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Анатацыя. У артыкуле паказваецца значэнне азнаямлення дзяцей з дзяр‐
жаўнымі сімваламі Беларусі, раскрываецца змест работы па дадзенай праблеме,
вызначаюцца этапы фарміравання ў дзяцей старшага дашкольнага ўзросту
першапачатковых ведаў пра дзяржаўную сімволіку.

Abstract. The paper emphasizes the importance of exposing children to the state
symbols of Belarus, reveals the content of the work on this issue.

Дашкольнае дзяцінства – найбольш значны перыяд станаўлення асобы чалавека, калі
закладваюцца маральныя асновы грамадзянскіх якасцяў, фарміруюцца першыя ўяўленні
дзяцей пра навакольны свет, грамадства і культуру. Мэтай грамадзянска-патрыятычнага
выхавання дзіцяці дашкольнага ўзросту з'яўляецца выхаванне яго як будучага грамадзяніна
Беларусі, патрыёта сваёй Айчыны. Для дасягнення гэтай мэты неабходна вырашэнне такіх
задач, як: асэнсаванне дзіцём нацыянальных і агульначалавечых каштоўнасцей; адказнае і
паважлівае стаўленне да культурна-гістарычнай спадчыны краіны, дзейсны ўдзел у яе за‐
хаванні; вывучэнне дзяржаўнай сімволікі Беларусі: герба, сцяга, гімна; выхаванне ў даш‐
кольнікаў паважлівага стаўлення да сімвалаў дзяржавы.

У працэсе азнаямлення з дзяржаўнымі сімваламі роднай краіны дзеці спасцігаюць
сучаснасць і мінулае роднага краю, выхоўваюцца духоўна. Па меркаванні Ю. Антонава,
Е. Левінай, у час азнаямлення з дзяржаўнай сімволікай адбываеццца фарміраванне асобы з
актыўнай грамадзянскай пазіцыяй; асобы, якая любіць сваю Радзіму, беражліва ставіцца да
яе гісторыі і традыцый [2].

Асноўнай формай азнаямлення дзяцей з дзяржаўнай сімволікай выступаюць заняткі
(спецыяльна праектуемая выхавальнікам частка адукацыйнага працэсу) па адукацыйнай
вобласці «Дзіця і грамадства». У працэсе заняткаў дзіця спасцігае новы змест, набывае
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пэўны вопыт, узбагачае слоўнікавы запас па акрэсленай тэме, развівае звязнае маўленне.
Пры гэтым першапачатковыя веды пра дзяржаўныя сімвалы Беларусі фарміруюцца ў дзя‐
цей старшага дашкольнага ўзросту пераважна на эмацыйнай аснове.

Работа, распачатая ў час заняткаў, працягваецца ў працэсе сітуацый зносін – спецы‐
яльна праектуемай выхавальнікам часткі адукацыйнага працэсу, якая накіравана на пра‐
ктыкаванне дзяцей ў засваенні праграмнага матэрылу па пэўнай тэме ў нерэгламентаванай
дзейнасці. Сітуацыя зносін прадугледжвае свабодную арганізацыю дзяцей. Плануецца гэ‐
тая частка работы ў раздзеле “Зносіны” плана адукацыйнай дзейнасці ў старшай групе.

Праблема азнаямлення дзяцей дашкольнага ўзросту з дзяржаўнай сімволікай пра‐
дыктавана патрэбай беларускага грамадства ў грамадзянскім самавызначэнні, захаванні
бесперапыннасці традыцый айчыннай культуры і сувязі пакаленняў.

Вучэбная праграма дашкольнай адукацыі акрэслівае, што дзіця ў старшым дашколь‐
ным узросце ўжо можа пазнаваць герб, сцяг і мелодыю гімна Беларусі; што ў яго можна
сфарміраваць ўяўленні пра асноўныя функцыі дзяржаўнай сімволікі краіны, пра тое, для
чаго краіне патрэбны сцяг, герб і гімн. У сваю чаргу фарміраванне ў дзіцяці старшага даш‐
кольнага ўзросту уяўленняў пра прызначэнне дзяржаўных сімвалаў цесна звязана з такой
важнай задачай, як выхаванне любві і павагі да сваёй Радзімы, гонару за прыналежнасць да
грамадзяніна Беларусі. Не мешую значнасць для дзіцяці мае знаёмства з сімвалічным зна‐
чэннем колераў герба і сцяга краіны, малюнкаў на гербе Беларусі.

