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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 
«Развіццѐ беларускага маўлення дзяцей дашкольнага ўзросту» –  вучэбная 

дысцыпліна, якая змяшчае сістэматызаваныя навуковыя веды пра развіццѐ 

маўлення і беларускамоўных зносін дзяцей дашкольнага ўзросту ва ўмовах 

блізкароднаснага білінгвізму. 

Вучэбна-метадычны комплекс (ВМК) па вучэбнай дысцыпліне «Развіццѐ 

беларускага маўлення дзяцей дашкольнага ўзросту» распрацаваны ў 

адпаведнасці з Дзяржаўным стандартам па спецыяльнасці 1-01 01 01 

«Дашкольная адукацыя» і вучэбнай праграмай для ўстаноў вышэйшай адукацыі. 

Прызначэнне вучэбна-метадычнага комплексу – авалоданне студэнтаў 

кампетэнцыямі па методыцы развіцця беларускага маўлення дзяцей дашкольнага 

ўзросту. 

Навукова-тэарэтычныя палажэнні вучэбна-метадычнага комплексу 

грунтуюцца на лепшых дасягненнях методыкі развіцця беларускага маўлення 

дзяцей. Да іх адносіцца: метадычная спадчына лепшых педагогаў Беларусі 

(Я. Колас, М. Багдановіч, У. Луцэвіч інш.), сучасныя метадычныя даследаванні 

(А. Р. Андрэева, Н. С. Старжынская і інш.). У дадзеным вучэбна-метадычным 

комплексе адлюстроўваецца як змястоўны аспект вучэбнай дысцыпліны 

«Развіццѐ беларускага маўлення дзяцей дашкольнага ўзросту», так і 

працэсуальны бок яе вывучэння ў выглядзе адзінства лекцыйных, семінарскіх, 

практычных заняткаў. 

Мэта вучэбна-метадычнага комплексу: кіраванне і самакіраванне вучэбнай 

дзейнасцю па развіцці прафесійнай кампетэнтнасці студэнтаў у працэсе 

засваення методыкі развіцця беларускага маўлення дзяцей дашкольнага ўзросту 

ва ўмовах установы вышэйшай адукацыі. 

Вучэбна-метадычны комплекс па вучэбнай дысцыпліне «Развіццѐ 

беларускага маўлення дзяцей дашкольнага ўзросту»  раскрывае патрабаванні да 

зместу дысцыпліны, да адукацыйных вынікаў і з'яўляецца сродкам іх дасягнення 

і ацэнкі: забяспечвае эфектыўнае засваенне студэнтамі вучэбнага матэрыялу, 

вызначанага Дзяржаўным стандартам, вучэбнай праграмай па методыцы 

развіцця беларускага маўлення дзяцей дашкольнага ўзросту; аб'ядноўвае ў 

адзінае цэлае розныя дыдактычныя сродкі (кароткі змест лекцый, планы 

семінарскіх і практычных заняткаў і г. д); забяспечвае пераемнасць у выкладанні 

методыкі развіцця беларускага маўлення дзяцей з педагогікай, псіхалогіяй, 

псіхалінгвістыкай; з'яўляецца сродкам кіравання самастойнай працы студэнтаў. 

Вучэбна-метадычны комплекс па развіцці беларускага маўлення дзяцей 

ўключае: тэарэтычны раздзел (канспекты лекцый); практычны раздзел (планы 

семінарскіх і практычных заняткаў); раздзел кантролю ведаў (пытанні да 

экзамену); дапаможны раздзел (вучэбная праграма, кароткі тэрміналагічны 

сдлўнік). 

Асноўнымі метадамі (тэхналогіямі) навучання, якія адказваюць мэтам 

вучэбна-метадычнага комплексу выступаюць: знакава-кантэкстная тэхналогія; 

камунікатыўныя тэхналогіі, заснаваныя на актыўных формах і метадах 
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навучання (дыскусія, прэс-канферэнцыя, навучальныя дэбаты, круглы стол і 

інш.; гульнявыя тэхналогіі (дзелавыя, ролевыя, імітацыйныя гульні). 

Рэалізацыя вучэбна-метадычнага комплексу прадугледжвае ўзмацненне 

практыка-арыентаванай накіраванасці прафесійнай падрыхтоўкі спецыялістаў. 

Вучэбна-метадычны комплекс па вучэбнай дысцыпліне «Развіццѐ 

беларускага маўлення дзяцей дашкольнага ўзросту» прызначаны для 

выкарыстання студэнтамі дзѐннай і завочнай формаў атрымання адукацыі. 
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ТЭАРЭТЫЧНЫ РАЗДЗЕЛ 
Кароткі змест лекцый па вучэбнай дысцыпліне 

“ Развіццё беларускага маўлення дзяцей дашкольнага ўзросту” 

Лекцыя 1. Білінгвізм як сацыяльна-культурны і псіхолага-
педагагічны феномен  

1. Сутнасць паняццяў «родная мова»,  «нацыянальная мова»,  «другая 

мова»,  «замежная мова».  

2. Псіхолага-лінгвістычная характарыстыка білінгвізму; рэцэптыўны, 

рэпрадуктыўны і прадуктыўны білінгвізм; каардынацыйны і субардынацыйны 

білінгвізм; натуральны і штучны білінгвізм.  

3. З’явы інтэрферэнцыі і транспазіцыі ў маўленні білінгва. 

4. Праблемы ранняга двухмоўя. Узрост, спрыяльны для пачатку 

авалодання другой мовай.  

5. Суадносіны роднай і другой моў у адукацыйным працэсе. Уплыў 

двухмоўя на разумовае развіццѐ дзяцей дашкольнага ўзросту.  

6. Праблема засваення другой мовы як сродку камунікацыі. 

7. Асноўныя метады навучання другой мове дзяцей дашкольнага 

ўзросту. 

8. Сутнасць пацяццяў «білінгвальная адукацыя», «білінгвальнае 

навучанне», «білінгвальнае выхаванне». 

1. Сутнасць паняццяў «родная мова», «нацыянальная мова»,  «другая мова»,  
«замежная мова»  

Маўленчае развіццѐ дзяцей у Беларусі адбываецца ў спецыфічнай 

сацыялінгвістычнай сітуацыі руска-беларускага блізкароднаснага двухмоўя. 

Паводле расійскага псіхалінгвіста А.А. Лявонцьева, вылучаюцца родная мова, 

якая засвойваецца дзецьмі з маленства (гэта мова бацькоў і сацыяльнага 

асяроддзя, мова нацыянальнай большасці ў дадзенай краіне);  другая мова (як 

правіла, мова нацынальнай меншасці, што пражывае ў дадзенай краіне) і 

замежная мова, носьбітаў якой ў дадзенай мясцовасці (краіне) амаль ці зусім 

няма. 

Родная мова, згодна з вызначэннем А.А. Лявонцьева, – гэта мова, якую 

чалавек спасцігае адначасова з узнікненнем і развіццём здольнасці мысліць. На 

першае месца даследчык тут ставіць крытэрый паходжання мовы. Да роднай 

мовы далучаюцца з маленства, яе засвойваюць у сітуацыі натуральных зносін 

дзіцяці з дарослымі.  

Паводле. Л.С. Выгоцкага, дзіця паступова нібы «ўрастае само па сабе» ў 

роднае маўленне. У аснове гэтага працэсу ляжыць спачатку імітацыя маўлення 

дарослага, а затым (прыкладна пасля 1 г. 6-8 м.) – актыўнае творчае авалоданне 

мовай шляхам неўсвядомленага абагульнення і элементарнага ўсведамлення 

моўных з’яў (Ф.А. Сахін, А.Г. Тамбоўцава, Т.М. Ушакова, К.І. Чукоўскі, А.М. 

Шахнаровіч і інш.).  

Беларуская даследчыца Т.М. Мікуліч вызначае родную мову, як   мову, на 

якой найбольш  часта і свабодна гаворыць этнафор. У дадзеным вызначэнні на 

першы план выходзіць крытэрыі кампетэнтнасці і функцыянальнасці.  
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Няродная мова, паводле класіфікацыі А.А. Лявонцьева, можа быць двух 

відаў – другая, што ўжываецца ў той супольнасці, у якой развіваецца дзіця і 

замежная. Другая мова можа быць  мова нацыянальна-моўнай меншасці, 

дзяржаўная або афіцыйная мова (для тых, для каго яна не з’яўляецца роднай), а 

таксама мова міжэтнічных зносін. 

Што да вызначэння замежнай мовы, то, калі ж носьбітаў дадзенай мовы ў 

моўным асяроддзі асобы няма або практычна няма, то гэта –  замежная мова.  

Разам з паняццем «родная мова» можна пачуць паняцце «нацыянальная 

мова». Паводле вызначэння Т.М. Мікуліч: «нацыянальная (этнічная) мова –  

гэта мова, характэрная для дадзенага этнасу, якая з’яўляецца яго прыкметай.  

На сучасны момант для большай часткі дзяцей-бёларусаў (якія з маленства 

авалодваюць маўленнем на рускай мове) роднымі з’яўляюцца дзве мовы – руская 

і беларуская. Руская – паводле крытэрыяў кампетэнтнасці і функцыянальнасці, а 

беларуская – паводле крытэрыя ідэнтыфікацыі.  

Тут, неабходна заўважыць, што, паводле меркавання  В.Г. Кастамарава, 

прысутнасць у структуры самасвядомасці асобы дзвюх родных моў практычна 

немагчымаяНа яго думку, сітуацыя дзвюх родных моў прызнаецца вельмі рэдкай 

і індывідуальнай. Другая мова можа стать роднай толькі пры ўмове, што асобе 

аднолькава блізкія абедзве нацыі і іх культуры.  

У сувязі з гэтым адзначым, што сітуацыя наяўнасці дзвюх родных моў для 

беларусаў, на наш погляд, з’яўляецца дапушчальнай. Беларуская і руская 

культуры грунтуюцца на агульных каранях і маюць шматвяковую сумесную 

гісторыю. 

Для большасці дзяцей першай мовай, на якой яны вучацца гаварыць і 

думаць, мець зносіны з акружаючымі іх людзьмі, з’яўляецца руская мова. 

Беларуская мова выступае для іх як другая. У той жа час беларуская мова для 

беларускіх дзяцей асэнсоўваецца ў грамадстве як родная мова, на аснове якой 

ажыццяўляецца іх нацыянальна-культурная сацыялізацыя. 

Для меншай часткі дзяцей, галоўным чынам ў сельскай мясцовасці, 

першай мовай з’яўляецца беларуская, праўда, часта не чыстая, а змешаная з 

рускай, засмечаная памылкамі інтэрферэнцыі (так званая трасянка). Гэтыя дзеці 

знаѐмяцца  ва ўстанове  дашкольнай адукацыі і з рускай мовай, аднак іх 

маўленне часцей за ўсѐ цяжка аднесці да якой-небудзь адной моўнай сістэмы. 

Генетычная і псіхалагічная (з боку эмацыянальнага стаўлення да 

абедзьвюх моў) блізкасць рускай і беларускай моў, асаблівасці руска-

беларускага білінгвізму патрабуюць спецыфічных падыходаў да развіцця 

рускага і беларускага маўлення дзяцей дашкольнага ўзросту. Асаблівай ўвагі 

вымагае  навучанне дзяцей з рускамоўных сем’яў беларускай мове як другой 

роднай.  

Гэта звязана з тым, што беларуская мова выступае як своеасаблівы код 

культуры ў пэўнай ступені вызначае светапогляд і менталітэт народа, яго 

псіхічную і нацыянальна-культурную свядомасць. Яна з'яўляецца спецыфічным 

спосабам існавання і захавання культуры і ў той жа час мова – прадукт чалавечай 

культуры і яе важная частка, якую мы атрымліваем ад прадзедаў. Многія словы 

акумулююць інфармацыю, звязаную з бытам, звычаем, культурай народу. Гэтая 
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нацыянальна абумоўленая інфармацыя існуе ў свядомасці носьбітаў мовы і 

складае, па зазначэнні даследчыкаў, так званы нацыянальна-культурны 

кампанент значэння моўных адзінак.  

Такім чынам, мова  выступае не толькі  як спосаб захавання духоўнасці і 

культуры, але і ў пэўнай ступені  як сродак іх фарміравання.  

Што да ўстановы дашкольнай адукацыі, у якой забяспечваецца этнізацыя 

асобы, г.зн.  натуральнае ўваходжанне дзіцяці ў духоўны свет і традыцыйнае 

жыццѐ роднага народа, у культуру нацыі як састаўную частку агульначалавечай 

культуры, то яна выступае ў якасці нацыянальнай ўстановый дашкольнай 

адукацыі. 

