
 

Беларускія 
гульні 

ў дзіцячым 
садзе  

1 

Дапаможнік   для  выхавальніка 

Рэкамендаваны 
Міністэрствам асветы БССР 

Выданне другое, дапоўненае 

Мінск   „Народная асвета" 1987 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



ББК  
74.100.5
7 Б43 

С к л а д а л ь н і к і   3. I. 

Ермакова, В. М. Шабека 

Рэцэнзенты:  

Л. В. Карманава — канд. пед. навук, дац.;  

Л. М. Чуб —заг. дзіцячым садам № 240 

Беларускія гульні ў дзіцячым садзе: Дапаможнік для    
выхавальніка    /Склад.    3. I. Ермакова, В. М. Шабека. 
—2-е выд., дап. —Мн.: Нар. асвета, 1987. — 80 с. 

Падабраны беларускія народныя гульні для фізічнага выхавання 
дзяцей старэйшага дашкольнага ўзросту. У кожнай гульні вызначана   
педагаг!чная задача,   дадзены   парады   да   яе   правядзення. 

4305000000—160 
Б    М 303 (03)-87     Б3 192-87 ББК 74Л00-57 

 Выдавецтва   «Народная   асвета»,   

1985. Выдавецтва  «Народная  асвета»,   

1987, дапоуненае. 

ПРАДМОВА 

Вялікае месца ў жыцці дзіцяці займаюць гульні. Гэта асноуная форма 
яго дзейнасці, змест жыцця. У гульнях дзеці мацнеюць фізічна, духоўна, 
вучацца разумець навакольны свет, дзейнічаць у калектыве. 

Кожны народ мае свае самабытныя гульні. Гульні беларускага народа 
цесна звязаны з бытам i працоўнай дзейнасцю людзей, прыродай, якая ix 
акружае. Адны з ix маюць пэўныя традыцыйныя нормы i слоўнае 
афармленне, што робіць ix драматызаванымі дзеяннямі.  Другія— са 
строгім размеркаваннем роляў кожнага ўдзельніка, у якіх слова з'яўляецца 
сігналам для нейкага дзеяння. Ёсць i гульні-карагоды са спалучэннем 
мелодыі, слоў, рухаў, што садзейнічае выхаванню цікавасці да беларускай 
народнай творчасці, да роднай мовы. 

У дапаможнікупрапануецца вялікая колькасць беларускіх народных 
гульняў з тлумачэннем ix выхаваўча-адукацыйных задач i мэты 
правядзення. Яны могуць выкарыстоўвацца ў час ранішняй гімнастыкі, 
фізкультурных заняткаў, фізічных практыкаванняў пасля дзѐннага сну, 
фізкультурнай паузы, а таксама ў самастойнай рухомай дзейнасці дзяцей. 
Выбар гульні залежыць ад педагагічнай задачы, пастаўленай 
выхавальнікам, а таксамам фізічнай падрыхтоўкі дзяцей, ix стану здароўя. 
Выхавальнік расказвае змест гульні, паказвае, як патрэбна выканаць тыя ці 
іншыя дзеянні, пры дапамозе пытанняў паўтарае з дзецьмі правілы гульні, 
каб пераканацца, што яны правільна зразумелі яе змест. 

Вызначаць тых, хто водзіць у гульні, можна рознымі спосабамі, але 
асноўнымі з ix з'яўляюцца наступныя: а) «брацца за палку» — удзельнікі 
гульні бяруцца за палку рука да pyкi, угару. Той, хто накрые канец 
палкі,—водзячы; б) «канацца» — irpaкi становяцца ў шарэнгу каля лініі, 
ставяць палку на ступню i рэзкім узмахам нагі кідаюць яе як мага далей. 
Той удзельнік гульні палка якога ўпала бліжэй за ўсе, — водзячы; в) 
«далучыцца» – адзін irpoк чытае верш i пры кожным слове паказвае па 
чарзе на ўдзельнікаў гульні. На каго прыпадзе апошняе слова, той i водзіць; 
г) «дамаўляцца» — водзячага выбіраюць з ліку найбольш вопытных па 
дамоўленасці. 

Выхавальнік у гульні павінен бачыць дзеянне кожнага дзіцяці. 
Бадзѐрым тонам, дзейсным удзелам ѐн падтрымлівае ў дзяцей радасны 
настрой, заахвочвае праяўленне рашучасці, смеласці, знаходлівасці, 
ініцыятывы, стрымлівае празмерна актыўных дзяцей, падбадзѐрвае тых, хто 
адстае, папярэджвае магчымыя выпады нядобразычлівых адносін да менш 
спрытных дзяцей. Для стымулявання ходу гульні ѐн можа прыняць у ей 
удзел, як звычайны irpoк, строга захоўваючы правілы. 

У рэдкіх выпадках выхавальнік можа ўзяць на сябе адказную ролю i 
паказаць, як трэба выконваць дзеянні, або, калі неабходна, надаць гульні 
жвавасць, эмацыянальнасць. 
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