Акрэслены накірунак работы рэалізуецца ў сувязі з вырашэннем такіх задач, як: аз‐
наямленне дзяцей з гербам краіны і яго элементамі; сцягам краіны; мелодыяй гімна Бела‐
русі; фарміраванне у дзяцей ўяўленняў пра асноўныя функцыі дзяржаўнай сімволікі; зна‐
ёмства выхаванцаў з сімвалічным значэннем колераў герба і сцяга нашай краіны, малюнкаў
на гербе і сцязе Беларусі.

Сімволіка нясе ў сабе вялізны патэнцыял маральнага выхавання дзяцей, бо ў ёй зак‐
лючаны найбольш устойлівыя маральныя якасці народа.

Пры азнаямленні дзяцей са сцягам краіны неабходна яго паказаць і растлумачыць,
чаму сцяг – сімвал Беларусі? Дзе можна ўбачыць беларускі сцяг? Якія колеры ў беларуска‐
га сцяга? Што азначаюць колеры і арнамент на сцязе дзяржавы?

Пад час знаёмства дзяцей старшага дашкольнага ўзросту з гербам Беларусі вельмі
важна навучыць іх правільна вызначаць элементы, з якіх складаецца герб, растлумачыць
значэнне кожнага з іх.

Выхаванцы таксама знаёмяцца з гімнам дзяржавы – ўрачыстай песняй краіны, якая
выконваецца ў час нацыянальных святаў, важных мерапрыемстваў. Дзецям паведамляюць,
што менавіта ў гімне краіны ўслаўляецца наша Айчына і беларускі народ.

Сучасныя дзяржаўныя сімвалы Беларусі самабытныя і маюць глыбокія карані. Іх па‐
ходжанне цесна звязана з беларускім дэкаратыўным мастацтвам, з паэтычнымі ўяўленнямі
беларусаў пра прыроду.

Дзецям старшага дашкольнага ўзросту можна растлумачыць, што герб, сцяг і гімн
нашай краіны аб'ядноўваюць грамадзян Беларусі і ўсіх яе жыхароў. Аб'яднальная функцыя
дзяржаўных сімвалаў найбольш зразумелая і даступная для дзяцей старшага дашкольнага
ўзросту.

У час адукацыйных сітуацый, дзе арганізуецца работа па азнаямленню з дзяржаўнай
сімволікай, пажадана выкарыстоўваць такія метадычныя прыёмы, як: чытанне або расказ‐
ванне мастацкага слова; дэманстрацыя (паказ) выявы сцяга і герба (макетаў), прадметаў з
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выявай герба і сцяга Беларусі; арганізацыя мэтавых прагулак да дзяржаўных будынкаў.
Для правядзення заняткаў, а таксама для індывідуальнай работы з дзецьмі старшага

дашкольнага ўзросту мэтазгодна выкарыстоўваць ілюстрацыйна-дыдактычны матэрыял
«Герб, сцяг, гімн: Дзяржаўныя сімвалы Рэспублікі Беларусь» выдавецтва « Пачатковая
школа».

Замацаваць у дзяцей правільнае ўяўленне пра сімволіку дапамогуць гутаркі на нас‐
тупныя тэмы: "Пра што расказвае наш герб", "Колеры нашага сцяга", "Як слухаюць і спя‐
ваюць гімн" і інш.

Прынцыпова важным для азнаямлення з дзяржаўнымі сімваламі з'яўляецца спалу‐
чэнне пазнавальнай дзейнасці з гульнявой і прадуктыўнай. Дзецям, з-за іх псіхалагічных
асаблівасцяў, неабходна атрыманыя веды і ўяўленні абыграць, адлюстраваць у малюнку
або якой-небудзь іншай прадуктыўнай дзейнасці.

Менавіта таму, для замацавання атрыманага матэрыялу пра сімволіку Беларусі пажа‐
дана арганізоўваць такія дыдактычныя гульні, як: «Знайдзі дзяржаўныя сімвалы Беларусі»,
«Выбяры герб (сцяг) Беларусі», «Назаві усе кампаненты герба Беларусі» і інш.

Такім чынам, веданне сімвалаў сваёй Радзімы, разуменне іх значэння традыцыйна
з'яўляецца адным з элементаў грамадзянска-патрыятычнага выхавання дзяцей. Таму так
важна пачынаць фарміраванне ўяўленняў аб дзяржаўнай сімволіцы Беларусі ў дзяцей яшчэ
ў старшым дашкольным узросце. На аснове знаёмства з дзяржаўнай сімволікай адбываецца
непасрэднае дачыненне да айчыннай гісторыі, фарміраванне нацыянальнай самасвядомасці.
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