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Медыяпраект 

“Бабуліна навука, або смачна есці!!” 

 

       Дадзены медыяпраект ажыццяўляўся ў рамках работы школьнага медыягуртка, які  дзейнічае ў 

нашай школе ўсяго толькі другі год. Асноўная яго задача - захопленасць нашых вучняў сучаснымі 

гаджэтамі, інфармацыйнымі тэхналогіямі і віртуальнай прасторай спраецыраваць на карысць 

адукацыйна – выхаваўчага працесу працэсу. Адметнасцю медыягуртка з’яўляецца тое, што ўся яго 

дзейнасць вядзецца на беларускай мове і арыентавана на выхаванне нацыянальнай культуры яго 

ўдзельнікаў. Гэтай жа задачы падпарадкаваны і чарговы праект медыягуртка пад назвай “Бабуліна 

навука, або смачна есці!!” 

 

           Мэта медыяпраекта - фарміраванне медыйных і грамадзянскіх кампетэнцый вучняў і членаў 

іх сям’і праз дзейнасць школьнага медыягуртка 

 

          Задачы медыяпраекта –  

развіваць  медыйную культуру і  ўдасканальваць медыйную практыку вучняў і членаў іх сям’і праз 

займальныя формы медыядзейнасці;  

далучыць вучняў і членаў іх сям’і да набыткаў нацыянальнай культуры, у прыватнасці да беларускай 

мовы і традыцый беларускай кухні, носьбітамі якіх сѐння з’яўляюцца нашы бабулі; 

развіваць камунікатыўныя здольнасці вучняў, узровень валодання беларускай мовай шляхам 

нязмушанага яе ўжывання ў непрывычных  для вучняў сітуацыях; 

спрыяць творчай самарэалізацыі вучняў праз іх паступовы пераход з медыяспажыўцоў у 

медыястваральнікаў  ў кантэксце нацыянальнай культуры; 

праз медыяпрактыку і выхаванне  нацыянальнай культуры  ўмацоўваць унутрысямейныя сувязі. 

 

            Мэтавая аўдыторыя- вучні 7 класа (удзельнікі медыягуртка), іх бабулі, бацькі і сваякі, якія 

маюць досвед стварэння медыяпрадукта, ужывання беларускай мовы і прыгатавання страў 

беларускай кухні, зацікаўленыя настаўнікі   

 

            Змест і прадукт медыяпраекта: праект “Бабуліна навука, або смачна есці!!” прадугледжвае 

удзел вучняў у конкурсе відэаработ з аднайменнай назвай. Прадукт праекта ў дадзеным выпадку 

складаюць шэсць лепшых відэаработ  вучняў сѐмага класа, якія ўдзельнічалі ў конкурсе і 

адлюстроўваюць працэс прыгатавання імі і іх бабулямі страў беларускай кухні на беларускай мове.  

 

            Крытэрыі ацэнкі конкурсных работ былі распрацаваны ўдзельнікамі медыягуртка: 

- адпаведнасць зместу відэасюжэта тэме, мэце і задачам праекта (0-5 балаў), 

- наяўнасць сюжэта, яго змест(0-5 балаў),  

- адпаведнасць выбранага рэцэпта традыцыцыям беларускай кухні(0-5 балаў),  

- пазнавальнасць(0-5 балаў), 

- падбор музыкі(0-5 балаў), 

- культура падачы беларускай мовы(0-5 балаў), 

- тэхнічная якасць медыяпрадукта(0-5 балаў), 

- наяўнасць і дарэчнасць спецэфектаў(0-5 балаў),  

- матывуючы ўзровень відэаработы(0-5 балаў). 

 

           Апісанне рэалізацыі медыяпраекта 
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          Чытаючы на ўроках беларускай літаратуры ў 7 класе  нарыс У. Караткевіча “Зямля пад белымі 

крыламі”, мы з вучнямі з задавальненнем спыняліся на тых радках, якія пісьменнік прысвяціў 

беларускім нацыянальным стравам: “ Беларус любіць смачна паесці. На куццю на стол ставілася 

12,18, а то і 24 стравы. І ўсѐ гэта трэба пакаштаваць. Некаторыя са страў я апішу. Не сказаць, каб усѐ 

гэта заўсѐды стаяла на стале, але гэта стравы нацыянальнай кухні”. Пад час абмеркавання гэтых  

радкоў давялося чуць ад сваіх выхаванцаў захопленыя расповеды аб тым, якія смачныя стравы 

гатуюць у іх сем’ях.  

У класе запахла чарговым медыяпраектам …)) 

         Але як заахвоціць сямікласнікаў  

- зняць відэа 

-з працэсам прыгатавання стравы 

-на беларускай мове 

-і зрабіць з яго міні-фільм??? 

