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кампетэнцыi ! малодшым школьным узросце, З гэ-
тай мэтай HaMi была распрацавана сiстэма вывучэн-
ня фальклорных традыцый у пазавучэбнай дзейнасцi,
якая складаецца з этапу знаёмства, этапу расповеду
i этапу драматызацыi цi акты!нага Удзелу [3].

У гэтым артыкуле мы разгледзiм сiстэму на пры-
кладзе традыцыйнага народнага свята Купалле.
Наш выбар абумо!лены тым, што ! вучэбнай пра-
граме па вучэбным прадмеце uЧалавек i свет. Мая
Радзiма - Беларусь" для lV класа !стано! аryльнай
сярэдняй адукацыi з беларускай i рускай MoBaMi
навучання i выхавання У раздзеле "Геаграфiчныяi гiстарычныя звесткi аб нашай Раздзiмеu праду-
гледжана азнаямленне вучня! з традыцыйнымi
народнымi святамi, TaKiMi як Рада!нiца, Купалле,
,Д,зяды, Каляды [4, с. 1,1 5]. Выкарысто!ваючы ме-
тад апераджальнага навучання, знаёмства з гэтымi
святамi мэтазгодна праводзiць у папяроднiх кла-
сах i выкарысто!ваць фальклорны матэрыял у
якасцi сродку фармiравання ма!ленча-камунiкаты!-
най кампетэнцыi ! пазавучэбнай дзейнасцi.

Па традыцыi этап знаёмства па томе "Купаллеu
найлепш правесцi ! ll класе ! час тэматычнай клас-
най гадзiны перад пачаткам летнiх канiкул,

гадзiна (Купалле>

1. Арганiзацыйны этап. Падрыхто!ка вучняi
да }спрымання матэрыялу.

HacTalHiK (Н.); Хугка лета, канiкулы - час, калi
можна весялiцца, гуляць на вулiцы i не думаць пра
lpoKi. Хтосьцi з вас едзе У летнi аздара!ленчы ла-
гер, хтосьцi да бабулi i дзядулi. Я !пэ!нена, што
летам у вас знойдзецца шмат розных цiкавых
занятка!, але скажыце, цi ведаеце вы святы, якiя
адзначаюць беларусы летам?

Вучань (В.),, Летам мы адзначаем ,Щзень Неза-
лежнасцi!

В.., А яшчэ мы святкуем .Д,зень дзяцей!

BblxaвaHHe i навучанне фальклорам
на I ступенi агульнаЙ сярэдняй адукацьli

у сучаснаи школе на прьlкладзе
традьlцьlйнага свята Купалле

У сучаснай школе неабходнасць звароту да на-
роднай культуры, фальклору, народнай педагогiкi
абумо!лены тэндэнцыямi развiцця сучаснага гра-
мадства. У педагогiцы гэта адбываецца шляхам
развiцця этнапедагогiкi, якая тлумачыць народную
педагогiку i прапануе шляхi выкарыстання ! сучас-
ных умовах,

Вывучаючы назапашаны на працягу стагоддзя!
вопыт Народу, этнапедагогiка выдзяляе дыдактыч-
ныя прынцыпы выхавання дзяцей. Самы стары з
ix i, мабыць, самы актуальны сёння прынцып -вьrхаванне i навучанне павiнна ах<ьлццяiляцца
i дзейнас4i. 3ыходзячы з гэтага прынцыпу, мы
бачым, што фальклорны матэрыял прадугледжвае
гульнявую i творчую дзейнасць i дапамагае забя-
спечыць акты!насць i свядомасць удзелу дзяцей
у працэсе навучання. Фальклор мае сувязь з жыц-
цём, ён выхо!вае i развiвае, даступны i наглядны.
Акрамя таго, прастата, лаканiчнасць, эмацыяналь-
насць, насычанасць, выразнасць фальклорнага ма-
тэрыялу зразумелая для дзяцей.

Мы ixo не раз адзначалi ! папярэднiх артыкулах
['|; 2; 3], што фальклор можа высryпаць i ! якасцi
сродку фармiраваннЯ ма!ленча-камунiкаты!най

тэматычная класная

Мота: пазнаёмiць вучня! з традыцыйным на-
родным святам пКупалле".

3адачьl:
о пдшыроць сло!нiкавы запас вучня!;
. ствараць умовы для фармiравання ма!ленча-

камунiкаты!най кампетэнцыi;
. выхоУваць павагу да традыцый беларускага

народа.
arЪ\ Абсталяванне., мультымедыйная прэзента-lH' цыя; буклет; раздатачны матэрыял для пра-

- 
цы ! парах: выявы сiмвала! Купалля

(вогнiшча, Купала, вянок).

Выховqнне молодlлоrq lлкольнiко
а а
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Н.., Малайцы! А цi чулi вы пра свята lBaHa Купалы?
В. 1; Так! У лагеры мы такое святкавалi!
В. 2: Д мы ! MiHcKy на яго хадзiлi з бацькамi!
Н,; ЦудоУна! Сёння я хачу вам расказаць пра

гэта свята i чаму яго так любяць святкаваць у нас
на Беларусi.

2. 3наёмства вучня! з традыцыйным народ-
ным святам кКупалле>.

Расповед HacTaiHiKa з выкарьrcтаннем про-
зентацьi. (Выкарыстанне прэзентацый у час класных
гадзiн дазваляе зрабiць заняткi больш пазнавальнымi
i цiкавымi, што, безумоУна, павышае матывацыю !
дзяцей да знаёмства з традыцыйнымi народнымi
святамi i пашырае сло!нiкавы запас вучня!.)

Купалле - гэта гало!нае летняе традыцыйнае
народнае свята беларусай адно з самых старакыт-
ных i прыгожых. Яно прысвячалася сонцу i агню, якi
лiчылi сiмвалам сонца. А яшчэ гэта свята звязвалi
з культам вады.

Купалле было прымеркавана да летняга сонца-
вароту, калi "сонца паварочвала на зiму, а лета на
жаруu [5, с. 1 24l. На Купалле была самая кароткая
ноч i самы доУгi дзень у годзе.

3 прыходам хрысцiянства Купалле прывязалi
да хрысцiянскага свята - Раства Яна Хрысцiцеля.
У народзе яны злiлiся У адно, якое сталi называць
lBaHaM Купалай. Сярод iншых назва! свята: Купала,
lBaH цi Ян.

