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l  Жывём  у  беларусі Дзіна Дубініна, 
кандыдат педагагічных навук, дацэнт кафедры  
методык дашкольнай адукацыі бДПу імя М. Танка

Адкуль  пАйшлА  нАзвА  «БелАрусь»?
У сувязі з пад’ёмам нацыянальнай самасвядомасці, імкненнем 

народа да этнічнай і этнакультурнай самаідэнтыфікацыі пра-
блема этнакультурнага выхавання дзяцей дашкольнага ўзросту 
з’яўляецца адной з вызначальных.

Этнакультурнае выхаванне — гэта мэтанакіраваны працэс 
фарміравання ў дзіцяці нацыянальна-культурнага аблічча на 
аснове прымання ім каштоўнаснага ідэалу роднай культуры; 
станаўленне каштоўнасных арыенціраў дзіцяці і спосабаў яго 
ўзаемадзеяння з сацыякультурным акружэннем.

Асноватворную ролю ў этнакультурным выхаванні дзяцей 
дашкольнага ўзросту выконвае яго аксіялагічны складнік, які 
адлюстроўваецца ў такіх функцыях, як: трансляцыя культуры, 
захаванне адметнасці нацыянальных традыцый, забеспячэнне 
стабільнасці грамадскага жыцця шляхам перадачы маральных 
нормаў і каштоўнасцей, сацыялізацыя.

Разам з тым этнакультурнае выхаванне дзяцей дашкольнага 
ўзросту разумеецца як мэтанакіраваны працэс, які ўлічвае асо-
басную значнасць для кожнага дзіцяці засвоеных ім культурных 
мадэляў (канкрэтных этычных нормаў, звестак пра культу-
ру), запатрабаванасць гэтых мадэляў ва ўласным самастойным 
вырашэнні жыццёвых сітуацый. 

Пры гэтым маральнае самавызначэнне дзіцяці, якое рас-
це ў гістарычна зменлівай сацыякультурнай рэчаіснасці, 
ажыццяўляецца шляхам уласнага асобасна-значнага выбару ім 
пэўных каштоўнасных арыенціраў і спосабаў узаемадзеяння з 
сацыякультурным акружэннем.

Авалодванне, на аснове сапраўды этналагічных ведаў, 
устойлівымі культурнымі нормамі, усведамленне пэўных 
каштоўнасцей фарміруюць асэнсаваны характар адносінаў, 

даюць пачатак этналагічнай свядомасці і спрыяюць уключэнню 
дзіцяці ў дзейнасць па творчым пераўтварэнні сацыякультурна-
га асяроддзя. 

Адным з асноватворных сродкаў этнакультурнага выхавання 
дзяцей дашкольнага ўзросту з’яўляюцца а п а в я д а л ь н ы я  жан-
ры беларускага фальклору. У беларускіх казках, легендах і падан-
нях акрэсліваюцца нацыянальныя традыцыі, адлюстроўваецца 
беларускі побыт і акаляючы навакольны свет. 

У станоўчых казачных вобразах ўвасабляюцца народныя 
ідэалы. Казачныя героі — дужыя, смелыя, разумныя, справядлівыя. 
У вобразах асілкаў паказваецца сіла народнага духу, спадзяванне 
чалавека на лепшую будучыню. Казачны эпас беларускага на-
рода з’яўляецца набыткам нацыянальнай духоўнай культуры, які 
і сёння захоўвае сваё эстэтычнае, спазнавальнае і выхаваўчае 
значэнне. Разам з казкамі — захавальнікамі гістарычнай памяці 
народа — выступаюць легенды і паданні. Легенды распавяда-
юць пра розныя падзеі і з’явы і акрэсліваюць многія маральна-
этычныя нормы паводзінаў у грамадстве, якія патрабуюць ад 
людзей сумленнасці, праўдзівасці, працавітасці і іншых якасцей, 
што адносяцца да агульначалавечых каштоўнасцей.

Што да паданняў, то яны скіраваны ў мінулае, асновай іх 
сюжэтаў звычайна служаць гістарычныя падзеі. 

