ГУЛЬНЁВА-АДУКАЦЫЙНЫ ПРАЕКТ
АНТОНА ЯНКОЎСКАГА
“МОВА”
“Мова” – гэта новая беларуская настольная гульня, якая можа стаць адной з

самых запатрабаваных для беларуса.
Чаму?
Зараз шмат людзей прагнуць размаўляць на роднай мове, але ім бракуе часу,
сіл, абставін, асяроддзя. Рашэнні гэтай праблемы вы знойдзеце у адной
каробцы. Гульнѐвы 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.
Настольная гульня “Мова” – гэта, перш за ўсѐ адукацыйна-забаўляльны праект,
які мае на мэце развіццѐ беларускай мовы, пашырэнне яе ўжытку ў грамадстве і
стварэнне перадумоваў для моўнай практыкі ў коле сваіх сяброў. Але
адначасова гульня – гэта спаборніцтва за тытул лепшага мовазнаўцы, дзе для
перамогі кожнаму трэба быць кемлівым, хуткім, уважлівым, сканцэнтраваным.
Гульня зойме у вас ад 15 хвілін да гадзіны, збярэ за сталом ад двух да васьмі
чалавек – і ў выніку дапаможа падвысіць ваш слоўнікавы запас, якім вы з
можаце карыстацца ў штодзѐнным жыцці.
Склад гульні: 50 картак "Тэма", 34 карткі "Алфавіт", 8 картак "Узровень ведаў",
карткі "так" і "не", 36 жэтонаў "Ў", правіла гульні.
Гульня “Мова” – гэта сумесны праект аўтараў першай беларускай настольнай
гульні “Паўстанцы” і курсаў “Мова Нанова”. Працу над праектам вядзе творчая
кампанія “А4”.
Сачыць за праектам можна на старонцы гульні ў сацыяльных сетках.
Пачаць размаўляць па-беларуску зараз стане прасцей!
Зрабі чарговы крок да Мовы!

ЗНАЁМЦЕСЯ: АЎТАР ГУЛЬНІ,
ПАЭТ АНТОН ЯНКОЎСКІ

Антон Янкоўскі нарадзіўся 29 сакавіка 1986 года ў вѐсцы Енчы Воранаўскага раѐна
Гродзенскай вобласці, у сям’і настаўнікаў. У 2003 годзе скончыў Нацкую сярэднюю
школу Воранаўскага раѐна, Гродзенскай вобласці. У 2008 годзе – Беларускі
дзяржаўны універсітэт культуры і мастацтваў па спецыяльнасці “Рэжысура народных
абрадаў і свят”. Працаваў выкладчыкам тэатральных дысцыплін у Гродзенскім
дзяржаўным каледжы мастацтваў.
Невялікія дзіцячыя апавяданні і замалѐўкі пачаў пісаць у пачатковых класах, у юнацкія
гады былі напісаны першыя вершы на рускай мове. У студэнцкія гады прыйшло
разуменне, што толькі беларуская мова можа быць мовай яго паэзіі. Піша вершы,
прозу, публіцыстыку.
Друкаваўся ў газетах “Гродзенская праўда” і “Воранаўская газета”, ва універсітэцкіх
зборніках “Дар зямны” (суполка “БУКет”) і “Альфабэт”, у рэспубліканскіх часопісах
“Рэпетытар”, “Дзеяслоў” і “Маладосць”. Аўтар зборнікаў вершаў “Анѐл з васільковымі
вачыма” (2010) і “Белыя рамонкі” (2012). Член Саюза пісьменнікаў Беларусі.
Узнагароджаны дыпломам 1 ступені абласнога літаратурнага конкурсу “Бацькаўшчына
светлая мая”, прысвечанага 80-годдзю з дня нараджэння Уладзіміра Караткевіча.

Настольная гульня
“Мова”
Узрост: +14,
Час гульні: 30-60 хвілін,
Колькасць удзельнікаў: 2-8 чалавек
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. Праект
будзе цікавы як для тых, хто стала карыстаецца беларускай
мовай, так і для тых, хто толькі пачынае размаўляць пабеларуску. А 5 розных варыянтаў гульні забяспечаць
унікальнасць і разнастайнасць гульнёвага працэсу.
Склад гульні:
50 картак “Тэма”,
33 карткі “Алфавіт”,
1 картка “Так”,
1 картка “Не”,
1 картка “Дзеяслоў-прыметнік”,
8 картак “Узровень ведаў”,
36 жэтонаў “Ў”,
правілы гульні.
Аўтар гульні Антон Янкоўскі
Ілюстратар Ала Міцэвіч
Над праектам таксама працавалі Настасся Янкоўская і Андрэй
Ціцяк
Кантактны тэл.: 8029 788 25 25

Настольная игра
"Мова"
Возраст: +14,
Время игры: 30-60 минут,
Количество участников: 2-8 человек
Настольная
игра
"Мова"
–
это
образовательноразвлекательный проект, который нацелен на развитие
белорусского языка, расширение круга его употребления в
обществе. В основе игры – соревнования за титул лучшего
языковеда,
где
для
победы
каждому
надо
быть
сообразительным,
быстрым,
внимательным,
сконцентрированным. Проект будет интересен как для тех, кто
постоянно пользуется белорусским языком, так и для тех, кто
только начинает разговаривать по-белорусски. А 5 разных
вариантов игры обеспечат уникальность и разнообразие
игрового процесса.
Состав игры:
50 карточек "Тема",
33 карточки "Алфавит",
1 карточка "Да",
1 карточка "Нет",
1 карточка "Глагол-прилагательное",
8 карточек "Уровень знаний",
36 жетонов "Ў",
правила игры.
Автор игры Антон Янковский
Иллюстратор Алла Мицевич
Над проектом также работали Анастасия Янковская и
Андрей Титяк
Контактный тел.: 8029 788 25 25