Правасла!ныя святкуюць Купалле 7 лiпеня, а
каталiкi - 24 чэрвеня, Я нагадаю вам, што права-
сла!ныя - гэта тыя, хто ходзiць малiцца У чарк-
ву, а каталiкi - тыя, хто наведвае касцёл. У нас
адна вера - хрысцiянства, але святы мы адзна-
чаем у розныя днi, таму што каталiкi прытрым-
лiваюцца грыгарыянскага календара, а правасла!-
ныя BepHiKi - новаюлiанскага.

У народзе верылi, што ! купальскую ноч раслiны
i дрэвы разма!ляюць памiж сабой, пераходзяць з
месца на месца, скачуць i нават ходзяць адзiн да
аднаго У госцi [5, с. 125].

Сiмвалам свята лiчылiся вогнiшчы i мiфiчная
жанчына Купала. Яе ляльку выраблялi з прыродных
матэрыяла!, апраналi ! жаночае адзенне i завязвалi
на ёй хустку.

Яшчэ адным атрыбутам свята была таямнiчая,
чаро!ная папараць-кветка. Па адной з легенд,
зацвiтала яна ! лясным гушчары апо!начы i той,
хто знойдзе яё, набудзе вялiкае багацце i незвы-
чайныя магчымасцi.

Перад купальскай ноччу пад вечар дзя!чаты
i жанчыны iшлi на луг збiраць KBeTKi i зёлкi, якiя
! гэты дзень набывалi асаблiвую сiлу, Спяваючы
купальскiя песнi, яны плялi шмат вянко!: для сябе,
для варахбы i для хлопца!. Вянкi плялi не толькi з
кветак, але i з галiнак бярозы, елкi, клёна i дуба.
У гэты дзень нарыхто!валi i BeHiKi на !весь год.

На Купалле Удзельнiкi свята, апаясаныя KBeTKaMi
i TpaBaMi, з вянкамi з кветак i жытнiх каласо! на га-
лавах распальвалi вогнiшчы, гулялi ! гульнi, вадзiлi
карагоды, танцавалi.

Вогнiшчы разводзiлi пасля заходу сонца. Хлопцы
i дзяУчаты, узя!шыся за pyKi, скакалi цераз ix, таму
што верылi, што агонь у гэту ноч ачышчае чалавека
ад хвароб i няшчасця!. Потым запальвалi ляльку
Купалу i тапiлi У вадзе. Пасля моладзь хадзiла ! лес
шукаць папараць- кветку.

А яшчэ на Купалле варажылi, пускаючы вянкi па
вадзе. Лiчылася, што ix рух мог прадказаць буду-
чыню.

У Купальскую ноч нельга было спаць, а трэба бы-
ло абавязкова Удзельнiчаць у аryльным святкаваннi.
З Купалля было дазволена купацца ! вадаёмах.

Н.., Вы так уважлiва слухалi мяне, а цяпер адка-
жыце на маё пытанне: хто звычайна !дзельнiча! у
святкаваннi Купалля?

В. 1; Усе прымалi !дзел у святкаваннi,
В. 2: Не, не !се! Толькi хлопцы i дзя!чаты.
Н.., А што рабiлi дзецi? l-{i расказвала я вам пра

ix?
В. ., Не, Вы нам пра ix нiчога не гаварылi.
Н.: Так, я нiчога не расказвала. А як вы лiчыце,

што рабiлi дзецi У час святкавання?
В. /; Яны рабiлi тое, што i !се.
В. 2: Яны вадзiлi карагоды, скакалi праз

вогнiшчы.
Н,., Так, але рабiлi яны гэта побач з дарослымi.

lM дазвалялася толькi плесцi вянкi, вадзiць караго-
ды, гуляць у гульнi i сачыць за святкаваннем, Як вы
лiчыце чаму?

В.,, Таму што скакаць праз вогнiшча вельмi не-
бяспечна.

Н.., Малайчынка! Сапра!ды, гульнi з агнём i

паблiзу вады вельмi небяспечныя. Сёння вы так-
сама можаце толькi назiраць за святкаваннем Ку-
палля. Рабiць гэта трэба абавязкова з дарослымi.
Паабяцайце мне, што без бацькоУ вы нiколi не
пойдзеце на свята lBaHa Купалы. Абяцаеце?

В.., Так, мы абяцаемl
Н.; ,Щобра. l памятайце, што калi вы прыйшлi

з бацькамi паглядзець на Купалле, то нель-
га адыходзiць ад дарослых Hi на крок, а такса-
ма трымацца як мага далей ад вогнiшча i вады.
Запомнiлi?

В.,, Запомнiлi!
Н.., Малайцы! Я спадзяюся, што вы будзе-

це памятаць пра мае парады. А зараз я вам ад-
крыю маленькi сакрэт: для дзяцей таксама рабiлi
сiмвалiчныя (вогнiшчы з крапiвыu. Яны былi
невысокiя, i дзецi маглi спакойна праз ix скакаць,
не баючыся трапiць } <?гонь>. А цяпер паглядзiм,
што вы запомнiлi з аповеда пра Купалле.

HacTalHiK на дошцы вывешвае сiмвалы Купалля:
Купалу, купальскi вянок, вогнiшча.

Праца i парах.
Н.: На дошцы вы бачыце сiмвалы Купалля. Кож-

ны з вас падрыхтуе пра адзiн з ix невялiкае вуснае
апавяданне.

Вучнi, якiя сядзяць на першым радзе, рыхтуюць
выказванне пра Купалу; вучнi другога рада - пра
купальскi вянок; трэцяга - пра вогнiшча.



Кожны складае тры сказы пра свой сiмвал па
насryпнай схеме:

. як называецца гэты сiмвал;

. як яго зрабiць;

. што з iM рабiлi.
На выкананне задання ! вас 5 хвiлiн.
Вучнi самастойна працуюць.
Н." l_{япер працуем у парах, Вучнi, якiя сядзяць

на першым варыянце, расказваюць сваё апавя-
данне суседу па парце, а вучнi, якiя сядзяць на

другiм варыянце, слухаюць. Затым вучнi, якiя ся-
дзяць на другiм варыянце, расказваюць сваё апа-
вяданне, а вучнi, якiя сядзяць на першым варыян-
це, слухаюць.

