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Удзельнікі практыкавання:
● усвядомяць уласную індывідуальнасць і 

індывідуальнасць іншых
● вызначаць, што ў нас агульнага з іншымі людзьмі
● умацуюць узаемапавагу і салідарнасць у грамадстве



1 ЭТАП. Мая зорка. Індывідуальная работа: 

2-3 хвіліны: папрасіце ўдзельнікаў на аркушы паперы прадставіць  
інфармацыю пра сябе (пра сваю індывідуальнасць ў выглядзе малюнка 
васьміканцовай зоркі - у якой будуць прадстаўленыя нейкія катэгорыі 
інфармацыі - імя, узрост, пол, нацыянальнасць, сямейнае становішча, 
рэлігія, этнічная прыналежнасць, праца/вучоба, музычны густ, хобі, 
стаўленне да спорту, агульныя сімпатыі і антыпатыі, інш.). 
1 хвіліна: Папрасіце кожнага ўдзельніка вылучыць тры самыя галоўныя 
праявы сваёй асобы - “прамяні” (напрыклад, жанчына, беларуска, 
настаўніца).



Настаўнік можа запытацца, чаму ён прапанаваў менавіта зорку з 8 прамянямі 
(можна было прапанаваць і  10, 12 і г.д.)
Удзельнікі агучваюць свае версіі (цікава, што яны адкажуць).

● пол
● сям’я
● нацыянальнасць
● прафесія
● грамадзянства
● палітычныя перавагі
● рэлігійная 

прыналежннасць
● хобі
● што яшчэ?



Асамблея НДА Беларусі ў 2014 правяла 
агульнанацыянальнае апытанне

Калюмны — адзін зь дзяржаўных сымбалаў Вялікага 
Княства Літоўскага, яшчэ мае назву “Слупы Гедыміна”.

Шасьціканцовы крыж — сымбаль яднае дзьве галоўныя 
гістарычныя супольнасьці Беларусі: адначасова можа быць 
інтэрпрэтаваны як сымбаль “ліцьвінскі” (у якасьці варыяцыі 
крыжа Ягелонаў) і сымбаль “русінскі” (у якасьці крыжа 
Эўфрасіньні Полацкай), як сымбаль каталіцкі і 
праваслаўны.

Пагоня — герб Вялікага Княства Літоўскага, які атрымаў 
статус дзяржаўнага ў час княжаньня Вітаўта. Традыцыйны 
нацыянальны герб беларусаў. Дзяржаўны герб Беларускай 
Народнай Рэспублікі (1918—1919) і Рэспублікі Беларусь 
(1991—1995).

Васьміканцовая зорка — элемэнт нацыянальнага 
арнамэнту. Такая зорка вышывалася, пераважна 
чырвонымі ніткамі, на ручніках, абрусах, мужчынскай і 
жаночай вопратцы.

http://belngo.info/2014.vy-beram-sy-mbal-belarusau.html
http://belngo.info/2014.vy-beram-sy-mbal-belarusau.html
http://be.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_
http://nn.by/?c=ar&i=133562
http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8F
http://be.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0


2 этап.Знаёмства. Работа ў парах.
2-3 хвіліны: прапануйце ўдзельнікам уявіць сябе незнаёмымі і прадставіцца 
адзін аднаму (на працягу 1 хвіліны па чарзе). 

Пасля “знаёмства” запытайцеся,  якую інфармацыю з “Зоркі ідэнтычнасці” 
ўдзельнікі выкарысталі, а якая не спатрэбілася. Чаму?



3 этап. Я сярод іншых.Франтальная работа.
Растлумачце ўдзельнікам, што на гэтым этапе неабходна высветліць, ці шмат яны 
маюць агульнага з іншымі ў групе. Для гэтага трэба сесці ў кола, каб ўсе бачылі 
адзін аднаго. 
Настаўнік тлумачыць, што калі ён называе нейкую характарыстыку асобы з “Зоркі 
ідэнтычнасці” (“прамень”  - пол, грамадзянства, нацыянальнасць, рэлігія, прафесія  
і г.д.), у каго ён ёсць у зорцы - трэба ўстаць. Пасля слова “Дзякуй” усе садзяцца, 
але застаюцца стаяць тыя, у каго гэта адзін з трох галоўных прамянёў. Яны 
садзяцца пасля словаў “Вялікі Дзякуй”.
Увага: Падчас агучвання пэўных прамянёў могуць устаць і застацца стаяць амаль 
усе прысутныя ці, наадварот, устануць і застануцца стаяць адзін-два чалавекі. 
Таму пасля трэба абмеркаваць ці было ім камфортна стаяць паасобку, што яны 
адчувалі, калі ўзняліся усе прысутныя, калі ніхто не падняўся і г.д.



