
 

 

Педагагічныя перадумовы выкарыстання народнай цацкі 

У дашкольнай педагогіцы выкананы шэраг работ айчынных і замежных 

аўтараў, прысвечаных даследаванню праблемы народнай педагогікі (Т.І. 

Бабаева, Н.Д. Бартрам, Г.С. Вінаградаў, Т.С. Камарова, Я.А. Пакроўскі і 

інш.); вызначэнню ролі народнай цацкі ў развіцці і выхаванні  дашкольнікаў.  

Так, яшчэ ў 30-я гг. ХХ ст. выбітны расійскі педагог, тонкі знаўца 

псіхалогіі  дзіцяці і той жа час таленавіты мастак А. Флѐрына заўважала: 

“Найвялікшая праўда і прастата народнай цацкі, яе выразнасць і 

мэтазгоднасць зрабілі яе карыснай для выхавання дзяцей” [9]. 

Значны інтарэс уяўляюць погляды сучасных навукоўцаў на народную 

цацку як сродак далучэння да нацыянальнай культуры, фарміравання 

маральных якасцей, камунікатыўных ўменняў і навыкаў, духоўнага 

адраджэння, эстетычнага і працоўнага выхавання, (А.В. Аляксеенка, М.А. 

Гусакова, А.П. Вусава, Т.С. Камарова, Л.А. Кузняцова, В.С. Мухіна, С.Н. 

Новікава, Н.П. Сакуліна, Н.Б. Халезава, Т.Я. Шпікалава і інш. ) 

Даследчыкі заўважаюць, што навучанне дзяцей  ад самага пачатку 

павінна быць пабудавана на той роднай глебе, на якой расце дзіця, каб яно 

было моцна звязана з тымі ўражаннямі, што заклала ў душу дзіцяці родная 

сям’я, родны дом. Маюць значэнне і цацкі, якія будуць у руках дзяцей; яны ж 

пашыраюць першыя ўяўленні дзяцей, яны развіваюць памяць іх і знешнія 

пачуцці. 

Вядомы расійкі педагог А.П. Вусава  ў сваѐй працы “Русское народное 

творчество в детском саду”, якая стала ўжо класікай дашкольнай педагогікі, 

заўважала, што народная цацка заснавана на тонкім веданні псіхалогіі дзіцяці 

і рознабакова ўздзейнічае на развіццѐ  яго пачуццяў, розума і характара. 

Даследчыца  называла  народную цацку “жывой”, паколькі яна ўяўляе 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



народнае мастацтва ў жыцці дзяцей і будзе, на яе думку, жыць сярод дзяцей 

разам з сучаснымі цацкамі [8]. 

 Буйны украінскі даследчык народнай цацкі Аляксандр Найдзен 

сцвярджае, што менавіта традыцыйная народная цацка захоўвае ў сабе 

пластычную і вобразную памяць пра тыя далѐкія часы, калі чалавек 

упершыню пачаў выкарыстоўваць прыродныя матерыялы для стварэння 

рэчаў, якія не толькі ў чымсьці дапамагалі, штосьці абазначалі, а і штосьці 

сімвалізавалі. Менавіта традыцыйная народная цацка ў сваіх пэўных 

функцыях, формах, пластыцы, вобразных асновах змяшчае ў сабе 

інфармацыю пра пачатковыя чыннікі чалавечага прадметна-духоўнага 

асяроддзя. У гэтым сэнсе традыцыйная народная цацка, ў наш час, у нашым 

перенасычаным предметамі, рэчамі свеце, выступае як інфарматыўная і 

эстэтычна дасканалая рэч. 

 А. Найдзен заўважае, што цацка змяшчае найбольш інформацыі, чым  

любая  камп'ютерная  гульня ці память камп'ютера [5].  

Даследчык падкрэслівае, што дзіця сѐння павінна ўспрымаць 

народную цацку не як прадмет побыту, аб'ект гульні (хаця і такое 

ўспрыманне не шкоднае), а як твор мастацтва, які патрабуе вывучэння, 

пэўнага аналізу творчай спадчыны, паўтарэння.  

Такое стаўленне да народнай цацкі спрыяе яе захаванню і духоўнаму 

ўзбагачэнню дзіцяці. Народная цацка ў сям'і, дзіцячым садзе, розных 

гуртках павінна не выцясняць сучасную цацку, не замяняць яе, а існаваць 

побач з ѐю, дапаўняць  яе, даваць дзіцяці тое, што не здольная даць 

сучасная цацка. 

Таксама А. Найдзен выказвае думку, што для дзяцей, якія знаходзяцца 

на мяжы паміж раннім і сярэднім узростам, такія цацкі асабліва патрэбныя. 

Яны дапамагаюць знаходзіць вобразныя адпаведнікі паміж рэальна 

канкрэтным і умоўна-абагульняльным, спасцігаць свет прадметных рэалій 

праз пластычна дасканалыя і датыкальна-камфортныя формы [5].  
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У народнай цаццы, разам з архетыпамі агульначалавечых паняццяў і 

крытэрыяў, існуюць вобразныя і змястоўна-фармальныя прынцыпы 

этнанацыянальнай даўніны. Гэтыя якасці народнай цацкі параджаюць 

пэўную праблематычнасць ў адносінах да дзіцячага выхавання ў сучасных 

умовах. З аднаго боку, існуе настойлівая необходнасць удзелу народнай 

цацкі ў выхаваўчым працэсе на яго пэўных этапах, з другога - складанасць 

уключэння яе ў гэты працэс. 