Пасля таго як дзецi выканалi заданне, важна па-
казаць iM на слайдзе правiльны варыянт ix адказу,
каб вучнi маглi сябе ацанiць.

Н.; Усе расказалi. Малайцы! А цяпер адзiн ву-
чань з першага рада раскажа сваё выказванне
класу.

Выбраць вучня можна па жаданнi або шляхам
жараб'ё!кi.

Вучань расказвае тое, што ! яго атрымалася.
Н.., Малайчынка, сядай на сваё месца. Цi Усё

правiльна i прыгожа было расказана?
В," Не зусiм, былi памылкi.
Н,., Я прапаную вам выправiць памылкi ! адка-

зе.
HacTalHiK адкрывае слайд з правiльным адказам

i просiць таго, хто адказва!, прачытаць напiсанае
на слайдзе.

Н.,, .Щобра! L{япер вучнi !сяго класа, якiя ся-
дзяць на першым варыянце, чытаюць услых яш-
чэ раз правiльны тэкст з дапамогай слайда, а
вучнi, якiя сядзяць на другiм варыянце, правя-
раюць, цi правiльна ён прачытаны. 3атым вучнi,
якiя сядзяць на другiм варыянце, чытаюць яго,
а вучнi, якiя сядзяць на першым варыянце, пра-
вяраюць,

Вельмi важна, каб, нягледзячы на тое што сваё
заданне выконва! прадста!нiк першага рада,
правiльны варыянт адказу чыталi !слых усе вучнi
класа. TaKiM чынам кожны з ix некалькi разо! за
!рок чытае i выма!ляе правiльна пабудаваныя гра-
матычныя формы сказа!, вучыцца будаваць вусныя
выказваннi i лепш запамiнае матэрыял.

Н,: Д зараз паслухаем выказванне, якое
падрыхтаваУ пра свой сiмвал другi рад. Хто хоча

расказаць?
Па аналогii праходзiць праца з выказваннямi

другога i трэцяга радоУ.
3. Падвядзенне вынiка!.
Н." Пра якое традыцыйнае народнае свята мы

сёння гаварылi?
В," Сёння мы гаварылi пра Купалле.
Н,; Каб вы лепш запомнiлi пра яго i змаглi рас-

казаць cBaiM бацькам i сябрам, я падрыхтава-
ла для вас на памяць буклет. (Буклет змяшчае !
сцiснутым выглядзе !сю атрыманую на класнай
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гадзiне iнфармацыю, якую кожнае дзiця выносiць з
сабой дадому.)

4. РэФлексiя.
HacTalHiK прапануе дзецям адказаць на насryп-

ныя пытаннi:
Н.., Што вам спадабалася на класнай гадзiне

больш за !сё?
fl.; Пра што новае вы сёння даведалiоя?

Наступны этап расповеду па тэме uКупаллеu

мэтазгодна правесцi праз год у lll класе таксама
на тэматычнай класнай гадзiне, прымеркаванай да
летняга адпачынку. 3а тыдзень да плануемай даты
правядзення тым, хто жадае па!дзельнiчаць у на-
сryпнай класнай гадзiне, трэба раздаць тэксты мя
падрыхто!кi пераказу:

1. Купалле - гэта гало!нае летняе традыцыйнае
народнае свята беларусаУ. Яно прысвячалася сон-
цу i агню. А яшчэ свята звязвалi з культам вады.

2, Купалле было прымеркавана да летняга сон-
цавароту. На Купалле была самая кароткая ноч i

самы до!гi дзень у годзе.
3. З прыходам хрысцiянства Купалле прывязалi

да хрысцiянскага свята - Раства Яна Хрысцiцеля
(у правасла!ных 7 лiпеня, у каталiко! 24 чэрвеня).

4. У народзе яны злiлiся У адно, якое сталi на-
зываць lBaHaM Купалай. Сярод iншых назва! свята:
Купала, lBaH цi Ян.

5. У народзе верылi, што ! купальскую ноч

раслiны i дрэвы размаУляюць памiж сабой, пера-
ходзяць з месца на месца, скачуць i нават ходзяць
адзiн да аднаго У госцi.

6. Сiмваламi свята лiчылiся вогнiшчы i мiфiчная
жанчына Купала. Яе ляльку выраблялi з прыродных
матэрыяла!, апраналi ! жаночае адзенне i завязвалi
на ёй хустку.

7. Яшчэ адным атрыбрам свята была таямнiчая,
чаро!ная папараць-кветка. Па адной з легенд,
зацвiтала яна ! лясным ryшчары апо!начы, той, хто
знойдзе яё, набудзе вялiкае багацце i'незвычайныя
магчымасцi.

8, Перад купальскай ноччу дзяУчаты i жанчы-
ны iшлi на луг збiраць KBeTKi i зёлкi. Спяваючы
купальскiя песнi, яны плялi шмат вянко! з кветак, з
галiнак бярозы, елкi, клёна i дуба.

9. На Купалле !дзельнiкi свята з вянкамi з кветак
i жытнiх каласо! на галавах распальвалi вогнiшчы,
гулялi ! гульнi, вадзiлi карагоды, танцавалi.

'1 0. Вогнiшчы разводзiлi пасля заходу сон-
ца. Хлопцы i дзя!чаты скакалi цераз ix, потым
запальвалi ляльку Купалу i тапiлi яе У вадзе.
Пасля моладзь хадзiла ! лес шукаць папараць-
кветку.

,1 -| , А яшчэ на Купалле варажылi, пускаючы вянкi
па вадзе. Лiчылася, што ix рух мог прадказаць бу-
дучыню.

12. У Купальскую ноч нельга было спаць, трэба
было !дзельнiчаць у агульным святкаваннi. Пасля
Купалля было дазволена купацца ! вадаёмах.
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Тэматычная класная гадзiна <<Iшла Купала сялом, сялом...D

Gf,t,Е
д8lцпчы Gлл
lпкопА

Мота: паглыбленне веда! аб традыцыйным свя-
це Купалле.