2. Псіхолага-лінгвістычная характарыстыка білінгвізму; рэцэптыўны, 
рэпрадуктыўны і прадуктыўны білінгвізм; каардынацыйны і 
субардынацыйны білінгвізм; натуральны і штучны білінгвізм  

Білінгвізм — з’ява складаная, шматбаковая, яна цікавіць не толькі 

лінгвістыку, але і псіхалогію, псіхалінгвістыку, сацыялогію і таму даследуецца ў 

розных аспектах. Асноўныя з іх: псіхалагічны, педагагічны, сацыялінгвістычны.  

Псіхалагічны аспект двухмоўя звязаны з асаблівасцямі псіхалагічнага 

складу індывіда, з яго разумовымі здольнасцямі, эмацыянальнай 

прыстасаванасцю, з праблемай пераключэння з аднаго моўнага кода на другі. 

Педагагічны бок білінгвізму закранае розныя аспекты навучання другой 

мове, у тым ліку і ўплыў адной мовы на працэс засваення другой. 

Сацыялінгвістычны аспект двухмоўя ахоплівае кола пытанняў, звязаных з 

вывучэннем адносін «білінгвізм — грамадства», такіх як: сфера выкарыстання 

першай і другой мовы; ступень авалодвання мовамі; размеркаванне 

камунікатыўных функцый паміж мовамі; кантынгент ахопленых двухмоўем 

членаў соцыуму і шырыня выкарыстання другой мовы, свядомае ўмяшанне 

грамадства ў моўныя працэсы і інш.  

Такім чынам, валоданне чалавекам дзвюма мовамі называецца 

білінгвізмам. Веданне болей чым за дзве мовы называюць мульці- або 

полілінгвізмам. Чалавек, які валодае ў роўнай або прыблізна роўнай ступені 

дзвюма мовамі як роднымі, называецца білінгвам – двухмоўнай асобай. 

Існуюць розныя віды білінгвізму.  

Па ўзросце, у якім адбываецца засваенне другой мовы, адрозніваюць 

білінгвізм ранні і позні. Раннім білінгвізмам называюць засваенне другой мовы ў 

дашкольным узросце. Пры гэтым у раннім білінгвізме вылучаецца яшчэ так 

званы паралельны білінгвізм, калі дзіця з нараджэння чуе і паступова засвойвае 

адразу дзве мовы. 

Т.М. Мікуліч прапануе класіфікацыю білінгвізму, у аснове якой ляжыць 

якасць засваення і ўжывання моў. Яна выдзяляе нарматыўнае, аднабакова-

нарматыўнае і ненарматыўнае двухмоўе.  
Нарматыўнае двухмоўе прадугледжвае паслядоўна-правільнае 

выкарыстанне дзвюх моўных сістэм. Такі тып білінгвізму з’яўляецца ідэальнай 

канструкцыяй, вышэйшай ступенню валодання дзвюма мовамі.  
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Пры аднабакова-нарматыўным двухмоўі асоба дасканала валодае 

літаратурнымі нормамі адной мовы, але недастаткова захоўвае нормы другой 

мовы альбо валодае ёй толькі на ўзроўні ўспрымання і разумення.  

Ненарматыўнае двухмоўе, найбольш распаўсюджанае ў Беларусі, 

характарызуецца тым, што асоба практычна не валодае літаратурнымі нормамі 

ніводнай мовы.  

Па спосабе сувязі маўлення з мысленнем білінгвізм падзяляецца на 

каардынацыйны і субардынацыйны.  

Пры каардынацыйным (альбо каардынаваным) двухмоўі ўсе ўнутраныя 

мысліцельныя працэсы праходзяць на другой мове без прымянення перакладу, 

г.зн. кожная моўная сістэма функцыянуе незалежна і самастойна. Для 

каардынацыйнага двухмоўя характэрна аўтаномная мадэль стварэння тэксту на 

кожнай з моў і ўласціва поўнае адрозненне дзвюх моўных сістэм пры 

дыферэнцыраванні ўстаноўкі на іх выкарыстанне. Такі тып білінгвізму 

з’яўляецца найбольш высокай ступенню валодання другой мовай. Білінгв 

выразна дыферэнцыруе моўныя сістэмы, на якіх гаворыць. Пераход ад стварэння 

тэкста на адной мове да стварэння на другой адбываецца шляхам пераключэння 

з механізма адной мовы на другі. 

Пры субардытацыйным (альбо няпоўным, апасродкаваным, залежным, 

неўраўнаважаным) білінгвізме ўсе мысліцельныя аперацыі праходзяць на 

першай засвоенай і асноўнай мове, а пераход на акустычны альбо графічны код 

другой мовы адбываецца пры прымяненні перакладчыцкага метаду. Білінгв 

недакладна проціпастаўляе сістэмы абедзвюх моў. Першая засвоеная мова 

выступае як дамінантная. Такі тып білінгвізму рэзка ўзмацняе інтэрферэнтныя 

з’явы, дзве моўныя сістэмы з'яўляюцца ўзаемапранікальнымі, што параджае 

змешаны білінгвізм, які найбольш характэрны на ранніх этапах засвойвання 

другой мовы. Затым на змену змешанаму маўлённю на дзвюх мовах на больш 

позніх этапах развіцця білінгвізму прыходзіць дыферэнцыяцыя маўленчай 

устаноўкі [80; 87; 90]. Аднак, як заўважае наш суайчыннік, вядомы лінгвіст А.Я. 

Супрун, пры авалоданні дзвюма блізкароднаснымі мовамі ёсць вялікая 

небяспека, што этап змешанага двухмоўя можа зацягнуцца на ўсё жыццё [265]. 

Па ўмовах засваення адрозніваюць білінгвізм натуральны (што 

засвойваецца ў натуральных сітуацыях зносін з носьбітамі другой мовы) і 

штучны (як вынік спецыяльнага навучання). 

З псіхалагічнага пункту гледжання адрозніваюць білінгвізм рэцэптыўны, 

калі чалавек разумее маўленне на другой мове, але на ѐй не гаворыць; 

рэпрадуктыўны, калі білінгв здольны ўзнавіць асобныя фрагменты або ўвесь 

тэкст на другой мове; і прадуктыўны – чалавек і разумее, і гаворыць на другой 

мове. Толькі ў апошнім выпадку другая мова можа выкарыстоўвацца як зродак 

зносін. 

3. З’явы інтэрферэнцыі і транспазіцыі ў маўленні білінгва 
Маўленне чалавека пры пераходзе на другую мову не пазбаўленае ад 

інтэрферэнцыі – неадвольнага змешвання сродкаў дзвюх моў у вонкавым 

маўленні, пранікненні элементаў адной мовы (слоў, марфем, сінтаксічных схем, 
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спецыфічных гукаў) у другую мову. Інтэрферэнцыя праяўляецца пры змешаным 

білінгвізме. 

Інтэрферэнцыі садзейнічаюць два фактары: аб‘ектыўны,  лінгвістычны, 

які вызначае ступень падабенства паміж роднай і другой мовамі; і суб‘ектыўны 

— ступень аўтанамізацыі дзвюх моўных сістэм у свядомасці дзіцяці. Калі родная 

і другая мовы належаць да розных моўных груп, інтэрферэнцыю ў маўленні 

лягчэй папярэдзіць і пераадолець. У тым  выпадку, калі мовы блізкія, а культура 

і вопыт, якія асацыіруюцца з мовай, падобныя, памылкі інтэрферэнцыі больш 

распаўсюджаныя і трывалыя. Узнікае неабходнасць у арганізацыі спецыяльнай 

работы па выкараненні моўных змешванняў, і чым раней будзе арганізавана 

такая работа, тым больш паспяховы вынік (А.Я. Супрун, 1981, 1987; Touboret-

Кеllег, 1903).  

Суб‘ектыўныя ўмовы ўзнікнення памылак інтэрферэнцыі, паводле Н.В. 

Імедадзе, з‘яўляюцца вынікам якаснай і колькаснай ідэнтыфікацыі 

эквівалентных слоў дзвюх моў або неасэнсаванага пераносу значэння слова 

адной мовы на другую мову.  

Напрыклад, рускаму слову «играть» адпавядаюць беларускія «гуляць» ‖ і 

«іграць».  У маўленні дзяцей можна пачуць такое спалучэнне, як ―я гуляю на 

цымбалах. 3 мэтай пераадолення такіх спантанных памылак, указвае Н.В. 

Імедадзе, вываду іх з ужывання неабходна развіваць выкарыстанне таксама 

спантанных, але правільных камбінацый слоў.  

Паміж сістэмамі дзвюх моў можа узнікнуць і такая дадатная з‘ява, як 

станоўчы перанос (транспазіцыя) уменняў і навыкаў (ужыванне асобных слоў, 

граматычных форм, вымаўлення гукаў)  у маўленне на другой мове. Роля 

транспазіцыі ўзрастае ва ўмовах блізкароднаснага білінгвізму (А.Я. Супрун, 

А.М. Богуш).  

4. Праблемы ранняга двухмоўя. Узрост, спрыяльны для пачатку 
авалодання другой мовай 

Пытанні засваення дзецьмі дзвюх і болей моў з‘яуляюцца аб‘ектам пільнай 

увагі педагагічных работнікаў, псіхолагаў, лінгвістаў. У кола асноўных 

тэарэтычных праблем даследчыкі ўключаюць наступныя:  

 узрост, з якога трэба пачынаць навучанне другой мове, узроставы 

псіхалагічны фактар, які выступае зыходным пунктам такога навучання;  

 суадносіны роднай і другой моў у навучальным працэсе; уплыў 

двухмоўя на разумовае развіццѐ дзяцей; праблема засваення другой мовы як 

сродку камунікацыі.  
Аптымальны ўзрост, з якога трэба пачынаць навучанне дзяцей другой 

мове, вызначаецца, з аднаго боку, канцэпцыяй менавіта “другой мовы”, з якой 

лагічна вынікае, што дзіця перш за ўсѐ павінна авалодаць роднай мовай; другога 

боку – неабходнасцю ўлічваць рост кагнітыўных здольнасцей, дынаміку 

ўзроставых магчымасцей дзіцяці ў авалоданні мовай. Усѐ гэта стварае даволі 

складаную сітуацыю, для вызначэння аптымальных тэрмінаў ўвядзення другой 

мовы.  
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Па зазначэнні К. Дз. Ушынскага: «вывучэнне замежных моў не павінна 

пачынацца занадта рана і ніяк не раней таго, пакуль будзе прыметна, што родная 

мова пусціла глыбокія карані ў духоўную прыроду дзіцяці».  

На думку вучонага, пачынаць вывучэнне замежнай мовы трэба ў 7-8 гадоў 

або нават у 10-12.  

Тых жа поглядаў прытрымліваліся шматлікія паслядоўнікі К.Дз. 

Ушынскага. Да іх адносілася і Л.І. Ціхеева – заснавальніца сучаснай методыкі 

развіцця маўлення дзяцей дашкольнага ўзросту  (Л.І. Ціхеева, 1981).  

За навучанне дзяцей другой мове з самага ранняга дзяцінства выступалі і 

многія замежныя даследчыкі (У. Вайнрайх, Э. Пулгрэм, В. Пенфільд, Л. Робертс, 

Э. Хаўгэн). Высокую сензітыўнасць дашкольнага ўзросту для засвойвання 

другой мовы адзначалі і нашы суайчыннікі Ш.А. Аманашвілі, Л.С. Выгоцкі, Д.Б. 

Эльконін і інш.  

Улічваючы тое, што беларуская мова для беларускіх дзяцей з’яўляецца 

роднай у асноўным па крытэрыі ідэнтыфікацыі, Н.С. Старжынская сцвярджае, 

што яе неабходна пачынаць вывучаць як мага раней, з моманту наведвання 

дзіцем установы дашкольнай адукацыі, шляхам акультурацыі, г.зн. увядзення ў 

нацыянальна-культурны фон мовы. Што да спецыяльных заняткаў па навучанні 

беларускай мове ва ўстановах дашкольнай адукацыі з рускай мовай навучання, 

то яны павінны праводзіцца з дзецьмі, пачынаючы з сярэдняга дашкольнага 

ўзросту.  

Аднак для паспяховага авалодання дзецьмі дзвюма мовамі неабходны 

пэўныя ўмовы. У навуцы назапашана шмат экспериментальных даных па 

адначасовым і паслядоўным засваенні маленькімі дзецьмі дзвюх і болей моў. 

Гэтай праблеме прысвечаны даследаванні Ж.Ранжа (Ronjat), В.Леапольд 

(Leopold), А.Табурэ-Келер (Таbouret-Кеllег), В.Штэрн (Stегп), Н.В. Імедадзе, С. 

