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АДУКАЦЫ1
Артыкул прысвечаны актуальней 

тэме вывучэння нямецкай мовы ва 
установах дашкольнай адукацьи.
У 1м разглядаюцца асабл/васц/ 
вывучэння нямецкай мовы дзецьм/ 
дашкольнага рз росту, ка рот ка 
прадстаулены распрацаваны вучэбна- 
мэтадычны комплекс для дашкольных 
устанор «\А/опс1вг1апс1».
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У сучасным ды нам 1чным грамадстве 
усё больш значна прасочваецца тэндэн- 
цыя да штэграцьи розных сфер дзейнасщ 
чалавека. Сёння развщ цё рознабаковых 
адносш з 1ншым1 краш ам 1 зрабы а вало- 
данне замежнымг мовам1 сапрауды запа- 
трабаваным.

Зараз у мног1х установах дашкольнай 
адукацьи, цэнтрах развщця дзещ з рання-

га узросту знаёмяцца з замежнай мовай. 
1нтэгратыуныя занятю даюць дадатковыя 
магчымасщ для рознабаковага выхаван- 
ня дзяцей дашкольнага узросту, развщця 
мауленчых 1 агульных здольнасцей.

А ктуальнасць нраблемы заклю чаец- 
ца яш чэ 1 у пеабходнасщ  макс1мальна 
выкарыстоуваць сензггыуны перыяд для 
вы вучэння зам еж най мовы. П с1холап 
вызначаюць даш кольны узрост як най- 
больш спрыяльны перыяд для гэтага в!ду 
дзейнасщ . Ранняе навучанне замежнай 
мове разв1вае пс1х1чныя функции. дзщящ, 
задавальняе яго пазнавальныя патрэбы, 
выюпкае щкавасць да моунай 1 культур- 
най разнастайнасщ свету, павагу да мовы 1 
культуры шшых народау, спрыяе развщцю 
камушкатыуна-мауленчых здольнасцей. 
Навучанне дзяцей дашкольнага узросту — 
тэта няпростая справа, якая ггатрабуе зустм 
шш ага метадычнага падыходу, чым иа- 
вучанне школьшкау. Гульня тут павшна 
з ’яуляцца вядучым метадам навучання. 
Паспяховае авалоданне замежнай мовай 
становщ ца магчымым яш чэ 1 таму, што 
дзяцей адрозшвае больш пбкае 1 хуткае, 
чым на наступны х узроставы х этапах 
запамшанне моунага матэрыялу. Акрамя 
таго, дзещ дашкольнага узросту не маюць 
так званага моунага бар’еру — страху, яю 
перашкоджвае устугпць у размову на за
межнай мове, нават пры наяунасщ  не- 
абходных навыкау, параунальна невял1- 
кага вопы ту зн о сш  на родн ай  мове. 
Гульня, як галоуны вщ дзейнасщ, дазва- 
ляе зрабщ ь камунш атыуна каштоуным!
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практычна любыя моуныя адзш кг У сё 
гэта дае магчымасць у ранш м узросце 
аптымальна спалучаць камушкатыуныя 
патрэбы 1 магчымасщ IX выказвання на 
замежнай мове, 1 гэтым самым пазбег- 
нуць ютотнай супярэчнасщ, якая узшкае 
пры больш позн 1м пачатку навучання 
замежнай мове — м 1жкамун1катыуным 1 
патрабаванням! навучэнца (яго жаданш 
шмат чаго даведацца 1 сказаць абмежа- 
ваным мауленчым вопытам). Д зещ  да- 
ш кольнага узросту валодаюць добрым 
м ауленчы м  слы хам  1 пам яццю . У IX 
добра разв 1та эмацыянальна-вобразнае 
успрыманне мовы. Форма слова, яго гу- 
кавая абалонка, складнасць 1 рытм1чнасць 
маулення, прыгажосць 1 выразнасць гу- 
чання для дзяцей гэтага узросту больш 
важныя, чым лекс1чнае значэнне 1 гра- 
матычная правгльнасць. Дзещ дашколь- 
нага узросту у сваёй болыпасщ  дастат- 
кова камушкабельныя 1 пазбаулены тых 
шматл1к1х комплексау, яю я становяцца 
пахалапчным бар’ерам для мнопх дарос- 
лых у авалоданш замежнай мовай.