Задачьt:
о пошыроць сло!нiкавы запас вучня!;
. ствараць умовы для фармiравання ма!ленча-

камунiкаты!най кампетэнцыi ;

. выхоуваць павагу да традыцый беларускага
народа.
/aЪ. Абсталяванне., мультымедыйная прэзента-l$l цыя; буклет; раздатачны матэрыял для гру-

- 
павой працы: KapTKi з выявамi лекавых

раслiн i тэкстам на рускай мове для перакладу.

1. Арганiзацыйны этап. Падрыхтоiка вучняi
да iспрымання матэрыялу.

Н,; У мяне да вас пытанне: якое традыцыйнае
свята адзначаюць беларусы летам?

В,; Летам беларусы святкуюць Купалле.
Н.: Малайцы, давайце iспомнiм, як яго

святкавалi старажытныя беларусы, а дапамогуць
нам у гэтым вучнi, якiя падрыхтавалi дома аповед
пра Вялiкзень,

Аповед вучня! суправаджаецца паказам мульты-
медыйнай прэзентацыi.

2. Паглыбленне ведаУ пра купальскае свята.
Н,; Выдатны аповед. Вы добра падрыхтавалiся.

Малайцы! (Зварот да класа.) А вам спадабалася?
В,., Так, нам спадабалася!
Н.., Вы так уважлiва слухалi, малайцы. А цяпер

назавiце мне асно!ныя сiмвалы Купалля.
В. 1" Асно!ным сiмвалам свята лiчыцца Купала!
В. 2: Яшчэ сiмваламi з'я!ляюцца папараць-

кветка, вянкi i вогнiшчы!
Н,; Добра. Давайце пагаворым пра папараць-

кветку. Што мы пра яе ведаем?
В.., Паводле адной легенды, зацвiтала яна

апо!начы, той, хто знойдзе яе, набудзе незвычай-
ныя магчымасцi.

Н.., СапраУды так. Лiчылася, што цвiла яна адзiн
раз у год на Купалле i на працягу толькi аднаго
iмгнення. Знайсцi яе было вельмi цяжка, але павод-
ле легенды, калi чалавек выпадкова знаходзiУ яе, то
пачына! бачыць скрозь зямлю схаваныя скарбы, ад-
мыкаць i замыкаць любыя замкi, ведаць будучыню,
лячыць людзей ад хвароб, разумець мову жывёл i

дрэУ [5, с. 134]. Але што мы з BaMi сёння дакладна
ведаем пра парапаць з урока! "Чалавек i свет"?

В,., Што папараць не цвiце.
Н,., Так. Папараць нiколi не цвiце. Мнак icHye

адна яе рэдкая карале!ская разнавiднасць, спо-
ры якой знаходзяцца на асаблiвай мяцёлцы, якая
нагадвае кветку. На Беларусi TaKi вiд папарацi
захава!ся ! Белавежскай пушчы i занесены ! Чыр-
воную кнiгу Рэспублiкi Беларусь (мал. 1).

Н.., Хоць папараць i не цвiце, для нас з BaMi ле-
генда пра папараць-кветку застаецца самай прыго-
жай i таямнiчай. Яшчэ адным сiмвалам Купалля, якi
вы называлi, з'я!ляюцца вянкi. Што з iMi рабiлi?

В. 1: lx апраналi на галаву i вадзiлi так кара-
годы.

В, 2: Д яшчэ па ix прадказвалi будучыню.
Н,., Можа хто-небудзь з вас ведае, як прадка-

заць будучыню па вянку?
В,., Трэба пускаць вянкi па вадзе!
Н.., Так! Пусцiлi, а далей што рабiць?
В,; Трэба сачыць за iMi.
Н,; Правiльна. У час купальскага свята варажылi

пра будучыню i асаблiва пра будучае вяселле. Калi
вянок дзяУчыны плы! па рацэ i прыбiва!ся да чу-
жога берага, лiчылася, што яна ryды замуDк пойдзе,
калi да свайго, то застанецца У сваёй мясцовасцi.
Бывала такое, што вянок тапi!ся - гэта лiчылася
дрэнным знакам.

Варахылi ! купальскую ноч не толькi па вянках,
але i па кветках. Прыкладамi TaKix прадказанняУ
лiчацца вядомае lciM uлюбiць - не любiцьu, якое
рабiлi па рамонках, i варажба па каласках: лiчылi ix
колькасць у вырваным пучку - калi цо1 то будеш у
пары ! гэтым годзе.

Мы з BaMi толькi што казалi, што перад Купаль-
скай ноччу дзяУчаты i жанчыны iшлi на луг збiраць
KBeTKi i зёлкi. А што яны рабiлi з iMi?

В." Плялi вянкi, варажылi.
Н.: Малайцы! А хто ведае, для чаго яшчэ?

(HacTalHiK чакае адказ, але дзецi не за!сёды яго
ведаюць.) Не ведаеце?

В,., HeI
Н,., На Купалле збiралi лекавыя раслiны. Наза-

вiце лекавыя раслiны, якiя мы вывучалi на !роках
"Чалавек i свето.

В. /,, Лекавымi раслiнамi з'яУляюцца мята, кра-
пiва, пiжма.

В. 2: Д яшчо мы ведаем тьtсячалiстнlк, рамонак,
чаброц i душыцу.

, Малюнак / - Карале!ская папараць
з Чырвонай кнiгi Рэспублiкi Беларусь [6]

J



Н,., Малайцы! Аднак на беларускай мове некато-
рыя з ix не так называюцца, Напрыклад, тысячелист-
ник - гэта крыва!нiк, чабрец - чабор, ну а души-
4а - гэта мацярдушка. Каб вы гэта добра запомнiлi,
я прапаную паryляць вам у перакладчыка!. .Щля гэ-
тага мы падзелiмся на 7 груп па 4 чалавекi i кожная
група атрымае заланне ! канверце.

Праца i групах.
,Щ,зецi атрымлiваюць заданне ! канвертах. У кож-

ным канверце тэкст на рускай мове для вуснага пе-
ракладу без выкарыстання сло}нiка. Каб HacTalHiKy
было лягчэй рыхтавацца да класнай гадзiны, мы
падрыхтавалi тэксты з малюнкамi для перакладу
(раздатачны маторыял для групавой працы па тэме
ulшла Купала сялом, сялом .,.u).

1. Мята - это лекарственное растение. Она
растёт на лугу. Мята помогает при простуде. Её
используют для лечения людей, больных гриппом,

2. Пижма - это лекарственное растение. Она ра-
стёт на луry. Пижма помогает при просryде. Её ис-
пользуют для лечения людей, больных бронхитом.