Натальінай і інш. Усе названыя вучоныя выхоўвалі сваіх дзяцей у дзвюх мовах 

адначасова згодна з так званым прынцыпам М.Грамонта «адна асоба — адна 

мова». Напрыклад, бацька размаўляў з дзіцем да чатырох-пяці гадоў толькі па-

французску, а маці — па-нямецку.  

Даследчыкі адзначаюць, што ў пачатковы перыяд авалодвання мовамі (на 

другім — пачатку трэцяга года жыцця) у дзяцей назіралася змешанае 

(«гібрыднае») маўленне, якое складвалася са слоў адной і другой моў. Калі 

дарослыя адмаўляюцца разумець «гібрыднае маўленне», дзіця паспяхова 

пераадольвае лексічную інтэрферэнцыю, адначасова пачынае адрозніваць дзве 

гукавыя сістэмы, а пазней — і граматычныя аса6лівасці дзвюх моў. У тры гады 

з‘яўляецца выразнае размежаванне дзвюх моўных сістэм.  

Даследаванне Ж.Ранжа ў свой час атрымала высокую ацэнку Л.С. 

Выгоцкага, які падкрэсліў у ім два важныя моманты: магчымасць авалодаць у 

раннім дзяцінстве дзвюма мовамі і каштоўнасць ідэі аб стварэнні своеасаблівых 

умоў для навучання дзяцей дзвюм мовам. У выніку ―для кожнай з дзвюх моў у 

псіхіцы дзіцяці утвараецца як бы свая асаблівая сфера дастасавання, пэўиага 

роду ўстаноўка... якая перашкаджае простаму механічнаму скрыжаванню 

абедзвюх моўных сістэм [4, 68].  
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Важна адзначыць, што падобныя шматлікія даследаванні датычыліся як 

моў, што належаць да зусім розных моўных сем‘яў (напрыклад, руская і 

грузінская), моў розных груп адной сям'і (руская і англійская), так і роднасных 

моў рамана-германскай групы (нямецкая і французская) і блізкароднасных 

(французская літаратурная і дыялект). Шырокі спектр моўных камбінацый у 

эксперыментах сведчыць пра ўніверсальнасць іх вынікаў. Своеасаблівасць 

разгледжаных даследаванняў у тым, што засваенне дзецьмі дзвюх моў 

адбывалася ў сям'і, натуральным шляхам. Лінгвістычнае іх выхаванне 

ажыццяўлялася адукаванымі 6ацькамі (лінгвістамі, псіхолагамі), у кожным 

выпадку індывідуальна.  

5. Суадносіны роднай і другой моў у адукацыйным працэсе. Уплыў 
двухмоўя на разумовае развіццѐ дзяцей дашкольнага ўзросту 

Праблема ўзаемадзеяння дзвюх моў пры паслядоўным двухмоўі 

заключаецца і ў тым, што дзіця знаѐмяць з другой мовай пасля таго, як яно 

авалодала родным гутарковым маўленнем, яго артыкуляцыйнымі асаблівасцямі і 

зрабіла важнае адкрыццѐ: усѐ навокал мае назву. Пры гэтым імя прадмета 

перажываецца дзіцем як атрыбут, нязменная уласцівасць прадмета. Ж.Піяжэ 

назваў такую з‘яву «намінальным рэалізмам».  

Пры разглядзе пытанняў моўнага развіцця асобы заўсёды ўлічваецца факт 

непасрэднай сувязі мовы з мысленнем і пазнаннем. Такім чынам, пытанне 

ўплыву другой мовы на разумовае развіццё дзіцяці з’яўляецца адным з 

асноватворных. Погляды навукоўцаў на тое, станоўча альбо адмоўна ўплывае 

шматмоўе на развіццё дзяцей, вельмі супярэчлівыя.  

Па сцвярджэнні прафесара філіяла Варшаўскага ўніверсітэта ў  

г. Беластоку, доктара  філалогіі Я.Ф. Насовіча, “выкарыстанне дзвюх моў з 

камунікатыўнымі мэтамі – гэта не толькі вынік валодання дзвюма мовамі, але і 

працэс, які глыбока пранікае ў структуру нашага мыслення. Таму, калі асоба 

становіцца двухмоўнай, гэта адбіваецца перш за ўсё на адносінах да класіфікацыі 

з’яў знешняга свету, на частковай перабудове яе інтэлектуальна-пазнавальнага 

апарату, створанага ў працэсе авалодання роднай мовай”.  

Разам з тым у  шэрагу навуковых даследаванняў адзначаецца  негатыўны 

ўплыў двухмоўя на разумовае, псіхічнае і эмацыянальнае развіццё дзіцяці.  

Так, эстонскі даследчык Маці Хінт сцвярджае, што  дзіця “генетычна 

запраграмавана на засваенне адной мовы, а не дзвюх адначасова, якраз так, як у 

дзевяноста дзевяці працэнтаў нованароджаных генетычна запраграмавана 

валоданне левай альбо правай рукой, а не абедзвюма ў роўнай меры” .  

Вучоны лічыць, што білінгвізм можа мець станоўчы ўплыў на разумовае 

развіццё толькі дзяцей з моцным псіхічным укладам. Для больш слабых 

адначасовае засваенне дзвюх моў звязана з небяспекай узнікнення цэлага шэрагу 

праблем: паўмоўя і нават дэфектаў маўлення.  

М. Хінт  адзначае, што ў агульным псіхалінгвістычным развіцці 

двухмоўнае дзіця адстае ад моналінгва, прычым пад канец дашкольнага ўзросту 

такое адставанне можа дасягнуць ад аднаго да двух гадоў.  Пры гэтым па яго 

зазначэнні,  “моўная непаўнацэннасць суправаджаецца, з большай верагоднасцю, 

культурнай недаразвітасцю і раздваеннем асобы” .  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



13 

 

Аднак ёсць і процілеглыя сцвярджэнні такіх вучоных, як А.Г. Андрэева, 

А.М. Богуш, Л.С. Выгоцкі, Н.В.Імедадзэ; М.Р. Львоў, Н.С. Старжынская, Л.У. 

Шчэрба] і інш., якія ў сваіх даследаваннях гавораць аб тым, што разглядаць 

пытанні ўплыву дзвюх моў на развіццё дзіцяці нельга без уліку характару іх 

узаемадзеяння і якасці педагагічнага ўплыву на маўленчае развіццё асобы.  

Дзіця-білінгв, па іх меркаванні, мае магчымасць інтэграцыі ў дзве моўныя 

супольнасці, што адкрывае для яго вялікія магчымасці і садзейнічае як 

разумоваму, так і псіхічнаму развіццю, паколькі пашырае і ўзбагачае мысленне і 

кругагляд.  

Такім чынам, пры арганізацыі білінгвальнай адукацыі ў Беларусі трэба 

забяспечыць не толькі паўнацэннае засваенне беларускай і рускай  моў, але і 

ўсебаковае развіццё кожнага дзіцяці з іх дапамогай, што патрабуе пэўных 

намаганняў як ад самога дзіцяці, так і ад дарослага акружэння (бацькоў і 

педагагічных работнікаў).  

У той жа час не толькі родная мова аказвае ўплыў на засваенне другой 

мовы. Л.С. Выгоцкі выказаў думку, што і засваенне замежнай мовы пракладвае 

шлях для авалодання вышэйшымі формамі роднай мовы.  

Яно дазваляе дзіцяці зразумець родную мову як прыватны выпадак моўнай 

сістэмы, значыць, дае яму магчымасць абагульніць з‘явы роднай мовы і 

асэнсаваць уласныя маўленчыя аперацыі і авалодаць імі. У сувязі з засваеннем 

дзецьмі ранняга і дашкольнага ўзросту дзвюх моў узнікае пытанне: ці 

садзейнічае білінгвізм разумоваму развціцю асобы. ―«»Даследчыкаў цікавіла 

практычна пытанне аб уплыве адной мовы на другую«», - пісаў Л.С. Выгоцкі, — 

«»ці садзейнічае шматмоўе лепшаму авалоданню роднай мовай і агульнаму 

інтэлектуальнаму развціцю дзіцяці або, наадварот, з‘яўляецца тормазам, 

перашкодай на шляху да гэтага развціця. На пачатку стагоддзя французскі 

навуковец І. Эпштэйн правѐў з дапамогай тэстаў даследаванне разумовага 

развціця (intelligence quotiens) дзяцей-моналінгваў і білінгваў аднаго ўзросту. 

Вынікі ў большасці былі не на карысць білінгвізму. І. Эпштэйн выступіў супраць 

білінгвістычнай адукацыі на той падставе, што двух- і шматмоўе выклікае 

антаганізм у свядомасці гаворачага, шкодна адбіваецца на працэсе мыслення і 

садзейнічае страце чыстаты роднай мовы (В.Г. Кастамараў, 1991).  

Л.С. Выгоцкі падверг крытыцы тыя перадумовы, у свеце якіх І. Эпштэйн і 

іншыя аўтары ставяць і вывучаюць пытанне аб уплыве двухмоўя на агульнае 

інтэлектуальнае развціццѐ дзяцей. Вучоны адзначаў, што даследчыкі часта 

адносілі за кошт шматмоўя тое, што трэба было б аднесці за кошт адрознення ва 

усім комплексе сацыяльных умоў у цэлым. Так, дзеці білінгвы, якія ўдзельнічалі 

у эксперыменце І. Эпштэйна, былі у большасці дзецьмі эмігрантаў. Вядомы 

псіхолаг прыйшоў да высновы: ―«»Нельга пытацца, спрыяльным альбо 

тармозячым фактарам з‘яўляецца двухмоўе заўсѐды, усюды, пры ўсякіх 

акалічнасцях, безадносна да тых канкрэтных умоў, у якіх адбываецца дзіцячае 

развіццѐ, і да заканамернасцей гэтага развіцця, якія змяняюцца на кожнай 

узроставай ступені.  

Пры адных акалічнасцях двухмоўе можа стаць фактарам, які перашкаджае 

як развіццю роднай мовы, так і агульнаму інтэлектуальнаму развіццю дзіцяці. 
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Але двухмоўе можа і не мець такіх шкодных наступстваў, а быць фактарам, 

спрыяльным як для развіцця роднай мовы дзіцяці, так і для яго агульнага 

інтэлектуальнага росту.  

Так, Л.С. Выгоцкі папярэджваў аб адмоўных выніках дзіцячага двухмоўя ў 

выпадку, калі яно развіваецца стыхійна. Да гэтага часу спрэчкі па пытанні 

разумовага развіцця двухмоўных дзяцей працягваюцца.  

Частка вучоных усѐ ж схіляецца да думкі аб шкоднасці двухмоўя для 

інтэлектуальнага развіцця дзіцяці (М. Хінт, А.-Р. Церапінг, Л.В. Іваноў). У  той 

жа час А.-Р. Церапінг, напрыклад, не адмаўляе эфектыўнасці авалодання дзіцем 

дзвюма мовамі ў сітуацыі «»―адна асоба — адна мова«» ў сям'і. Аднак лічыць, 

што псіхалагічная нагрузка на такое дзіця вышэй, чым у аднамоўнай сям'і, і 

здавальняючыя вынікі дасягаюцца толькі дзіцем з моцнай нервовай сістэмай (А.-

Р. Церапінг, 1989). Як бачым, у рэшце рэшт, А.-Р. Церапінг пацвердзіў выснову 

Л.С. Выгоцкага: у пэўных варунках двухмоўе не прыводзіць да адмоўных 

вынікаў. Шмат даных даследаванняў білінгвістычнага развіцця дзяцей сведчаць 

пра яго станоучы ўплыў на інтэлектуальныя здольнасці выхаванцаў.  

Так, В. Леапольд заўважыў у сваѐй дачкі, якая выхоўвалася адначасова ў 

нямецкай і англійскай мовах, аслабленне сувязі паміж фанетыкай слова і яго 

значэннем (такі феномен вельмі рэдка назіраецца ў гэтым узросце у дзяцей 

моналінгваў). Аналагічныя даныя 6ылі атрыманы Янка-Варэл (Janka-Warrel). 

Эксперымент Янка-Варэл выявіў, што дзеці-білінгвы лепш, чым моналінгвы, 

усведамляюць семантычнае (хутчэй, чым фанетычнае) падабенства, г.зн. іх 

развіццѐ трохі апярэджвае развіццѐ моналінгваў (Imedadze, 1986).  

