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Шальпук М. И., настаўнiца пачатковых класаў сярэдняй школы № 3 

г.Ваўкавыска Гродзенскай вобласцi 

 

Сцэнарый інтэрактыўнай экскурсіі 

«Месцы горада Ваўкавыска, якія варта наведаць» 

У рамках мерапрыемстваў, якія былі прысвечаны Году малой радзімы, а 

таксама 75-годдзю Гродзенскай вобласці, была распрацавана і праведзена 

інтэрактыўная экскурсія «Месцы Ваўкавыска, якія варта наведаць», дзе ўдзельнікі 

экскурсіі былі не проста слухачамі, але і актыўна ўдзельнічалі ў яе правядзенні.  

 

Бясцэннае багацце чалавека — Радзіма, і распарадзіцца гэтым багаццем трэба 

ўмела і правільна. Будучыня нашай краіны залежыць ад падрастаючага пакалення, 

таму перад педагогамі стаіць няпростая задача: спрыяць станаўленню грамадзяніна і 

патрыёта. З ранняга дзіцячага ўзросту неабходна ствараць умовы для развіцця 

цікавасці да гераічнага і гістарычнага мінулага нашага народа, яго культуры, 

садзейнічаць выхаванню гонару за родную мову, беражлівых адносін да роднай 

прыроды.  

Узрост удзельнікаў экскурсіі: не абмежаваны, падыходзіць для малодшых 

школьнікаў.  

Мэта: знаёмства з найбольш значнымі славутасцямі горада Ваўкавыска.  

Абсталяванне: «Партфель экскурсавода» (фрагменты ілюстрацыі з выявай г. 

Ваўкавыска, карткі з заданнямі; ілюстрацыі; сувеніры з выявай славутасцяў горада).  

 

План 

I. Уступ. 

II. Асноўны этап (правядзенне экскурсіі). 

III. Заключэнне (падвядзенне вынікаў і ўзнагароджанне). 

 

Ход экскурсіі 

I. Уступ. 
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1. Знаёмства з групай, прадстаўленне сябе і вадзіцеля аўтобуса (калі экскурсія 

на аўтобусе). 

2. Інструктаж па правілах паводзін на вуліцы, на аб'ектах, якія будуць 

наведваць, у аўтобусе, пры выхадзе з аўтобуса. 

3. Аб'яўленне тэмы экскурсіі.  

4. Характарыстыка маршруту экскурсіі. 

5. Дзяленне ўдзельнікаў на тры групы.  

 

II. Асноўны этап. 

Экскурсавод. Сёння ў нас адбудзецца экскурсія па горадзе Ваўкавыску, 

падчас якой мы пазнаёмімся з найбольш значнымі аб'ектамі нашай малой радзімы. 

Тэма нашай экскурсіі «Месцы Ваўкавыска, якія варта наведаць». Наш маршрут 

складаецца з шасці аб'ектаў. Мы наведаем ваенна-гістарычны музей імя П. І. 

Баграціёна, археалагічнае гарадзішча «Шведская гара», старэйшыя храмы 

Ваўкавыска, Сквер Памяці воінам Вялікай Айчыннай вайны, гарадскую плошчу 

(мал. 1). 
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Малюнак ― Карта экскурсіі 

Прапаную вам быць актыўнымі ўдзельнікамі экскурсіі. За правільнае 

выкананне прапанаваных заданняў вы будеце атрымліваць фрагменты, сабраўшы 

якія атрымаеце цэласную ілюстрацыю.  

Экскурсавод. Слова «горад» азначае «агароджанае месца». Як вы думаеце, ці 

ёсць узрост у гарадоў? Ці ўсім гарадам аднолькавая колькасць гадоў? 

Заданне: вызначыце ўзрост горада, калі вядома, што ён заснаваны ў 1005 

годзе.  

Экскурсавод. Дык колькі гадоў Ваўкавыску? Правільна, 1016 гадоў. А гэта 

многа ці мала? На колькі гадоў ён старэйшы за вас?  