3. Тысячелистник - это лекарственное рас-
тение. Он растёт на лугу. Тысячелистник помогает
при простуде. Его используют для лечения людей,
больных бронхитом.

4. Ромашка - это лекарственное растение. Она
растёт на луry. Ромашка помогает при просryде. Её
используют для лечения людей, больных гриппом.

5. Чабрец - это лекарственное растение. Он
растёт в лесу. Чабрец помогает при простуде, Его
используют для лечения людей, больных гриппом.

6. ,Щушица - это лекарственное растение. Она
растёт в лесу. Душица помогает при просryде. Её
используют для лечения людей, больных бронхитом.

7. Крапива - это лекарственное растение. Она
растёт в лесу. Крапива помогает при просryде. Её
используют мя лечения людей, больных бронхитом.

Сутнасць гэтага задання ! тым, што вучнi рых-
туюць групавы пераклад. Тэкст разбiты на сказы i

кожны !дзельнiк групы можа перакласцi па адным
сказе. Калi хтосьцi забы! слова, то яму можа пад-
казаць група.

На дошцЫ неабходна запiсаць пераклад назва!
раслiн (мята - мята, пижма - пiжма, тысячелист-
ник - крыва!нiк, ромашка - рамонак, чабрец -чабор, дущица - мацярдуuка, крапцва - крапiв6)
i словазлучэннi uхварэць на Грып), (хварэць на
бранхiт".

Н," У кожнай групы ёсць свой канверт з за-
даннем. У iM вы знойдзеце тэкст на рускай мове.
вам трэба перакласцi яго беларускую мову. Кожны
!дзельнiК групЫ перакладае адзiн сказ, але калi !
яго !знiкаюць цяжкасцi, група можа яму дапамагчы.
пераклад назвы раслiн напiсаны на дошцы, а так-
сама я нагадваю вам, што рускае словазлучэнне
"болеть ГРИППОМ) перакладаецца на беларускую
мову як (хварэць На ГРЫП). Беларускiя словы для
памяцi можна запiсваць ало!кам на лiсце з задан-
нем зверху над pycKiM тэкстам.

На выкананне задання дзецям адводзiцца каля
5 хвiлiн.
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3. Прадста!ленне кожнай групай вынiкаi
сваёй працы,

Вучнi рыхтуюцца, пасля чаго кожная група
выходзiць i прадста!ляе свой пераказ.

Пасля таго як група выступiла, HacTalHiKy трэба
правесцi працу над памылкамi. Разгледзiм прыклад
такой працы.

першая група расказвае падрыхтаваны пераказ:
пМята - гэта лекавае расценiе. Яна расце на

дде. Мята дапамагае пры прасryдзе. Яе выкары-
сто!ваюцЬ для лячэннЯ людзей, хворыХ На ГРЫп).

Н.., МалайЦы! (звяртаецца да класа) ,Щзецi, гру-
па добра зрабiла пераказ?

В,., Не, там былi памылкi,
Н.: Якiя памылкi вы за!важылi?
В.., Па-беларуску правiльна казаць не растение,

а раслiна.
Н." Малайцы! Група, выправiце, калi ласка, сваю

памылку i скажыце гэты сказ яшчэ раз, ужо без
памылкi.

В.., Мята - гэта лекавая раслiна.
Н." Яшчэ есць памылкi? (Калi дзецi не называ-

юць яшчэ адну памылку, HacTalHiK выпра!ляе сам).
Есць яшчэ памылка. Па-беларуску правiльна казаць
<расце на лузе>.

Вучнi папра!ляюць памылкi з дапамогай наста!-
HiKa. Потым HacTalHiK павiнен паказаць на слай-
дзе правiльны варыянт адказу i прапанаваць групе
па!тарыць сваё выступленне, але !жо чытаючы
тэкст са слайда, Такая праца дапамагае дзецям
вучыцца аналiзаваць тое, што яны чуюць i гаво-
раць, а таксама самастойна знаходзiць ма!ленчыя
памылкi.

пасля гэтага прадста!ляць свой аповед выхо-
дзiць другая група. Праца з iншымi групамi право-
дзiцца па аналогii з першай.

4. Падвядзенне вынiкаi.
Н,., Сёння вы вельмi добра папрацавалi. Пра

што новае вы даведалiся?
В," Мы даведалiся пра карале!скую папараць-

кветку, якая цвiце i занесена ! Чырвоную кнiгу
Рэспублiкi Беларусь.

В,., А яшчэ як прадказваць будычыню па
купальскiх вянках i кветках.

Н.., Малайцы! А за добрую працу давайце caMi
сабе паапладзiруем!

5. Рэфлексiя.
HacTalHiK прапануе дзецям адказаць на наступ-

ныя пытаннi:
Н.: Якiя цяжкасцi вы адчувалi, калi працавалi

разам?
В,., Мы не маглi до!га падзялiць сказы памiж

сабой.
Н.; Што вам спадабалася на класнай гадзiне

больш за !сё?
8.; Нам спадабалася гуляць у перакладчыка!.
В.., А мне спадабалася беларускае слова <ма-

цярдушка>.

Наступны этап драматызацыi цi акты!нага
удзелу. У папярэднiх артыкулах на гэтым этапе мы
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разглядалi такую форму працы, як расповед-паказ.
Туг мы раскажам пра квэст як яшчэ адну форму
працы з традыцыйнымi народнымi святамi.

Квэст - гэта прыгоднiцкая ryльня, дзе Удзель-
HiKi рухаюцца па зададзеным маршруце, пасля-
до!на выконваючы рознага роду заданнi: творчыя,
iнтэлекryальныя, займальныя i п д. Кожнае заданне -
гэта ключ да насryпнага задання. Выкана!шы серыю
заданняй удзельнiкi квэста дасягаюць пэ!най мэты.