Уключэнне беларускіх народных казак, легенд і паданняў 
у кола дзіцячага чытання дае магчымасць дзіцяці дакрануцца 
да гістарычнай памяці народа, да крыніц этналогіі і гісторыі 
роднага краю, адчуць свае духоўныя карані.

Прапануем некаторыя прыкладныя канспекты 
беларускамоўных зносінаў з дзецьмі старэйшага да-
школьнага ўзросту на этналагічныя тэмы.

КазКі,  ЛегенДы  і  ПаДанні  яК  сроДаК  эТнаКуЛьТурнага  выхавання   
Дзяцей  ДашКоЛьнага  ўзросТу

Папярэдняя работа: чытан-
не апавядання «Памяць зямлі» 
Васіля Віткі.

пАмяць зямлі
Якая, вы думаеце, самая цікавая 

кніга на свеце?
Адразу не адкажаце, не здагадае-

цеся. Гэта кніга — зямля, на якой мы 
жывём і якая з першых год нашага 
жыцця штодня вучыць нас гісторыі, 
мове, штодня і штораз адкрывае нам 
ўсё новыя і новыя словы, значэнне 
якіх мы вучымся спазнаваць і разу-
мець.

Жывое асяроддзе акружае нас: 
жывёлы, птушкі,  самыя малыя 
істоты, а таксама расліны, кветкі, 
дрэвы. І ўсе яны маюць свае імёны. 
Тысячы і мільёны назваў існуюць 
на зямлі. Кожная яе мясцінка мае 
сваю назву.

Чалавеку дорага мясціна, дзе ён 
нарадзіўся, адкуль пачаўся род яго 
сям’і, і ўсе сляды, справы, памяць, 
што пакінулі аб сабе яго продкі. Усё 
гэта як найдаражэйшую спадчыну 
беражэ памяць зямлі, нясе праз гады, 
праз вякі ў імёнах, у назвах, у словах, 
у мове, у паданнях і легендах.

Людзі даюць імёны не толькі сваім 
дзецям, а ўсяму жывому наваколлю, 

імёнамі называюць зямлю, на якой 
жывуць, дарогі, па якіх ходзяць і ез-
дзяць, кожную ваколіцу, дзялянку, 
лес, рэчку, луг, палетак, выпас... 

васіль віткА

Гутарка паводле пытанняў:
l Што зберагае праз гады памяць 

зямлі?
l  У чым захоўваецца памяць 

зямлі?
Выхавальнік зачытвае верш і 

абмяркоўвае яго з дзецьмі.

Хто  я
Узяў мяне одум:
Хто я такі, адкуль родам?
І дазнацца ў мамы мусіў —
Беларус я, з Беларусі.

васіль віткА

Гутарка па тэме, якая склада-
ецца з некалькіх частак.

1. пераказ педагогам твора 
уладзіміра караткевіча.

* * *
Бог дзяліў між народамі землі. 

Адным тое, другім — тое. Прыйшлі 
беларусы... Вельмі ж Пану Богу 
спадабаліся. Ён і пачаў нас на-
дзяляць: «Рэкі вам даю поўныя, 
пушчы — нямераныя, азёры — 

нялічаныя. Спёкі ў вас ніколі не 
будзе, але і холаду — пагатоў*. 
Зажэрціся на багатай зямлі не дам, 
каб былі ўвішныя, кемлівыя, але і 
голаду ў вас ніколі не будзе. На-
адварот, у голад шмат багацейшыя 
людзі будуць да вас прыходзіць. Не 
ўродзіць бульба, то ўродзіць жыта 
ці яшчэ нешта.

А яшчэ звяры і дзічына ў пушчах 
чародамі, рыбы ў рэках — касякамі, 
пчолы ў борцях — мільёнамі. А тра-
вы — як чай. Не будзе голаду. Жан-
чыны ў вас будуць прыгожыя, дзеці — 
дужыя, сады — багатыя, грыбоў ды 
ягад — заваліся. Людзі вы будзеце 
таленавітыя, на музыку, вершы — 
здатныя. На дойлідства — таксама. І 
будзеце вы жыць ды жыць...» 