Экскурсавод. Ваўкавыск ― адзін з самых старажытных гарадоў паўночна-

заходняй Беларусі. Першае згадванне пра Ваўкавыск сустракаецца ў летапісе ад 

1005 года. Ваўкавыск быў пабудаваны як горад-крэпасць у канцы X стагоддзя. А 

цяпер з'яўляецца цэнтрам Ваўкавыскага раёна Гродзенскай вобласці.  
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Існуе некалькі легенд пра паходжанне назвы горада. Адна з іх расказвае, што 

тут у лясах жылі разбойнікі Волак і Высек, якія грабілі ўсіх, хто з'яўляўся ў гэтых 

месцах. Адважны князь Забейка забіў разбойнікаў і паставіў на іх магіле камень, на 

якім высек іх імёны. Ёсць яшчэ рамантычная легенда пра Марыну, князя і 

ваўкалакаў. 

Экскурсавод. Мы падышлі з вамі да ваенна-гістарычнага музею. 

 

Заданне: знайдзіце на тэрыторыі музея помнік.  

Экскурсавод. У гонар каго ён усталяваны? (П. І. Баграціёна.) Што вы ведаеце 

пра гэтага чалавека? 

Пётр Іванавіч Баграціён — герой Айчыннай вайны 1812 года з французамі. 

Быў смяротна паранены падчас Барадзінскай бітвы. Частка ядра папала генералу ў 

левую нагу. Ён страціў шмат крыві, аперацыю правялі вельмі позна. Магілай 

Баграціёна стала Барадзінскае поле, дзе развеяны яго прах. У 1948 годзе ў доме, дзе 

напярэдадні Айчыннай вайны 1812 года знаходзіўся штаб Другой Заходняй арміі 

пад камандаваннем генерала Баграціёна, адкрылі краязнаўчы музей. Ён заснаваны 

на экспанатах прыватнай калекцыі мясцовага аматара-краязнаўцы, а ў далейшым 

першага дырэктара музея, Г. І. Пеха. Праз пяць гадоў музей пераўтварылі ў ваенна-

гістарычны і прысвоілі яму імя Баграціёна. 

Вы бачыце, што цяпер музей размешчаны ў двух будынках, якія злучаны 

галерэяй. Новы будынак быў адкрыты ў 2001 годзе. 

Экскурсавод. Зойдзем у музей. Тут знаходзяцца тры экспазіцыі, прысвечаныя 

гісторыі старажытнага Ваўкавыска і Ваўкавыска ХХ стагоддзя, гісторыі Айчыннай 
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вайны 1812 года. Мы знаходзімся ў новым будынку музея, дзе размешчана 

экспазіцыя «Старажытны Ваўкавыск». Тут сабраны прадметы, знойдзеныя 

археолагамі ў перыяд раскопак старажытнага Ваўкавыскага гарадзішча.  

Праца ў групах. 

Заданне для 1-й групы.  

 Знайдзіце сярод прадстаўленых экспанатаў гузік і вызначыце, з чаго ён 

зроблены. (З рагоў аленя або іклаў зубра, дзіка.) 

  Які прадмет даказвае, што раней рака Ваўкавыя была паўнаводнай і 

глыбокай? (У рацэ Ваўкавыя вадзілася вялікая рыба, каб яе злавіць рабілі вялікія 

жалезныя кручкі.)  

Заданне для 2-й групы.  

 Што гэта за прадмет (фота прадмета) і для чаго яе выкарыстоўвалі? 

(Упрыгожванне — накладка на вопратку.)  

 Сярод экспанатаў экспазіцыі «Старажытны Ваўкавыск» знайдзіце 

прадмет, якім пісалі. З чаго ён зроблены? (Пісала, з жалеза.) 

Заданне для 3-й групы.  

 Знайдзіце сярод экспанатаў самы старэйшы музычны інструмент у 

Беларусі, якому больш за 1000 гадоў. Аказваецца гэта... (Дудачка.) 

 Якія прадметы выкарыстоўвалі для палявання і абароны? (Вострыя 

наканечнікі стрэл і коп’яў.) 

Экскурсавод. Экспазіцыя, прысвечаная падзеям вайны 1812 года, размешчана 

ў чатырох залах дома-сядзібы, які быў пабудаваны ў 1805 годзе. З гісторыяй 

сучаснага горада можна пазнаёміцца, наведаўшы экспазіцыю «Ваўкавыск у ХХ 

стагоддзі». 