     На дапамогу прыйшлі зацікаўленыя  бацькі, якія абяцалі сваю дапамогу ў ажыццяўленні праекта і 

абвясцілі прыз ад бацькоўскага камітэта за лепшае відэа па прыгатаванні нацыянальнай стравы!!))  

           Для стварэння конкурснай работы кожнаму з удзельнікаў спатрэбілася 

- выбраць нацыянальную беларускую страву (праз інтэрнэт, кулінарныя кнігі, кансультацыі з 

бабулямі, сваякамі ці дасведчанымі асобамі); 

- распрацаваць відэасюжэт; 

- угаварыць бабулю прадэманстраваць сваѐ майстэрства на камеру));  

- зняць відэасюжэт на беларускай мове;  

- падабраць музычнае афармленне да відэасюжэта ў адпаведным стылі; 

- засвоіць праграму стварэння (мантажу) відэафільмаў; 

- вырваць – заняць - адабраць камп’ютар у іншых членаў сям’і як мінімум на тыдзень;  

- зманціраваць свой відэасюжэт у засвоенай праграме, падключыўшы пры гэтым тату, маці, 

суседа, сваяка, сяброў, знаѐмых, аднакласнікаў і прымусіць іх усіх жыць стварэннем фільма 

даволі працяглы час)), 

што, безумоўна  паспрыяла фарміраванню медыйных і грамадзянскіх кампетэнцый не толькі 

саміх вучняў, але і іх бліжэйшага асяроддзя. 

      Вядома, кожнай сям’і хацелася, каб менавіта іх відэа было самым лепшым, таму бацькам 

давялося паспрабаваць і здымаць, і манціраваць работы, і музыку пашукаць, і некаторыя праграмы 

засвоіць, але здымацца ніхто з бацькоў чамусьці не спяшаўся. Выручылі бабулі. Як у казцы У. 

Караткевіча “Нямоглы бацька”. Выручылі сваім вопытам, спагадай і мудрасцю. Бабулі, канечне, былі 

не ў захапленні ад таго, што ім трэба здымацца на камеру, некаторыя так і не зняліся, застаўшыся па-

за кадрам, але яны з відавочным імпэтам вучылі сваіх унучак гатаваць на той  мове, на якой іх 

таксама калісьці вучылі іх бабулі. 

     Так, дзякуючы агульным намаганням, відэаработы былі прэзентаваны на бацькоўскім сходзе з 

тым, каб выбраць самую лепшую ў адпаведнасці з абазначанымі крытэрыямі. Работы атрымаліся 

вельмі рознымі, падобнымі на сваіх аўтараў, і таму выбраць лепшую было неверагодна цяжка:  
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     напрыклад, “Клѐцкі маѐй бабулі” (відэафайл 1) атрымаліся 

такімі ж строгімі і стрыманымі, як і сама наша стараста. Пад 

кантролем сваѐй бабулі Конюшкі Зінаіды Васільеўны Аліна 

Дзямешка, аўтар работы, старанна нам даводзіць, што трэба 

зрабіць, каб наесціся клѐцак, але сутнасць фільма, яго асаблівую 

каштоўнасць склалі кадры, дзе бабуліны рукі па-майстэрску 

прыгожа і спрытна заварочваюць мяса ў клѐцкі: бабуліны рукі… ; 

 

 

Аўтар работы “Курка з крупамі” (відэафайл 2) Антон 

Майбарада – адзіны хлопчык, які захацеў і здолеў удзельнічаць у 

праекце. Рэцэпт прыгатавання стравы ѐн выбраў з сямейнага 

кулінарнага сшытка, дзе той быў пазначаны як татара-беларускі. 

Трэба сказаць, што яго работа істотна адрозніваецца ад дзявочых: 

яна атрымалася сур’ѐзнай, па-мужчынску тэхнічнай, лаканічнай, 

канкрэтнай, да дробязяў прадуманай, без аніякіх лірычных 

адступленняў. Відэазапіс быў зроблены пад кіраўніцтвам яго 

бабулі Галавенкі Лідзіі Цімафееўны. 