Ужо ўзгадвалася, што народная цацка, як і ўсѐ традыцыйнае народнае 

мастацтва, пазбаўлена элементаў знешняга этнаграфізму. Сапраўдная 

народная цацка, як правіла, змяшчае мінімум знешніх атрыбутаў этнічнай 

прыналежнасці. Такая прыналежнасць складае менавіта яе вобразную і 

змястоўную сутнасць. Таму традыцыйная народная цацка збольшага 

адрозніваецца прастатой формы, пазбаўлена яскравых колераў, складанай 

арнаментацыі. Блізкасть гэтай цацкі да вытокаў этнанацыянальных 

культурных традыцый звязвае яе з фактарамі стаўлення да матерыялу, 

пластычнай інтуіцыяй, каларыстычнымі рэфлексіямі. Менавіта такая цацка, 

насычаная быццѐвай і гістарычнай інфармацыяй, камунікатыўна блізкая 

дзіцяці. У ѐй - цэлы свет вобразаў, архетыпаў, метафізічных і сімвалічных 

асноў бачання, успрымання і перажывання жыцця; у ѐй змяшчаюцца нюансы 

псіхаментальнага характару этнаса, а таксама адлюстравана спецыфіка 

пэўных трансэтнічных з’яў.  

Гульня з такой цацкай, разам з засваеннем мовы і твораў фальклору 

(калыханкамі, казкамі, песенькамі, прыказкамі, загадкамі і г.д.) фарміруе 

першыя ўяўленні пра навакольны свет, першыя жыццѐвыя ўражанні і 

пачуцці, закладвае ў дзіцяці той духоўны скарб, які спатрэбіцца яму у 

дарослым жыцці.  

Па ўсеагульным прызнанні, народная цацка з’яўляецца адным з 

важнейшых відаў адзінай жывой сістэмы народнай творчасці, важным 

сродкам сувязі пакаленняў, праз яе перадаецца сацыяльна-культурны вопыт, 
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выхоўваюцца маральныя ўяўленні, культура чалавечых паводзін, 

фарміруюцца патрыятычныя пачуцці. 

Узнаўляючы рэальныя і ўяўныя прадметы, выявы, народная цацка 

служыць мэтам разумовага  выхавання  дащкольнікаў. Менавіта народная 

цацка  ставіць перад дзіцѐм розныя гульнявыя задачы, спрыяе развіццю ў яго 

пазнавальных працэсаў. Пазнавальная каштоўнасць для дзіцяці народнай 

цацкі  ў тым, што яна адлюстроўвае з’явы рэальнага свету ў даступных ѐй 

формах. Цацка дапамагае дзіцяці пазнаваць навакольны свет, прывучвае яго 

да мэтанакіраванай, асэнсаванай дзейнасці, спрыяе развіццю вобразнага 

мыслення, памяці, мовы, эмоцый; аказвае жывое ўздзеянне на ўспрымальную 

душу выхаванцаў. Народная цацка мае не толькі экалагічную, але і духоўную 

чысціню. Выкананая з пяшчотай і любоўю, яна развівае  фантазію, духоўны 

свет дашкольнікаў, спрыяе авалодванню імі першымі прафесійнымі 

навыкамі. Да таго ж у працэсе гульнявых зносін з народнай цацкай дзіця 

вучыцца ўяўляць вобраз жывога натуральнага прадмета, што спрыяе 

развіццю яго назіральнасці і кемлівасці. 

Як разнавіднасць народнага мастацтва цацка з’яўляецца адным з 

эфектыўных сродкаў фарміравання творчай актыўнасці асобы дзіцяці, 

эстэтычных яўленняў. Створаная па строгіх канонах, выпрацаваных 

стагоддзямі, народная цацка разам з песнямі, казкамі, святамі з маленства 

выхоўвала ў дзяцей густ і пачуццѐ прыгажосці, закладвала падмурак 

разумення сувязі са сваім народам, з пэўнай  часткай зямлі - Бацькаўшчынай 

[11, 5]. Таму традыцыйная цацка лічыцца найкаштоўнейшым матэрыялам у 

адукацыйнай рабоце з дзецьмі дашкольнага і малодшага школьнага ўзросту. 

Яна шырока выкарыстоўваецца ў мастацка-выхаваўчай працы з дзецьмі, у 

прыватнасці для развіцця дзіцячай тэхнічнай і мастацкай творчасці.  

Умоўныя, а не натуралістычныя вобразы птушак, жывѐл, чалавека 

вучаць дзіця разуменню метафарычнай мовы традыцыйнага мастацтва. Да 

таго ж шляхам зносін з народнымі цацкамі дзіця вучыцца бачыць або ўяўляць 

вобраз жывога натуральнага праз умоўнае, у абагульненым знаходзіць рысы 
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канкрэтнага, што развівае яго назіральнасць і кемлівасць. Нарэшце, дзіця 

змалку прывучаецца да традыцыйных мясцовых выяўленняў навакольнагоа 

свету. Цацка як створаны дарослымі для развіцця дзяцей прадмет культуры 

мае адукацыйнае і выхаваўчае значенне толькі тады, калі выкарыстоўваецца 

па прызначенні. Дзіця павінна разуметь цацку, хацець з ѐю творча 

дзейнічаць. Каб цацка, як і гульня, была спадарожнікам дзяцінства, 

чалавецтва ўвесь час удасканальвае яе.  
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