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ПРАДМОВА

Найважнейшым сродкам развщця асобы дзщящ выступав 
родная мова, якая, паводле слоу народнага паэта Беларус1 1 
педагога Якуба Коласа, з ’яуляецца першай крынщай, «праз 
якую мы пазнаём жыццё 1 навакольны свет»1.

Мова з ’яуляецца ушверсальным сродкам знос1н пам1ж 
людзьм1 1 1х мыслщельнай дзейнасщ, спосабам пазнання 
навакольнай рэчаншасщ, у шыроюм сэнсе слова — грамадска- 
пстарычнага вопыту чалавецтва.

Разам з агульным1 элементам! грамадска-пстарычнага во
пыту у мове праяуляюцца 1 нацыянальна-культурныя элемен
ты, як1я адлюстроуваюць спецыфшу працоунай, грамадскай, 
культурнай дзейнасщ народа. Нацыянальна-культурная функ- 
цыя моунага сродку дазваляе далучацца да нацыянальных 
каштоунасцей, спасщгаць IX асабл1васщ. Так1м чынам, на 
аснове роднай мовы адбываецца нацыянальна-культурная 
сацыял1зацыя чалавека.

У вышку мауленчага выхавання дашкольн1к фарм1руецца 
як носьбгт 1, у пэуным сэнсе, творца роднай мовы — моуная 
асоба. Моуная асоба фармгруецца непарыуна пад уздзеяннем 
разв1ццёвага патэнцыялу моунага асяроддзя 1 спецыяльна 
арган1заванага навучання.

Зносшы педагога з дзецьм1 1 навучанне — асноуныя сродш 
развщця маулення дашкольн1кау, фарм1равання у IX эле- 
ментарнага усведамлення моуных з ’яу. Праграмай «Пралес- 
ка» прадугледжана правядзенне спецыяльных заняткау па 
разв1цц1 маулення 1 мауленчых знос1н, пачынаючы з групы 
«Чамучк!». Занятш пажадана будаваць на адным 1 тым жа

1 Колас, Я. 36. тв.: у 14 т. /  Я. Колас. — Шнек, 1976. — Т. 12. — 
С. 26.
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моуным матэрыяле, па адной тэме, у якасщ якой, як правит, 
вылучаецца адзш з в1дау маналагхчнага маулення: пераказ 
казю або апавядання, расказванне па малюнку, атсанне цацк1 
або прадмета, складанне творчага апавядання. Гэта тлума- 
чыцца тым, што развщцё звязнага маулення з ’яуляецца 
асноунай 1 у той жа час найболып складанай задачай мау- 
ленчага выхавання дашкольншау.

3 развщцём звязнага маулення узаемазвязаны розныя 
мауленчыя задачы: слоуншавая работа, фарм1раванне грама- 
тычнага ладу маулення, выхаванне гукавой культуры маулен
ня. На аднатэмных занятках заданш па звязным мауленш 
аргашчна спалучаюцца з лекс1чным1 1 граматычнымг практы- 
каванням1, яю я праводзяцца пры анал1зе л1таратурнага твора 
(перад пераказам), пры разглядванш малюнка або цацк1, пры 
самастойным расказванн1. У вын1ку пераход ад адной часткг 
заняткау да другой адбываецца натуральна, жыва 1 эмацыя- 
нальна.

На працягу месяца занятк1 па разв1цц1 маулення у да- 
школьнай трупе можна размеркаваць наступным чынам: пер- 
шы тыдзень — пераказ кароткага апавядання або казкц дру- 
Г1 тыдзень — расказванне па карщне (малюнку), трэщ ты
дзень — ап1санне цацк1 або прадмета. На гэтых занятках 
вырашаюцца усе моуныя задачы, як1я падпарадкоуваюцца 
мэце разв1цця звязнага маулення. Кожныя чацвёртыя занятк1 

прысвячаюцца якой-небудзь адной мауленчай задачы: слоун1- 
кавай рабоце, фармграванню граматычнага ладу маулення або 
выхаванню прав1льнага гукавымаулення.

Згодна з праграмай «Пралеска», у групе старшых «Чаму- 
чак» занятк1 па развщщ маулення праводзяцца два разы на 
тыдзень. Адны занятк1 праводзяцца у адпаведнасщ з прапа- 
наваным вышэй планаваннем. Друг1я можна праводзщь у 
выглядзе сеансау актыв1зуючых зносш 1. Сцэнарый знос1н 
уключае размову педагога з дзецьм1, дыялог1 дзяцей, моуныя 
гульш 1 пошукавую дзейнасць дзяцей у сферы мовы 1 мау
лення. Гэта садзейшчае разв1ццю як дыялаг!чных зносгн, так

1 Пра сцэнарьп актыв1зуючых знос1н як форму аргашзацьи дз1- 
цячай дзейнасщ гл. у кн.: Арушанова, А. Г. Речь и речевое общение 
детей 3—7 лет /  А. Г. Арушанова. — М., 1999. — С. 139—142.
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1 слоунай творчасщ дашкольшкау. Карысна так1я сцэнарьй 
актыв1зуючых зносш уключаць у работу з дзецьм1 старшага 
дашкольнага узросту (група «Фантазёры»), 3 1М1 гэтая работа 
можа праводзщца у другой палове дня.

Прыведзеныя т ж э й  канспекты заняткау 1 сцэнарьй акты- 
в1зуючых зносш з’ яуляюцца прыкладнымь 1х прызначэн- 
не — дапамагчы выхавальшку рацыянальна размеркаваць 
праграмны матэрыял, выбраць метады 1 прыёмы навучання, 
дыдактычныя гульш. Так, пры навучанш дзяцей ашсанню 
п рад м етау , цацак можна выкарыстоуваць мадэл1 (схемы) 
плана расказу1, акрамя прапанаванай у канспектах гульнь 
драматызацьп выхавальн1к можа выкарыстаць розныя в1ды 
тэатральнай дзейнасщ 1 да т. п.

У якасщ нагляднага матэрыялу да некаторых заняткау 
прапануюцца дыдактычныя карц1ны з серый «Свойсюя жы- 
вёлы» С. А. Вераценншавай, «Дз1к1я жывёлы» П. С. Меншы- 
кавай, «Наша Таня» В. I. Салауёв^й 1 шш. Кал1 у дз1цячым 
садзе няма прапанаваных серый карщн, педагог можа замя- 
нщь IX 1ншым1 адпаведным1 па змесце (напрыклад, карщна- 
М1 па развщщ маулення В. В. Гербавай, Г. А. Тумаковай 
або шш.).

У залежнасщ ад узроуню мауленчага разв1цця дзяцей 
педагог можа змянщь удзельную вагу тых або шшых за
дач: узмацнщь работу па фарм1раванш уменняу, яю я выкль 
каюць у дзяцей цяжкасщ, 1 скаращць заданн1, як1я выкон- 
ваюцца паспяхова. Аднак пры гэтым пажадана захаваць 
прапанаваную у канспектах агульную структуру заняткау. На 
аснове дадзеных канспектау выхавальн1к можа скласщ свае.

1 Гл., напр., кн.: Кондратьева, Н. Как использовать модель для 
развития речевого творчества /  Н. Кондратьева, О. Сомкова / /  До
школьное воспитание. — 1991. — № 10.
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