А.М. Шахнаровіч і А.І. Негнявцікая сцвярджаюць, што ўплыў другой мовы 

спрыяльны і ў большасці выпадкаў паслядоўнага двухмоўя. Сутыкнуўшыся з 

другой мовай пасля таго, як сфарміравалася моўная здольнасць на першай мове, 

дзіцяці ўжо не прыходзіцца ўстанаўліваць свайго роду ― функцыянальны статус 

мовы ва ўласным жыцці, перад ім не ўзнікае неабходнасці праходжання 

дасінтаксічнай стадыі выказвання, не трэба прынцыпова перабудоўваць 

артыкуляцыйны апарат для вытворчасці зычных гукаў і г.д. Даследчыкі таксама 

прыйшлі да высновы, што ў двухмоўных дзяцей адзначаецца большая 

арыентацыя на семантыку слова. Яны танчэй адчуваюць умоўнасць моўных 

знакаў і таму лягчэй надаюць у гульні імѐны, мянушкі новым прадметам, героям.  

Інтэрпрэтуючы падобныя факты, Н.В. Імедадзе тлумачыць, што 

практычнае авалодание другой мовай само на сабе не прыводзіць да 

пазнавальнага эфекту. Дзейнічаючы самастойна, дзіця не здольнае прыйсці да 

высновы, што другая мова з‘яўляецца не толкі новай мовай, але і 

альтэрнатыўным сродкам выказвання думкі. Авалоданне другой мовай стварае 

перадумовы, дае дзіцяці магчымасць параўнаць дзве формы з адным значэннем. 

Гэтая акалічнасць, падкрэслівае Н.В. Імедадзе, мае першараднае значэнне не 

столькі для практычнага авалодання мовай, колкі для развіцця лінгвістычнага 

мыслення дзіцяці.  

Паводле Беи-3іў (Веп- Ziv), нават небяспека лінгвістычнай інтэрферэнцыі 

можа стымуляваць разумовае развіццѐ дзіцяці. Выкарыстоўваючы розныя 

стратэгіі, каб пераадолець інтэрферэнцыю, дзіця аперыруе мовай на 
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структурным узроўні, што развівае ўменні моўнага аналізу, карэкцыі, 

самакарэкцьп і абагульнення структурных адрозненняў паміж мовамі (Imedadze, 

1986).  

Адным з апошшх лангіцюдных даследаванняў па білінгвістычным 

выхаванні дзяцей з‘яўляецца праца Б. Бейна і І.А. Панарына (1994). Яны 

эксперыментальным шляхам даказалі, што прынцып «»―адна асоба — адна 

мова«»  дзейнічае як кагнітыўны ўзмацнялынік, прыводзячы да больш ранняга 

авалодання самарэгуляцыяй. Адказ на пытанне аб уплыве руска-беларускага 

двухмоўя на пазнавальныя магчымасці дзяцей старэйшага дашкольнага ўзросту 

дае эксперыментальнае даследаванне Е.Г. Андрэевай (1978). Атрыманыя ѐю 

матэрыялы сведчаць пра тое, што ўвядзенне беларускай мовы ў зносіны з 

рускамоўныміг дзецьмі і дзецьмі, якія карысталіся змешанай руска-беларускай 

гаворкай, на нейкі момант як бы затарможвала працэс дзіцячага мыслення і 

актывізацыю іх слоўніка. Аднак у далейшым у дзяцей ―інтэнсіўней развіваецца 

актыўны слоўнік, лагічнае мысленне, фарміруюцца розныя моўныя сістэмы 

сувязі‘ [2, 33]. Вельмі рана, на другім месяцы навучання, у дзяцей з‘яўляюцца 

міжмоўнае пачуццѐ і самакантроль (там жа).  

Такім чынам, пры педагагічным кіраўніцтве працэсам авалодання другой 

мовай апошняя садзейнічае і засваенню роднай мовы, і удасканаленню 

інтэлектуальных аперацый. Ранняе вывучэнне другой мовы ў дзіцячым садзе 

зусім не вядзе само па сабе да «»―паўмоўя«» і, значыць, да «»―паўмыслення«», 

да фарміравания ―«»паўчалавека«» (В.Г. Кастамараў, 1991).  

6. Праблема засваення другой мовы як сродку камунікацыі 
Паспяховае авалоданне другой мовай патрабуе натуральнай сітуацыі 

зносін, у якой дзіця магло б стыхійна спасцігаць адносіны паміж мовай і 

рэчаіснасцю. Гэта чацвѐртая праблема ранняга двухмоўя. Для забеспячэння 

натуральнай сітуацыі зносін выкарыстоўваецца так званая методыка 

паглыблення ў іншамоўнае асяроддзе. У чыстым выглядзе на практыцы 

бесперакладнае паглыбленне не выкарыстоўваецца. Калі ўсе дзеці не ведаюць 

мовы, то навучанне церпіць крах або рухаецца вельмі павольна. Таму 

педагагічныя работнікі звяртаюцца да традыцыйных прыѐмаў: перакладу, 

нагляднай семантызацыі, паказу і г.д. Прыкладам выкарыстання методыкі 

паглыблення ў масавым маштабе можа служыць вопыт Каталоніі — правінцыіп 

Іспаніі, дзе з 1979 г. пачаўся працэс адраджэння каталанскай мовы. 

Іспанамоўныя дзеці з пѐршых дзѐн у школе (ва узросце 4 гадоў) наглыбляюцца ў 

асяроддзе мовы, якая затым будзе сродкам зносін і пазнання. Гэта даволі 

складаная справа, паколькі ―размова ідзе аб стварэнні атмасферы тэарэтычна 

чужой дзецям, але якую яны тым не менш павінны ўспрыняць як натуральную 

(Жоан, 1988). Трываласць моўных навыкаў залежыць ад умоў камунікацыі. 

Дзеці, якія свабодна гаварылі на якой-небудзь мове, губляюць многія навыкі 

маўлення або зусім забываюць гэтую мову, як толькі звужваецца або знікае 

адпаведная сфера зносін [9, 48]. Менавіта камунікатыўны падыход вызначае 

змест навучання другой мове, адбор і арганізацыю матэрыялу, падпарадкоўвае 

справу развіццю практычных маўленчых уменняу, ствараючы натуральную 

маўленчую сітуацыю, у якой дзіцячая ўвага адцягваецца ад фармальнай 
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пабудовы мовы. Як спалучаецца камунікатыўны падыход з фарміраваннем у 

дзяцей асэнсавання фармальных аспектау мовы? Спробу даць адказ на гэтае 

пытанне зрабіла Н.В. Імедадзе. Яна падзяляе навучанне другой мове на стадыі. 

На першай стадыі дзецям даецца практычны маўленчы базіс, які функцыянуе на 

інтуітыўным узроўні. Толькі пасля гэтай стадыі ўводзіцца аналіз моўнага 

матэрыялу. Камунікатыўны напрамак у гэты час як бы адыходзіць на задні план. 

У часе гэта супадае з пачаткам развіцця ў дзяцей фармальнай логікі (па 

класіфікацьп Ж. Піажэ гэта 11 — 12 гадоў). На наступнай стадыі камунікатыўны 

напрамак зноў выходзіць наперад. Важнасць працэсу асэнсавання лінгвістычных 

адносін і дыферэнцыяцыі роднай і другой моў на усіх узроўнях памяншаецца, 

цяпер ѐн ажыццяўляе свае функцыі па пераадоленні інтэрферэнцыі і развіцці 

мысліцельных працэсаў. Згодна з гэтым, практычнае выкарыстанне другой мовы 

паступова пачынае аўтаматызавацца і пастаянна ўдасканальвацца (Imedadze, 

1986). Згодна з прыведзенай перыядызацыяй навучання другой мове, на 

дашкольнае дзяцінства прыпадае толькі першая стадыя — засваенне мовы на 

інтуітыўным, ―пачуццѐвым‖, узроўні. Такая перыядызацыя, на нашу думку, 

звязана з тым, што ў дзіцячай псіхалогіі і дашкольнай педагогіцы доўгі час было 

распаўсюджана меркаванне, быццам бы ―дааператарны‖ ўзровень мыслення 

дашкольнікаў з‘яуляецца перашкодай для засваення імі навуковых ведаў. Аднак 

шматлікія псіхалагічныя і педагагічныя даследаванні паказалі, што дзеці 

дашкольнага ўзросту на пэўным этапе развіцця пачуццѐвапрадметнай дзейнасці 

ў прынцыпе могуць засвоіць некаторыя навуковыя веды, авалодаць асновамі 

мыслення тэарэтычнага тыпу (А.У. Запарожац, П.Я. Гальперын, Н.Ф. Талызіна, 

Д.Б. Эльконін, М.М. Падд‘якаў, А.А. Люблшская і інш.). Гэта адбываецца тады, 

калі зместам навучання з‘яўляюцца не толью вонкавыя, непасрэдна дадзеныя 

якасці прадметаў, але і іх прасцейшыя ўнутраныя ўзаемасувязі і 

ўзаемазалежнасці, іх істотныя адносіны. Такі матэрыял, сцвярджаў А.У. 

Заиарожац, не толькі даступны, але і цікавы дашкольніку (А.У. Запарожац, 

1970). У працэсе спецыяльна арганізаванага навучання дзеці засвойваюць і 

некаторыя тэарэтычныя лігвістычныя веды (Л.Я. Журава, Г.А. Тумакова, Ф.А. 

Сахін, Г.П. Белякова, А.І. Негнявіцкая і інш.).  

Ужо ў дашкольным узросце можна спалучаць камунікатыўны напрамак 

навучання другой мове з элементарным аналізам моўнага матэрыялу. 

Падсумоўваючы праведзены аналіз праблемы ранняга двухмоўя, адзначым яго 

асноуныя моманты. Дзеці ранняга і дашкольнага ўзросту з прычыны свайго 

прыроджанага механізма засваення мовы здольныя засвоіць другую мову 

паралельна з роднай. Паспяховасць засваення з пункту гледжання як 

нарматыунасці маўлення, так і выключэння адмоўнага ўплыву на развіццѐ 

мыслення забяспечваецца захаваннем прынцыпу«» ―адна асоба — адна мова«». 

Ва ўмовах грамадскага выхавання станоўчыя вынікі дае паслядоўнае ўвядзенне 

другой мовы на другім — трэцім годзе жыцця ў той жа сітуацыі. Сістэматычнае 

навучание другой мове лепш пачынаць з 4 —5 гадоў, калі дзеці здольныя 

асэнсоўваць свае маўленчыя дзеянні. Навучанне другой мове вядзецца з апорай 

на родную мову. Неабходна прадугледжваць спецыяльную работу, накіраваную 

на прадухіленне і пераадоленне моўных змешванняу, выпрацоўку аутаномных 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



17 

 

механізмаў стварэння выказванняў на кожнай з моў. Авалодванне дзецьмі 

дзвюма мовамі спрыяе развіццю іх інтэлектуальных здольнасцей, лінгвістычнага 

мыслення, міжмоўнага пачуцця. Неабходнай умовай пазнавальнага развіцця 

з‘яўляецца элементарнае асэнсаванне дзецьмі адрозненняў паміж аспектамі 

адной і другой моў. Нарэшце, аб сапраўдным засваенні другой мовы можна 

гаварыць толькі тады, калі яна ўжываецца як сродак зносін і пазнання, для чаго 

неабходна стварыць натуральную атмасферу адпаведнага маўленчага асяроддзя.  

7. Асноўныя метады навучання другой мове дзяцей дашкольнага 
ўзросту 

Адной з найгалоўнейшых метадычных праблем з’яўляюцца суадносіны 

першай засвоенай мовы і другой у працэсе навучання. На дадзеных суадносінах 

будуюцца асноўныя мадэлі білінгвальнага навучання. Прычым усе 

вышэйназваныя даследчыкі падзяляюць меркаванне, што чым лепш дзіця 

валодае родным маўленнем, тым лягчэй адбываецца працэс засваення другой 

мовы. Гэтае палажэнне таксама пацвярджаецца шэрагам сучаных замежных 

навукоўцаў.   

У практыцы навучання другой мове выкарыстоўваюцца як 

агульнадыдактычныя, так і спецыяльныя метады і прыёмы навучання другой 

мове. Апошнія ў залежнасці ад суадносін першай засвоенай і другой мовы 

падзяляюцца на тры асноўныя метады: прамы, супастаўляльны і камбінаваны. 

Навучанне на аснове прамога метаду арганізуецца шляхам “паглыблення” ў 

моўнае асяроддзе, пры ўнясенні ў штучнае фарміраванне білінгвізму 

натуральнай сітуацыі моўных зносін. У такім выпадку навучалне другой мове 

адбываецца без апоры на першую мову. Дадзены метад, укаранёны цалкам у 

выхаваўча-навучальны працэс, таксама атрымаў назву метаду імерсіі. Яго 

сутнасць заключаецца ў тым, што з першых дзён навучання ў адукацыйнай 

установе другая мова 23 выкарыстоўваецца ў якасці асноўнай і адзінай мовы 

(татальная імерсія). Распрацоўшчыкі гэтага метаду (Ламбер, Такер, 1972 г.) 