уладзімір кАрАткевіч

Размова пасля чытання.
l  Якія пушчы, рэкі і азёры Бог 

дараваў беларусам?
l Што Бог сказаў пра надвор’е?
l Якімі Бог параіў быць беларусам, 

каб не галадаць?
l  Раскажыцце пра багацце, якое 

Бог дараваў пушчам, рэкам, лугам, 
садам?

* Пагатоў — тым больш.
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l  Што сказаў Бог пра жанчын і 
дзяцей?
l Якія таленты падараваў Бог бе-

ларусам?

2. тлумачэнне назвы нашай 
краіны.

Ёсць розныя тлумачэнні, адкуль 
паходзіць назва нашай Радзімы. 
Адны тлумачаць, што Белая Русь — 
гэта тая большая частка, якая пры-
няла хрысціянскую веру і хрысцілася 
раней, чым тая, якая называлася 
Чорная Русь. Другія вучоныя тлу-
мачаць, што Белая Русь называецца 
гэтак таму, што была вольнай, неза-
лежнай ад мангола-татараў. Гавораць 
яшчэ, што такую назву яна атрымала 
ад прыгажосці акаляючых краявідаў; 
ад перавагі белага колеру ў адзенні 
насельніцтва; ад таго, што людзі тут 
жывуць светлавокія, статныя, пры-
гожыя.
l Якую назву мае наша краіна сён-

ня?
l  Якія мовы ў нашай краіне 

дзяржаўныя? 

3. праца ля карты Беларусі.
l Пакажыце на карце буйныя га-

рады нашай краіны, прачытайце, хто 
зможа, іх назву.

l  Пакажыце на карце нашай 
краіны сінія стужачкі рэк, прачытай-
це, хто зможа, іх назву.
l Як вы лічыце, што на карце па-

значана зялёным колерам? А светла-
карычневым?

Зачытваецца тэкст і паводле яго 
прадаўжаецца размова. 

А ўсё гэта — і лес, і рэчка, і зям-
ля, па якой ты ходзіш, і горад, у якім 
ты жывеш, і вёска, у якой жывуць 
твае бабуля і дзядуля, — называец-
ца адным словам — Радзіма. У яе і 
імя ёсць — Беларусь. Прыгожае імя, 
праўда?

Ну а людзі, якія жывуць у Беларусі, 
гэта значыць мы з табой, называюцца 
беларусамі. На хлопчыка гавораць 
беларус, а на дзяўчынку — беларуска 
альбо беларусачка. 

Алесь БАдАк
4. чытанне мастацкіх твораў.
выхавальнік. Пра нашу Радзіму — 

Беларусь — напісана шмат прыгожых 
вершаў, складзена вялікая колькасць 
прыказак і прымавак. Паслухайце іх.

Радзіма —
нівы, рэкі і бары,
бярозавікам вецер набрыняў,
ў Белавежы волаты-зубры,
а вунь мацуе ножкі зубраня.

Радзіма!
Тата, мама і браты,
сястра, бабуля, дзед
і шмат радні
зрабілі ўсё,
каб меў радзіму ты.
Яе высокі гонар не ўрані.
Стварай сваё
ды беражы, што ёсць.
Дужэй між птушак,
песень і цяпла.
А розум, дабрату і прыгажосць
табе прырода родная дала.

данута Бічэль

5. прыказкі і прымаўкі.
Напрыканцы заняткаў выхавальнік 

і  дзеці прыводзяць прыказкі і 
прымаўкі і асэнсоўваюць іх. Прапа-
наваны шэраг варта прадоўжыць.
l Дома і вада смачнейшая.
l Няма смачнейшай вадзіцы, чым 

з роднай крыніцы.
l Зямелька — матка наша: і поіць, 

і корміць, і адзявае.
l У родным лесе родны куст.