,Щля тэмы uКупалле" такая форма працы наЙ-
больш зручная: па-першае, само свята адносiцца
да цыклу летнiх свята!, па-другое, дзецi У большасцi
! гэты час знаходзяцца ! летнiх аздараУленчых
лагерах i правядзенне квэста можа зрабiць адпа-
чынак больш цiкавым i дапамагчы выхавальнiкам

Квэст (У пошуках

Мота: абаryльненне веда! пра традыцыйнае на-

роднае свята Купалле.
3адачьl:
о развiваць ма!ленне i пашыраць сло!нiкавы

запас вучня!;
о пошырdць уя!леннi дзяцей аб традыцыйных

беларускiх святах;
. выхоуваць павагу да традыцый беларускага

народа.
Абсталяванне; рэчы для задання!: аркушы

паперы, ало!кi, KBeTKi, зелянiна, дровы, крапiва,
пальчаткi, вянок; прызы для Удзельнiка!, цукеркi;
л..\ мультымедыйная прэзентацыя; буклет;

l$l таълiчкi з назвамi станцый; суправаджаль-
-l7 ныя карты для груп; красворд, тэкст з
правiламi гульнi uY русалкуu, малюнкi з выявамi
раслiн: васiлёк, рамонак, крапiва, канюшына, зва-
ночак, мацярдушка, цiмафее!ка, мята.

Перад пачаткам квэста неабходна прадумаць
месца размяшчэння станцый, на якiх удзельнiкi
будуць выконваць свае заданнi, i маршруг, па якiм
будуць рухацца групы, не перасякаючыся адна з
адной. У таблiцы паказаны прыклlад размежавання
маршруга! памiж групамi. Так, лiчбай 1 пазначана
першая група, лiчбай 2 - другая, лiчбай 3 - трэ-
цяя група.

Таблiца - Маршрры праходжання квэста

арганiэаваць дзяцей, па-трэцяе, квэст зручны тым,
што праводэiць яго можна як у памяшканнi, так i

на вулiцы. Закранаючы тэму выхава!чай работы
У дзiцячым аздараiленчым лагеры або У лагеры
пры школе, неабходна !згадаць, што перш чым
выкарысто!ваць наш варыянт купальскага квэста,
спачатку мэтазгодна правесцi напярэдаднi азна-
ямленчую гутарку з выхаванцамi, каб стварыць
для ix сiтуацыю поспеху пры праходжаннi квэста-
вых задання!. .Щля азнаямленчай гутаркi можна
выкарысто!ваць матэрыялы, прадста}леныя HaMi

мя класных гадзiн.
Квэст можа праводзiцца для адной або некалькiх

груп, Разгледзiм прыклад квэста, дзе адначасова
!дзельнiчаюць тры групы.

папараць-кветкi>

3 таблiцы вiдаць, што першая група пачы-
нае свой маршрут з чырвонай станцыi, другая -
з сiняй, трэцяя - з фiялетавай,

Таксама загадзя неабходна абсталяваць кож-
ную станцыю. Па-першае, важна падрыхтаваць
*kipayHikoy станцыйо: гэта могуць быць дзецi са
старэйшых атрада!. Па-другое, неабходна падрых-
таваць у патрэбнай колькасцi матэрыялы для вы-
канання задання!.

Акрамя таго, трэба зрабiць суправаджальныя
карты з планам мясцовасцi (памяшкання) i пазна-
чанымi станцыямi, а таксама з выявай папараць-
KBeTKi (малюнак 2).

Яшчэ важным момантам з'я!ляецца тое, што
дзецi не павiнны перамяшчацца адны па тэрыторыi
лагера, таму ! кожнай групе патрэбны адзiн дарос-
лы, пажадана выхавальнiк або важаты, якi будзе
суправаджаць ix на тэрыторыi i, пры неабходнасцi,
аказваць дапамогу ! выкананнi задання!.

Квэст пачынаецца з таго, што !дзельнiкам тлу-
мачаць правiлы гульнi.

Арганiзатар (А.); Дзецi, сёння мы з BaMi пра-
ходзiм купальскi квэст. .Д,ля гэтага мы падзелiм-
ся на групы i выберам для кожнай групы свайго
капiтана.

Дзецi дзеляцца на групы i выбiраюць капiтана!.

Для падзелу на групы лепш за !сё выкарысто!ваць

Назва станцыi
Паслядо!насць праходжання станцый

Ns1 Nq2 Ns3 Ns4 Ns5 Nsб Ns7

Чырвоная 1 з 2

Ружовая 1 J 2

Сiняя 2 1 3

Жоiгая 2 ]

Фiялетавая J 2 1

Аранжавая 3 2
,1

Зялёная з 2 1



Квэст
<У пошуках папараць.кветкi)

Gуправаджальная карта

Група"

\\\lr,

Першая станцыя -
Кодавае 

. lГ 1--l 
. l -__l -слова ll ll l l

- Чырвоная

- Ружовая

- Сiняя

- Жо!тая_ Фiялетавая

- Аранжавая

- 3ялёная

Малюнак 2 - Прыклад суправаджальнай карты

жараб'ё!ку, А мя таго каб скарацiць час, капiта-
на! каманд можа назваць арганiзатар, выкары-
сто!ваючы метад заахвочвання за якiя-небудзь
поспехi,

А,., Так, у нас атрымалiся тры групы. Мэта наша-
га сённяшняга квэста - гэта пошук папараць-кветкi.
Тая група, якая першай яе знойдзе, i будзе пера-
можцай. Кожная група павiнна будзе прайсцi сем
станцый i выканаць сем задання!. Зразумела?

Дзецi (fl.): Так|
А,., У кожнай групы будзе свая суправаджальная

карта з планам мясцовасцi, якая дапаможа вам
адшукаць патрэбныя станцыi, На кожнай з ix вас
чакае KipalHiK станцыi, якi раскажа, якое заланне
вам неабходна выконваць. На выкананне кожнага
задання У вас будзе ]0 хвiлiн. За выкананне за-
дання KipalHiK станцыi зафарбо!вае ! вашай карце
адзiн пялёстак i пiша на iM лiтару. А яшчэ ён скажа,
куды вам неабходна iсцi далей, Ваша задача -прайсцi сем станцый, сабраць сем лiтар i разга-
даць кодавае слова, якое схавана пад пялёсткамi.
Гэтае слова разам з картай дапаможа вам адшу-
каць папараць-кветку.

Зараз капiтанам груп я раздам суправаджаль-
ную карry у якой вы знойдзеце план мясцовасцi i

назву вашай першай станцыi. Капiтаны, падыдзiце
да мяне.