зыходзілі са шматлікіх дадзеных, якія даказвалі, што заеваенне другой мовы 

немагчыма на працягу ўсяго некалькіх гадзін заняткаў. Па іх меркаванні, імерсія 

- найлепшы спосаб для якаснага засваення другой мовы і фарміравання 

аўтэнтычнага двухмоўя. Аднак М. Сігуан і У.Ф. Макі заўважаюць, што метад 

татальнай, раптоўнай імерсіі не заўсёды магчымы і яго выкарыстанне без уліку 

сацыяльнага кантэксту, базавых умоў і інш. фактараў можа мець адмоўныя 

вынікі. Найбольш прымальным, на іх думку, з’яўляецца метад паступовай альбо 

мяккай імерсіі [237, 113—119]. Супастаўляльны метад навучання другой мове 

прадугледжвае апору на першую мову дзіцяці. Засваенне другой мовы 

адбываецца шляхам аналізу, супастаўлення і абагульнення дзвюх моўных сістэм. 

Звычайна навучанне другой мове супастаўляльным метадам заснавана на мадэлі 

пераносу моўных навыкаў з першай засвоенай мовы на другую. Дадзеную 

мадэль можна адлюстраваць наступным чынам: параўнальная тыпалогія роднай і 

другой мовы; вылучэнне падабенстваў для станоўчага пераносу - транспазіцыя; 

вылучэнне падабенстваў для адмоўнага пераносу - інтэрферэнцыя. Пры 

блізкароднасным білінгвізме, як адзначалася вышэй, памылкі інтэрферэнцыі 

больш распаўсюджаныя і трывалыя, таму патрабуецца спецыяльная работа па іх 
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карэкцыі, але і магчымасці для карыснага пераносу (транспазіцыі) ўзрастаюць 

(А.М. Богуш, Н.С. Старжынская, А.Я. Супрун). Пры выкарыстанні свядома 

супастаўляльнага метаду ў дашкольных установах Беларусі, паводле меркавання 

Н.С. Старжынскай, трэба адрозніваць паняцці «выкарыстанне роднай мовы як 

апоры пры авалоданні другой» і «ўліку роднай мовы». У першым выпадку 

неабходна супастаўленне і аналіз падабенстваў і адрозненняў ладу вывучаемых 

моў, заснаваныя на тэарэтычным асэнсаванні, што магчыма толькі ў больш позні 

ўзроставы перыяд. У другім выпадку (прынцып уліку роднай мовы пры 

навучанні другой) свядома супастаўляльны метад накіроўваецца на практычнае 

авалоданне маўленнем на другой мове. Выкарыстанне дадзенага метаду, 

адзначае даследчыца, дазваляе размежаваць у свядомасці дзіцяці асаблівасці 

рускай і беларускай моў, тым самым можна пазбегнуць альбо пераадолець 

інтэрферэнцыю дзвюх моўных сістэм. Пры камбінаваным метадзе 

выкарыстоўваюцца прыёмы двух першых метадаў, што забяспечвае найбольшую 

эфектыўнасць навучання другой мове. Тады мадэлі суадносін роднай і другой 

мовы 24 выглядаюць як дубліруючая (суправаджальная) і адытьіўная 

(дапаўняльная). Пры дубліруючай мадэлі білінгвальнага навучання адны і тыя ж 

адзінкі зместу прад’яўляюцца сродкамі адной і другой мовы. Пры адытыўнай - 

на другой мове даецца дадатковая інфармацыя, якая часткова альбо істотна 

ўзбагачае змест, які быў атрыманы на роднай мове. На больш позніх этапах 

навучання мовам таксама могуць мець прымяненне парытэтная (раўнапраўе ў 

выкарыстанні роднай і другой мовы) і выцясняльная (другая мова дамінуе ў 

прад’яўленні інфармацыі) мадэлі навучання мове (па класіфікацыі расійскага 

даследчыка А.Г. Шырына). У практыцы навучання дашкольнікаў 

блізкароднасным мовам выкарыстоўваюцца як дубліруючая і адытыўная. мадэлі, 

так і выцясняльная. Напрыклад, украінскія даследчыкы К.І. Струк і О.М. 

Кірычэнка для навучання рускамоўных дзяцей рускай мове прапанавалі так 

званыя “паралельныя заняткі”. Дадзены від заняткаў на другой мове 

прадугледжвае апору на аналагічныя заняткі на роднай мове, што і з’яўляецца 

прыкладам рэалізацыі дубліруючай мадэлі. Пры навучанні блізкароднасным 

мовам выкарыстанне адытыўнай мадэлі магчыма ўжо на ранніх этапах засваення 

мовы, што звязана са здольнасцю ўспрымання дзецьмі другой мовы на 

рэцэптыўным узроўні. У прыватнасці, украінская даследчыца О.Н. 

Харашкоўская дае распрацоўкі заняткаў для дашкольнікаў практычна цалкам на 

другой мове, а пры неабходнасці прапануецца тлумачыць дзецям значэнне новых 

для іх слоў на першай засвоенай мове. Паступова з пашырэннем пасіўнага і 

актыўнага слоўнікавага запасу дзіцяці на другой мове адытыўная мадэль будзе 

трансфарміравацца ў выцясняльную. Адносна парытэтнай мадэлі, трэба 

заўважыць, што раўнапраўе ў выкарыстанні дзвюх моў, на наш погляд, 

датычыцца, перш за ўсё, арганізацыі ўсяго выхаваўча-навучапыіага працэсу ў 

дзіцячым садзе. 3 мэтай забеспячэння максімальна спрыяльных умоў для 

развіцця асобы дзіцяці ў цэлым і паспяховасці фарміраітння двухмоўя, у 

прыватнасці, адукацыйны працэс у дашкольных установах павінен улічваць 

неабходнасць стварэнпя спецыялыіа арганізаванага камунікатыўнага акружэння, 

у якое ўваходэіць: прысутнасць дзвюх моў ва ўсіх відах дзіцячай дзейнасці; 
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арганізацыя спецыялыіых заняткаў па развіцці маўлення на кожнай і моў. 

Функцыянаванне білінгвізму ў маштабах усёй рэспублікі абумоўлівае 

арганізацыю білінгвальнай адукацыі дашкольнікаў як цэласнай сістэмы, для 

паспяховай работы якой неабходна: падрыхтоўка педагагічных работнікаў-

білінгвалаў; даследаванні ў галіне двухмоўнага выхавання дзяцей да школы; 

падрыхтоўка і выпуск вучэбна-метадычнай літаратуры; эвалюацыя (ацэнка) 

работы і яе вынікаў. Неабходнасць разгляду білінгвальнай адукацыі 

дашкольнікаў як цэласнай сістэмы патрабуе сістэмна-структурнага падыходу. 

Сістэмаўтваральным фактарам у дадзеным выпадку заўсёды з’яўляецца мэта 

(А.М. Авяр’янаў, М.С. Каган, Б.Ф. Ломаў, У.М. Садоўскі, Э.Г. Юдзін) 

Маўленчае развіццё дзяцей у Беларусі адбываецца ў сітуацыі 

блізкароднаснага руска-беларускага білінгвізму. Першай мовай, якой 

авалодваюць дзеці дашкольнага ўзросту, выступае руская. Пры гэтым 

далучэннне дзяцей да беларускай мовы адбываецца таксама даволі рана. Дзеці 

чуюць яе па радыё, тэлебачанні, у дзіцячым садзе (асобныя заняткі, святы). У 

выхаванцаў ствараюцца «жыццёвыя» ўяўленні пра рускую і беларускую мовы, 

назіраецца паступовае свядомае адрозненне гэтых моў. 

З улікам сітуацыіі блізкароднаснага двухмоўя сістэма дашкольнай адукацыі ў 

Беларусі з’яўляецца білінгвальнай як па форме (у рэспубліцы дзейнічаюць 

установы дашкольнай адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання), так і па 

змесце (у адпаведнасці з вучэбнай праграмай у адукацыйны працэс установы 

дашкольнай адукацыі ўключаны дзве блізкароднасныя мовы). 

Білінгвальная адукацыя забяспечвае паўнавартаснае развіццё асобы дзіцяці 

сродкамі дзвюх моў і прадстаўленых імі культур. Дзіця-білінгв мае магчымасць 

інтэграцыі ў дзве моўныя культуры, што спрыяе як яго разумоваму, так і 

псіхічнаму развіццю, пашырае і ўзбагачае мысленне і кругагляд выхаванца. 

Авалодванне беларускай мовай спрыяе фарміраванню нацыянальнай 

самасвядомасці дзіцяці. Што да засваення рускай мовы, то рускамоўныя зносіны 

пашыраюць камунікатыўнае асяроддзе выхаванцаў, садзейнічаюць іх далучэнню 

да сусветнай культуры. Адначасовае ж авалодванне дзецьмі дашкольнага 

ўзросту дзвюма мовамі (рускай і беларускай) пашырае іх светапогляд, спрыяе 

развіццю палікультурнай свядомасці і павялічвае патэнцыяльныя маўленчыя 

магчымасці. 

Аднак найвышэйшы ўзровень моўнай кампетэнтнасці дзяцей забяспечвае ўсё ж 

такі руская мова. Беларуская, якая з’яўляецца мовай нацыянальнай 

прыналежнасці, выступае ў асноўным у якасці мовы нацыянальнай 

ідэнтыфікацыі. 

Улічваючы тое, што беларуская мова для беларускіх дзяцей з’яўляецца 

роднай у асноўным па крытэрыі ідэнтыфікацыі, Н.С. Старжынская сцвярджае, 

што яе неабходна пачынаць вывучаць як мага раней, з моманту наведвання 

дзіцем установы дашкольнай адукацыі, шляхам акультурацыі, г.зн. увядзення ў 

нацыянальна-культурны фон мовы. Што да спецыяльных заняткаў па навучанні 

беларускай мове ва ўстановах дашкольнай адукацыі з рускай мовай навучання, 

то яны павінны праводзіцца з дзецьмі, пачынаючы з сярэдняга дашкольнага 
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ўзросту. Асноўнымі спецыяльнымі метадамі навучання дзяцей беларускай мове 

выступаюць: прамы, супастаўляльны і камбінаваны метады. 

Навучанне выхаванцаў беларускай мове на аснове прамога метаду 

арганізуецца шляхам «пагружэння» ў моўнае асяроддзе. Натуральна, што яно 

адбываецца без апоры на рускую мову. Дадзены метад атрымаў назву метаду 

імерсіі (татальнай або поўнай). Аднак у практыцы работы ўстаноў дашкольнай 

адукацыі з рускай мовай навучання найбольш прымальным з’яўляецца метад 

мяккай імерсіі, які прадугледжвае паступовае ўвядзенне беларускай мовы ў 

працэс навучання. Таксама шырока выкарыстоўваецца ў практыцы 

білінгвальнага навучання частковая імерсія, якая прадугледжвае арганізацыю 

працэсу навучання сродкамі дзвюх моў. 

Супастаўляльны метад навучання дзяцей беларускай мове прадугледжвае 

апору на рускую. Засваенне беларускай мовы адбываецца на аснове аналізу, 

супастаўлення і абагульнення дзвюх моўных сістэм. Пры гэтым навучанне 

дзяцей беларускай мове пры дапамозе супастаўляльнага метаду заснавана на 

мадэлі пераносу моўных навыкаў з рускай мовы на беларускую. Пры 

камбінаваным выкарыстоўваюцца прыёмы дзвюх першых метадаў. 

На больш позніх этапах навучання мовам ужываецца парытэтная мадэль 

навучання (раўнапраўе ў выкарыстанні рускай і беларускай моў). Адносна 

парытэтнай мадэлі варта адзначыць, што раўнапраўе ў выкарыстанні рускай і 

беларускай моў тычыцца, перш за ўсё, арганізацыі ўсяго адукацыйнага працэсу 

ва ўстанове дашкольнай адукацыі. З мэтай паспяховага фарміравання двухмоўя 

пажадана стварыць ва ўстанове дашкольнай адукацыі спецыяльнае 

камунікатыўнае асяроддзе, якое прадугледжвае прысутнасць дзвюх моў ва ўсіх 

відах дзіцячай дзейнасці і арганізацыю спецыяльных заняткаў па развіцці 

маўлення дзяцей на дзвюх мовах. Н.С. Старжынская адзначае, што ў гэтым 

выпадку найбольш аптымальным шляхам развіцця ў дзяцей дашкольнага ўзросту 

беларускага маўлення з’яўляецца той, які спалучае з аднаго боку развіццё 

«пачуцця беларускай мовы» ў выніку паступовага «пагружэння» ў адпаведнае 

камунікатыўнае асяроддзе, а з другога — спецыяльна арганізаванае навучанне, 

арыентаванае на фарміраванне ў выхаванцаў элементарных моўных 

абагульненняў. 