У наступных нумарах часопіса 
размова пра дзейнасць беларусаў 
і назвы іх пасяленняў будзе пра-
доўжана.

  l  рэклама                 l  рэклама
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l  Жывём  у  беларусі
Святлана ХлуСевіч,
выхавальнік I катэгорыі 
ясляў-сада № 6 г.Барысава

Праграмны змест:
l фарміраваць у дзяцей устой-

лівую цікавасць і  станоўчыя 
адносіны да беларускай мовы, 
выхоўваць любоў і павагу да роднай 
мовы, жаданне авалодаць ёю; 
l развіваць разуменне белару-

скага маўлення, вучыць правільна 
вымаўляць спецыфічна беларускія 
гукі «г» і «ч» ізалявана ў словах і 
сказах; 
l   узбагачаць слоўнік дзяцей 

беларускімі словамі-назвамі нава-
кольных прадметаў, заахвочваць іх 
размаўляць на беларускай мове.

Папярэдняя работа:  цыкл 
заняткаў аб роднай краіне; тэма-
тычныя прагулкі па вуліцах роднага 
горада (вёскі); чытанне беларускіх 
вершаў, забаўлянак, калыханак.

Ход заняткаў
Дзеці ўваходзяць у 

музычную залу, ста-
новяцца ў карагод.

Выхавальнік (В.). 
П р ы в і т а н н е ,  м а е 
маленькія  сябры! 
Сёння я вас запра-
шаю ў падарожжа 
па старонках роднай 
мовы. Але спачатку 
вам трэба адказаць на 
мае пытанні:
l У якой краіне мы 

з вамі жывём?
l   Назавіце нашу 

сталіцу.
l Як завуць жыха-

роў Беларусі?
l   У якім горадзе 

мы жывём?
l   Назавіце зна-

камітых землякоў.
В.  Малайцы!  Я 

бачу, што вы гатовы 
са мной адправіцца ў 
падарожжа. А паедзем 
мы на цягніку. Сталі 
ўсе адзін за адным 
і паехалі, правільна 
вымаўляючы словы і 
гукі:

Чок-чок-чок —
едзе цягнічок.

Чу-чу-чу — 
далёка пракачу.

Гэй, не зявай, 
гэту песеньку спявай!

Па  старонкаХ
роднай  моВы
ЗаБава  З  дЗецьмI  групы  «чамучкI  іі»

1-шы прыпынак «Знаёмства»
Дзеці кідаюць адзін аднаму мячык 

і называюць: 
— хто яны (хлопчык альбо 

дзяўчынка);
— сваё імя;
— імя свайго сябра альбо 

сяброўкі.

Дзеці зноў садзяцца ў цягнічок і 
едуць далей.

2-гі прыпынак «Ветлівыя сло-
вы»

На гэтым прыпынку дзеці назы-
ваюць ветлівыя словы: прывітанне, 
калі ласка, дзякуй, смачна есці, 
прабачце, да пабачэння, дабра-
нач.

3-ці прыпынак «Павучальны»
Выхавальнік выходзіць да дзя-

цей з лялькай-хлопчыкам, якога 
яны павінны навучыць добрым 
паводзінам. 

В. Хлопчык плюе на падлогу.
дзеці (грозячы пальчыкам). Не 

плюй, хлопчык, на падлогу!
В. Хлопчык адбірае ў дзяўчынкі 

цацку.
дзеці. Не адбірай, хлопчык, у 

дзяўчынкі цацку!
В. Хлопчык не гаворыць «дзя-

куй».
дзеці. Гавары, хлопчык, «дзя-

куй»!
В. Хлопчык ламае дрэўца.

«Пралеска»

«Пралеска»
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Будуць птушкі сыты.
Пасыплю гароху,
Хай ядуць патроху.
В. Вось і заснула наша дзіця. Ед-

зем далей.
5-ты прыпынак «Загадкі»
Дзеці садзяцца на стульчыкі. 