Абмеркаванне

● Калі падчас прэзентацыі ў групе вы адчувалі 
сябе камфортна? Чаму?

● Калі Вы адчувалі сябе некамфортна? Чаму?



Што далей? 
З  практыкаванем можна працаваць на грамадазнаўстве (тэмы ўрокаў):

● Міжасобасныя зносіны (стэрэатыпы, нонканфармізм і канфармізм і г.д.) 
● Культура чалавека і грамадства (дыялог культур, разнастайнасць 

грамадства)
● Моладзь як сацыяльная група (агульнае і адрознае паміж пакаленнямі, 

каштоўнасныя ўстаноўкі і г.д.)
● Сацыяльныя ролі і статусы 
● ...

Для далейшай працы можна  выкарыстоўваць розныя кейсы   

  



Як выкарыстаць “Зорку ідэнтычнасці” на ўроку 
гісторыі?



На якой мове размаўлялі  ў сям’і 
Іваноўскіх? 

● Тадас Іванаўскас 
(навуковец, адкрыў 
першую літоўскую школу)  
літовец 

● Ежы Іваноўскі (міністр, 
сенатар Польшчы)  паляк

● Вацлаў Іваноўскі 
(навуковец, міністр БНР) 
беларус

Тадзік, Юрка і Вацык



Крыніцы і матэрылы кейса пра братоў Іваноўскіх: 

●  Пятро Садоўскі - аўтар ключавога пытання “На якой мове размаўлялі ў сям’і  Іваноўскіх?
● ”Браты Іваноўскія: трое вядомых, чацвёрты… http://gazeta.grodno.by/208/t61.html
● Стваральнік першай партыі ў Беларусі і першы выдавец беларускіх кніг – узгадваем Вацлава 

Іваноўскага 
https://belsat.eu/news/stvaralnik-pershaj-partyi-u-belarusi-i-pershy-vydavets-belaruskih-knig-uzgadvae
m-vatslava-ivanouskaga/

● фота з кнігі Ю.Туронка «Вацлаў Іваноўскі і адраджэнне Беларусі»

Якія яшчэ пытанні можна абмеркаваць на гэтым кейсе? Як яны звязаныя з беларускай школай? З’
яўленнем беларускай нацыянальнай дзяржавы?

http://gazeta.grodno.by/208/t61.html
https://belsat.eu/news/stvaralnik-pershaj-partyi-u-belarusi-i-pershy-vydavets-belaruskih-knig-uzgadvaem-vatslava-ivanouskaga/
https://belsat.eu/news/stvaralnik-pershaj-partyi-u-belarusi-i-pershy-vydavets-belaruskih-knig-uzgadvaem-vatslava-ivanouskaga/


● Хто аўтар гэтых радкоў?
● Калі напісаны гэты верш?
● Як вы разумееце слова “тутэйшы”?
● Ці актуальны гэты верш сёння? 

Хто ты гэткі?
       —  Свой, тутэйшы.
Чаго хочаш?
       —  Долі лепшай.
Якой долі?
       —  Хлеба, солі.
А што болей?
       —  Зямлі, волі.
Дзе радзіўся?
       —  Ў сваёй вёсцы.
Дзе хрысціўся?
       —  Пры дарожцы.
Чым асвенчан?
       —  Кроўю, потам.
Чым быць хочаш?
       —  Не быць скотам.

Янка Купала 1908



Хто ты гэткі ў пачатку ХХI стагоддзя 

● Хто стварыў гэты кліп? Калі?
● Пра што гэты кліп?
● Якія сродкі выкарыстаны для 

перадачы паведамлення? Як 
яны працуюць?

● Які галоўны мэсыдж гэтага 
паведамлення?

● Ці папулярны гэты кліп? 
Абгрунтуйце з дапамогай Ю-
туба.

http://www.youtube.com/watch?v=jSwmW3OxquY


Якім мы бачым беларуса 
сёння ў медыя? Які тэкст 
Купалы актуальны?

Пан сахі і касы;

Цёмен сам, белы вус,

Пядзі дзве валасы.

Бацькам голад мне быў,

Гадаваў і карміў,

Бяда маткай была,

Праца сілу дала.

Хоць пагарду цярплю, —

Мушу быць глух і нем;

Хоць свет хлебам кармлю,

Сам мякіначку ем.

З цяжкай працы маей

Карыстаюць усе,

Толькі мне за яе

Няма дзякуй нідзе. 

Я мужык-беларус

Я.Купала. 1913 Я.Купала. 1905-1907

http://www.youtube.com/watch?v=WBd-4yN8M_I

