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Мэта: садзейнічаць выхаванню актыўнай грамадзянскай пазіцыі і 

фарміраванню пачуцця гордасці за подзвіг народа ў гады Вялікай 

Айчыннай вайны. 

Задачы: папулярызацыя інтэлектуальных гульняў сярод 

школьнікаў як спосабу правядзенне вольнага часу. 

Стварэнне ўмоў для фарміравання камунікатыўных здольнасцей і 

навыкаў работы ў камандзе. 

Паглыбленне  ведаў вучняў аб падзеях і героях Вялікай Айчыннай 

вайны. 

Падрыхтоўчы этап. Арганізатары квіза рыхтуюць пытанні да 

тураў квіза і слайды-пытанні да медыяазбукі. Квіз можа быць або 

поўнасцю тэматычным, або толькі адзін тур можа быць прысвечаны 

канкрэтнай  тэме. Арганізатары гульні аб’яўляюць аб правядзенні квіза і 

вясвятляюць колькасць каманд-удзельнікаў, фарміруюць склад журы, 

рухтуюць прызы.  

    Квіз складаецца з шасці тураў па сем пытанняў у кожным. 

Колькасць тураў і пытанняў можа змяняцца ў залежнасці ад калькасці 



каманд і ўзросту ўдзельнікаў.  На абмеркаванне пытанняў камандзе 

адводзіцца 20 секунд. У першым туры медыяазбука – 10 секунд. Пасля 

кожнага тура пытанні паўтараюцца, і камандам даецца яшчэ сто секунд 

для канчатковага запісу адказаў. Адказы запісваюцца на картках з 

указаннем назвы каманды і нумара пытання і тура. Адказы з карткамі 

здаюцца   журы ў канцы кожнага тура. У залежнасці ад колькасці 

каманд могуць быць 2 – 3 секунданты, якія збіраюць адказы і адносяць 

журы. У інтэлектуальным квізе прымае ўдзел ад двух і больш каманд. У 

складзе каманды 5 – 7 чалавек. Па вопыту ўдзелу і правядзення 

інтэлектуальных гульняў магу сказаць, што чым больш каманд 

удзельнічае, тым цікавей праходзіць гульня.  

    Гульня праходзіць у актавай зале або вялікім класе. Вядучы 

выступае з уступным словам. Далей абдываецца прадстаўленне каманд і 

журы. Вядучы тлумачыць правілы гульні. Перад кожным турам умовы 

тура паўтараюцца яшчэ раз. 

 

Першы тур. Медыяазбука 

   Каманды адказваюць на пытанні, паказаныя на слайдах у 

алфавітным парадку. Фота на слайдзе выкарыстоўваецца ў якасці 

падказкі. Літара можа стаяць як у пачатку слова, так і ў канцы або ў 

сярэдзіне. Слайды змяняюцца праз дзесяць секунд. За правільны адказ 

каманда атрымлівае 0,25 бала. Пасля таго як каманды здаюць свае 

карткі з адказамі, вядучы паказвае слайды з правільнымі адказамі. 

Адказы да медыяазбукі. 

А – Армія                                                         О – Ордэн 

Б – «Баграціён»                                                П – Пяхота 

В – Васілеўскі                                                  Р – Ракасоўскі  

Г – Граната                                                      С – САУ 



Д – Дабрыня                                                    Т – Трохлінейка 

Дз – Дзот                                                         У – У-2 

Е – Есаул.                                                        Ў – ПрарыЎ 

Ё – Ёж                                                              Ф – Фаўстпатрон 

Ж – Жодзіна                                                     Х – Хатынь 

З – Застава                                                        Ц – Цытадэль 

І – Іней                                                              Ч – Чырвонаармеец 

К – Клім Варашылаў.                                       Ш – Штурмавік 

Л – Ліда                                                            Ы – тЫгр 

М – Мазанік                                                      Э – Экіпаж 

Н – Наган                                                         Ю – Юнкерс 

                                                                          Я – Ягуар 

 

Другі тур 

Воранаўскі раён у час Вялікай Айчыннай вайны 

    Камандам прапануюцца пытанні, звязаныя з падзеямі Вялікай 

Айчыннай вайны на тэрыторыі Воранаўскага раёна. На абмеркаванне 

пытання адводзіцца дваццаць секунд. За адзін правільны адказ каманда 

атрымлівае адзін бал.  Пасля здачы адказаў журы вядучы называе 

правільныя адказы. 

1. У склад якой вобласці ўваходзіў Воранаўскі раён перад Вялікай 

Айчыннай вайной (Баранавіцкая вобласць). 

2. Якая вёска ў Воранаўскім раёне паўтарыла лёс Хатыні (Пасека – 

Дварчаны). 

3. Назавіце прозвішча Героя СССР, які загінуў на тэрыторыі раёна. 