Выхавальнік выносіць «чароўную 
с к а р б о н к у » ,  у  я к о й  л я ж а ц ь 
прадметы-адгадкі. 
l Без страху, без гора пралятае 

рэкі і мора. (Птушка.)
l   Улетку шэранькі, узімку 

беленькі, доўгія вушы мае, хутка ў 
лес уцякае. (Заяц.)
l Ніколі шапку не здымае, бо ні 

адной рукі не мае. (Грыб.)
l Хто зірнуў так рана ў аконца? 

(Сонца.)
l Кругленькі, маленькі, а за хвост 

не падымеш. (Клубок.)
l   Вісіць — зялёны, ападае — 

жоўты. (Ліст.)
l Маленькі шарык пад лаўкай 

шарыць, збірае крошкі, баіцца 
кошкі. (Мыш.)

6-ты прыпынак «Беларуская 
гульня»

Пры дапамозе лічылкі «Пятро, 
Пятро, падай вядро, карове піць — 
табе вадзіць» дзеці выбіраюць лісу. 
Гульня пачынаецца пад музыку. 
Дзеці ідуць у карагодзе і спяваюць, 
а ліса прытаілася за карагодам.

Белыя гусі ходзяць ля вады,
Белыя гусі не ведаюць бяды.
Крыламі махаюць: «Га-га-га».
Песеньку спяваюць: «Га-га-га».
Раптам з лесу выйшла хітрая ліса,
Села ля кусточка — не відаць наса.
На гусей яна глядзела:
Вельмі есці захацела.
Ліса. 
Надакучыла сядзець 

мне на гэтым месцы.
Буду зараз вас лавіць, 

ну а потым есцi.
Дзеці ўцякаюць, а ліса хоча да іх 

дакрануцца. Да каго ліса дакранула-
ся, той выходзіць з гульні.

В. Вось і закончылася наша пада-
рожжа па старонках роднай мовы. 

Ці спадабалася вам 
яно? (Дзеці дзеляцца 
сваімі ўражаннямі.)

В. А зараз паслу-
хайце верш аб нашай 
Радзіме. 

Хлопчык чытае 
верш.

Я — беларус 
маленькі

З блакітнымі 
вачыма.

Хачу і я, каб лепей
Жыла мая Радзіма.
Выхавальнік пад-

водзіць вынікі і гаво-
рыць пра тое, што 
трэба любіць і ша-
наваць сваю Радзіму, 
родную мову.

Дзеці вяртаюцца 
ў групу. 

ЛітАРАтУРА:
«Буслянка».  Чы-

танка для вучняў 2-га 
класа школ з белару-
скай мовай навучан-
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Вольскi. — Мн.: ВКIП 
«Асар», 1996. — 336 с.
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дзеці.  Не ламай, хлопчык, 
дрэўца!

4-ты прыпынак «Забаўлянка»

Выхавальнік выносіць у люль-
цы маленькую ляльку, якую трэба 
супакоіць забаўлянкай.

В. На Беларусі, каб супакоіць 
дзіця, спявалі розныя песенькі, 
калыханкі, забаўлянкі. Давайце і 
мы праспяваем нашаму маленькаму 
дзіцяці забаўлянку. 

Спачатку 2—3 выхаванцы спява-
юць забаўлянку па чарзе, а потым 
усе разам пад музыку, імітуючы 
свае дзеянні рухамі.

Ладачкі-ладушкі,
Прыляцелі птушкі,
Селі на варотах
У чырвоных ботах.
Боты паскідалі,
Кругом паляталі.
Сталі сакатаці,
Каб ім есці даці.
Прынясу ім жыта,

Всё самое, самое… о дошкольном образовании.
только в журнале «Пралеска»!!!

Коллеги,  
оформляйте своевременно подписку  
на Ваш профессиональный журнал.  

Будем вместе!
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Научно-методический журнал

ПодПисные  индексы:
индивидуальная подписка — 74983
ведомственная подписка — 749832

l самая свежая информация  
из Министерства образования,  
регионов нашей Родины.
l самые последние научные 
исследования в области  
дошкольного образования.
l самые ценные методические  
и практические рекомендации  
для педагогов и родителей.
l самое оригинальное творчество 
воспитателей.


