
 
 

Паважаныя бацькі! 

Прапануем вам маршрут сумеснай дзейнасці з дзецьмі. З дапамогай 

дадзенага маршруту вы зможаце пазнаёміць дзіця з гісторыяй вёскі. 

Мы любім даведвацца нешта новае, цікавімся рознымі адкрыццямі. 

Але каб цікавіцца нечым, перш за ўсё трэба добра ведаць сваю сям'ю, 

свой дом, сваю вёску.  

Наша вёска багата гісторыяй і культурай, а багатым і прыгожым яго 

змаглі зрабіць  людзі дзякуючы сваёй энергіі, сваёй працы. Гэтыя людзі- 

вашы мамы і таты, бабулі і дзядулі, якія штодня ўносілі і ўносяць свой 

уклад у развіццё нашай вёскі. Бо зусім неабавязкова кожны дзень 

здзяйсняць подзвігі. Самае галоўнае -  любіць сваю сям'ю, сваю справу і 

сваю Радзіму. Каб быць удзячнымі нашчадкам, давайце вывучаць 

гісторыю сваёй вёскі! 

Такім чынам, пачнем…. 

У кожнай вёскі ёсць свая гісторыя, тое, з чаго яна пачыналася. І 

наша вёска таксама не выключэнне. 

 

Маршрут №1 “Парк” 

На тэрыторыі нашай вёскі ёсць выдатны парк з багатай гісторыяй. 

 

У 2002 годзе праведзена інвентарызацыя расліннасці Чурлёнскага 

парка вядучым супрацоўнікам Інстытута эксперыментальнай батанікі 

імя В.Ф.Купрэвіча НАН Беларусі, докарам Біялагічных навук 

Сцепановічам Я.М. Па фларыстычным складзе расліннасці вызначана 

16 відаў хмызнякоў, 170 відаў траў, 14 відаў імхоў. 



 
 

 

Маршрут  №2 “Млын” 

Будынак 1926г. 

 

 

 Ссылка: https://globustut.by/lycevichi/parov_mlyn 

 

 

 

 

https://globustut.by/lycevichi/parov_mlyn


 
 

 Маршрут 3. “Помнік загінуўшым салдатам у гады Вялікай 

Айчыннай вайны.”  

 

Помнік усталяваны ў памяць аб 39-ці земляках, загінуўшых у гады 

Вялікай Айчыннай вайны ў барацьбе супраць нямецка-фашысцкіх 

захопнікаў. У 1967 г. пастаўлены абеліск вышынёй 10 м. Сюды 

перавезена пліта з в. Золькі Іжскага с/с, якая была ўсталявана ў памяць 

аб 46-ці земляках, загінуўшых у гады Вялікай Айчыннай вайны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Маршрут №4 

У сельскім  Доме культуры створаны пакой  «Тры вайны - памяць адна» 

 

У этнаграфічным пакоі вы можаце пазнаёміць дзяцей з рэчамі 

сялянскага побыту. 

 

 



 
 

Маршрут №5  

Вялікі камень Лыцавіцкі ляжыць на дарозе Іжа - Лыцавічы, што на 

ўскрайку агр. Лыцавічы. Вялікі і прыгожы. Даўжыня яго доўгай восі 3,4 

м, вышыня 1,4 м, акружнасць - 8 м, вага каля 20 т. Валун складзены 

цёмна-шэрым гнейсам, паласатым з-за крышталёў ружовага шпату 

(жылкі ад 0,да 3см) і вялікай колькасці цёмнакаляровых мінералаў 

(слюда, рагавая падманка), якія надаюць  вельмі маляўнічы выгляд. 

 

 

 

Наш маршрут падышоў да заканчэння. Спадзяемся, што ён быў 

для вас пазнавальным і цікавым,  а таксама заахвоціў вас да наведвання 

аб’ектаў  нашай вёскі  са сваімі дзецьмі. 

 


