрнатыва 

шкодным звычкам» 

 

Рэйд “Падлетак” 

19 ДЗЕНЬ КАНСТЫТУЦЫІ 

Гульня-падарожжа 

“Правы дзяцінства” 

Квэст “Свет права. 

Канстытуцыя РБ…” 
Акцыя “Клопат” 

Кансультаванне 

“Здаровая сям’я” 

“Здаровы лад жыцця 

сям’і” 

Рэйд “Падлетак” 

 

26 ДЗЕНЬ ІНТЭЛЕКТУ 

Калейдаскоп 

малюнкаў “Мы разам!” 

Інтэлектуальная гульня 

“Свая гульня” 
Акцыя “Клопат” 

Кансультаванне 

“Арганізацыя 

выхаваўчай работы ў час 

канікул” 

Індывідуальныя 

кансультацыі  “Правы 

і абавязкі вашага 

дзіцяці ў сям’і” 

к
р

а
са
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ік

 

09 ДЗЕНЬ ЗДАРОЎЯ 

Віктарына “Казачная 

краіна” 

 

Спартыўная эстафета “У 

здаровым целе – здаровы 

дух” 

Выстаўка плакатаў 

«Новае паколенне 

выбірае ЖЫЦЦЁ» 

Кансультаванне 

“Сям’я без шкодных 

звычкаў” 

“Сумесны адпачынак 

сям’і” 

Рэйд “Сям’я” 

16 ДЗЕНЬ ЭКАЛОГІІ 

Віктарына “Як я ведаю 

сваю планету” 

Брэйн-рынг “Знатакі 

экалогіі” 

Акцыя ГА “БРСМ” 

«Шануючы памяць» 

 

Кансультаванне “Як 

справіцца з адмоўнымі 

эмоцыямі” 

Наведванне сямей, 

дзе дзеці пражываюць 

у стрэсавых 

сітуацыях 

23 ДЗЕНЬ ЧАРНОБЫЛЬСКАЙ ТРПГЕДЫІ 



Конкурсная праграма 

“Зялёная планета” 

Экалагічная гадзіна 

“Чарнобыль – палын 

горкі” 

Выпуск плаката 

“Чарнобыль – чорны 

боль нашай гісторыі” 

Кансультаванне “Дом 

без крыўд і 

прыніжэнняў” 

“Выхаванне без 

пакарання” 

Рэйд “Дом без насілля” 

30 ДЗЕНЬ ПРАФІЛАКТЫКІ ДДТТ 

Гульня-падарожжа па 

“Азбуцы бяспекі” 

Гульня-спаборніцтва 

“Разумны пешаход” 

Выстава плакатаў “Аб 

правілах у малюнках” 

Кансультаванне 

“Адказнасць за 

парушэнне правілаў 

дарожнага руху 

непаўналетнімі” 

Рэйд Сям’я” 

м
а
й

 

07 ДЗЕНЬ ПАМЯЦІ 

Вусны часопіс 

«Гартаючы старонкі 

гісторыі» 

Гадзіна памяці 

“Неўміручая слава 

героям” 

Стварэнне прэзентацыі 

“Званы памяці” 

Кансультаванне “Дом 

без крыўд і 

прыніжэнняў” 

“Выхаванне без 

пакарання” 

Рэйд “Сям’я” 

(апякунскія сем’і) 

14 ДЗЕНЬ ЗДАРОЎЯ І СПОРТУ 

Фестываль 

спартыўных гульняў 

“Будзем здаровымі” 

Спартыўная эстфета 

“Лета заве” 
Акцыя “Абеліск”  Рэйд “Падлетак” 

21 ДЗЕНЬ ІНФАРМАЦЫЙНАЙ КУЛЬТУРЫ 

Гульнявая праграма 

“Інтэрнэт-выхадны” “ 

Гульня-дыспут “Медыя-

бяспека ў сетцы 

Інтэрнэт” 

 

Кансультаванне 

“Інтэрнэт-прастора: 

свабода і адказнасць” 

Рэйд “Падлетак” 

28 ДЗЕНЬ ЗДАРОВАГА ЛАДУ ЖЫЦЦЯ 

Відэаблог “Добры 

дзень, лета!” 

Віктарына  “Мы за 

здаровы лад жыцця”, 

Калектыўная справа 

“Паводзіны ў спёку” 

(выпуск лістоўкі) 

Кансультаванне 

“Бяспечнае выхаванне”, 

“Здаровая сям’я – 

здаровыя дзеці 

Рэйд  “Падлетак”, 

 

 