У двары Воронаўскай шолы яму ўстаноўлены бюст, названа вуліца ў яго 

гонар (Канарчык). 



4. Падчас якой наступальнай аперацыі Чырвонай Арміі была 

вызвалена тэрыторыя Воранаўскага раёна (Віленская наступальная 

аперацыя –частка аперацыі «Баграціён»). 

5. Назавіце дату вызвалення нашага раённага цэнтра (11 ліпеня 

1944 года). 

6. Як называліся польскія ўзброеныя фарміраванні, якія дзейнічалі 

на тэрыторыі раёна ў ваенны і пасляваенны час (Армія Краёва). 

7. Каля якой вёскі раёна адбыліся цяжкія абарончыя баі ў чэрвені 

1941 года часцей Чырвонай Арміі з наступаючымі нямецкімі войскамі 

(вёска Дубінцы). 

 

Трэці тур 

   Камандам задаюцца пытанні на логіку і эрудыцыю па тэме 

«Вялікая Айчынная вайна». За кожны правільны адказ каманда 

атрымолівае адзін бал. На абмеркаванне пытання адводзіцца дваццаць 

секунд.  

1. Надпіс на памятным знаку каля прызыўнога пункта ў горадзе 

Пенза сцвярджае, што з гэтага месца можна ўбачыць ЯЕ. Назавіце ЯЕ 

адным словам (Перамога).  

2. Незадоўга да здачы ў палон генералу Паўлюсу Гітлер прысвоіў 

званне фельдмаршала. У лагеры для ваеннапалонных нямецкія салдаты 

зрабілі для Паўлюса фельдмаршальскі жэзл. Адкажыце максімальна 

дакладна з якога матэрыялу быў зроблены гэты знак нямецкай 

узнагароды (Ліпа. Каментарый: ліпавы фельдмаршал). 

3. З іспанскай мовы гэта слова перакладаецца як «чэрап». Пры 

гэтым яна выратавала жыцці многіх салдат у годы вайны. Назавіце ЯЕ 

(Каска). 



4. У ліпені 1944 года ў вызваленым Мінску, на гарадскім іпадроме, 

прайшоў легендарны партызанскі парад. А каму было даверана пачаць 

парад і прайсці першым у партызанскай калоне. (Казёл).  

5. У час Вялікай Айчыннай вайны ўстаноўку рэактыўных 

мінамётаў салдаты называлі «катюша», а як  называлі байцы аўтамат 

ППШ (Папаша). 

6. На бутэльках з гаручай сумессю ў гады вайны часта наклейвалі 

этыкеткі. Што на іх магло быць напісана? (Інструкцыя па 

выкарыстанні). 

7. В гады вайны ў баявых дзеяннях удзельнічала 13 савецкіх 

тарпедных падводных лодак. Уцалела толькі адна. Скажыце, які ў яе 

быў бартавы нумар, калі ўлічыць, што многія забабонныя людзі лічылі, 

што падлодка з такім нумарам на борце загіне першай  (№13). 

 

Чацвёрты тур. 

Аўдыя- і відэатур прысвечаны Вялікай Айчыннай вайне. У туры 

могуць быць выкарыстаны фрагменты і саўндтрэкі з ваенных фільмаў, 

фанаграмы песен на ваенную тэматыку.    За правільны адказ адзін бал.  

1. Назавіце прозвішча савецкага акцёра, які сыграў маршала 

Жукава ў кінаэпапеі «Вызваленне» (Міхаіл Ульянаў). 

2. Камандам дэманструецца фрагмент з фільма «А зори здесь ти-

хие».  Каманды павінны напісаць назву фільма. 

3.  Гучыць фанаграма песні. Якая песня, напісаная ў пачатку 

вайны, стала своеасаблівым гімнам ваенных гадоў (Свяшчэнная вайна). 

4. Паведамленне аб пачатку вайны, аб’яўленае па радыё 22 

чэрвеня 1941 года. Каманды павінны назваць прозвішча самага 

вядомага савецкага дыктара, які зрабіў гэта паведамленне. 



5. Фанаграма песні (мінус) «День Победы». Каманды павінны 

назваць песню. 

6. Назавіце фільм рэжысёра беларускага  паходжання Сяргея 

Лазніцы, які быў намініраваны на лепшы фільм 65-га Канскага 

кінафестывалю ў  2012 годзе (У тумане). 

7. Камандам дэманструецца фрагмент фільма «Сталінград». 

Каманды павінны назваць рэжысёра фільма (Бандарчук). 

 

Пяты тур. 

У пятым туры каманды павінны даць адказы на пытанні па тэме 

«Вайна ў літаратуры і жывапісе».  

1. Беларускі мастак, герой Беларусі, удзельнік абароны 

Севастопаля і вязень нямецкіх лагераў. Жахі фашысцкай няволі 

адлюстраваў у карцінах, аб’яднаных агульнай назвай. Назавіце мастака і 

серыю яго карцін, прысвечаных жахам канцэтрацыйных лагераў (Міхаіл 

Савіцкі. Серыя карцін «Лічбы на сэрцы»). 