Па зазначэнні даследчыцы, агульная стратэгія навучання дзяцей 

дашкольнага ўзросту беларускай мове акрэсліваецца «знізу ўверх» з дапамогай 

«стыхійнага» і ў пэўнай меры спарадкаванага засваення дзецьмі моўных сродкаў 

і «зверху ўніз» на спецыяльных занятках праз авалоданне метадычна 

нармаванымі моўнымі сродкамі, шляхам як неўсвядомленага абагульнення 

моўнага матэрыялу, так і яго аналізу. 

Паспяховаму авалодванню маўленчымі навыкамі дзяцей на беларускай 

мове будзе спрыяць арганізацыя спецыяльных заняткаў на беларускай мове адзін 

раз на тыдзень працягласцю 20 хвілін у першай палове дня ў сярэдняй і старшай 

групах; правядзенне сітуацый зносін на беларускай мове па падгрупах у другой 

палове дня працягласцю 20 хвілін у тых жа групах; дачыненне да беларускай 

мовы ў пасіўнай форме з дзецьмі ад 3-х да 4-х гадоў у час слухання беларускіх 

песень, твораў мастацкай літаратуры, фальклору, прагляду мультфільмаў; 
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прысутнасць дзяцей малодшага і сярэдняга дашкольнага ўзросту на святах, 

канцэртах, спектаклях, якія праводзяцца дзецьмі старэйшага дашкольнага 

ўзросту на беларускай мове; увядзенне ў нерэгламентаваную дзейнасць 

беларускіх гульняў, праслухоўванне запісаў казак, вершаў на беларускай мове; 

арганізацыя экскурсій у краязнаўчы музей з мэтай знаёмства з культурай, 

гісторыяй краіны; наладжванне дзейсна-арыентаваных зносін: інсцэніроўкі, 

ролевыя гульні, гульні-драматызацыі на беларускай мове; арганізацыя 

адукацыйных сітуацый у розных відах дзейнасці на беларускай мове. 

Калі педагогі з’яўляюцца носьбітамі мовы, гэта гарантыя таго, што дзіця 

паспяхова авалодае камунікатыўнымі навыкамі на беларускай мове. 

8. Сутнасць пацяццяў «білінгвальная адукацыя», «білінгвальнае 
навучанне», «білінгвальнае выхаванне».Праблема засваення другой мовы 
як сродку камунікацыі  

М. Сігуан і У.Ф. Макі гавораць аб тым, што білінгвальнай адукацыяй 

можна лічыць адукацыйныя сістэмы, якія прадугледжваюць выхаванне і 

навучанне на дзвюх мовах, а не проста ўключэнне ў праграмы адукацыйных 

устаноў навучанне другой мове як асобнага прадмета [237,54]. 3 улікам 

спецыфічнасці арганізацыі адукацыі на Беларусі (наяўнасці дзвюх родных моў) 

удакладнім сутнасць стрыжнёвых паняццяў даследавання: білінгвальная 

адукацыя, білінгвальнае навучанне, білінгвальнае выхаванне.  

Білінгвальная адукацыя, як працэс і вынік, - гэта засваенне асобай 

культурна-гістарычнага і сацыяльнага вопыту розных краін і народаў, 

каштоўнасцей нацыянальнай і сусветнай культуры сродкамі беларускай і рускай 

моў. Як шырокі працэс білінгвальная адукацыя ўключае ў сябе «білінгвальнае 

выхаванне» і «білінгвальнае навучанне».  

«Білінгвальнае навучанне» - спецыяльна арганізаваны мэтанакіраваны 

працэс развіцця і ўдасканалення маўлення дзяцей на дзвюх мовах і далучэнне іх 

да нацыянальнай і сусветнай культуры сродкамі гэтых моў. Білінгвальнае 

навучанне трактуецца ў нашай рабоце як сродак білінгвальнага выхавання. 

Паняцце «білінгвальнае выхаванне», з нашага пункту гледжання, уключае 

ў сябе моўнае і полікультурнае выхаванне. Выдатны беларускі лінгвіст і педагог 

А.Я. Супрун выкарыстоўваў тэрмін “лінгвістычнае выхаванне”, пад якім разумеў 

“фарміраванне пэўных этычных норм моўных паводзін у розных выпадках 

нашага жыцця”. Сучасная трактоўка пад лінгвістычнымі ўменнямі асобы 

разумее толькі глыбокія пазнанні ў агульнай лінгвістыцы і тэорыі мовы. Таму 

для дашкольнага ўзросту найбольш часта выкарыстоўваюцца тэрміны «моўнае 

выхаванне» і «маўленчае выхаванне». У дадзеным выпадку, калі зыходзіць з 

таго, што маўленне гэта састаўная частка мовы (у шырокім значэнні слова), 

менавіта паняцце “моўнае выхаванне” будзе найболып абагульневым і 

дакладным. Полікультурызм у адукацыі прадугледжвае пабудову 

выхаваўчанавучальнага працэсу, заснаванага на прынцыпе культурнага 

плюралізму, прызнанні раўнапраўя ўсіх этнічных і сацыяльных груп, якія 

складаюць дадзеную супольнасць, на недапушчальнасці дыскрымінацыі людзей 

паводле нацыянальнай прыналежнасці. Таму білінгвальнае выхаванне – гэта 

мэтанакіраваны свядома арганізаваны педагагічны працэс, які садзейнічае 
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фарміраванню і развіццю асобы дзіцяці сродкамі беларускай і рускай моў і 

прадстаўленых імі культур. Абагульненне выкладзеных вышэй навуковых 

дадзеных дае магчымасць сфармуляваць мадэль білінгвальнай адукацыі 

дашкольнікаў у Беларусі, якая ўключае:  

мэту білінгвальнай адукацыі: забяспечыць станаўленне цэласнай асобы 

дзіцяці, яго паўнацэннае развіццё шляхам інтэграцыі ў дзве роднасныя культуры 

сродкамі беларускай і рускай моў;  

базавыя ўмовы: заканадаўчае і нарматыўна-прававое забеспячэнне;  

задачы: развіваць на даступным дзіцяці дашкольнага ўзросту ўзроўні 

сегменты моўнага ядра асобы - кагнітыўны, лексіка-граматычны, прагматычны, 

лінгвакультурны і матывацыйна-эматыўны на беларускай і рускай мовах. 

Дадзеныя сегменты вызначаюць змест білінгвальнай адукацыі дашкольнікаў;  

- сукупнасць канцэптуальных ідэй: увядзенне мінарытарнай мовы ў 

выхаваўча-навучальны працэс дашкольнай установы шляхам мяккай імерсіі; 

пабудова педагагічнага працэсу на аснове парытэтнай мадэлі білінгвальнага 

выхавання і навучання; 

- вядучыя метады: прамы, свядома-супастаўляльны і камбінаваны (пры 

прымяненні дубліруючай, адытыўнай і выцясняльнай мадэлей білінгвальнага 

навучання);  

-умовы эфектыўнасці: кадравае, праграмнае і навукова-метадычнае 

забеспячэнне двухмоўнага навучання і выхавання дзяцей.  

Практычная рэалізацыя прапанаванай мадэлі, на наш погляд, дазволіць 

удасканаліць якасць білінгвальнай адукацыі дашкольнікаў у Беларусі. 

 

Пытанні да самаправеркі 

1. Дайце вызначэнне і раскрыйце змест  паняццяў: «родная мова»,  

«нацыянальная мова»,  «другая мова»,  «замежная мова».  

2. Дайце псіхолага-лінгвістычная характарыстыку білінгвізму.  

3. Раскрыйце значэнне з’яў інтэрферэнцыі і транспазіцыі ў маўленні 

білінгва. 

4. Вызначыце ўзрост, спрыяльны для пачатку авалодання другой мовай.  

5. Раскрыйце суадносіны роднай і другой моў у адукацыйным працэсе.  

Пакажыце ўплыў двухмоўя на разумовае развіццѐ дзяцей дашкольнага ўзросту.  

6. У чым заключаецца праблема засваення другой мовы як сродку 

камунікацыі. 

7. Ахарактарызуйце асноўным метадам навучання другой мове дзяцей 

дашкольнага ўзросту. 

8. Раскрыйце сутнасць пацяццяў «білінгвальная адукацыя», 

«білінгвальнае навучанне», «білінгвальнае выхаванне». 

Лекцыя 2. Станаўленне, сутнасць і асаблівасці двухмоўнага 
выхавання і навучання дзяцей дашкольнага ўзросту ў Беларусі  
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1. Сацыялінгвістычная сітуацыя ў Беларусі, яе ўплыў на сферу 

дашкольнай адукацыі. Закон аб мовах Беларускай ССР. Статус беларускай мовы 

для рускамоўных дзяцей у Беларусі. 

2. Асаблівасці руска-беларускага двухмоўя ў дзяцей дашкольнага 

ўзросту.  

3. Мэта навучання беларускай мове. 

4. Задачы i змест работы па развiццi маўлення ў вучэбнай праграме 

дашкольнай адукацыі. 

5. Лінгвакультаралагічны аспект ў навучанні дзяцей дашкольнага 

ўзросту беларускай мове. 

6. Прынцып ―адна асоба ў адной сітуацыі зносін – адна мова. 

7. Стварэнне натуральнай беларускамоўнай атмасферы ва ўстанове 

дашкольнай адукацыі як умова авалодання дзецьмі дашкольнага ўзросту 

маўленнем на беларускай мове. 

1. Сацыялінгвістычная сітуацыя ў Беларусі, яе ўплыў на сферу 
дашкольнай адукацыі 

Спецыфічная асаблівасць маўленчай сітуацыі ў Беларусі — наяўнасць 

двухмоўя. Двухмоўе, або білінгвізм (ад лац. bi — «двойчы» і lingua — «мова») —  

гэта «папераменнае карыстанне дзвюма мовамі.  

Калі ж ва ўжытку знаходзяцца тры і больш моў, прынята гаварыць пра 

шматмоўе, або полілінгвізм». Двухмоўе ў нашай краіне з’яўляецца дзяржаўным, 

паколькі статус афіцыйнай ці дзяржаўнай выконваюць дзве мовы: руская і 

беларуская. 

Білінгвізм— гэта функцыянаванне дзвюх моў на адной тэрыторыі, у адным 

этнічным асяродку; выкарыстанне ў працэсе камунікатыўных зносін дзвюх моў 

адным і тым насельніцтвам. 

Законам “Аб мовах у Беларускай ССР”, які быў прыняты 26 студзеня 1990 

г., беларускай мове быў нададзены статус дзяржаўнай. Закон абавязваў 

выкарыстоўваць дзяржаўную мову ва ўсіх сферах афіцыйнага жыцця. Выхаванне 

і навучанне ў адукацыйных установах рэспублікі ад дашкольнай да вышэйшай 

адукацыі таксама павінна было весціся на беларускай мове (арт. 23, 24, 25).  

У “Дзяржаўнай праграме развіцця беларускай мовы і другіх нацыянальных 

моў у Беларускай ССР” (прынята 20 верасня 1990г.) быў прапанаваны шэраг 

мерапрыемстваў, якія непасрэдна закраналі сістэму адукацыі: арганізацыя курсаў 

па вывучэнні беларускай мовы для настаўнікаў; уключэнне беларускай мовы і 

літаратуры, беларусазнаўства і краязнаўства ў навучальныя планы ўсіх вучэбных 

устаноў; перавод да 1996 г. выкладання ўсіх вучэбных прадметаў ў педагагічных 

інстытутах і універсітэтах на беларускую мову; перавод большасці дашкольных 

устаноў у гарадской і сельскай мясцовасці да 1995 г. на беларускую мову 

выхавання і навучання [68].  

У 1991 г. таксама быў прыняты Закон “Аб адукацыі ў Рэспубліцы 

Беларусь”, у якім рэгламентаваліся прававыя нормы дзейнасці вучэбна 

выхаваўчых устаноў усіх ступеняў нацыянальнай адукацыйнай сістэмы, 

замацоўваліся асноўныя прынцыпы арганізацыі педагагічнага працэсу ў іх. 
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Дадзены закон, абапіраючыся на Закон “Аб мовах у Беларускай ССР”, 

вызначаў беларускую мову асноўнай мовай усіх тыпаў і відаў адукацыйных 

устаноў рэспублікі.  

