
ЗМЕСТ
Навуковы ракурс пачатковай адукацыі
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Кампетэнтнасць настаўніка
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и возможности практического применения

Кантроль якасці навучання 
Прыкладныя	кантрольныя	работы	 	
па	выніках	навучання	за	год
	 15	 Лочмелис	 М.	В.	Математика 
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Копылова	С.	А.	Математика. I класс 

Працуем па новых вучэбных праграмах
	 31	 Жуковіч М.	В. Урокі пазакласнага чытання  

ў II–IV класах

Адкрыты ўрок
	 41	 Шилова	Е.	С. Учимся вместе. Открытый урок  

математики в I классе Елены Станиславовны Туровой

Мой лепшы ўрок 
	 46	 Захар	 А.	Т. Забота о своём здоровье.  
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	 50	 Литвинова	 Л.	В. Задачи на встречное движение 
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Выхаванне малодшага школьніка
	 54	 Шылава	 А.	С.,	Мурашка	Н.	У.	Народныя 

традыцыі як сродак фарміравання  
маўленча-камунікатыўнай кампетэнцыі малодшых 
школьнікаў у пазакласнай дзейнасці

Група падоўжанага дня
	 62	 Постник	 Т.	В.	Поздравительная открытка  

к 75-летию Великой Победы.
  Практическое занятие

Пасля ўрокаў
	 65	 Антушевич	 Т.	Н.,	Ермакова	Е.	Г. Их детство  

опалила война. Устный журнал, посвящённый  
Году малой родины и 75-летию Победы  
в Великой Отечественной войне

Факультатыўныя заняткі
	 69	 Попова	 Т.	Е. Основы православной культуры.  

IV класс. Заповеди праведной жизни.  
Синайское законодательство 

 72 Весёлые буквы

Наглядны дэманстрацыйны матэрыял 
  Каллиграфическое письмо. II–IV классы  

(Тиринова	О.	И.)
  Художник Ю. М. Головейко 
  Весёлые буквы (Тиринова	О.	И.,	Свириденко	О.	И.)
  Художник Е. А. Субоч

ЧАСОПІС У ЧАСОПІСЕ
«КАНСУЛЬТАНТ НАМЕСНІКА ДЫРЭКТАРА»

	 35	 Зубковская	 В.	В.	Положение 
о самоконтроле учреждения образования

УНИВЕРСИТЕТ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО САМООБРАЗОВАНИЯ

Информационные технологии  
в образовательном процессе
	 	 Пчельник	 Е.	В. Создаём современную  

презентацию: советы учителю

ШКОЛА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА

  Кажура	В. Загадкі. Дыдактычны матэрыял  
да ўрокаў беларускай мовы ў пачатковых класах

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ЖУРНАЛУ № 3, 2020

Адукацыйны кіназал
  Прыгажун і пачвара 

Интерактивная демонстрация
  Каллиграфическое письмо. II–IV классы
  Написание букв русского и белорусского 

алфавитов 
  (разлиновка в широкую линейку тетради)
  Методическая разработка — О. И. Тиринова 
  Художник-аниматор — П. Н. Потоцкая
  • З	з
  • В	в
  • В	в
  • Ч	ч

Працуем па новых падручніках
  Ковалив	В.	В.	Музыка. II класс
  Песня «Вясенняя раніца» 
  • Ноты для голоса в сопровождении фортепиано
  • Фонограммы «плюс» и «минус»
  • Методические рекомендации  

 по разучиванию песни

Працуем па новых вучэбных праграмах
	 	 Жуковіч М.	В. Урокі пазакласнага чытання  

ў II–IV класах
  • Карткі

Адкрыты ўрок
	 	 Шилова	 Е.	С. Учимся вместе.  

Открытый урок математики в I классе 
Елены Станиславовны Туровой

  • Карточки
  • Буклеты для гостей

Мой лепшы ўрок 
	 	 Захар	 А.	Т. Забота о своём здоровье.  

Человек и мир. II класс
  • Мультимедийная презентация
  • Карточки
  • «Умные карты»

  Литвинова	Л.	В. Задачи на встречное  
движение (нахождение расстояния).  
Математика. III класс

  • Презентация для интерактивной доски
  • Карточки
  • Листы достижений

Выхаванне малодшага школьніка
	 	 Шылава	 А.	С.,	Мурашка	Н.	У.	Народныя 

традыцыі як сродак фарміравання  
маўленча-камунікатыўнай кампетэнцыі  
малодшых школьнікаў у пазакласнай дзейнасці

  • Мультымедыйныя прэзентацыі
  • Раздатачныя матэрыялы
  • Буклеты

Факультатыўныя заняткі
	 	 Попова	 Т.	Е. Основы православной культуры. 

IV класс. Заповеди праведной жизни.  
Синайское законодательство 

  • Мультимедийная презентация
  • Карточки 
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Адкрыты ўрок

Шилова	Е.	С., кандидат педагогических наук, доцент кафедры менеджмента 
и образовательных технологий факультета управления и профессионального развития педагогов 
Института повышения квалификации и переподготовки Белорусского государственного университета 
имени Максима Танка

Учимся вместе
 

Открытый урок математики в I классе  
Елены Станиславовны Туровой

Тема. Закрепление (урок № 36).
Цели:

закрепить знания состава изученных чисел,  •
структурных компонентов задачи; умения выпол-
нять сложение и вычитание в пределах 7;

развивать вычислительные навыки, умение  •
решать задачи, раскрывающие смысл действий 
сложения и вычитания;

формировать интерес к математике, чувство  •
сотрудничества;

способствовать воспитанию позитивного от- •
ношения к здоровому образу жизни.

Формы	 работы: индивидуальная, парная, 
фронтальная.

Оборудование: Муравьёва, Г. Л. Математика : 
учеб. пособие для 1-го класса учреждений общ. 
сред. образования с рус. яз. обучения : в 2 ч. / 
Г. Л. Муравьёва, М. А. Урбан. — Минск : Нац. ин-т 
образования, 2019. — Ч. 1. — 103 с. : ил.; Мура-
вьёва, Г. Л. Математика. 1 класс. Рабочая тетрадь : 
пособие для учащихся 1 класса учреждений общ. 
сред. образования с рус. яз. обучения : в 2 ч. / 
Г. Л. Муравьёва, М. А. Урбан. — Минск : НИО, 
2019. — 96 с. : ил.; демонстрационный материал, 
изображения Доктора Айболита и Пятачка, воздуш-
ные шары с примерами, картинки по здоровому 
образу жизни; домик «Структура задачи»; карточки 
для парной работы; веер цифр, сигнальные карточ-
ки для рефлексии (у каждого учащегося); 

таблица по составу числа 7; карточки-
примеры с изображением продуктов пита-
ния, карточки с ответами к загадкам, сол-

нышко с лучиками, буклет для гостей.

1. Организационный этап.
Учитель: Долгожданный дан звонок
 Начинается урок!
— Создадим хорошее дружелюбное настроение. 

Улыбнитесь друг другу. Садитесь.
— Руки? (На месте!)
— Ноги? (На месте!)
— Локти? (У края.)
— Спинка? (Прямая.)

2. Актуализация знаний.
Учитель: Сегодня на уроке нам пригодятся 

не только математические знания, но и знания о 
том, как заботиться о своём здоровье, мы раскро-
ем секреты здоровья с доктором Айболитом.

Девиз нашего урока:
Мы умеем думать, 
 мы умеем рассуждать,
Что полезно для здоровья, 
 то и будем выбирать!

Учитель: Вот перед вами солнце. Солнце — на-
ше здоровье. Чтобы оно засияло ярко-ярко, нам 
необходимо открыть «секретики» лучиков здоровья. 
Для этого доктор Айболит предлагает нам выпол-
нить следующие задания. 

— Улыбнитесь друг другу. Улыбка — это залог 
хорошего настроения. Так мы дарим друг другу 
здоровье и радость.

— Вот и ожило наше солнышко, заулыбалось.
— А вот и первый	 секрет	 здоровья: хорошее 

настроение (учитель прикрепляет лучик к сол-
нышку).

3. Устные и практические упражнения.
Учитель: Доктор Айболит предлагает посчитать 

устно и решить примеры. 
У всех детей математические веера, с помо-

щью которых они показывают результаты устного 
счёта.

1 + 6 = 4 + 0 =
6 – 2 = 7 – 4 =
3 + 3 = 3 + 2 =
4 – 1 = 5 – 0 =

— Возле каждого примера изображены продук-
ты. Давайте разделим их на две группы: полезные 
для нашего организма и вредные (см. эл. прил.).

— Итак, это задание мы выполнили. Открываем 
второй	 секрет	 здоровья: правильное питание 
(учитель прикрепляет лучик к солнышку).

Учитель: Чтобы открыть следующий секрет 
здоровья, нужно решить математические задачи 
о здоровье.
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Семь бобрят лежат в кроватках.
Сон их будет сладким-сладким. 
Но один таращит глазки:
— Расскажи мне, мама, сказку.
Сколько маленьких бобрят
На подушках уже спят? (6.)