Капiтаны атрымлiваюць карты.
А,; YciM усё зразумела?
fl.: Так|
А," Мы пачынаем квэст, Групы могут адкрыть

заданне i накiро!вацца на станцыi. YciM поспеха!!
Кожная група праходзiць станцыi па cBaiM марш-

рУце.

Станцыя <Чырвоная>

Кожная група, якая прыходзiць на станцыю,
атрымлiвае ад KipalHiKa станцыi заданне. На вы-
кананне задання адводзiцца 10 хвiлiн.
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На станцыi падрыхтаваны аркушы па-
перы i ало!кi.

KipalHiK (К.): Я вiтаю вас на станцыi
uЧырвоная,,. У мяне для вас ёсць за-
данне. Вы павiнны !спомнiць i запiсаць
гало!ныя сiмвалы Купалля, а таксама
расказаць пра адзiн з ix. Вось вам аркуш
паперы i аловак. На выканання задання !
вас ёсць 10 хвiлiн.

Пакуль група выконвае заданне, Ki-
palHiK станцыi размалё!вае адзiн пялё-
стак чырвоным колерам, што з'я!ляецца
адзнакай аб наведваннi станцыi, i сочыць
за часам. Калi час скончыцца, ён павiнен
выслухаць адказ групы.

К." Час скончы!ся, я слухаю ваш ад-
каз,

,Д|,., Сiмваламi Купалля лiчацца: вогнi-
шча, Купала, папараць-кветка, вянок.
Купала - гэта лялька, якую вырабля-
лi з прыродных матэрыяла!, апраналi !

жаночае адзенне i завязвалi на ёй хустку. Купалу
запальвалi, а потым тапiлi ! вадзе.

К.., Малайцы! Вы !сё правiльна адказалi, i за
гэта я дару вам сваю лiтару.

KipalHiK пiша на чырвоным пялёстку лiтару Ь.
Пасля таго як група адказала, KipalHiK прымае

рашэнне: калi заданне выканана правiльна, то ён
пiша сваю лiтару на пялёстку, калi заданне не вы-
канана, то лiтара не пiшацца.

К," Ваша наступная станцыя 
- 

uРужоваяu.

На станцыi падрыхтаваны KBeTKi i зелянiна.
К,., Я вiтаю вас на станцыi (Ружовая>. У мяне

для вас ёсць заданне. Вы павiнны сплесцi купальскi
вянок. На стале ляжаць KBeTKi i зелянiна, якую мож-
на выкарысто!ваць для вянка. На выкананне задан-
ня ! вас ёсць 10 хвiлiн.

Пакуль група выконвае заланне, KipalHiK станцыi
размалё!вае адзiн пялёстак ррковым колерам i

сочыць за часам. Калi час скончыцца, ён павiнен
выслиаць адказ групы.

К,., Час скончы!ся, пакажыце мне свой купальскi
вянок,

.Щ,зецi паказваюць вянок.
К.: Малайцы! Якi прыгожы вянок у вас

атрымаiся, i за гэта я дару вам сваю лiтару.
KipalHiK пiша на ру)<овым пялёстку лiтару 4.
Калi заданне не выканана, то лiтара не

пiшацца.
К.., Ваша наступная станцыя - "Сiняя".

___*j
На станцыi падрыхтаваны красворд i ало!кi.
К.., Я вiтаю вас на станцыi uСiняя". У мяне для

вас таксама ёсць заданне. Вы павiнны разгадаць
красворд, якi ляжыць на стале. На выкананне за-
дання ! вас ёсць ]0 хвiлiн.

I
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1 . Папараць-,,. ( кветка).
2. Хто звычайна плё! вянкi? (,Щзяiчаты.)
3. У якiм месяцы святкуюць Купалле? (Лiпень,)
4. uГарачыu сiмвал свята. (Вогнiшча,)
5. Гало!ны сiмвал свята. (Купала.)
Пакуль група выконвае заданне, KipalHiK станцыi

размалё!вае адзiн пялёстак ciHiM колерам i сочыць
за часам, Калi час скончыцца, ён павiнен выслиаць
адказ групы.

К.., Час скончы!ся, цi адгадалi вы красворд?
Д.,, Так!
К," Што вы напiсалi побач са словам папараць?
,Д|,., Кветка.
К,; Добра. Назавiце, хто звычайна плё! вянкi?
,Д|.., ,Щзя!чаты.
К." Якiя вы разумныя! У якiм месяцы святкуюць

Купалле?
пI|.,, У лiпенi.
К," l туг вы !сё ведаеце! Тады назавiце "гарачыu

сiмвал свята.
.{.., Вогнiшча.
К,., Добра! А якi гало!ны сiмвал свята?
,{.., Купала.
К,; ЦудоУна! l якое слова ! вас атрымалася пад

стрэлкай?
,Д|,., Вянок.
К." МалайцыI Вы адгадалi красворд, i за гэта я

дару вам сваю лiтару.
KipalHiK пiша на ciHiM пялёстку лiтару Я,
Калi заданне не выканана, то лiтара не

пiшацца.
К.., Ваша наступная станцыя - "ЖоУтаяu.

Станцыя кЖоirая>

На станцыi падрыхтаваны дровы, крапiва i

пальчаткi.
К.., Я вiтаю вас на станцыi "ЖоУтая". У мяне

для вас ёсць заданне. Вы павiнны скласцi купаль-
скае (вогнiшча". Тл вы знойдзiце дровы, крапiву i

пальчаткi, каб не абпалiць pyKi аб крапiву. На вы-
кананне задання У вас ёсць 10 хвiлiн,

Пакуль група выконвае заданне, KipalHiK станцыi
размалё!вае адзiн пялёстак жоiгым колерам i со-
чыць за часам. Калi час скончыцца, ён павiнен па-
глядзець, як скr]адзена (вогнiшча>.

К.: Час скончы!ся, пакажыце мне сваё
"вогнiшчао.

Дзецi паказваюць.

К,., Малайцы! У вас вельмi добра атрымалася,
Я прапаную вам паскакаць праз яго.

KipalHiK уключае а!дыязапiс купальскай песнi, i

дзецi скачуць праз <вогнiшчао.
К,., Вы малайцы, i за гэта я дару вам сваю

лiтару.
KipalHiK пiша на жоiгым пялёстку лiтару В.
Калi заданне не выканана, то лiтара не пiшацца.
К.., Ваша насryпная станцыя - пФiялетаваяu.