У канцы 1996 г.,  ў Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь былі ўнесены 

некаторыя кардынальныя змяненні, у тым ліку і ў арт,- 17, згодна з якім разам з 

беларускай рускай мове надаваўся статус дзяржаўнай. А ў 1998 г. быў прыняты 

Закон “Аб змяненнях і дапаўненнях у Закон Рэспублікі Беларусь “Аб мовах у 

Рэспубліцы Беларусь”, які быў накіраваны на дасягненне аднолькавага 

юрыдычнага статуса дзвюх моў.  

Сучасная моўная сітуацыя на Беларусі характарызуецца суіснаваннем і 

выкарыстаннем беларускай і рускай моў і можа быць вызначана як беларуска-

рускае двухмоўе. 

Калі веданне дзвюх моў уласціва асобным членам соцыуму, то гэта 

індывідуальны білінгвізм, калі двухмоўнымі з’яўляюцца цэлыя групы, 

калектывы, то гаворка ідзе пра калектыўны білінгвізм, калі ж двухмоўе 

пашырана сярод усіх прадстаўнікоў нацыі, то гэта нацыянальны білінгвізм. Пры 

нацыянальным білінгвізме ў краіне афіцыйна прызнаюцца дзве дзяржаўныя 

мовы (у Беларусі — беларуская і руская, у Фінляндыі — фінская і шведская, у 

Канадзе — англійская і французская). 

Індывідуальнае двухмоўе не абавязкова абазначае масавае двухмоўе, і, 

наадварот, нацыянальнае двухмоўе можа існаваць пры індывідуальным 

аднамоўі. Напрыклад, Швейцарыя — шматмоўная краіна, у якой дзяржаўнымі 

з’яўляюцца нямецкая, французская, італьянская і рэтараманская мовы. Аднак 

большасць жыхароў гэтай краіны валодаюць толькі якой-небудзь адной з 

названых вышэй моў [3, с. 12]. 

Сучасная моўная сітуацыя на Беларусі характарызуецца пераважна 

суіснаваннем і выкарыстаннем беларускай і рускай моў і можа быць вызначана 

як беларуска-рускае двухмоўе. Нацыянальнае беларуска-рускае двухмоўе 

прадстаўлена: 

- індывідуальным беларуска-рускім двухмоўем, калі побач з роднай 

беларускай мовай двухмоўны індывід выкарыстоўвае і рускую мову; 

- руска-беларускім двухмоўем, калі побач з рускай мовай двухмоўны 

індывід выкарыстоўвае беларускую мову; 

- індывідуальным беларускім ці рускім аднамоўем. 

Побач з беларуска-рускім двухмоўем на тэрыторыі Беларусі ў месцах 

сумеснага пражывання беларусаў з палякамі, літоўцамі, латышамі, украінцамі 

існуе беларуска-польскае, беларуска-літоўскае, беларуска-латышскае, беларуска-

ўкраінскае двухмоўе. Для небеларускага насельніцтва яно мае характар польска-

беларускага, літоўска-беларускага, латышска-беларускага і г. д. Паколькі ў гэтых 

раёнах функцыянуе і руская мова, можна гаварыць, напрыклад, пра мясцовае 

беларуска-польска-рускае і г.д. шматмоўе .Для значнай большасці дзяцей у 

Беларусі першай мовай, якую яны чуюць ад дарослых, на якой вучацца 

размаўляць, мець зносіны, з’яўляеца руская мова. Беларуская мова, да якой дзеці 

далучаюцца галоўным чынам у дзіцячым садзе, выступае для іх як другая. 
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2. Асаблівасці руска-беларускага двухмоўя ў дзяцей дашкольнага 
ўзросту  
Калі дзве мовы ўжываюцца ізалявана адна ад другой (напрыклад, на працы 

— адна мова, дома — другая), то гаворка ідзе пра чысты білінгвізм, калі ж дзве 

мовы ўжываюцца ўперамешку (залежыць ад камунікатыўнай сітуацыі), то гэта 

змешаны білінгвізм. Змешаны ў сваю чаргу падзяляецца ў залежнасці ад ступені 

разумення носьбітам мовы няроднай мовы на рэцэптыўны (чалавек разумее 

другую мову, але не можа на ёй гаварыць), рэпрадуктыўны (чалавек разумее 

другую мову, аднаўляе тэкст) і прадуктыўны (чалавек разумее другую мову, 

аднаўляе тэкст і самастойна будуе на ёй сказы). 

Стыхійнае маўленчае развіццѐ дзяцей характарызуецца рэцэптыўным і ў 

пэўнай ступені рэпрадуктыўным двухмоўем, г.зн. успрыманнем і разуменнем 

беларускага маўленне (напрыклад, казак, асабліва калі іх расказванне 

суправаджаецца паказам малюнкаў або інсцэніроўкай), ўзнаўленнем некаторых 

яго элементаў (забаўлянак, вершаў, асобных слоў і выразаў). Гэта адбываецца 

дзякуючы блізкасці рускай и беларускай моўных сістэм. Нават калі нейкі 

элемент паведамлення невядомы, агульны сэнс выказвання ўсѐ ж аказваецца 

зразумелым. 

У працэсе маўленчага развіцця ў дзяцей стыхійна фарміруецца вылучэнне 

маўленчай рэчаіснасці як асобнага віду чалавечай дзейнасці.  

У двухмоўным асяроддзі дзеці пачынаюць усведамляць існаванне 

беларускай мовы і тое, что яна адрозніваецца ад рускай. Даволі выразнае 

ўсведамленне двух моўных сістэм выступае ў дзяцей сярэдняга дашкольнага 

ўзросту, у старэйшым яно набывае яшчэ большую выяўленасць. Але з-за 

адсутнасці паўнацэннага беларускамоўнага асяроддзя сапраўднай жыццѐвай 

неабходнасці карыстацца беларускай мовай у штодзѐнным жыцці ў рускамоўных 

дзяцей няма. 

З другога боку, далучэнне да беларускай мовы ў сітуацыі блізкароднаснага 

двухмоўя прыводзіць да памылак інтэнферэнцыі ў маўленні рускамоўных 

дзяцей. 

Такім чынам, пры стыхійным засваенні двух блізкароднасных моў у дзяцей 

развіваецца сумешчаны механізм стварэння тэкстаў на гэтых мовах. Дзеці не 

заўважаюць сваіх памылак, у іх не фарміруецца ― чуццѐ адной і другой мовы.  

Памылкі інтэрферэнцыі ў сітуацыі блізкароднаснага двухмоўя 

абумоўліваюцца ўплывам не заўсѐды правільнага маўлення дарослых, часам 

адсутнасцю кантролю з боку дарослых за маўленнем дзяцей, а таксама 

неасэнсаваным характарам дзіцячага дзвухмоўя, несфарміраванасцю 

дыферэнцыраваных установак на карыстанне адной і другой мовамі.  

Гэта прыводзіць да высновы, што ў сучаснай сацыялінгвістычнай сітуацыі 

дзеці могуць авалодаць правільным маўленнем на другой мове толькі ва ўмовах 

мэтанакіраванага навучання ва ўстанове дашкольнай адукацыі. 

3. Мэта навучання беларускай мове  
Авалоданне беларускімі дзецьмі рускай мовай – гэта авалоданне 

багацейшай крыніцай ведаў, сродак глыбокага рознабаковага развіцця дзіцяці. 

Авалоданне разам з рускай мовай беларускай складае адзін з  асноўных 
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элементаў фарміравання асобы дзіцяці, засваення ім нацыянальнай культуры, 

станаўлення нацыянальнай самасвядомасці. 

Мэта навучання беларускай мове – выхаванне ў дзяцей любові і павагі 

да роднага слова, фарміраванне чуйнасці да моўных норм і сродкаў выразнасці; 

развіццѐ адпаведнай моўнай здольнасці. Выхавальнік дашкольнай адукацыі 

імкнецца сфарміраваць у дзяцей маўленчую дзейнасць на беларускай мове, 

набліжаную па ўзроўні да адпаведнай дзейнасці на рускай мове, стварыць 

перадумовы для выхавання двухмоўнай асобы. 

Навучанне будуецца ў адпаведнасці з дыдактычнымі, выхаваўчымі, 

развіццѐвымі і сацыялізуючымі мэтавымі арыентацыямі.  

• Дыдактычныя: фарміраванне чуйнасці да моўных норм , развіццѐ  

зязнасці беларускага маўлення. 

• Выхаваўчыя: развіццѐ асобы, узбагачэнне ўнутранага духоўнага свету, 

выхаванне станоўчых адносін і любасці да роднай мовы, фарміраванне 

духоўнасці, нацыянальнага светапогляду. 

• Развіццѐвыя: развіццѐ  моўнай здольнасці, інтэлектуальных аперацый 

аналізу, параўнання, абагульнення, творчых здольнасцей. 

• Сацыялізуючыя: далучэнне да нацыянальнай культуры. 

4. Задачы i змест работы па развiццi маўлення ў вучэбнай праграме 
дашкольнай адукацыі 

Асноўны змест працы педагога па развіццю беларускага маўлення ў 

дзіцячых садах з рускай мовай выхавання акрэслены ў вучэбнай праграме 

дашкольнай адукацыі. Яна базіруецца на пастулаце параўнальна лёгкага 

засваення дзецьмі другой мовы, сцвярджэнні замежных навукоўцаў, што “мозг 

дзіцяці мае спецыялізаваную здольнасць да мовы, але яна памяншаецца з 

узростам”. Аўтары праграмы адзначаюць, што дзеці не разумеюць, навошта ім 

ведаць іншую мову, матывацыя гэтых дзеянняў для іх занадта далёкая і 

абстрактная. Менавіта таму працэс навучання неабходна арганізаваць па 

прынцыпу задавальнення асобасных, пазнавальных, гульнёвых патрэбнасцей 

дзіцяці ў адносінах з дарослымі і іншымі дзецьмі. Спецыяльныя задачы развіцця 

беларускага маўлення неабходна вырашаць ужо ў малодшым дашкольным 

узросце, калі дзеці вучацца ўспрымаць родную мову і ўзнаўляць на ёй простыя 

творы (фальклорныя песні, забаўлянкі, казкі, аўтарскія вершы, апавяданні), спіс 

якіх падаецца ў праграме. 

У сярэднім дашкольным узросце ў дзяцей пачынаюць фарміраваць 

пачатковыя навыкі зносін на беларускай мове, а іх маўленчая дзейнасць 

будуецца на параўнанні рускіх і беларускіх слоў, фраз, выразаў. Акцэнт робіцца 

на фарміраванні правільнага вымаўлення спецыфічна беларускіх гукаў [г], [г’], 

[ў], [дж], [ч], [р], звяртаецца ўвага на асобныя арфаэпічныя нормы (аканне, 

яканне, падаўжэнне і змякчэнне зычных). Пашырэнне і актывізацыя слоўніка 

дашкольнікаў праводзіцца на аснове іх знаёмства з тэматычнымі групамі слоў, 

сярод якіх пераважаюць адрозныя ў вымаўленні і найбольш ужывальныя 

лексічныя адзінкі. Педагогам прапануецца абуджаць цікавасць дзяцей да другой 

мовы стварэннем гульнявых і праблемных сітуацый, знаёмствам з творамі 

фальклору: “Выхавальнік заахвочвае маўленне дзяцей на беларускай мове: 
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узнаўленне знаёмых вершаў, забаўлянак, пераказ казак, іх драматызацыя, 

стварэнне выказванняў, самастойных па задуме і моўным афармленні”. Пры 

гэтым трэба быць гатовым да таго, што ў дзяцей гэтага ўзросту могуць узнікнуць 

праблемы з блытаннем дзвюх моў, а таксама з самастойным узнаўленнем 

выказванняў. У гэты перыяд неабходна пачынаць фарміраваць і пачуццё 

этнічнай прыналежнасці як асновы нацыянальнай самасвядомасці (“я – 

беларус”). Ажыццявіць гэта магчыма адзіна праз выхаванне пачуцця 

патрыятызму, гонару за творы нацыянальнай архітэктуры, літаратуры, жывапісу, 

музыкі і інш.  

У старэйшым дашкольным узросце акцэнт робіцца на развіцці ў дзяцей 

звязнага і самастойнага маўлення на беларускай мове, паступова ўскладняюцца 

асноўныя задачы маўленчага развіцця дзяцей. У гэтым узросце працягваецца 

замацаванне вымаўлення беларускіх гукаў [г], [г’], [ў], [дж], [ч], [р], фарміруецца 

правільнае вымаўленне спецыфічных гукаў і спалучэнняў [шч], [ц’], [дз’], 

адпрацоўваюцца ўжо вядомыя нормы беларускай арфаэпіі. Дзеці старэйшага 

дашкольнага ўзросту знаёмяцца з новымі беларускімі словамі, супастаўляюць 

міжмоўныя амонімы (диван – дыван, неделя – нядзеля), падобныя па гучанню 

лексічныя адзінкі (зверёк – звярок, гусь – гусь, ночь – ноч). Педагог вучыць 

выхаванцаў выкарыстоўваць розныя граматычныя формы і канструкцыі ў 

залежнасці ад камунікатыўных задач, асабліва акцэнтуючы ўвагу на моўных 

структурах адрозных ад рускіх.  

