ПЛАН
мерапрыемстваў да 75-годдзя
Гродзенскай вобласці
НАЗВА МЕРАПРЫЕМСТВА

МЕСЦА
ПРАВЯДЗЕННЯ

ДАТА

“Гродзенская вобласць у кніжным фармаце”, выставаагляд
“Гродненщина: от древности к современности”,
віртуальнае падарожжа
“Край мой – Гродзеншчына”, інфарміна
“Край наш неманский на таланты богатый”,
літаратурнае падарожжа
“Сімвалы Гродзенскай вобласці”, краязнаўчы ўрок
“Поэтами воспетый край”, выстава-агляд
“Гродзеншчына: ад вытокаў да сучаснасці”,
гістарычнае падарожжа
“Гродзенскай вобласці – 75”, урок гісторыі
“Край мой мілы – Гродзеншчына”, выстава-прагляд
“Час працы і поспехаў”, гадзіна краязнаўства
“Горжусь тобой, мой край – Гродненщина”,
пазнавальная віктарына
“Люби и знай родной свой край”, віктарына
“Юбілею вобласці прысвячаецца”, краязнаўчы
экскурс
“За родны край”, інфармацыйны праект
“Гродзеншчына: учора, сёння, заўтра”,
інфармацыйная гадзіна
“Зямля родная – Гродзеншчына”, выстава-экскурс
“Сцяжынкамі роднай Гродзеншчыны”, віртуальнае
падарожжа
“Гродненщина: имена, события, факты”, гадзіна
краязнаўства
“Гродзеншчына літаратурная”, выстава-агляд
“Гродненская область: путешествие в далёкое и
близкое”, віктарына
“Гродзеншчына: дзень за днём”, выстава-інфармацыя
“Гродзенскі край адчыняе свае таямніцы”, завочная
вандроўка
“Моя милая – Гродненщина”, конкурс малюнкаў
“Зямля маёй матулі”, урок краязнаўства
“Мая вобласць – мой гонар”, выстава-ілюстрацыя
“Знаешь ли ты Гродненскую область?”, краязнаўчая
віктарына
“Легенды і паданні Гродзенскай вобласці”,
пазнавальная гадзіна

Карэлічы РБ

1кв.

Мір ГПБ

1кв.

Баранавічы СБ
Варонча СБ

1кв.
1кв.

Райца СБ
Краснае СБ
Карэлічы РБ

1кв.
1кв.
1кв.

Малюшычы СБ
Жухавічы СБ
Карэлічы РБ
Ярэмічы СБ

1кв.
1кв.
1кв.
1кв.

Аюцавічы СБ
Палужжа СБ

1кв.
1кв.

Карэлічы РБ
Цырын СБ

1-3кв.
1кв.

Карэлічы ДБ
Карэлічы РБ

1кв.
2кв.

Краснае СБ

2кв.

Мір ГПБ
Варонча СБ

2кв.
2кв.

Райца СБ
Ярэмічы СБ
Малюшычы СБ
Жухавічы СБ
Аюцавічы СБ
Палужжа СБ
Цырын СБ

2кв.
2кв.

Карэлічы ДБ

2кв.

2кв.
2кв.
2кв.
2кв.

“Скрозь прызму гісторыі”, гістарычны ўрок
“Юбілею вобласці прысвячаецца”, квэст-гульня
“Мой край родны – мая гісторыя жывая”,
краязнаўчая гадзіна
“Аб той зямлі, дзе ты нарадзіўся”, тэматычная
вечарына
“Зямля маёй цудоўнай Гродзеншчыны”, краязнаўчае
падарожжа
“Гонар і сумленне Гродзеншчыны”, вандроўка ў
гісторыю
“Край мой там, дзе Неман льецца”, краязнаўчая
гадзіна
“Край мой над Неманам”, завочнае падарожжа
“Там, дзе Неман нясе свае воды”, вусны часопіс
“Квітней і стварай наш Прынёманскі край”,
тэматычная сустрэча
“Гродна скрозь прызму гісторыі”, краязнаўчая
вандроўка

Баранавічы СБ
Карэлічы РБ
Мір ГПБ

2кв.
3кв.
3кв.

Палужжа СБ

3кв.

Аюцавічы СБ

3кв.

Карэлічы ДБ

3кв.

Райца СБ
Ярэмічы СБ
Цырын СБ
Малюшычы СБ
Варонча СБ

3кв.

Жухавічы СБ

3кв.

3кв.
3кв.
3кв.