С у ч асн ая  в у ч эб н ая  п р агр ам а  да- 
школьнай адукацьп прадугледжвае дадат- 
ковыя паслуп «Замежная мова», што не 
прыводзщь да 1заляцьп гэтай дысцыплшы 
ад цэласнага працэсу развщця дзяцей ва 
установах дашкольнай адукацьп.

На сённяшн1 дзень у Беларус1 ёсць тольк1 
адзш вучэбна-метадычны комплекс для 
дашкольн1кау па вывучэнню англ1йскай 
мовы. М1ж тым наша кра1на мае значныя 
эканам1чныя, грамадск1я 1 культурныя 
стасунк1 з нямецкамоуным грамадствам. 
Н ям ецкая мова з ’яуляец ца найбольш  
распаусю джанай у Еуропе (роднай яе 
л1чаць больш за 100 мшьёнау чалавек).

У нашай краше ва установах дашколь
най адукацьп нямецкая мова вывучаец- 
ца тольк! у 32 трупах, што складае усяго 
1,6% ад 1х агульнай колькасщ . Разам з 
тым ва установах агульнай сярэдняй  
адукацьп нямецкую мову вывучаюць 15,4% 
(111 740 вучняу). Таму 1 паустала задача 
распрацаваць методыку навучання д зя
цей дашкольнага узросту нямецкай мове. 
Падрыхтаваны прыкладны макет вучэбна- 
метадычнага комплексу для дзяцей 5—7-М1 
гадоу.

К ом плекс «Н ям ец кая  мова для да- 
ш кольш кау “Шопс1ег1ап(1”» складаецца 
з трох частак: вучэбна-наглядны  дапа- 
можн1к, вучэбна-метады чны  дапамож- 
Н1к, аудыёдапаможн1к з метадычным1 
рэкамендацыямп Дапаможн1к прызнача- 
ны для навучання дзяцей нямецкай мове 
ва узросце 5—7-М1 гадоу з абмежаваным 
лекс1чным 1 граматычным матэрыялам, пад 
юраушцтвам выкладчыка ва установе даш
кольнай адукацьп щ бацькоу у сям’1. Змест 
дапаможн1ка забяспечвае фарм1раванне 
такога набору мауленчых уменняу 1 на- 
выкау, я к 1я неабходны для паспяховай 
камушкацьп на замежнай мове, характэр- 
най для дзяцей гэтага узросту. Для наву
чання дзяцей 5—7-М1 гадоу мы прапануем 
таю аб’ём праграмы, каб дзец1 да школы 
авалодал1 лекс1чным м1Н1мумам па настуи- 
ных тэмах:

•  сям’я;
•  частю цела чалавека;
•  лис да 10;
• колер;
• свет жывёл;
• дз1цячы сад;
• цацк1.
Дапаможнгк складаецца з тэматычных 

блокау, як1я адлю страваны у змесце. У 
самым пачатку дапаможн1ка уводзяцца 
словы-1нтэрнацыянал1змы. Матэрыял ярка 
шюстраваны, падаецца у выглядзе каротк1х 
вершау, рыфмовак, песень 1 л1чылак.

Шмат увап надаецца выкарыстанню му- 
зычнага суправаджэння навучання. Так, 
у аудыёдапаможшку прадстаулены песн1 
на нямецкай мове для праслухоуваршя 1 
развучвання дадаткова да тэм вучэбна- 
нагляднага дапаможш ка, таксама песн1, 
я к 1я магчыма вы кары стоуваць падчас 
ф13культурных ХВ1Л1НаК.

Пра рухавую актыунасць дзяцей  д а
школьнага узросту у час заняткау па за
межнай мове трэба сказаць асобна. У спра
ве вывучэння замежнай мовы з дзецьм1 
даш кольнага узросту мы маем добрага 
памочнтка — гэта дзщячая непаседл1васць 
1 рухавасць. Здаровае дзгця не сядз1ць на 
месцы, яно скача, танцуе, заусёды руха- 
ецца. Гэтую натуральную цягу дзяцей да 
рухання цалкам магчыма выкарыстоуваць
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для паспяховага навучання замежнай мове 
у дашкольным узросце. Прапануем шэраг 
практичных гульняу, яюя таксама можна 
выкарыстоуваць на занятках па нямецкай 
мове.