Друг за другом по порядку
Встаньте, дети, на зарядку.
Приседаний ровно шесть
Сделал Рома: опыт есть!
И нахмурился Тарас:
— Я присяду один раз.
Кто мне сразу же ответит:
Сколько раз присели дели?
И Максим ответил всем:
— Получилась цифра … (7.)

Съел 2 груши Константин
И один лишь мандарин.
Сколько нужно фруктов съесть,
Чтобы вышла цифра шесть? (3.)

Два утёнка, два цыплёнка
Запищали звонко-звонко:
— Гусь примчался погулять!
Сколько всех их вместе? (5.)

Двое маленьких лисят
Прыгать весело хотят.
— Сделал я прыжок один, —
Маме похвалился сын.
Дочь два сделала прыжка 
И кричит издалека:
— Кто ответить мне готов,
Сколько на двоих прыжков? (4.)

 (Л. Заболоцкая)

Учитель на наборном полотне выставляет от-
веты.

Учитель: Поставьте числа в порядке убывания: 
6, 7, 3, 5, 4.

Ученик выходит к доске и ставит числа в поряд-
ке убывания: 7, 6, 5, 4, 3.

Учитель: Переверните карточки с ответами, 
прочитайте полученное слово: режим (см. эл. 
прил.).

— Это третий	 секрет	 здоровья:	 режим дня 
(учитель прикрепляет лучик к солнышку).

Учитель: Вот что говорит об этом секрете док-
тор Айболит: «Режим дня — это правильное со-
четание и чередование труда, занятий и отдыха. 
Соблюдение режима дня — это тоже защита от 
болезней». 

Физкультминутка	для	глаз
Глазки видят всё вокруг,
Обведу я ими круг,
Глазкам видеть всё дано:
Где наша дверь, а где окно.
Обведу я ими круг,
Погляжу на мир вокруг.

4. Закрепление изученного.
Работа в тетрадях. 
Задание 2, с. 39.
Учитель: Ребята, поможем Пятачку поймать 

шарики. Для этого нужно соединить пример и со-
ответствующее число на ряду чисел. 

Ученики выполняют задание в тетради. Учитель 
вызывает по очереди восемь учеников, которые 
у доски соединяют пример с соответствующим 
числом.

Учитель:	 Давайте все вместе проверим, пра-
вильно ли вы выполнили задание в тетради. Поме-
няйтесь тетрадями и проверьте работу друг друга. 
Переверните карточки с ответами, прочитаем по-
лученное слово: гигиена.

Учитель: Пятачок открывает четвёртый	секрет	
здоровья: личная гигиена (учитель прикрепляет 
лучик к солнышку).

Учитель: У каждого из вас на парте лежит та-
блица. Её нужно заполнить. 

Таблица	для	варианта	1

5 7 1 7

4 3 2

7 7 7

Таблица	для	варианта	2

4 7 3 7

2 5 1

7 7 7

Учитель: Поменяйтесь заполненными табли-
цами, проверьте работу друг друга. Правильные 
ответы на доске.

1-й вариант: 2, 3, 6, 4, 5.
2-й вариант: 3, 5, 4, 2, 6.
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Учитель:	Все ли правильно справились с запол-
нением таблицы? У кого возникли затруднения?

Ученик	 1: У меня 1 ошибка: 7 – 4 = 3, а у меня 
получилось 2. 

Ученик	 2: У меня 2 ошибки: 7 — это 5 и 2, а у 
меня получилось 7 — это 5 и 3. А ещё я написал, 
что 7 — это 4 и 2, а надо 7 — это 4 и 3. 

Учитель: Какие вы молодцы, что заметили 
ошибки. Давайте ещё раз повторим состав чис-
ла 7.

Учитель по очереди вызывает тех учеников, ко-
торые допустили ошибки, дети называют необхо-
димое число. Учитель переворачивает карточку с 
вопросом, выставляет нужное число и хвалит уче-
ников за их правильный ответ.

7
6 ?

5 ?

4 ?

3 ?

2 ?

1 ?

Учитель: Сейчас я предлагаю выбрать, что нуж-
но для нашего здоровья. 

На доску вывешиваются две картинки: мальчик 
перед телевизором и девочка на стадионе (см. эл. 
прил.).

Ученик	 3: Я считаю, что смотреть телевизор 
долго вредно для здоровья.

Ученик	 4: Нам надо обязательно быть на све-
жем воздухе.

Ученик	5: Нам надо заниматься спортом, чтобы 
быть здоровым. Я часто с друзьями играю в фут-
бол на стадионе.

Учитель:	 Правильно вы говорите, для здоровья 
очень важно быть на свежем воздухе и двигаться. 
В народе говорят: «Движение — это жизнь!» Док-
тор Айболит предлагает нам отдохнуть и немножко 
подвигаться.

Физкультминутка.
Рано утром просыпайся,

Себе, людям улыбайся,

Ты зарядкой занимайся,

Обливайся, вытирайся,

Всегда правильно питайся,

Аккуратно одевайся,

В школу смело отправляйся.

Люди с самого рожденья

Жить не могут без дви-
женья.

(Дети потягиваются, 
встают на носочки, тя
нутся вверх.)

(Поворачиваются к со
седу справа и слева, 
улыбаются.)

(Делают рывки руками.)

(Руки вверх, «вытира
ние».)
(Имитируют движения.)

(Ходьба на месте.)

(Прыжки на месте.)

— Вот мы открыли пятый	 секрет	 здоровья: 
движение (учитель прикрепляет лучик к сол-
нышку).

Работа по учебнику (с. 73) и тетради (с. 39).
Учитель: Для того чтобы узнать ещё один се-

крет здоровья, доктор Айболит предлагает вспом-
нить структуру задачи. Из чего состоит задача?

Работа	 в	 парах: ученики 1-го варианта рас-
сказывают структуру задачи: условие, вопрос, ре-
шение и ответ, а ученики 2-го варианта — про-
веряют.

Учитель:	 Все ли правильно назвали структуру 
задачи? У кого возникли затруднения.

Ученик	1: Коля пропустил «ответ».
Ученик	2: Таня забыла назвать «вопрос».
Учитель: Давайте повторим структуру задачи. 

На доске запись:
Структура	задачи

Ниже закрытые карточки, на которых записаны:
условие
вопрос
решение	
ответ

Ученик	 1: Условие (учитель переворачивает 
карточку).

Ученик	 2: Вопрос (учитель переворачивает 
карточку).

Ученик	 3:	 Решение (учитель переворачивает 
карточку).

Ученик	 4: Ответ (учитель переворачивает кар-
точку).

Учитель:	 Мы	 все должны очень хорошо запом-
нить структуру задачи.

— Прочитайте задачу. Прочитайте только усло-
вие, только вопрос.

— Рассмотрите схемы. Выберите нужную. Ка-
ким действием будем решать задачу?

Назовите решение задачи, ответ. (Записывается 
на доске и в тетради: 7 – 5 = 2.)

— Ребята, что мы сейчас повторили с доктором 
Айболитом?

— Для чего нужно повторять? (Знания становят
ся более прочными, запоминаются навсегда.)

— Шестой	 секрет	 здоровья: закаливание 
(учитель прикрепляет лучик к солнышку).

Задание 3 в рабочей тетради.
Сначала учащиеся читают задачу и выделяют 

опорные слова («было», «подарил», «осталось»), 
выбирают нужную схему. 

Подходит схема с перечёркиванием квадратов, 
так как в задаче количество предметов уменьша-
ется. 

Затем учащиеся дополняют условие задачи чис-
ловыми данными, отсутствующими в соответствии 
с выбранной схемой. Записывается решение и от-
вет задачи.

Учитель на доске вывешивает следующие вы-
сказывания: 

Нет	вредным	привычкам! 
Человеку	можно	всё!

— Что мы выберем из предложенных высказы-
ваний в пользу для нашего здоровья?

Седьмой	секрет	здоровья: нет вредным при-
вычкам! (Учитель прикрепляет лучик к солнышку.)
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5. Итог урока. Рефлексия.
Учитель: Я очень довольна вами: вы хорошо 

усвоили знание состава числа 7, структурных ком-
понентов задачи, научились выполнять сложение 
и вычитание в пределах 7, решать задачи, а также 
вместе с доктором Айболитом узнали секреты со-
хранения своего здоровья.

У вас на партах лежат сигнальные карточки. 
«Зажгите» свой сигнал.

Зелёный — было всё понятно, интересно и вы 
поделитесь секретами здоровья со своими родны-
ми и близкими.

Красный — было понятно, интересно, но ис-
пытывали затруднения.

Два ученика подняли карточку красного цвета.
Учитель: Коля, почему ты поднял карточку крас-

ного цвета?
Ученик	 1: Я в структуре задачи пропустил «от-

вет» и сделал одну ошибку в заполнении таблицы. 
Но я уже всё запомнил.

Учитель: Таня, почему ты подняла карточку 
красного цвета?

Ученик	2: Я забыла назвать «вопрос» и в запол-
нении таблицы допустила 2 ошибки. Я постараюсь 
всё запомнить.

