
 

Арганізацыя заняткаў  ў дзяцей сярэдняй групы па выхаванні 

цікавасці да беларускай мастацкай літаратуры і фальклору 

Сярэдняя група 

(ад 4 да 5 гадоў) 

Літаратурныя творы для дзетак ад 4 да 5 гадоў вызначаюцца 

разнастайнасцю жанраў, тэм, сюжэтаў. У пласт дзіцячага чытання дзяцей 

сярэдняга дашкольнага ўзросту уваходзяць малыя формы фальклору, казкі, 

вершы, апавяданні. Вызначальным спосабам работы ў працэсе сеансаў 

актывізуючых зносін выступае дыялог. Дыялагічныя зносіны – гэта багатая 

думкамі адвольная кантэкстная гаворка, асобаснае ўзаемадзеянне паміж 

дарослым і дзіцѐм, змястоўныя зносіны. 

 Казкі для дзяцей сярэдняга дашкольнгага ўзросту вызначаюцца сваѐй 

грунтоўнасцю і малюнкавасцю. Часцей для расказвання дзеткам 

выкарыстоўваюцца  казкі пра жывѐл, дзе жывѐлы выступаюць носьбітамі 

пэўных якасцей, якія ўласцівы і чалавеку. У гэтым ўзросце казка выступае 

для дзіцяці як  падказка, дарадчык добрых спраў. З сярэдняга дашкольнага 

ўзросту дзеці ўжо пачынаюць знаѐміцца з чароўнымі казкамі. У працэсе 

знаѐмства выхаванцаў  з казкамі асаблівую ўвагу неабходна звярнуць на 

здольнасць малых да суперажывання,  дапамагчы ім правільна ўспрыняць 

казку і зразумець дзе дабро, а дзе зло.  

Што да апавяданняў,тоў гэтым ўзросце дзеці здольны ўжо прасачыць 

за ходам падзей ў творы, выказаць сваю думку наконт яго герояў, хаця яшчэ 

іх жыццѐвы вопыт  і невялікі. У працэсе зносін дарослы прапаноўвае 

дашкольнікам выбраць найбольш спадабаўшыяся ўрыўкі для паўторнага 

чытання. Выбар ўрыўка дзецьмі паказвае даросламу як слухачы зразумелі 

мастацкі твор. З сярэдняга дашкольнага ўзросту можна выкарыстоўваць і  

такія прыѐмы, як пераказ мастацкага твора, яго драматызацыя, мадэляванне. 

Ва  ўзросце  ад 4 да 5 гадоў  звяртаецца ўвага  дзяцей  на вобразную 

мову мастацкіх твораў. У працэссе расказвання і чытання мастацкіх твораў 
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даросламу неабходна вызначаць найбольш яркія ў вобразных адносінах 

словы і фразы, прадстаўляць дзецям магчымасць ўзнавіць іх у сваім 

маўленні. 

Завучванне вершаў дзецьмі сярэдняга дашкольнага ўзросту мае сваю 

спецыфіку. Спачатку пажадана падрыхтаваць дзяцей да ўспрымання 

паэтычнага твора. Затым педагог выразна чытае верш. Пасля першага 

чытання праводзіцца невялікая тлумачальная гутарка па змесце і форме 

паэтычнага твора, затым выхаванцаў папярэджваюць аб тым, што яны будуць 

завучваць верш напамяць. Пасля паўторнага чытання верш распавядаюць 

дзеці. Тлумачальная гутарка па змесце і форме вершаванага твора 

спалучаецца з практыкаваннямі на запамінаннне і выразнае чытанне 

ўрыўкаў, спрыяе асэнсаванню тэкста дзецьмі. Якасць выразнага выканання 

верша дзецьмі залежыць ад  яго шматразовага паўтарэння на працягу пэўнага 

часу.  

З сярэдняга дашкольнага ўзросту можна пачынаць чытанне кніг з 

наступным працягам, напрыклад “ Прыгоды Нязнайкі і яго сяброў”, М 

Носава і інш.. 

У сярэдняй групе ўстановы дашкольнай адукацыі працягваецца работа 

ў кутку кніг. На паліцах кніжнага кутка педагог выстаўляе добра 

ілюстраваныя праграмныя і непраграмныя творы; малюнкі вядомых мастакоў 

– ілюстратараў дзіцячай кнігі. На працягу года ў кутку кнігі педагог 

наладжвае тэматычныя выставы, прысвечаныя ці творам пэўнага пісьменніка, 

ці пэўнаму жанру, ці да пэўнага калядарнага свята, да пэўнай пары года і г.д.  
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