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старты выкладчык кафедры прыватных методик факультэта павышэння
кватфтацъи спецыялгстау адукацьи 1ПК i П БДПУ

Народная гульня як сродак духоуна-маральнага
выхавання дзщяц1
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Фарм 1раванне духоуна-маральных адносш i пачуцця прыналежнасщ да
культурнай спадчыны свайго народу з ’яуляецца адным з актуальных юрункау
дашкольнай педагогш. Духоуна-маральнае выхаванне у сучасных умовах
ажыццяуляецца на аснове далучэння дзщящ да агульначалавечых
каштоунасцей, норм i правш марал i, што адлюстраваны у народнай
педагопцы.
Эфектыуным
сродкам
духоуна-маральнага
выхавання
дашкольшкау выступаюць народныя гульш, яюя дапамагаюць закласц1
пачатк1 маральнай свядомасщ, выпрацаваць маральныя каштоунасныя
арыентацьн дз!цящ. Сярод функцыянальных acaблiвacцeй народнай гульш
асабл1вую ц1кавасць выкл1каюць яе мадэлюючыя магчымасц1: «...паз1тыуны
патэнцыял гульш абумоулены наяунасцю пэуных культурных мадэлей i
стыляу жыццядзейнасц1 для гульнявых персанажау, з дапамогай яюх дз1дя
выражае свае уласныя пачуцц1, эмоцьп, перажыванн1» [1, с. 22]. Культурныя
мадэл1 з’яуляюцца узорам1 для абыгрывання казак, фальклорных творау, на
родных абрадау, сюжэтау Свяшчэннага ГВсання i Падання. Акрамя таго,
значная роля надаецца беларускаму народнаму лялечнаму тэатру - батлейцы.
У яскравай форме батлейка дапамагае фарм1раваць у дз1цящ уяуленн1 пра
дабро i зло, пра народны щэал, як1 грунтуецца на хрысц1янсшх каштоунасцях.
Народная гульня, маючы праектыуны характар, арыентавана на дапамогу
дашкольшку у падрыхтоуцы да жыцця. Дз1ця засвойвае с1стэму норм i правы
узаемааднос1н людзей у грамадстве, сямЧ, рэл1г1йнай еуполцы, калектыве,
падчас працы i адпачынку, пераймае сацыяльныя рол1, вучыцца браць на сябе
пэуную адказнасць. Значнай увап заслугоуваюць карагодныя гуль Hi, якш
ствараюць умовы для:
• каштоунасных арыентацый дз1цяц1;
• камун1катыунай 1дэнтыф1кацьп (зносш дзяцей, яюя на падсвядомым
узроуш, дзякуючы прыкладу i асаб1стай актыунасщ, «прысвойваюць» узоры паводз1н дарослых: як сябе паводз1ць у той ui imnaft
ciTyaubii, як звяртацца да людзей);
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сацыялгзацьп дзщяш у блзжэйшай этнакультурнай прасторы (паступовы уваход у соцыум з усведамленнем патрабаванняу да асобы,
уменням1 i навыкам! зносш) [2].
Так1м чынам, народная гульня выступае у якасщ сродка сацьшпзацьп
дзщящ, перадачы уяуленняу, этычных норм i правш, яюя арыентаваны на
маральныя дабрачыннасщ.
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