Учитель: Вы не должны волноваться, если вы 
допускаете ошибки. Мне очень приятно, что вы ви-
дите свои ошибки и стараетесь их исправить. Для 
этого мы с вами учимся. 

Методический комментарий
На наш взгляд, проведённый Е. С. Туровой от-

крытый урок заслуживает высокой оценки.
Очень хорошо, что Е. С. Турова для повышения 

мотивации к обучению первоклассников выбра-
ла форму проведения урока закрепления урок-
путешествие с доктором Айболитом, на котором	
дети закрепляли знания и умения изученного ма-
териала, а также знания о том, как заботиться о 
своём здоровье. 

Девиз урока «Мы умеем думать, мы умеем рас-
суждать, что полезно для здоровья, то и будем выби-
рать!» подчёркивает важность и значимость пробле-
мы сохранения здоровья у детей младшего школьно-
го возраста. В настоящее время на разных уровнях 
поднимаются вопросы о здоровье детей младшего 
школьного возраста, так как именно в этом возрас-
те закладывается фундамент их здорового образа 
жизни. Смысл здоровьесберегающей деятельности, 
её соотношение с другими видами деятельности в 
рамках образовательного процесса, иерархия цен-
ностей и приоритетов, развитие рефлексии здоровья 
как субъективного образования, наличие личност-
ной позиции относительно здоровья и т. д. являются 
главными ориентирами образовательного процесса 
здоровьесберегающей направленности. 

При подготовке к учебному заданию Е. С. Туро-
ва продумала все этапы урока закрепления и для 
каждого из них подготовила демонстрационный 
материал (солнышко с лучиками (на доске), изо-
бражения Доктора Айболита и Пятачка, воздушные 
шары с примерами, картинки по здоровому образу 
жизни); карточки-примеры с изображением про-
дуктов питания; домик «Структура задачи»; таблицу 
по составу числа 7; карточки для парной работы; 
сигнальные карточки для рефлексии (у каждого 
учащегося); а также буклет для гостей.

На протяжении всего урока в классе присут-
ствовала атмосфера доброжелательности, спокой-
ная эмоциональная обстановка, взаимопонимание 
между учителем и учащимися, демократический 
стиль общения с учащимися.

Е. С. Турова спланировала смену видов дея-
тельности учащихся на уроке: устное решение при-
меров, записанных на доске, и показ результатов 
решённых примеров с помощью математического 
веера; решение математических задач о здоро-
вье; расшифровка чисел, полученных в ответах, 
расстановкой их в порядке убывания; выполнение 
заданий в тетрадях и у доски; заполнение таблиц 
на закрепление состава числа 7; взаимоконтроль 
записанных ответов; в парной работе проверка 
знания компонентов задачи и умение выбирать 
нужную схему к задаче, а также решать её, осу-
ществляя взаимоконтроль и самоконтроль, и др.

Своевременно были проведены физкультминут-
ки, зарядка для глаз.

Каждый этап урока заканчивался поощрением 
работы учащихся: новым секретом здоровья, за-
писанном на лучике, который учитель прикреплял 
к солнышку.

Очень ценно, что на уроке звучали слова под-
держки для тех детей, у которых в процессе выпол-
нения заданий возникали затруднения: «Вы не долж-
ны волноваться, если вы допускаете ошибки. Мне 
очень приятно, что вы видите свои ошибки и старае-
тесь их исправить. Для этого мы с вами учимся». 

Очень хорошо, что учителю уже в I классе удаётся 
организовать парную работу своих учеников, которая 
позволяет каждому из них побыть в роли «учителя» 
и «ученика». Как они любят в этом возрасте кого-то 
учить! Интересно то, что свою ошибку ученики не 
замечают, а ошибку соседа видят сразу. Так, при 
организации парной работы на знание структуры 
задачи, слушая ответ своего соседа по парте, дети 
замечали ошибки (Коля пропустил «ответ»; Таня за-
была назвать «вопрос»). Половина учеников класса 
проговаривает структуру задачи, а другая половина 
учеников слушает, проверяет, закрепляет, оценивает 
ответы. Если ученику, который ещё не усвоил струк-
туру задачи, приходится контролировать своего со-
седа, слушая его правильный ответ, «учитель» сам 
запоминает необходимый материал.



45Адкрыты ўрок

При подведении итогов урока ученики, осущест-
вляя рефлексию, «зажгли» свои сигнальные карточ-
ки: зелёный — всё получилось, красный — испы-
тывали затруднения. Хорошо, что учитель нашёл 
время спросить у учеников: «Почему вы подняли 
карточку красного цвета?» — и получил честные 
ответы: «Я в структуре задачи пропустил “ответ” и 
сделал одну ошибку в заполнении таблицы. Но я 
уже все запомнил»; «Я забыла назвать “вопрос” и в 
заполнении таблицы допустила две ошибки. Я по-
стараюсь все запомнить».

Использование на уроке закрепления эффек-
тивных методов и приёмов, необходимого де-
монстрационного материала позволило Е. С. Ту-
ровой:

создавать комфортное состояние на уроке у  •
каждого ученика;

повышать у первоклассников мотивацию к  •
обучению и к сохранению своего здоровья;

учить первоклассников быть внимательными  •
при выполнении заданий;

мотивировать детей на достижение успеха  •
при выполнении заданий;

снижать неуверенность в знаниях и умениях у  •
застенчивых учеников;

формировать умение работать в паре со сво- •
им соседом по парте, проверяя и оценивая устные 
и письменные ответы одноклассников и себя;

формировать у каждого ученика настойчи- •
вость в достижении поставленной цели;

формировать у детей интерес к учебному  •
предмету «Математика»;

способствовать воспитанию позитивного от- •
ношения к здоровому образу жизни.

Как купить электронное приложение к журналу 
«Пачатковае навучанне: сям’я, дзіцячы сад, школа»

https://aiv.by/nashinovosti/kak-kupit-elektronnoe-prilozhenie-k-zhurnalu-
%C2%ABpachatkovae-navuchanne-sjamja-dzitsjachy-sad-shkola%C2%BB/

С 1-го полугодия 2019 г. подписчики оформ-
ляют подписку на журнал «Пачатковае навучанне: 
сям’я, дзіцячы сад, школа» по Каталогу подписных 
изданий Республики Беларусь по цене, в которую 
не входит стоимость электронного приложения.

Электронное приложение к журналу ежемесячно 
размещается на сайте издательства «Адукацыя і 
выхаванне» www.aiv.by. Приобрести его можно по 
безналичному расчёту.

Цена одного выпуска приложения — 1,00 руб.
Обратите внимание: электронное приложение 

к каждому номеру доступно для оформления за-
каза с 30 числа месяца выхода журнала. (Так, 
30 марта для приобретения доступны электронные 
приложения к номерам 1, 2 и 3 журнала за текущий 
год, за 2019 г.).

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОКУПКЕ  
ЭЛЕКТРОННОГО ПРИЛОЖЕНИЯ К ЖУРНАЛУ

1. Зарегистрируйтесь на сайте www.aiv.by.
2. Кликните на пункт Журналы в меню и вы-

берите в выпадающем списке Электронные при-
ложения.

3. Выберите одно или несколько электронных 
приложений к журналу «Пачатковае навучанне: 

сям’я, дзіцячы сад, школа» и нажмите КУПИТЬ на 
нужных электронных приложениях.

4. Затем перейдите в Корзину (значок товар-
ной корзины находится вверху справа).

5. Оформите заказ и оплатите его через систе-
му ЕРИП или посредством банковской карты.

Важно! Убедитесь, что получателем платежа 
выбран именно aiv.by (так должно быть написано 
в чеке, который придёт вам после оплаты).

6. После авторизации на сайте с тем же логи-
ном и паролем, который использовался при покуп-
ке, вы найдёте купленное приложение в «Личном 
кабинете пользователя». Оно будет доступно для 
скачивания в архивированном виде в ZIP-файле.

Чтобы разархивировать файлы из ZIP, не нуж-
но дополнительных программ. Всё уже встроено 
в проводник Windows 7/8/10. Достаточно клик-
нуть правой кнопкой мыши пo названию файла, 
выбрать в выпадающем меню «Извлечь всё» и 
указать папку для извлечения. Для более ранних 
версий Windows используйте бесплатный архи-
ватор.

Покупка электронного приложения к журна-
лу — удобный способ иметь его под рукой на 
любом устройстве: от компьютера до смарт-
фона и планшета.
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Выхаванне малодшага школьніка

Шылава	А.	С., кандыдат педагагiчных навук, дацэнт кафедры менеджменту  
і адукацыйных тэхналогій факультэта кіравання і прафесійнага развіцця  
Інстытута павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі;
Мурашка	Н.	У., магiстрант.
Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка

Народныя традыцыі як сродак 
фарміравання маўленча-камунікатыўнай 

кампетэнцыi малодшых школьнікаў 
у пазакласнай дзейнасцi

Праблема фарміравання маўленча-камунікатыўнай кампетэнцыi на I ступені агульнай сярэдняй 
адукацыі выклікае неабходнасць пошуку і ўкаранення новых падыходаў, якія спрыяюць эфектыўнаму 
засваенню ведаў і забяспечваюць дасягненне загадзя спраектаваных вынікаў на аснове ўзаемадзеяння 
суб’ектаў дзейнасці, а таксама фарміраванню вучэбнай дзейнасці малодшых школьнікаў.

