
Настольная гульня “Мова” – гэта адукацыйна-забаўляльны 
праект, які мае на мэце развіццё беларускай мовы, пашырэнне яе 
ўжытку ў грамадстве. У аснове гульні спаборніцтва за тытул лепшага 
мовазнаўцы, дзе для перамогі кожнаму трэба быць кемлівым, 
хуткім, уважлівым, сканцэнтраваным. Гульнявы працэс будзе цікавы 
як для тых, хто стала карыстаецца беларускай мовай, так і для тых, 
хто толькі пачынае размаўляць па-беларуску. А 5 розных варыянтаў 
гульні  забяспечаць унікальнасць і разнастайнасць гульнявога 
працэсу.

Падрыхтоўка да гульні: Раздзяліце стол умоўна на дзве часткі. У першай у 
цэнтры стала літарамі ўверх выкладзіце карты калоды “Алфавіт”, карты  калоды 
“Тэма” перамяшайце і пакладзіце побач у адзін стос. На другой частцы стала 
пасярэдзіне выкладзіце карткі “Так” і “Не”.  

Ход гульні:
•Вядоўца выбірае картку з калоды “Тэма”, называе ўсім тэму, вакол 
якой у гэтым раўндзе будзе весцiся размова, а сам глядзіць 
міні-слоўнік, які змешчаны з адваротнага боку карткі, загадвае 

слова і запісвае на паперку;
 
•Выкладвае дзве літары (з правага боку): адну насупраць карткі 
“Так”, другую насупраць карткі “Не”, такім чынам сцвярджаючы, 

што гэтая літара ёсць/няма ў загаданым слове;
 
•Зараз ва ўсіх ёсць хвіліна-дзве, каб выказаць магчымыя 

варыянты і параіцца паміж сабой; 

•Далей усе ўдзельнікі па колу ад вядоўцы выкладваюць па адной 
літары з левага боку ад картак “Так” і “Не”;

•Вядоўца аналізуе сітуацыю (увага, яму выгодна, каб слова 
адгадалі не ўсе супернікі) і перакладвае ад 1-ой да 3-ох літар з 
левага на правы бок – зазначае ёсць літара ў слове альбо 
адсутнічае. У некаторых сітуацыях вядоўца мае права выбраць 

адну літару з алфавіту; 

•Удзельнікі моўчкі разважаюць і пішуць на сваёй паперы два 
варыянты слоў: першае – больш верагоднае, другое – менш 

верагоднае; 
•Вядоўца называе загаданае слова, ідзе падлік балаў.

 

Падлік балаў: 
•Калі слова было запісана першым, гулец 
атрымоўвае 3 жэтоны “Ў”;
•Калі слова было запісана другім – 1 жэтон “Ў”;
•Калі слова не было запісана – 0 жэтонаў “Ў”;
•Вядоўца не атрымоўвае балаў, але ў выпадку, калі 
ніхто не адгадаў слова, ён наадварот губляе 2 
жэтоны.
 
 
Парада: У першы раз для лепшага азнаямлення 
раім гуляць з адкрытым міні-слоўнікам. Там 
змешчаны 15 словаў па дадзенай тэме, якія 
дапамогуць вам зарыентавацца ў тэме. У такім 
выпадку пасля выкладвання літар вядоўцам, адзін 
з удзельнікаў можа зачытаць усе словы. 

Падрыхтоўка да гульні: Раскладка карт аналагічная варыянту №1. Адзінае 
ўдакладненне: картка “Не” выкладваецца крыху ніжэй за картку “Так”.

Ход гульні:
•Вядоўца абірае картку з калоды “Тэма”, называе ўсім тэму, вакол 
якой у гэтым раўндзе будзе весціся размова, а сам з міні-слоўніка 

выбірае слова, якое будзе загадваць;
 
•Вядоўца абірае з “Алфавіту” адну літару, якая прысутнiчае ў 

слове, і выкладвае яе каля карткі “Так” 
(увага, пачынаць можна толькі з зычных);

 
•Усе ўдзельнікі па колу ад вядоўцы выкладваюць па адной літары 
каля карткі “Так”: калі літара прысутнічае ў слове – застаецца 
ляжаць, калі літары ў слове няма, вядоўца пераносіць гэтую 

літару да карткі “Не”; 

•У любы момант кожны з удзельнікаў можа прыпыніць гульню і 
назваць слова цалкам. Калі слова правільнае – раўнд лічыцца 
завершаным, калі ж слова агучана памылкова, гульня 
працягваецца, а гулец, па-першае, выбывае з гульні да канца 

раўнда, па-другое, губляе ўсе заробленыя жэтоны “Ў”.

Падлік балаў: 
За кожную адгаданую літару ўдзельнік атрымоўвае 
адзін жэтон “Ў”. Жэтон выдаецца адразу пасля таго, 
як была выкладзена літара. Гулец, які назваў 
правільна слова, дадаткова атрымоўвае 3 жэтоны 
“Ў”. 
 Парада: : Калі ўсе літары з загаданага слова 
выкладзены каля карткі “Так”, скажыце пра гэта. 
Той, хто першы назаве слова правільна – 
пераможца. 

Для гульні кожнаму ўдзельніку таксама спатрэбіцца: асадка, чысты аркуш
паперы, сашчэпка.  

Ход гульні:
•Вядоўца выбірае тэму, вакол якой у гэтым раўндзе будзе весціся 

размова;
 

Настольная гульня “Мова” мае пяць розных варыянтаў. Перад пачаткам абярыце адзін з варыянтаў, альбо згуляйце ў 
мега-гульню, дзе вы зможаце па чарзе выкарыстаць усе прапанаваныя варыянты.  У кожным з варыянтаў пераможцам 
становіцца той, хто раней за астатніх падымецца па шкале “Узроўню ведаў” да адзнакі “Выбітны”, альбо па заканчэнні гульні 
будзе валодаць самым высокім “узроўнем ведаў”. Падрыхтоўка да гульні і гульнявы працэс для кожнага з варыянтаў апісаны 
асобна. 
Агульнае: раздайце ўсім карткі “Узроўню ведаў”, сашчэпкі прымацуйце на карты на ўзроўні “Натхнёны”; жэтоны “Ў” пакіньце ў 
каробцы, там іх будзе зручней захоўваць; картка “Прыметнік-дзеяслоў” спатрэбіцца вам толькі для аднаго з варыянтаў; карткі 
“Тэма”, “Алфавіт”, “Так” і “Не” раскладайце адпаведна абранаму вамі варыянту.  
Гульня дзеліцца на раўнды: кожны новы раўнд – гэта новая картка “Тэмы”. Раўнд пачынаецца выбарам тэмы для размовы, 
заканчваецца падлікам балаў. За перамогу ў кожным раўндзе вы будзеце атрымоўваць жэтоны “Ў” – гэта вашыя пераможныя 
балы. Па заканчэнні раўнду, вы маеце права абмяняць пяць жэтонаў “Ў” на новы “Узровень ведаў”. Жэтоны скідваюцца ў каробку, 
сашчэпку падымаеце на адзін узровень вышэй. На пачатку гульні абярыце вядоўцу любым зручным чынам. Далей ролю 
вядоўцы прымае кожны наступны гулец.  

Мэта гульні: раней за астатніх дайсці да вышэйшага “Узроўню ведаў”. 

Варыянт гульні №1 

Варыянт гульні №2 

Варыянт гульні №3 

Падрыхтоўка да гульні: У цэнтры стала выкладваецца калода “Алфавіт” і калода 
“Тэма”. Карткі “Так” і “Не” ў гэтым варыянце гульні вам не спатрэбяцца.   