 

 

     аўтар работы“Бяз хлеба няма й абеда” (відэафайл 3) Ліза 

Савіцкая  так і не ўгаварыла сваю бабулю зняцца, але тая мудра 

ѐн падказала, што перадусім любая нацыянальная страва - гэта 

хлеб!! І Ліза пякла хлеб. “Пад энэрмэ” (N.R.M), як яна часам 

жартуе. Гэтае відэа таксама непараўнальнае, бо толькі ў ім можна 

атрымаць асалоду ад непасрэднасці і таленавітага прыхаванага 

гумару аўтара: “… а зараз, калі цеста не паднялася, мы будзем яго 

выпякаць…”)) А рэкордная колькасць моўных памылак, 

дапушчаных пераможцай раѐннай алімпіяды па беларускай мове, 

яшчэ раз сведчыць пра тое, што фільм – самастойны вучнѐўскі 

прадукт і што вывучаць белмову на ўроку- гэта адно, а ўжываць 

яе ў паўсядзѐнным жыцці- гэта ўжо зусім іншая тэма…))); 

 
 

     у час работы над міні-фільмам “Бабуліны прысмакі” 

(відэафайл 4) матуля магла дапамагчы аўтару Кацярыне 

Закаблукавай толькі кансультацыямі па тэлефоне, таму яе відэа 

часам  “завісае”, па тэхнічнай якасці зусім не конкурснае, але 

сюжэт пра тое, як яе бабуля Камяндантава Валянціна 

Аляксандраўна сабрала ўсіх сваіх унукаў і разам з імі робіць 

пячэнькі, каб яны былі заняты, размаўляючы з імі пры гэтым па-

беларуску, пад час прыгатавання цярпліва навучаючы 

матэматыцы, развіваючы маторыку, ужываючы прымаўкі і 

загадкі, на сѐнняшні дзень унікальны па сваѐй выхаваўчай сіле;  

 
 

відэа “Мяса ў гаршчочку” Ксеніі Бажэнкі і Алены 

Каласаўцавай (відэафайл 5) прасякнута гумарам, аптымізмам, 

жыццярадаснасцю яго аўтараў, дзяўчат навучыла рабіць гэтую 

страву бабуля Ксеніі Куксо Галіна Барысаўна. Але дзяўчаты не 

захацелі ператварыць фільм у кулінарны дапаможнік, яны 

падышлі да яго стварэння вельмі творча.  Рэкорднае па колькасці 

сарваных усмешак, гэтае відэа ўсяляе веру, што ѐсць яшчэ на 

нашай зямлі дзеткі, для якіх беларуская кухня і беларуская мова- 

гэта не ўрок, не пазакласнае мерапыемства і тым больш ніякі не 

праект, гэта проста іх жыццѐ!!)))  
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Такіх смачных струцаляў, якія пячэ Сянькоўская Вера 

Аляксееўна, бабуля Юлі Навічэнкі, аўтара работы “Бабуліны 

струцалі” (відэафайл 6), больш няма нідзе, смачнейшых проста 

не бывае!! Юля ў нас чалавек свецкі, таму і відэаработа 

атрымалася адпаведная: маўляў, тэматычны дзявочнік у бабулі))  

 

 

     Нягледзячы на старанна распрацаваныя крытэрыі, на бацькоўскім 

сходзе мы, шчыра кажучы, лепшую работу мы так  і не вызначылі… 

Зрабілі прагляд, абмеркавалі, доўга спрачаліся  і вырашылі 

размеркаваць прызавыя месцы па 

намінацыях: 

“ За спалучэнне арыгінальнасці і 

самабытнасці” 

“ Лепшая работа сцэнарыста” 

“Самы смачны рэцэпт” 

“ Лепшая рэжысѐрская работа” 

“За лепшае тэхнічнае выкананне 

відэаработы” 

Афармленнем дыпломаў, прысуджэннем намінацый, урачыстай 

цырымоніяй узнагароды дзяцей і бабуль займаліся бацькі, якія, далучыўшыся да стварэння  таксама 

першага ў сваім жыцці відэафільма, пастараліся не менш за сваіх дзяцей.  

     Прызамі – дыпломамі і квітамі ў кінатэатр- бацькі вырашылі  ўзнагародзіць шэсць  удзельнікаў 

праекта і іх бабуль, бо зразумелі, што лепшай работы ў гэтым конкурсе пакуль што проста няма: 

кожная арыгінальная, непаўторная, адметная па-свойму і кожная прасякнута нацыянальным 

беларускім духам, не высокім, пафасным і гераічным, а родным, цѐплым, утульным, жыццѐва 

неабходным, сціплым і мудрым, як… нашы  бабулі.  

 

Дадатак 

Відэафайл 1. “Клѐцкі маѐй бабулі” 

Відэафайл 2 “Курка з крупамі” 

Відэафайл 3 “Бяз хлеба няма й абеда” 

Відэафайл 4 “Бабуліны прысмакі” 

Відэафайл 5 “Мяса ў гаршчочку” 

Відэафайл 6 “Бабуліны струцалі” 

 