Тhe problem of formation of communicative and speech competence at the 1st stage of General 
secondary education causes the need to find and implement new approaches that contribute to the effective 
assimilation of knowledge and ensure the achievement of pre-designed results based on the interaction of 
actors, as well as the formation of educational activities of younger students.

Ключавыя словы: народныя традыцыi, фармiраванне маўленча-камунікатыўнай кампетэнцыi, фаль-
клор, Вялiкдзень, Радаўнiца.

Keywords: folk tradition, formation of speech and communication competence, folklore, Easter, 
Radunitsa.

Адной з важных задач на I ступені агульнай ся-
рэдняй адукацыі з’яўляецца праблема фармі ра-
ван ня маў ленча-камунікатыўнай кампетэнцыi. Гэта 
абумоўлена мадэрнізацыяй адука цыйнага працэсу 
на аснове кампетэнтнаснага падыходу. Для выра-
шэння гэтай праблемы мы прапануем звярнуцца 
да народных традыцый як сродку фарміравання 
маўленча-камунікатыўнай кампетэнцыi.

Актуальнасць звароту ў ХХI стагоддзi да народ-
ных традыцый, фальклору і народнай педагогікі вы-
цякае з філасофіі. У рамках эколага-футурыстычнай 
парадыгмы сацыяльных ведаў разглядаецца пы-
танне аб дыялогу культур, якi можа стаць шляхам 
вызвалення масавай свядомасці ад варожасці ў 
адносінах да носьбітаў іншай культуры. Філосафы 
лічаць, што праз дыялог культур магчыма лепшае 
разуменне ўласных культурных знакаў і традыцый і 
нават пераацэнка каштоўнасцей сваёй культуры.

У вуснай народнай творчасці, у звычаях, абрадах, 
традыцыях народа заключаны каласальны аб’ём 
інфармацыі па пытаннях адукацыi i выхавання.

Неабходнасць звароту да народных традыцый у 
сучасных умовах абумоўлена не толькі тым, што гэта 
скарбніца мудрасці і запаснік педагагічнай думкі, але 

і тым, што перад намі стаіць задача асэнса вання, за-
хавання і перадачы пакаленням таго ўсе агульнага, на 
чым грунтуецца ўсё чалавецтва, і таго прыватнага, 
што складае не паў тор ныя асаблiвасцi дадзенага на-
рода. Можна з упэўненасцю сцвярджаць, што ў на-
родных трады цыях ёсць зерне такой мудрасці, асэн-
саванне і пера ацэнка якой дапаможа ў выхаванні 
новых пака ленняў, захоўваючы баланс паміж агульна-
чала вечымі і агульнакультурнай тэндэнцыямі і нацыя-
нальнымі, этнакультурнымi прыярытэтамі.

Акрамя таго мы ўжо не раз адзначалі ў папя-
рэдніх артыкулах [1; 2], што народныя традыцыi, і 
ў прыватнасці фальклор, могуць выступаць у якасці 
сродку фарміравання маўленча-камунікатыўнай 
кампетэнцыі ў малодшым школьным узросце, таму 
што сюжэтна-ролевая гульня з’яўляецца найбольш 
дакладнай і даступнай мадэллю зносін. З гэтай 
мэтай намі была распрацавана сістэма вывучэння 
фальклорных традыцый у пазавучэбнай дзейнасці, 
якая ўключае некалькі этапаў.

1. Этап знаёмства. Правядзенне тэматычнай 
класнай гадзіны для ІІ класа, дзе адбываецца зна-
ёмства вучняў з асаблівасцямі правядзення таго ці 
іншага свята, абраду і г. д.
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2. Этап расповеду. Правядзенне тэматычнай 
класнай гадзіны для ІІІ класа, на якой настаўнік ужо 
сумесна з вучнямі распавядае класу аб традыцыях 
правядзення таго ці іншага свята, абраду і г. д. 

3. Этап драматызацыі. Правядзенне паказу 
вучнямі IV класа на тэму таго ці іншага свята, абраду. 
Гэта арганізаванае пазакласнае мерапрыемства для 
бацькоў, дзе вучні распавядаюць пра традыцыі пра-
вядзення святаў, абрадаў і г. д. На гэтым этапе вучні 
выступаюць у ролі выканаўцаў і праяўляюць свае 
творчыя здольнасці, прычым кожнаму вучню класа 
знаходзіцца заданне па яго сілах і здольнасцях [1].

Разгледзім сістэму на прыкладзе традыцый-
нага народнага свята Вялiкдзень. Наш выбар 
абумоўлены тым, што ў вучэбнай праграме па ву-
чэбным прадмеце «Чалавек і свет. Мая Радзіма — 
Беларусь» для ІV клаcа ўстаноў агульнай сярэдняй 
адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання і 

выхавання ў раздзеле «Геаграфічныя i гістарычныя 
звесткі аб нашай Раздзiме» прадугледжана азнаям-
ленне вучняў з традыцыйнымі народнымі святамі, 
такiмi як Радаўніца, Купалле, Дзяды, Каляды 
[3, с. 115]. Аднак мы лічым, што знаёміць дзяцей з 
Радаў ніцай неабходна сумесна з Вялікаднем, тым 
больш, што ў некаторых рэгіёнах Беларусі Ра даў-
ніца мае іншую назву — Наўскі Вялікдзень. Выка-
рыстоўваючы метад апераджальнага навучання, 
мы прапануем вывучаць гэта свята ў якасцi срод-
ку фарміравання маўленча-камунікатыўнай кампе-
тэнцыi ў пазавучэбнай дзейнасцi ў папярэдніх	кла-
сах,	 каб у ІV класе вучні мелi свае сфарміраваныя 
аб ім веды.

Так этап знаёмства па тэме «Велікодныя	
святы» мэтазгодна правесці ў ІІ класе ў час тэ-
матычнай класнай гадзіны, прымеркаванай да 
Вялікадня.

Тэматычная класная гадзіна «Вялiкдзень»

Мэта: пазнаёміць вучняў з традыцыйным на-
родным святам Вялiкдзень. 

Задачы:
пашыраць слоўнікавы запас вучняў; •
ствараць умовы для фарміравання маўленча- •

камунікатыўнай кампетэнцыі;
выхоўваць павагу да традыцый беларускага  •

народа.
Абсталяванне: алоўкі ці фламастары; 

мультымедыйная прэзентацыя; буклет; раз-
датачны матэрыял для працы ў парах: вы-
разаныя з паперы загатоўкі ў форме яек.

1. Арганізацыйны этап. Падрыхтоўка вучняў 
да ўспрымання матэрыялу.

Настаўнік	 (Н.): Сёння мы з вамі пазнаёмімся з 
традыцыйным народным святам Вялiкдзень. Цi чулi 
вы калi-небудзь пра яго? 

Вучань	(В.): Не!
Н.: А я ўпэўнена, што вы ўсе добра знаёмы з гэ-

тым святам i актыўна ўдзельнічаеце ў падрыхтоўцы 
да яго. Давайце дамовімся, што я вам раскажу пра 
Вялiкдзень, а вы ўважліва паслухаеце i пасля майго 
апавядання яшчэ раз адкажаце на маё пытанне.

2. Знаёмства вучняў з традыцыйным народ-
ным святам Вялiкдзень.

Расповед	настаўніка	з	выкарыстаннем	муль-
тымедыйнай	прэзентацыі. 

Вялiкдзень — гэта найважнейшае старажыт-
нае свята ў гонар сонца, абуджэння прыроды, 
надыходу вясны i пачатку земляробчага сезона. 
Ён прыходзіўся прыкладна на дзень веснавога 
раўнадзенства. Гэта свята адзначаецца заўсёды ў 
нядзелю.

З прыходам хрысцiянства Вялiкдзень пры мер-
кавалi да дня ўваскрэсення Iсуса Хрыста. Гэта са-
мае доўгачаканае i радаснае свята ў хрысцiян. 

Сярод iншых назваў свята: Вялiкадне, Вялiчка i 
Пасха.

Велiкодны тыдзень пачынаецца з Вербнай 
нядзелi — Вербнiцы. У гэты дзень нашы продкi 
неслі ў царкву цi касцёл упрыгожаныя галiнкi вярбы 
на асвячэнне. Пасля асвячэння галiнкi неслi дадому 
i злёгку, жартам, «бiлi» iмi ўciх дамашнiх, асаблiва 
дзяцей, i прыгаворвалi:

Не я б’ю, вярба б’е, за тыдзень — Вялiкдзень.
Будзь здароў, як вада, а расцi, як вярба!
Будзь здароў на ўвесь год!

Да Вялiкадня рыхтавалiся старанна. Пасля Верб-
нi цы ў чысты панядзелак, аўторак i сераду пры бiра-
лi дом, у чысты чацвер мылiся ў лазнi. У суботу 
гатавалi шмат разнастайных страў, фарбавалi цi 
распiсвалi яйкi, выпякалi велiкоднае печыва. У су-
боту цi на пачатку Вялiкадня людзi неслi ў храм на 
асвячэнне розныя стравы, найперш фарбаваныя 
яйкi.