Станцыя кФiялетавая>

На станцыi падрыхтаваны малюнкi з выявамi на-
сryпных раслiн: васiлёк, рамонак, крапiва, канюшы-
на, званочак, мацярдушка, цiмафее!ка, мята.

К.., Я вiтаю вас на станцыi uФiялетаваяп. У мяне
для вас ёсць заданне. Вы павiнны з тых малюнка!,
што ляжаць на стале, выбраць малюнкi з лекавымi
раслiнамi i назваць ix. На выкананне задання ! вас
ёсць -|0 хвiлiн.

Пакуль група выконвае заданне, KipalHiK станцыi
размалё!вае адзiн пялёстак фiялетавым колерам i

сочыць за часам. Калi час скончыцца, ён павiнен
выслухаць адказ групы.

К,., Час скончы!ся, я слухаю ваш адказ,
Дзецi паказваюць малюнкi лекавых раслiн i на-

зываюць ix.

fl.: Гэта рамонак, крапiва, мацярдушка, мята.
К." Малайцы! Вы правiльна адказалi, i за гэта я

дару вам сваю лiтару.
KipalHiK пiша на фiялетавым пялёстку лiтару Е.
Калi заданне не выканана, то лiтара не пiшацца,
К.., Ваша насryпная станцыя - пАранжаваяо.

Станцыя <Аранжавая>

На станцыi падрыхтаваны тэкст с правiламi
гульнi uY русалкуu i вянок.

К.., Я вiтаю вас на станцыi пАранжавая". У мя-
не для вас ёсць заданне. Вы павiнны прачытаць
правiлы гульнi оУ русалку>, а потым расказаць i

паказаць, як у яе ryляць, На выкананне задання !
вас ёсць 10 хвiлiн,

Пакуль група выконвае заданне, KipalHiK станцыi
размалё!вае адзiн пялёстак аранхавым колерам i

сочыць за часам. Калi час скончыцца, ён павiнен
выслухаць адказ групы.

К.: Час скончыiся, раскil(ыце i пакажыце, як
гуляюць nY русалкуо.

Дзецi расказваюць i паказваюць, як гуляць

"У русалку".
Д." Русалкай выбiралi самую смелую дзя!чыну,

распускалi ёй валасы i !прыгожвалi вянком. Пасля
праводзiлi русалку ! кола i Уцякалi ад яё, а яна
спрабавала каго-небудзь злавiць.

Дзецi ryляюць кУ русалку".
К.: Малайцы! Вы правiльна !сё зрабiлi, i за гэта

я дару вам сваю лiтару.
KipalHiK пiша на аранжавым пялёстку лiтару 3.
Калi заданне не выканана, то лiтара не пiшацца.
К.; Ваша наступная станцыя - u3ялёная".

+



Станцыя к3ялёнаяll

К.., Я вiтаю вас на станцыi "3ялёнаяо. У мяне
для вас ёсць заданне. Вы павiнны !спомнiць i рас-
казаць мне правiлы паводзiн у час святкавання Ку-
палля. На выкананне задання ! вас ёсць 1о хвiлiн.

Пакуль група выкоНвае заданне, KipalHiK станцыi
размалё!вае адзiн пялёстак зялёным колерам i со-
чыць за часам. Калi час скончыцца, ён павiнен вы-
слухаць адказ групы.

К,., Час скончы!ся, я слухаю ваш адказ.
.Щзецi расказваюць правiлы паводзiн.
!,.: На Купалле трэба хадзiць толькi з дарос-

лымi. Нельга блiзка падыходзiць да вогнiшча. Нельга
блiзка адыходзiць далёка ад бацькой лепей трымаць
ix за руку, Нельга блiзка падыходзiць да вады.

К." Малайцы! Усё правiльна, i за гэта я дару вам
сваю лiтару,

KipalHiK пiша на зялёным пялёстку лiтару,Q.
Калi заданне не выканана, то лiтара не пiшацца.
К,., Гэта ваша апошняя станцыя. Складзiце кода-

вае слова i шукайце папараць-кветку.
Удзельнiкi групы складаюць з лiтар Ъ, Ц, Я,

У, Е, 3,,I| кодавае слова ДЗЕВЯЦЬ. Пад гэтым
нумарам на карце пазначана месца, дзе схавана
папараць-кветка.

Удзельнiкi кожнай групы праходзяць станцыi
аналагiчным чынам.

Падвядзенне вынiка!.
Удзельнiкi, якiя прайшлi ice станцыi i разгадалi

кодавае слова, прыходзяць да месца, пазначанае

Выхаванне малодшага lлкольнiка 55

на карце нумарам дзевяць. Тая група, якая прыйш-
ла першай, прызнаецца пераможцам квэста. Яна
!знагароджваецца памятным прызам i цукеркамi,
acTaTHiM удзельнiкам дастаюцца суцяшальныя
прызы.

Арганiзатар падводзiць вынiкi.
Рэфлексiя.
А." .Щзецi, вы !сё сёння выдатна справiлiся

з квэстам. Я спадзяюся, што вам yciM было
цiкава, Мной з груп сёння пашанцавала больш:
яна знайшла папараць-кветку першай. .Щавайце
павiтаем пераможца! апладысментамi. Трымай-
це вашы прызы. Спадзяюся, што цукеркамi вы
падзялiцеся з yciMi !дзельнiкамi квэста.

Пасля квэста можна арганiзаваць сумесны
салодкi стол,

TakiM чынам, на прыкладзе традыцыйнага свята
Купалле мы разглеДзелi сiстэму працы з Фаль-
к;lорным матэрыялам. Такая сiстэма працы спрыяе
развiццю мовы i ма!лення, дае сацыяльны вопыт
зносiн, развiвае дзяцей творча, знаёмiць з народ-
най культурай. Акрамя таго, яна вырашае такiя за-
дачы, як:

. пашырэнне сло!нiкавага запасу вучня!;. стварэнне !мо! для фармiравання ма!ленча-
камунiкаты!най кампетэнцыi ;

о пашЫРЭнне !я!лення! дзяцей аб традыцый-
ных беларускiх святах;

. выхоуванне павагi да традыцый беларускага
народа.
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