На пачатковым этапе выкарыстоуваем 
самыя простыя гульш, спачатку ужываем 
родную 1 замежную лексшу, паступова пе- 
раходзячы толью на замежную.

Прыклад 1
Гульня наюравана на засваенне частак 

цела чалавека 1 дзеясловау руху.
Педагог рухаецца з дзецьм1 па памяш- 

канш. У першым крузе гульш ён з’яуляецца 
вядучым, як1 падае знак 1 называе формы 
рухау:

• «Вазьмщеся за свае ОЬгеп (Кшеп, Казе, 
Рйе, Е1епЬо§еп...)!»

• «Скачыце на аиГ с1ет гесЬ^еп/Нпкеп 
Веш!»

• «1дзще гиг ТаГе1 (ги еш ет  Репзйег, ап 
с1ешеп Р1а12...)!»

М яняем вядучага 1 даём дзеясловы на 
нямецкай мове:

• «Равзе ап с!ете ОЬгеп (Кш еп, Ш зе, 
РйВе, Е1епЬо§еп...)!»

•  « 8 р п п § е  аиГ с!ет гесЬ1:еп/1ткеп  
Веш!»

• «ОеЬе гиг ТаГе1 (ги е ш е т  Репз^ег, ап 
с!етеп Р1а12...)!»

Прыклад 2
Гульня на засваенне ступеняу парау- 

нання прыметнжау.
Педагог называе прыметшк, затым — 

ступень параунання 1 паказвае яе адпавед- 
ным рухам. Дзещ паутараюць за 1м.

Возьмем нямецю прыметшк «вял1ю» — 
§гоВ.

Педагог назы вае пачатковую  форму 
прыметшка §гоВ — дзещ садзяцца;

• вышэйшую §гб13ег — устаюць;
• найвышэйшую аш ^гбВ^еп — становяц- 

ца на дыбачю 1 падымаюць рую уверх.
Цалкам зразумела, што юнуюць пэуныя 

адрозненш навучання нямецкай мове у 
школе 1 дзщячым садзе. У першую чаргу 
гэта тычыцца меншай працягласщ заняткау 
1 больш частай змены вщау дзейнасщ. Рэ- 
камендуецца праводзщь занятю з дзецьм1 
дашкольнага узросту не больш за 20—30

ХВ1Л1Н. Вельм1 важна кожныя 7—8 хвы ш  
змяняць в1д дзейнасщ

Галоуным1 мэтам 1 у навучанш дзяцей 
даш кольнага узросту  зам еж най  мове 
з ’яуляюцца:

•  фарм1раванне навыкау зносш  на за
межнай мове;

•  умение карыстацца замежнай мовай 
для дасягнення сва1х мэтау;

•  выказванне думак 1 пачуццяу у реальна 
узшкаючых атуацыях;

• стварэнне станоучай устаноую на да- 
лейшае вывучэнне замежнай мовы;

• прабуджэнне щ каунасщ  да жыцця 1 
культуры 1ншых краш;

• развщцё л1нгв1стычных здольнасцей 
дзяцей.

Асноуным1 прынцыпам1 навучання дзя
цей дашкольнага узросту замежнай мове 
з’яуляюцца:

•  навучанне без прымусу;
•  навучанне праз гульню;
• ад простага да складанага;
•  станоучы эмацыянальны настрой;
• наю раванасць на актыуную камуш - 

кацыю.
Навучанне дзяцей дашкольнага узросту 

замежнай мове спрыяе развщцю пазнаваль- 
най 1 сацыяльнай актыунасщ, самастойнасщ 
1 упэуненасщ у сва1х сшах, увап, творчай 
самастойнасщ, пазнавальных здольнасцей, 
памящ, падрыхтоуцы да школы.

Дапаможш к можа быць выкарыстаны 
для работы з дзецьм1 як ва установах даш- 
кольнай адукацьп, так 1 у сям’ь Мы жада- 
ем ус1м удзельшкам працэсу авалодання 
нямецкай мовай поспехау щ, як кажуць 
па-нямецку, У1е1 Зра!

Пастушла у рэдакцыю 09.02.2015 г.
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