На Вялiкдзень зранку стол засцiлалi бялюткiм 
абрусам. На стол ставiлi асвячоную ежу — яйкi, 
соль, кулiчы, вяндліну. Трапезу пачыналi абявязкова 
з асвячонага яйка. Пасля гаспадары хавалi рэшткi 
асвячоных страў, каб праз 9 дзён, на Радаўнiцу, 
занесцi iх на могiлкi i «пачаставаць» памерлых 
сваякоў.

Днём моладзь гушкалася на арэлях, вадзiла ка-
рагоды, адорвала адзiн аднаго чырвонымi яйкамi i 
гуляла з iмi. А ўвечары мужчыны i хлопцы збiралiся 
ў вялiкiя гурты валачобнiкаў i «валачылiся» (хадзiлi) 
па сяле, спяваючы валачобныя песнi ў кожным 
двары. У песнях яны ўслаўлялi гаспадароў, жадалi 
моцнага здароўя, сямейнага шчасця, плёну на нiве 
i прыплоду ў хляве.

Н.: Вы так уважліва слухалі мяне, а цяпер ска-
жыце: цi знаёмы вы з такiм традыцыйным народ-
ным святам, як Вялiкдзень?

В.: Так, мы знаёмы.
Н.: Я ўпэўнена, што вы разам з бацькамi такса-

ма святкуеце Вялiкдзень. Раскажыце, як у вас дома 
рыхтуюцца да Вялiкадня?
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В.	1: Мы фарбуем яйкi.
В.	2: А мы ходзiм з бацькамi ў царкву цi касцёл.
В.	3: Прыбiраем хату.
В.	4: Мацi пячэ кулiчы (пасхальныя булкi) i г. д.
Н.: Бачыце, вы ўсе знаёмы з Вялiкаднем, ра-

зам са сваiмi бацькамi святкуеце гэта свята кожны 
год, а цяпер вы яшчэ больш пра яго ведаеце. Хто 
ўважлiва мяне слухаў, той адкажа мне. З чаго звы-
чайна пачынаўся Вялiкдзень?

В.: Вялiкдзень пачынаўся з Вербнай нядзелi цi 
Вербнiцы.

Н.: Малайцы! Для чаго ходзяць у царкву, асвя-
чаюць вярбу, а потым «б’юць» ею?

В.: Вярбой «б’юць», каб былi здаровы.
Н.: Малайцы, запомнiлi! Яшчэ старажытныя бе-

ларусы верылi, што праз бiццё галiнкай чалавеку 
перадаецца моц i прыгажосць вярбы. I, дарэчы, 
асвячоныя галiнкi нiколi не выкiдвалi, а захоўвалi 
да наступнай Вербнiцы, каб спалiць у печы i попел 
рассыпаць па градках для добрага ўраджаю.

Н.: Вы такія малайцы! Вы самi шмат даведаліся 
і мне расказалі пра Вялiкдзень. Зараз я прапаную 
вам пафарбаваць яйкi. Але спачатку я вам раскажу, 
што нашы продкi фарбавалi яйкі па-рознаму. Тра-
дыцыйнае чырвонае яйка, якое мы звычайна бачым 
на Вялікдзень, называецца крашанка. У яго роўны 
аднастайны колер і адсутнасць якіх-небудзь узораў. 
Але існуюць яшчэ і яйкі, распісаныя ўзорам, — гэта 
пісанкі. Спачатку на яйка наносяць малюнак гара-
чым воскам, потым яго вараць і фарбуюць, а пасля 
саскрабаюць воск і атрымліваюць прыгожы белы 
ўзор на каляровым фоне. 

Зразумела, што варыць і фарбаваць яйкі мы за-
раз не будзем, гэта вы будзеце рабіць з бацькамі 
дома, але мы можам патрэніравацца на папяровых 
яйках, якiя я для вас падрыхтавала. 

(Настаўнік раздае вучням выразаныя з паперы 
загатоўкі ў форме яек.)

Вам трэба спачатку падумаць, будзе ваша яй-
ка крашанкай або пісанкай, затым узяць алоўкі ці 
фламастары і размаляваць яйка. Для гэтай працы 
я вам даю 5–10 хвілін.

Праца	ў	парах.
Н.: Падыміце ўверх вашыя яйкі (дзеці падыма-

юць). Якія прыгожыя яны ў вас атрымаліся і роз-
ныя! Зараз вы прыдумаеце маленькае апавяданне 
аб сваім яйку і раскажаце яго свайму суседу.

Важна паведаміць дзецям, што яны павінны 
расказаць:

як называецца яйка; •
якога колеру яйка; •
распісана яйка ці не распісана ўзорам. •

На выкананне задання адводзіцца каля 
1–2 хвілін. 

Н.: Цяпер працуем у парах. Вучні, якія ся дзяць 
на першым варыянце, расказваюць сваё апавя-
данне суседу па парце, а вучні, якія сядзяць на 
другім варыянце, слухаюць. Затым вучні, якія ся-
дзяць на другім варыянце, расказваюць сваё апа-
вяданне, а вучні, якія сядзяць на першым варыян-
це, слухаюць.

Пасля таго як дзецi расказалі пра свае малюнкi, 
важна паказаць iм на слайдзе правільны варыянт іх 
адказу, каб дзецi самі ацанілі сваё апавяданне. 

Н.: Усе расказалi. Малайцы! А цяпер давайце 
паглядзім на правільны варыянт адказу. (Настаўнік 
адкрывае слайд з правільным адказам і просіць 
аднаго з вучняў прачытаць тое, што напісана на 
слайдзе).

Н.: Ці ўсё правільна і прыгожа вы расказалі?
В.: Не зусiм, былi памылкi.
Н.: Тады давайце выправiм памылкі ў адказе. 

Вучні, якія сядзяць на першым варыянце, чытаюць 
услых яшчэ раз правiльны тэкст з дапамогай слай-
да, а вучні, якія сядзяць на другім варыянце, правя-
раюць, ці правільна ён прачытаны. Затым вучні, якія 
сядзяць на другім варыянце, чытаюць яго, а вучні, 
якія сядзяць на першым варыянце, правяраюць.

3. Падвядзенне вынiкаў.
Н.: Пра якое традыцыйнае народнае свята мы 

сёння гаварылi?
В.: Сёння мы гаварылi пра Вялiкдзень.
Н.: Каб вы лепш запомнілі пра Вялiкдзень і 

змаглі расказаць пра яго сваім бацькам і сябрам, 
я падрыхтавала для вас на памяць буклет. (Буклет 
з’яўляецца канспектам усёй атрыманай на класнай 
гадзіне інфармацыі, які кожнае дзіця выносіць з 
сабой дадому. Акрамя таго, тэкставы матэрыял, які 
неабходна асвоіць вучням, прадстаўлены ў iм ярка 
i наглядна.)

4. Рэфлексiя.
Настаўнік прапануе дзецям адказаць на наступ-

ныя пытанні: 
Н.: Што вам спадабалася на класнай гадзiне 

больш за ўсё?
В.:	Нам спадабалася маляваць яйкi.
В.:	 А мне спадабалася, як Вы расказвалi пра 

Вялiкдзень.
Н.: Якія цяжкасці вы адчувалі, калi складалi апа-

вяданне?
В.: Я пераблытала словы.
В.: А мне было цяжка ўспомнiць назвы колераў 

па-беларуску.

Наступны этап расповеду па тэме «Велiкодныя	
святы» мэтазгодна правесці праз год у III класе 
таксама ў час тэматычнай класнай гадзіны, пры-
меркаванай да Вялікадня. За тыдзень да плануе-
май даты правядзення класнай гадзiны тым, хто 
жадае паўдзельнічаць, трэба раздаць тэксты для 
падрыхтоўкі пераказу:

1. Вялiкдзень — гэта найважнейшае старажыт-
нае свята ў гонар сонца, абуджэння прыроды, на-
дыходу вясны i пачатку земляробчага сезона.

2. Ён прыходзiўся прыкладна на дзень весна-
вога раўнадзенства. Гэта свята, якое адзначаецца 
заўсёды ў нядзелю.

3. З прыходам хрысцiянства Вялiкдзень пры-
меркавалі да дня ўваскрэсення Iсуса Хрыста. Сярод 
iншых назваў свята: Вялiкадне, Вялiчка i Пасха.

4. Велiкодны тыдзень пачынаецца з Вербнай 
нядзелi — Вербнiцы. У гэты дзень нашы продкi 



57Выхаванне малодшага школьніка

неслi ў царкву цi касцёл упрыгожаныя галiнкi вярбы 
на асвячэнне.

5. Пасля асвячэння галiнкi неслi дадому i злёгку, 
жартам, «бiлi» iмi ўciх дамашнiх, асаблiва дзяцей, i 
прыгаворвалi:

Не я б’ю, вярба б’е, за тыдзень — Вялiкдзень.
Будзь здароў, як вада, а расцi, як вярба!
Будзь здароў на ўвесь год!