2. Савецкі пісьменнік Аляксандр Твардоўскі, аўтар вядомай паэмы 

пра звычайнага, простага байца, які вынес і зведаў  на сабе ўсе цяжкасці 

франтавога, ваеннана жыцця. Назавіце імя і прозвішча гэтага Салдата 

(Васілій Цёркін). 

3. Беларускі пісьменнік, для якога тэма вайны стала галоўнай і 

адзінай у яго творчай біяграфіі. (Васіль Быкаў).  

4. Камандам дэманструецца слайд з плакатам «Родина-мать зовёт» 

(назва закрыта). Каманды павінны назваць плакат. 

5. Народная артыстка СССР Эліна Быстрыцкая больш за ўсё гана-

рылася званнем, атрыманым у гады вайны.   У адносінах да яе гэта 

званне гучыць даволі дзіўна таму, што яна жанчына. Назавіце гэта 



званне, якое супадае з назвай аповесці савецкага пісьменніка  Валянціна 

Катаева (Сын палка). 

6.  У адным з майскіх нумароў газеты з тэлепраграмай  сінім 

колерам былі выдзелены серыялы, чырвоным – мастацкія фільмы, 

аранжавым – фільмы-прэ’еры, а зялёным шматлікія фільмы аб ЁЙ. 

Назавіце ЯЕ трыма словам (Вялікая Айчынная вайна). 

7. У Расіі, у рэспубліцы Дагестан, штогод адзначаецца свята Белых 

Жураўлеў. Яго заснаваў  народны поэт Расул Гамзатаў. Гэта свята 

паэзіі. Адкажыце, каму яно прысвечана? (Загінуўшым на вайне 

салдатам). 

 

Шосты тур. Бліц – тур 

Пытанні на логіку і эрудыцыю. Каманды самі магуць выбраць 

кошт пытання. Калі каманда адказвае і абазначае адказ значком, то за 

правільны адказ атрымлівае два балы, а калі адказ няправільны – 

каманда траціць два балы. Калі адказ не абазначаны, то за правільны 

адказ – адзін бал, за няправільны – не атрымлівае. 

1. У СССР за ўсю гісторыю было ўстаноўлена 55 медалёў. Першы 

ў 1938 годзе, апошні ў 1988. На медалі, устаноўленым у 1948 годзе, 

адлюстраваны два профіля, накіраваныя направа. А на якой савецкай 

узнагародзе прысутнічаюць тыя ж два профілі, але накіраваныя налева 

(медаль «Партызану Айчыннай вайны».) 

2. З лета 1941 года гэты беларускі горад не раз адзначаўся ў 

ваенных дакладах і зводках. Але летам 1944 года, пасля вызвалення ад 

немцаў, быў перайменаваны. На думку Канстанціна Сіманава, не 

апошнюю ролю ў гэтым адыграла традыцыя называць часці іменем 

узятых імі гарадоў. Назавіце старую назву горада, якую не захацелі 

прысвойваць сабе героі-вызваліцелі (Прапойск). 



3. Восенню 1942 года адна з брытанскіх газет пісала: « За месяц 

баёў вермахт захапіў Польшчу. За месяц баёў у гэтым горадзе немцы 

захапілі дом. Гітлер захапіў Францыю за 44 дні, а тут за 44 дні немцы 

перайшлі з аднаго боку вуліцы на другі». Пра баі ў якім горадзе так 

пісала брытанская прэса. 

4.  Першае ўпамінанне аб гэтым горадзе адносіцца да 1019 года. У 

1596 годзе тут была заключана унія паміж праваслаўнымі і католікамі. 

Сусветна вядомым горад стаў пасля вайны. Назавіце самы вядомы 

помнік гэтага горада (Брэсцкая крэпасць).    

5. Невялікая група савецкіх салдат, абараняўшая гэты дом, 

знішчыла варожых салдат больш, чым гітлераўцы патрацілі пры захопе 

Парыжа. Назавіце прозвішча салдата, чыё імя сёння носіць гэты дом 

(Дом Паўлава). 

6.  Каля аднаго з інстытутаў у Маскве  стаіць помнік, прысвечаны 

салдатам Вялікай Айчынная вайны: адзін падымаецца ў бой, а другі, 

ранены, піша на сцяне. Студэнты, якія ідуць на экзамен, стараюцца 

абыходзіць помнік. А якія два словы ўспеў напісаць салдат? (Не 

здадзім).  

7.  З 3 па 9 мая 1995 года ў Расіі прайшоў аўтапрабег, прысвечаны 

юбілею перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне. У аўтапрабегу прынялі 

ўдзел аўтамабілі толькі адной маркі. Назавіце марку машыны (Победа). 
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