А зараз мы адправімся да адной з найбольш папулярных славутасцей 

Ваўкавыска — Шведскай гары. Па легендзе, у сярэдзіне XVII стагоддзя падчас 

вайны са шведамі тут загінуў іх палкаводзец. Салдаты пахавалі яго на гэтым жа 

месцы, шапкамі прынеслі зямлю і насыпалі ўзгорак.  

Заданне: падумайце, ці можна гэта легенда быць праўдай. 
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Экскурсавод. У 1925 годзе тут праводзіў раскопкі вядомы археолаг Юзаф 

Йадкоўскі. Ён знайшоў тут гарадзішча Х стагоддзя, а вайна была ў сярэдзіне XVII 

стагоддзя. Таму апавяданне аб тым, што гару насыпалі шведы, не можа быць 

праўдай. 

Экскурсавод. Паглядзіце навокал. Колькі ўзвышшаў тут размешчана? (Яшчэ 

два ўзгорка ― Замчышча і Муравельнік.) Калісьці Шведская гара была цэнтральнай 

часткай, тут жылі арыстакраты, а Замчышча — гандлёва-рамеснай. Паколькі 

Муравельнік размяшчаўся на забалочанай частцы, то служыў запасным плацдармам. 

Горад, які пачаў сваю гісторыю на ўзвышшы, быў умацаваны ровам і валам, 

паступова разрастаўся і спусціўся бліжэй да ракі. 

Заданне: візуальна вызначыце вышыню горы.  

Экскурсавод. Вышыня Шведскай гары ад 28 да 32,5 метра. 

      

Заданне: падыміцеся на гару і палічыце прыступкі.  

Экскурсавод. Колькі прыступак у вас атрымалася? Цяпер мы наведаем 

найстарэйшыя храмы нашага горада. Касцёлу Святога Вацлава каля 150 гадоў. Ён 

быў узведзены ў 1846‒1848 гадах. Сродкі на пабудову храма сабралі прыхаджане, а 

таксама ўнёс свае асабістыя зберажэнні ксёндз Ян Ленікоўскі. Асвяціў касцёл 

віленскі біскуп Вацлаў Жылінскі. Магчыма таму касцёл і названы ў гонар Святога 

Вацлава. 
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Заданне: что незвычайнае ў архітэктуры храма вы заўважылі?  

Экскурсавод. Касцёл уяўляе сабой будынак з дзвюмя прамавугольнымі 

вежамі. Такіх вежаў няма на іншых касцёлах. Пройдзем у храм. Звярніце ўвагу на 

ўбранне касцёла. Алтар Божага дома ўпрыгожаны ляпнінай, драўлянай скульптурай, 

роспісам. 

Праца ў групах.  

Заданне для 1-й групы. 

 Які прадмет з'яўляецца для каталікоў сімвалам таго, што Пан Бог знаходзіцца 

ў храме? (Вечная лямпа.) 

 Што трымае ў руках Святы Пётр? (Ключ ад Нябеснага Царства.)  

Заданне для 2-й групы.  

 Вызначыце, дзе знаходзіцца вядомы абраз «Святы Казімір». Што вы ведаеце 

пра гэтага святога?  

 Знайдзіце святога, які трымае ў руках меч, і падумайце, чаму менавіта гэты 

прадмет. (Святы Павел ― мудры чалавек, «словам як мячом сек». Меч — сімвал 

слова Божага.)  

Заданне для 3-й групы.  

 У храме ёсць музычны інструмент. Вызначыце, дзе ён знаходзіцца і як 

называецца. (Арган на 17 галасоў.)  

  Як называецца вядомая ікона ў гэтым храме? («Нараджэнне Хрыста».) 

Экскурсавод. Наступны аб'ект ― храм, які пабудавалі ў 1875 годзе і асвяцілі 

ў студзені, у дзень святога Мікалая Цудатворца. Царква пабудавана з каменя. Калі ў 

1919‒1920 гадах у горадзе дзейнічала польская ўлада, царква выконвала функцыю 
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гарнізоннага каталіцкага прыходу. Толькі пасля таго, як згарэў Петра-Паўлаўскі 

храм, праваслаўным вернікам вярнулі святыню. 

 

Заданне: звярніце ўвагу на багатае ўбранне царквы. Як вы думаеце, чым 

пакрыты алтар? (Алтар пакрыты сусальным золатам.) 