6. Да Вялiкадня рыхтавалiся старана: прыбiралi 
дом, у чысты чацвер мылiся ў лазнi.

7. У суботу гатавалi шмат разнастайных страў, 
фарбавалi цi распiсвалi яйкi, выпякалi велікодныя 
кулiчы. Усю ежу асвячалi ў царкве цi касцёле.

8. На Вялiкдзень на стол ставiлi асвячоную 
ежу — яйкi, соль, кулiчы, вяндлiну. Трапезу пачыналi 
абявязкова з асвячонага яйка.

9. Пасля гаспадары хавалi рэшткi асвячоных 
страў, каб праз 9 дзён, на Радаўнiцу, занесцi iх на 
могiлкi i «пачаставаць» памерлых сваякоў.

10. Днём моладзь гушкалася на арэлях, вадзiла 
карагоды, адорвала адзiн аднаго чырвонымi яйкамi 
i гуляла з iмi.

11. А ўвечары мужчыны i хлопцы збiралiся ў 
вялiкiя гурты валачобнiкаў i хадзiлi па сяле, спя-
ваючы валачобныя песнi ў кожным двары.

Тэматычная класная гадзіна «Радаўнiца, цi Наўскi Вялiкдзень»

Мэта: пазнаёмiць вучняў з традыцыяй святка-
вання Радаўнiцы. 

Задачы:
пашыраць слоўнікавы запас вучняў; •
ствараць умовы для фарміравання маўленча- •

камунікатыўнай кампетэнцыі;
выхоўваць павагу да традыцый беларускага  •

народа.
Абсталяванне: рэчы для гульняў (6 яек, драў-

ляная дошчачка, пенал, хустка, лыжка); цукеркi;
мультымедыйная прэзентацыя; буклет; раз-
датачны матэрыял для групавой працы: 
карткі з правiламi гульняў.

1. Арганізацыйны этап. Падрыхтоўка вучняў 
да ўспрымання матэрыялу.

Н.: Давайце ўспомнім, якое традыцыйнае свята 
адзначалi нашы продкi вясной i якое мы таксама 
адзначаем.

В.: Вясной нашы продкi адзначалі Вялiкзень. 
Н.: Малайцы, давайце ўспомнiм, як яго свят-

ка валi старажытныя беларусы, а дапамогуць нам 
у гэтым вучнi, якія падрыхтавалі дома расказ пра 
Вялiкдзень.

Расказ вучняў суправаджаецца паказам прэ зен-
тацыі.

Н.: Выдатны расказ. Мне вельмі спадабалася, 
як вы падрыхтаваліся. Я хацела б падзякаваць за 
дапамогу цукеркамі. А вам спадабалася?

В.: Так, нам спадабалася!
Н.: Вы так уважліва слухалі, малайцы. Цяпер 

скажыце мне, а што гэта ў нас за свята ў кален-
дары адзначана чырвоным колерам праз тыдзень 
пасля Вялікадня ў аўторак? Хто ведае?

В.: Радаўнiца!
Н.: Малайцы! А што гэта за свята такое?
В.: Трэба ездзіць на могілкi!
Н.: А для чаго?
Тут адказы вучняў могуць быць рознымі ад 

«не ведаем» да «ўсе ездзяць», «так прынята». Усе 
адказы прымаюцца.

Н.: Сёння мы з вамі паспрабуем разабрацца, 
што гэта за свята, як яго святкаваць і для чаго 
ездзіць на могілкі.

2. Знаёмства вучняў з традыцыяй святка-
вання Радаўнiцы.

Расповед настаўніка з выкарыстаннем мульты-
медыйнай прэзен тацыі.

Н.: Радаўнiца — гэта дзень памiнання памер-
лых сваякоў. Сярод iншых варыянтаў назвы свята 
сустракаюцца: Радунiца, Радаўнiцкiя Дзяды, Наўскi 
Вялiкдзень. Адзначаецца на дзявяты дзень пасля 
Вялікадня. У Беларусi ў гэты дзень не працуюць, 
таму што гэта чырвоны дзень календара.

Перад Радаўнiцай прынята прыводзiць у пара-
дак могiлкi блiзкiх пасля зiмы. На Радаўнiцу кожная 
сям’я iшла памiнаць памерлых сваякоў спачатку ў 
царкву, а потым на могiлкi.

Нашы продкi клалi на магiлу невялiкую частку 
асвячонай ежы, якая засталася пасля Вялікадня: 
фарбаваныя яйкi, вяндлiну, частку пасхальнага 
кулiча. «…Часам рассцілалі побач абрус, на якiм 
раскладвалі стравы. Самi частавалiся, частку ежы 
i пiтва пакiдалi “нябожчыкам”, успамiналi iх…» [4]. 
Гаварыць пра iх дазвалялася толькi добрае. Нашы 
продкi верылi, што душы памерлых у гэты дзень 
чуюць iх.

Пасля могiлак па дарозе моладзь i дзецi вадзiлi 
веснавыя карагоды. Радаўнiца заканчвалася бя-
седай дома цi ў карчме, але ўжо ў больш вясёлай 
форме са спевамi i танцамi, гульнямi. Гэта не было 
святатацтвам, а мела рытуальнае значэнне — пе-
раадолець смерць, сцвердзiць жыццёвы аптымiзм 
[5]. 

У народзе кажуць: «На Радаўнiцу да абеду па-
шуць, па абедзе плачуць, а к вечару скачуць» [6].

Н.: Вы так уважліва слухалі, цяпер вы ведаеце, 
для чаго мы святкуем Радаўнiцу i для чаго ходзiм 
усёй сям’ёй на могiлкi. Што мы павiнны зрабiць 
напрыканцы нашай класнай гадзiны па традыцыi 
святкавання Радаўнiцы?

В.: Напрыканцы нашай класнай гадзiны мы 
павiнны павесялiцца!

Н.: Правiльна! Я прапаную вам пагуляць у 
велiкодныя гульнi. Для гэтага мы падзелімся на 
тры групы па радах. Кожная група атрымае кан-
верт з заданнем. У канверце вы знойдзеце тэкст з 
апісаннем сваёй гульнi. Вам трэба прачытаць тэкст, 
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разабрацца, як трэба гуляць, узяць патрэбны вам 
набор рэчаў, а потым расказаць класу пра гульню i 
паказаць, як у яе гуляюць.

Праца	ў	групах.
Дзеці атрымліваюць заданне ў канвертах. У кож-

ным канверце тэкст з апісаннем адной гульнi. Каб 
настаўніку было лягчэй рыхтавацца да класнай 
гадзіны, мы падрыхтавалі тэкст з апісаннем кожнай 
гульнi (раздатачны матэрыял для групавой працы 
па тэме «Радаўнiца, цi Наўскi Вялiкдзень»).

Сутнасць гэтага задання ў тым, што вучнi рых-
туюць групавы пераказ. Тэкст разбіты на сказы і 
кожны ўдзельнік групы можа пераказаць па адным 
сказе. 

Трэба паведаміць дзецям, што яны павінны бу-
даваць свой расказ паводле наступнага плана:

1) як называецца гульня;
2) што патрэбна для гульнi;
3) як у яе гуляць.
1)	Гульня	«У	бiткi». (Для гульнi патрэбны 2 яйкi.)
Перад бiццём яек трэба крыху «патаргавацца».
1-шы вучань: Ну што, будзем бiцца?
2-гi вучань: А ў цябе яйка не залiтае смалой?
1-шы вучань: Не! Трымай, буду бiць!
2-гi вучань: Не, ты першы трымай, а потым я.
Пасля торгу адзiн з удзельнiкаў б’е па яйку дру-

гога ўдзельнiка. Той, чыё яйка пабiлася, аддае бiтае 
яйка пераможцу. Перамагае ў гульні той, у каго 
больш за ўciх яек.

2)	 Гульня	 «Качанне	 яек». (Для гульнi патрэбны 
невялiкая драўляная дошчачка, пенал i два яйкi.)

На падлогу кладуць дошчачку. Пад яе падкла-
даюць з аднаго боку пенал, каб атрымалася горка. 
З горкi пускаюць яйкi. Калi яйка аднаго ўдзельнiка 
закране ў час руху яйка папярэдняга ўдзельнiка, 
то яго гаспадар забiрае «збiтае» яйка. Удзельнiкi 
гуляюць па чарзе. Перамагае ў гульні той, у каго 
больш за ўciх яек. 

3)	 Гульня	 «На	 паляўнiчы	 спрынт». (Для гульнi 
патрэбны 2 яйкi, лыжка i хустка.) 

Удзельнiку завязваюць хусткай вочы i даюць у 
рукi лыжку. На стол кладуць яйка. Удзельнiк павiнен 
з трох разоў лыжкай трапiць па яйку. Той, хто тра-
пляе лыжкай па яйку, забiрае яйка сабе. Удзельнiкi 
гуляюць па чарзе. Перамагае ў гульні той, хто змог 
трапiць лыжкай па яйку.

На выкананне задання дзецям адводзіцца каля 
10 хвілін. 