Заданне для 1-й групы. 

 Чаму падчас хрышчэння толькі хлопчыкаў уносяць на алтар?  

Экскурсавод. Дзяўчынак не праносяць праз Царскія вароты па той прычыне, 

што жанчыны не могуць быць святарамі. 

Заданне для 2-й групы.  

 Вызначыце, дзе ў храме знаходзіцца абраз «Пакровы Багародзіцы». Што 

ён сімвалізуе?  

Экскурсавод. Сама ікона Пакрову Прасвятой Багародзіцы адлюстроўвае 

шэсце да Выратавальніка па аблоках на нябёсы. Узначальвае працэс шляху на 

нябёсы Маці Божая, якая трымае на руках невялікіх памераў покрыва. За Маці 

Божай ідуць святыя. Дадзены святы вобраз сімвалізуе заступніцтва нябёсаў за 

чалавечы род. 

Заданне для 3-й групы. 

 Які святы з'яўляецца заступнікам царквы? Вызначыце, дзе яго абраз. З 

якімі просьбамі да яго звяртаюцца?  

Экскурсавод. Свяціцель Мікалай Мірлікійскі, або Мікалай Цудатворац, — 

адзін з найбольш шануемых святых. Да яго штодня з малітвамі звяртаюцца тысячы 

людзей па ўсім свеце. 
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Экскурсавод. Адзін з аб'ектаў, які нам нагадвае аб гісторыі вызвалення 

Ваўкавыска, — сквер Памяці. Менавіта туды мы і пойдзем. Помнік абаронцам 

адкрыты ў дзень святкавання 40-годдзя Вялікай Перамогі. У 1967 годзе быў 

узведзены абеліск. Таксама тут знаходзіцца брацкая магіла савецкіх воінаў і 

партызан.  

Пытанне: як вы лічыце, што сімвалізуе Вечны агонь?  

Заданне для 1-й групы.   

 Хто пахаваны ў брацкай магіле? (У брацкай магіле пахавана 38 воінаў і 4 

партызаны, якія загінулі ў ліпені 1944 года пры вызваленні раёна ад нямецка-

фашысцкіх захопнікаў.) 

Заданне для 2-й групы.  

 Якія героі СССР пахаваны ў скверы Памяці? (Тут пахаваныя Героі 

СССР: падпалкоўнік В. В. Еўдакімаў, генерал-маёр В. Р. Жолудзеў, падпалкоўнік С. 

А. Мядзведзеў.)  

Заданне для 3-й групы. 

 На якой вуліцы размешчаны сквер Памяці? Назавіце вуліцы нашага 

горада, названыя імёнамі ўдзельнікаў Вялікай Айчыннай вайны.  

Экскурсавод. У горадзе і раёне 18 вуліц названы імёнамі ўдзельнікаў Вялікай 

Айчыннай вайны.  
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Экскурсавод. Апошні аб'ект — гэта плошча Леніна, цэнтр горада. Тут 

прыцягваюць увагу два аб'екта: помнік Ваўку і фантан.  

Пытанне: у якім годзе горад адзначыў сваё тысячагоддзе?  

Экскурсавод. Да тысячагоддзя было вырашана ўпрыгожыць цэнтральную 

плошчу каскадных фантанам. Фантан складаецца з трох кольцаў. Вышыня 

цэнтральнага каскаду ― 4 метра. Вечарам фантан свеціцца. Побач з фантанам 

размешчана бронзавая фігура ваўка. Яна таксама з'явілася ў 2005 годзе. Гэта праца 

скульптура Уладзіміра Панцялеева. Воўк стаў своеасаблівым абаронцам горада, яго 

сімвалам. Па мясцовай прымеце, трэба загадаць жаданне і пацерці ваўку нос, тады 

жаданне збудзецца. Давайце і мы з вамі гэта зробім. 

  

Экскурсавод. Тут наша экскурсія і скончыцца. Падзяліцеся вашымі 

ўражаннямі. Ці ёсць пытанні? У якой групы атрымалася сабраць карцінку? Што на 

ёй намалявана?  

III. Заключэнне. 

Падвядзенне вынікаў экскурсіі. Узнагароджанне. 
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