3. Прадстаўленне.
Вучні рыхтуюцца, пасля чаго кожная група 

выходзіць і прадстаўляе сваю гульню.
Пасля таго як група выступіла, настаўнiку трэба 

правесці работу над памылкамi. Разгледзiм пры-
клад такой працы.

Першая група расказвае падрыхтаваны тэкст 
пра гульню «У бiткi»:

«Гульня называецца “У бiткi”. Для гульнi патрэб-
ны 2 яйца. Перад бiццём яек трэба крыху “патар-
гавацца”. Потым адзiн з удзельнiкаў бьёт па яйцу 

другога ўдзельнiка. Той, чыё яйка пабiлася, аддае 
бiтае яйка пераможцу. Перамагае ў гульні той, у 
каго больш за вcех яек».

Н.: Малайцы! (Звяртаецца да класа.) Дзецi, вы 
зразумелi, як гуляць «У бiткi»?

В.: Так, нам усё зразумела.
Н.: Група расказвала без памылак? 
В.: Група расказвала з памылкамi. Яны пера-

блыталi беларускiя i рускiя словы.
Н.: Якiя памылкi вы заўважылі?
Вучнi выпраўляюць памылкi з дапамогай на стаў-

нiка. Потым настаўнiк павiнен паказаць на слай-
дзе правільны варыянт адказу i прапанаваць групе 
паўтарыць сваё выступленне, але ўжо чытаючы 
тэкст са слайда. Такая праца дапамагае дзецям 
вучыцца аналізаваць тое, што яны чуюць i гаво-
раць, а таксама самастойна знаходзіць маўленчыя 
памылкі.

Пасля гэтага прадстаўляць свой расказ выхо-
дзіць другая група. Праца з другой і трэцяй групай 
праводзіцца па аналогіі з першай.

4. Падвядзенне вынiкаў.
Н.: Сёння вы вельмi добра папрацавалi. Пра 

што новае вы даведалiся?
В.: Мы даведалiся, што такое Радаўнiца i як 

трэба яе адзначаць.
Н.: Малайцы! А за добрую працу трымайце 

цукеркі!
5. Рэфлексiя.
Настаўнік прапануе дзецям адказаць на наступ-

ныя пытанні:
Н.: Якія цяжкасці вы адчувалі, калi працавалi 

разам?
В.: Мы не маглi доўга падзялiць словы памiж 

сабой.
В.: А мне было цяжка ўспомнiць беларускiя 

словы. 
Н.: Што вам спадабалася на класнай гадзiне 

больш за ўсё?
В.: Мне спадабалася гуляць у гульнi.
В.: А нам спадабалася расказваць пра гульню.

Наступны этап драматызацыі па тэме «Велi-
кодныя	 святы» мэтазгодна правесці ў IV класе ў 
якасцi пазакласнага мерапрыемства для бацькоў. 
Такую форму пазакласнага мерапрыемства мы 
называем расповед-паказ, дзе дзеці разам з 
настаўнікам расказваюць пра Вялiкдзень.

Для арганізацыі такога мерапрыемства неаб-
ходна загадзя раздаць дзецям словы для завуч-
вання на памяць і правесці некалькі рэпетыцый з 
дзецьмі. Акрамя таго на ўроку працоўнага наву-
чання дзеці самастойна могуць зрабіць запрашэнні 
на паказ для бацькоў, напрыклад, у тэхніцы 
выцiнанкi. Напярэдадні паказу можна арганізаваць 
для бацькоў і дзяцей конкурс праектаў на тэму 
«Традыцыі святкавання Вялікадня ў нашай сям’і» і ў 
час паказу зрабiць выставу сямейных праектаў.

Разгледзім прыклад такога паказу.
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Мэта: расказаць бацькам пра традыцыйнае на-
роднае свята Вялiкдзень.

Задачы:
развіваць маўленне і пашыраць слоўнікавы  •

запас вучняў;
пашыраць і паглыбляць уяўленні дзяцей аб  •

традыцыйных беларускіх святах;
выхоўваць павагу да традыцый беларускага  •

народа.
Дзейныя	 асобы: мацi; дачка; валачобнiкi 

(некалькi хлопцаў, якiя змогуць выканаць валачоб-
ную песню); хлопцы, дзяўчаты.

Абсталяванне: касцюмы для дзейных асоб, 
цукеркi; рэчы для гульняў: 6 яек, драўляная дошчач-
ка, пенал, хустка, лыжка; дэкарацыі для сцэны «Мацi 
i дачка ў хаце»: стол, белы абрус, посуд, фарбаваныя 
яйкі, куліч, прысмакі, хлеб, соль і да т. п.; невялiкiя 
падарункi для пераможцаў конкурсаў, пераможцаў 
сямейнага праекту «Традыцыі святкавання Вялікадня 
ў нашай сям'і»; малюнак фармату А3 з выявай мяш-
ка; стыкеры чырвонага і зялёнага колеру; 

мультымедыйная прэзентацыя; буклет для 
бацькоў. 

Паказ праходзіць у класе, падзеленым на дзве 
часткі. У адной частцы «зала для гледачоў», у дру-
гой — імправізаваная сцэна для дзяцей. На «сцэ-
не» ў куце стаіць стол, накрыты абрусам. На стале 
расстаўлена велікодная ежа. На сценах бліжэй да 
гледачоў арганізавана выстава сямейных праектаў 
«Традыцыі святкавання Вялікадня ў нашай сям'і». 
На дзвярах вісіць малюнак з выявай мяшка «Мя-
шок пажаданняў». У «зале для гледачоў» на стуле 
прылеплены па 2 стыкеры зялёнага і чырвонага 
колеру. 

Паказ пачынаецца з таго, што вучні заходзяць у 
клас і расказваюць па чарзе свае тэксты пра тра-
дыцыйнае свята Вялiкдзень. Неабходна адзначыць, 
што важна задзейнічаць у гэтым мерапрыемстве 
як мага больш вучняў. Расповед суправаджаецца 
паказам мультымедыйнай прэзентацыі «Ужо неда-
лечка чырвонае яечка».

1-шы	 в.: А цi ведаеце вы, як нашы продкi 
святкавалi Вялiкдзень?

2-гi	в.: Вялiкдзень — гэта найважнейшае стара-
жытнае свята ў гонар сонца, абуджэння прыроды, 
надыходу вясны i пачатку земляробчага сезона.

3-цi	 в.: Ён прыходзіўся прыкладна на дзень 
веснавога раўнадзенства — 21 сакавiка. Гэта свята, 
якое адзначаецца заўсёды ў нядзелю.

4-ты	 в: З прыходам хрысцiянства Вялiкдзень 
прымеркавалі да дня ўваскрэсення Iсуса Хрыста. 
Сярод iншых назваў свята: Вялiкадне, Вялiчка i 
Пасха.

5-ты	 в.: У хрысцiянскiм календары Вялiкдзень 
святкуецца: у каталiкоў — у нядзелю пасля поўнага 
месяца, якая наступае следам за перыядам вес-
навога раўнадзенства. Гэта прыкладна памiж 
22 сакавiка i 25 красавiка.

6-ты	в.: А ў праваслаўных вернiкаў адлiчваецца 
наперад 13 дзён i таксама вызначаецца нядзе-
ля пасля поўнi, што прыпадае на перыяд памiж 
4 красавiка i 8 мая.

7-мы	 в.: Велiкодны тыдзень пачынаецца з 
Вербнай нядзелi — Вербнiцы. У гэты дзень нашы 
продкi неслi ў царкву цi касцёл упрыгожаныя галiнкi 
вярбы на асвячэнне.

8-мы	 в.: Пасля асвячэння галiнкi неслi дадому 
i злёгку, жартам, «бiлi» iмi ўciх дамашнiх, асаблiва 
дзяцей, i прыгаворвалi:

Не я б’ю, вярба б’е, за тыдзень — Вялiкдзень!
Будзь здароў, як вада, а расцi, як вярба!
Будзь здароў на ўвесь год!

9-ты	 в.: Да Вялiкадня рыхтавалiся старана: у 
чысты панядзелак i аўторак велiкоднага тыдня мылi 
i прыбiралi дом. 

10-ты	 в.: У сераду мылi ў хаце ўсё драўлянае. 
У чысты чацвер мылiся ў лазнi. Хадзiлi таксама 
мыцца на бягучую ваду або на расу, каб на целе 
не было хвароб.

11-ты	 в.: У суботу гатавалi шмат разнастай-
ных страў, фарбавалi цi распiсвалi яйкi, выпякалi 
велікодныя кулiчы. Усю ежу асвячалi ў царкве цi 
касцёле.

12-ты	в.: На Вялiкдзень стол засцiлалi бялюткiм 
абрусам. На стол ставiлi асвячоную ежу — яйкi, 
соль, кулiчы, вяндлiну. Трапезу пачыналi абавязкова 
з асвячонага яйка.

13-ты	 в.: Пасля гаспадары хавалi рэшткi асвя-
чоных страў, каб праз 9 дзён, на Радаўнiцу, занесцi 
iх на могiлкi i «пачаставаць» памерлых сваякоў.

14-ты	 в.: Днём моладзь гушкалася на арэлях, 
вадзiла карагоды, адорвала адзiн аднаго чырвонымi 
яйкамi i гуляла з iмi. Давайце i мы з вамi пагуляем. 
Нам патрэбны тры гульцы.

Дзецi разам з настаўнiкам запрашаюць бацькоў 
для гульнi «Качанне яек».

15-ты	в.: Гульня называецца «Качанне яек». Для 
гульнi нам патрэбны невялiкая драўляная дошчачка, 
пенал i тры яйкi. Гуляюць у яе так: на падлогу кла-
дуць дошчачку. Пад яе падкладаюць з аднаго боку 
пенал, каб атрымалася горка.

16-ты	в.: З горкi пускаюць яйкi. Калi яйка адна-
го ўдзельнiка закране ў час руху яйка папярэдняга 
ўдзельнiка, то яго гаспадар забiрае «збiтае» яйка. 
Удзельнiкi гуляюць па чарзе. Перамагае ў гульні 
той, у каго больш за ўciх яек. Усё зразумела?

Бацькi: Так!
16-ты	 в.: Тады пачынаем гульню. Раз! Два! 

Тры!
17-ты	 в.: Мы прапануем вам пагуляць у яшчэ 

адну гульню. Нам патрэбны зноў тры гульцы.
Дзецi разам з настаўнiкам запрашаюць бацькоў 

для гульнi «На паляўнiчы спрынт».
17-ты	 в.: Гульня называецца «На паляўнiчы 

спрынт». Для гульнi нам патрэбны тры яйкi, лыжка 
i хустка. Гуляюць у яе так: удзельнiку завязваюць 

Расповед-паказ па тэме «Ужо недалечка чырвонае яечка!»
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хусткай вочы i даюць у рукi лыжку. На стол кладуць 
яйка. 

18-ты	 в.: Удзельнiк павiнен з трох разоў лыж-
кай трапiць па яйку. Той, хто трапляе лыжкай па 
яйку, забiрае яго сабе. Удзельнiкi гуляюць па чарзе. 
Перамагае ў гульні той, хто змог трапiць лыжкай па 
яйку. 

Калi пераможцаў некалькi, то можна арганi-
заваць яшчэ адзiн тур гульнi цi абвясцiць некалькi 
пераможцаў.

19-ты	в.: А ўвечары мужчыны i хлопцы збiралiся 
ў вялiкiя гурты валачобнiкаў i хадзiлi па сяле, спя-
ваючы валачобныя песнi ў кожным двары.

Сцэна	«Мацi	 i	дачка	ў	хаце».
Для гэтай сцэны перад мерапрыемствам неаб-

ходна арганізаваць невялікі стол, пакрыты белым 
абрусам. На стале расставіць посуд c характэр-
най велікоднай ежай: фарбаванымі яйкамі, кулічом, 
прысмакамі, хлебам, соллю і да т. п.

Дачка: Мамка, калi ж валачобнiкi прыйдуць?
Мацi: Звычайна, дачушка, яны пад вечар пры-

ходзяць. А пакуль што давай запытаемся ў нашых 
гасцей пра розныя велiкодныя звычаi — не ўсе ж 
яны тутэйшыя людзi, многiя i са свету прыехалi.

Мацi i дачка задаюць по чарзе пытаннi гледа
чам, за правiльны адказ даецца ўзнагарода — чыр
вонае яйка.

Дачка: Скажыце, людзi добрыя, што такое кра-
шанка? (Крашанка — яйка, якое мае роўны адна
стайны колер без узораў.) 

Мацi: А хто знае, што такое пісанкі? (Пісанкі — 
гэта яйкi, распісаныя ўзорам. Спачатку на яйка нано
сяць малюнак гарачым воскам, потым яйка вараць і 
фарбуюць, а пасля саскрабаюць воск і атрымліваюць 
прыгожы белы ўзор на каляровым фоне.)

Дачка: Што азначае слова Вялiкдзень? (Вялiкi 
дзень.)

Мацi: А можа хто скажа, што азначае слова 
Пасха? (Зыход, вызваленне з няволi.)

Падыходзяць валачобнікі (хлопцы) i вiтаюцца з 
гаспадарамi.

Валачобнiкi: Хрыстос уваскрэс! Хрыстос ува-
скрэс! Хрыстос уваскрэс!

Мацi	 i	 дачка (разам): Сапраўды ўваскрэс! 
Ваiсцiну ўваскрэс! Праўдзiвы паўстаў!

Выконваецца валачобная песня «Валачобнiкi	
валачылiся…».

Гаспадары адорваюць валачобнiкаў пача стун
камi.

Атрымаўшы ўзнагароду за вiншаваннi, валачоб
нiкi кажуць па чарзе вiншаваннi гаспадарам: 

1-шы	 валачобнiк: Будь жа, пане гаспадару, 
здароў, як крынiчная вада!

2-гi	валачобнiк: Багаты, як урадлiвая зямля!
3-цi	валачобнiк: Вясёл, як харошая вясна!
4-ты	 валачобнiк: Дай табе Божа — i ў каморы, 

i ў аборы [7, с. 38]!
Гурт адыходзіць.
20-ты	 в.: На дзявяты дзень пасля Пасхi, у 

аўторак, на Беларусi адзначаецца Радаўнiца. Гэта 

дзень памiнання памерлых сваякоў. Сярод iншых 
варыянтаў назвы свята сустракаюцца: Радунiца, 
Радаўнiцкiя Дзяды, Наўскi Вялiкдзень.

21-шы	 в.: Перад Радаўнiцай прынята пры-
водзiць у парадак могiлкi блiзкiх пасля зiмы. На 
Радаўнiцу кожная сям’я iшла памiнаць памерлых 
сваякоў спачатку ў царкву, а потым на могiлкi.

22-гі	 в.: Нашы продкi клалi на магiлу невялiкую 
частку асвячонай ежы: фарбаваныя яйкi, цукеркi, 
частку велікоднага кулiча, успамiналi аб памерлых. 
Гаварыць пра iх дазвалялася толькi добрае. Нашы 
продкi верылi, што душы памерлых у гэты дзень 
чуюць iх.

23-ці	 в.: Пасля могiлак па дарозе моладзь i 
дзецi вадзiлi веснавыя карагоды. Радаўнiца заканч-
валася бяседай дома цi ў карчме, але ўжо ў больш 
вясёлай форме са спевамi i танцамi, гульнямi.

24-ты	 в.: Гэта не было святатацтвам, а ме-
ла рытуальнае значэнне — пераадолець смерць, 
сцвердзiць жыццёвы аптымізм. У народзе кажуць: 
«На Радаўнiцу да абеду пашуць, па абедзе плачуць, 
а к вечару скачуць».

25-ты	 в.: Так заканчваўся на Беларусi цыкл 
Велiкодных святаў. Дзякуем вам усiм за ўвагу i да 
новых сустрэч!

Падвядзенне вынiкаў.
Н.: Паважаныя бацькі! Сёння вы ўбачылі паказ, 

прысвечаны цыклу Велікодных святаў, якія адзна-
чаюцца ў Беларусі. Мы вельмі спадзяёмся, што 
гэта мерапрыемства было пазнавальным і цікавым 
не толькі для дзяцей, але і для вас. Мы ўсе вельмі 
стараліся. Аднак яшчэ мне хацелася б падвесці 
вынiкi сямейнага праекта «Традыцыі святкавання 
Вялікадня ў нашай сям'і», які вы выконвалі разам са 
сваімі дзецьмі. Вялікі дзякуй усім, хто прыняў удзел 
у гэтым праекце. Час, якi быў затрачаны на выка-
нанне гэтага задання, вы правялі разам са сваімі 
дзецьмі, а значыць, што ён ўжо не прайшоў да-
рэмна, бо гэтыя імгненні вельмі цэнныя. І ўсё ж мы 
ўзялі на сябе такую адказнасць і выбралі лепшыя 
з лепшых праектаў. У нас было арганізавана гала-
саванне дзяцей, бацькоў і настаўнікаў і па выніках 
галасавання былі адабраны лепшыя праекты, якія 
мы сёння адзначым невялікімі падарункамi.

Настаўнiк падводзiць вынiкi.
Рэфлексiя.
Н.:	Мы ацанілі вас, а цяпер нам хацелася б, каб 

вы ацанілі нас. Зробім мы гэта наступным чынам. 
У кожнага з вас на стуле прылеплены па 2 сты-
керы зялёнага і чырвонага колеру. На зялёным 
стыкеры напішыце, калі ласка, што вам больш за 
ўсё спадабалася ці запомнілася на нашым мера-
прыемстве, а на чырвоным стыкеры — тое, што 
вам хацелася б змяніць у ім. У нас на дзвярах ёсць 
«мяшок пажаданняў». Зялёныя стыкеры мы клеім 
унутры мяшка, гэтыя пажаданні мы возьмем з са-
бой. А чырвоныя клеім побач з мяшком, з імі мы 
будзем яшчэ працаваць.

Пасля паказу можна арганізаваць сумесны з 
бацькамi салодкі стол.
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