Такім чынам, псіхолага-педагагічнай асновай навучання дашкольнікаў 

другой мове ва ўмовах беларуска-рускай білінгвальнай сітуацыі з’яўляецца 

тэорыя асаблівай успрымальнасці і цікавасці дзіцяці да засваення мовы ў 

дашкольным узросце, якую неабходна рэалізаваць на практыцы шляхам 

паступовага пашырэння адпаведнай камунікатыўнай прасторы, увядзення 

беларускай мовы ў розныя віды дзейнасці, удасканалення моўнага чуцця, 

спалучэння неўсвядомленага засваення роднай мовы ў паўсядзённых зносінах са 

спецыяльна арганізаваным фарміраваннем беларускага маўлення на аснове 

вучэбнай праграмы дашкольнай адукацыі.  

5. Лінгвакультаралагічны аспект ў навучанні дзяцей дашкольнага 
ўзросту беларускай мове 

Мова – гэта спецыфічны і ўніверсальны сродак аб’етывацыі зместу як 

індывідуальнай свядомасці, так і культурнай традыцыі. З аднаго боку, яна 

выступае як складальнік культуры, пад якой разумеются вынікі дзейнасці 

людзей, іх светапогляд, традыцыі, нормы жыццядзейнасці і сацыяльнага 

існавання, формы зносін, паводзін і г.д. З другога боку, мова з’яўляецца сродкам 

фарміравання асобы, інкультурацыі (сацыцялізацыі). 

Нацыянальна-культурная функцыя моўных сродкаў дазваляе далучацца да 

нацыянальных каштоўнасцей, спасцігаць іх асаблівасці ў значнай меры ўласна 

мовай народа. Менавіта веданнем значэнняў слоў нацыянальнай мовы, па 

сцвярджэнні вучоных, фарміруецца моўная свядомасць. Этнамова як кампанент 

этнасвядомасці накладвае пэўныя карэктывы на ўспрыманне і інтэрпрэтацыю 

чалавекам наваколля. Паколькі мова з’яўляецца формай існавання духоўнай 

культуры народа (фальклору, літаратуры, рэлігіі, філасофіі і г.д.), паўнацэннае 
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вывучэнне мовы – гэта, перш за ўсѐ, далучэнне да духоўных каштоўнасцей сваѐй 

нацыі. Навучанне мове ў кантэксце культуры мае на ўвазе і фарміраванне ў 

дзяцей каштоўнасных адносін да як як першаэлемента культуры. 

Большасць дзяцей у Беларусі авалодваюць з маленства рускай мовай, але 

беларуская мова – другая храналагічна, у грамадстве асэнсоўваецца як родная 

мова – аснова нацыянальна-культурнай сацыялізацыі беларускіх дзяцей. 

Авалоданне рускамоўнымі дзецьмі беларускай мовай складае адзін з асноўных 

элементаў фарміравання асобы дзіцяці, засваення ім пачаткаў нацыянальнай 

культуры. 

Ужо ва ўстанове дашкольнай адукацыі, асабліва ў адносінах да дзяцей 

старэйшага дашкольнага ўзросту, размова павінна ісці не проста аб навучанні 

мове, а аб моўнай адукацыі, якая, па сцвярджэнні даследчыкаў, з’яўляецца 

залогам авалодання культурай. Моўная адукацыя арыентавана не толькі на 

навучанне дзіцяці асноўным відам вуснага маўлення, але і на фарміраванне ў яго 

асобасназначнага, станоўчага эмацыянальнага і творчага стаўлення да працэсу 

пазнання нацыянальнай культуры сродкамі роднай мовы. Мэтай моўнай 

адукацыі з’яўляецца само дзіця як чалавек культуры. 

У адносінах да моўнай адукацыі на беларускай мове можна гаварыць аб 

паняцці нацыянальна-моўнай адукацыі, у працэсе якой дзіця ўваходзіць у 

родную нацыянальную моўную культуру, у яе прастору, якая складаецца падчас 

змястоўнага суразмоўніцтва на беларускай мове. 

Вывучэнне роднай мовы як інструмента фарміравання нацыянальна-

моўнай культуры накіравана на развіццѐ асобасна значных уяўленняў, разуменне 

сістэмы каштоўнасцей уласнай лінгвакультурнай агульнасці. 

На нацыянальна-культурнай функцыі мовы заснаваны 

лінгвакультуралагічны падыход да навучання мове, які забяспечвае, з аднаго 

боку, ― уваходжанне  ў нацыянальную і сусветную культуру ў працэсе 

авалодання маўленнем на беларускай мове, а з другога – авалоданне беларускай 

мовай на аснове спасціжэння нацыянальнай культуры. 

У сувязі з гэтым узнікае задача як мага больш ранняга – з моманту 

наведвання дзіцем установы дашкольнай адукацыі – далучэння дашкольнікаў да 

роднага слова шляхам увядзення ў нацыянальна-культурны фон беларускай 

мовы. У гэтым выпадку маўленчыя механізмы, што фарміруюцца ў дзіцяці, ― 

працуюць  не толькі на рускую, але і на беларускую мову і забяспечваюць 

нацыянальнае бачанне навакольнай рэчаіснасці. 

Можна вылучыць наступныя метадычныя напрамкі рэалізацыі 

лінгвакультуралагічнага падыходу да развіцця беларускага маўлення ў 

рускамоўных дзяцей дашкольнага ўзросту: 1) спасціжэнне каштоўнасцей і рэалій 

нацыянальнай культуры; 2) засваенне дзецьмі нацыянальна маркіраваных 

адзінак беларускай мовы; 3) навучанне беларускай мове ў дыялозе культур. 

Далучэнне дзяцей да каштоўнасцей нацыянальнай культуры 

прадугледжвае ўключэнне ў змест адукацыі культуразнаўчых, перш за ўсë, 

мастацкіх тэкстаў, што адлюстроўваюць ментальны вопыт, культурныя 

асаблівасці беларускага народа. На аснове такіх тэстаў адбываецца азнаямленне 
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з культурным вопытам народа, этычнае і эстэтычнае ўздзеянне на думкі, пачуцці 

і паводзіны дзяцей. 

Фарміраванню ў дзяцей каштоўнаснага стаўлення да нацыянальнай мовы 

садзейнічае ўключэнне ў змест навучання выказванняў пра Беларусь і 

беларускую мову, якія належаць выбітным стваральнікам культуры. Для дзяцей 

гэта ў першую чаргу вершы пра родную мову, краіну Беларусь, беларусаў, якія 

яны з задавальненнем завучваюць і дэкламуюць. 

У нацыянальна маркіраваных адзінках мовы культуразнаўчая інфармацыя 

можа быць пададзена ў двух аспектах. Першы пласт нацыянальна маркіраваных 

адзінак складаюць словы, якія абазначаюць рэаліі духоўнай і матэрыяльнай 

культуры беларусаў, што адлюстроўваюць своеасаблівасць нацыянальнай 

карціны свету (назвы народных звычаяў і свят, пабудоў, традыцыйнага адзення, 

абутку, страў нацыянальнай кухні, прадметаў народнага мастацтва, наймення 

прамежкаў часу, напрыклад, месяцаў і інш. 

Да другога пласту нацыянальна маркіраваных адзінак мовы, у якіх 

праяўляецца культуразнаўчае інфармацыя, адносяцца: устойлівыя параўнанні, 

заснаваныя на супастаўленні рыс характару, паводзін чалавека з жывëламі, 

раслінамі (надзьмуўся, як сыч); фразеялагізмы (як серада на пятніцу) сімвалы 

(вярба – увасабленне жыццëвай сілы, устойлівасці) і інш. 

Як відаць, асаблівую ўвагу выхавальнік дашкольнай адукацыі павінен 

надаць адбору дзіцячага лінгвакультуразнаўчага матэрыялу, які ўключае: святы, 

традыцыі, звычаі беларускага народа; песні, танцы, казкі, паэзію, апавяданні, 

народныя гульні; прыказкі, прымаўкі, рыфмоўкі, чытагаворкі, скорагаворкі і г.д. 

Трэці напрамак рэалізацыі лінгвакультуразнаўчага падыходу – дыялог 

культур – прызваны фарміраваць ў дзяцей ўяўленні пра самабытнасць і 

ўнікальнасць беларускай мовы і культуры шляхам яе параўнання з рускай мовай 

(а калі дзеці вывучаюць якую-небудзь замежную мову, то і з ëю). Гэта 

садзейнічае, па-першае асэнсаванню дзецьмі агульнага і адметнага ў 

нацыянальных традыцыях і выхаванню павагі да культурных каштоўнасцей 

абодвух народаў, а па-другое, як ужо адзначалася вышэй, папярэджанню і 

пераадоленню моўнай інтэрферэнцыі. 

У той жа час функцыянаванне на тэрыторыі Беларусі двух дзяржаўных 

блізкароднасных моў выклікае неабходнасць рэалізацыі білінгвальнай адукацыі 

– уваходжання дзіцяці ў культуру, фарміравання моўнай карціны свету сродкамі 

двух моў. Вучэбнай праграмай дашкольнай адукацыі, незалежна ад моўнага 

рэжыму ўстановы дашкольнай адукацыі (рускага або беларускага), 

прадугледжваецца ажыццяўленне нацыянальна-культурнай сацыялізацыі дзіцяці, 

фарміраванне яго нацыянальнай самасвядомасці. 

Адным з перспектыўных падыходаў да вырашэння рэалізацыі 

білінгвальнай дашкольнай адукацыі можа стаць інтэгратыўны падыход да 

распрацоўкі зместу адукацыі і метадычная інтэграцыя ў тэхналогіі працэсу 

фарміравання асноў нацыянальна-моўнай культуры ў дзяцей старэйшага 

дашкольнага ўзросту ў працэсе развіцця маўлення і навучання рускай і 

беларускай мовам. 
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6. Прынцып ―адна асоба ў адной сітуацыі зносін – адна мова 
На сучасным этапе для большасці дзяцей-беларусаў іх нацыянальная мова 

па храналагічнасці засваення выступае другой. Які ж узрост лічыцца найбольш 

сензітыўным для засваення другой мовы? 

У вырашэнні дадзенага пытання назіраюцца два процілеглыя падыходы. 

К.Дз. Ушынскі адзначаў: “Вывучэнне замежных моў не павінна ніколі 

пачынацца занадта рана і ніяк не раней за тое, пакуль не будзе прыкметна, што 

родная мова пусціла глыбокія карані ў духоўную прыроду дзіцяці. Устанавіць 

які-небудзь агульны тэрмін у гэтых адносінах нельга. 

3 адным дзіцём можна пачаць вывучэнне замежнай мовы з 7 альбо 8 гадоў 

(ніколі раней), з іншымі - у 10 альбо 12 ...”. Гэтай жа пазіцыі прытрымліваліся 

паслядоўнікі К.Дз. Ушынскага, у прыватнасці, заснавальніца расійскай 

дашкольнай лінгвадыдактыкі Л.І. Ціхеева. (Трэба заўважыць, што дадзеная 

пазіцыя адносіцца да вызначэння часу, з якога трэба пачынаць навучанне 

менавіта замежнай мове. Таму пры навучанні другой блізкароднаснай. мове,. 

тым больш роднай па статусе, гэтыя палажэнні, на наш погляд, не могуць 

з’яўляцца зыходнымі.) 

Прадстаўнік рускага рэвалюцыйна-дэмакратычнага асветніцтва XIX ст. 

Д.І. Пісараў адзначаў, што моўныя здольнасці дзяцей найбольш высокія ва 

ўзросце ад 3 да 10 гадоў, таму пачынаць навучанне другой мове трэба менавіта ў 

гэтым ўзросце [205, 183-184]. 

За навучанне дзяцей другой мове з самага ранняга дзяцінства выступалі і 

многія замежныя даследчыкі (У. Вайнрайх, Э. Пулгрэм, В. Пенфільд, Л. Робертс, 

Э. Хаўгэн). Высокую сензітыўнасць дашкольнага ўзросту для засвойвання 

другой мовы адзначалі і нашы суайчыннікі Ш.А. Аманашвілі , Л.С. Выгоцкі , 

Д.Б. Эльконін  і інш. Абагульняючы навуковыя дадзеныя пералічаных 

вышэй даследчыкаў, можна вылучыць наступныя станоўчыя ўзроставыя 

фактары, якія садзейнічаюць паспяховасці навучання другой мове: у 

дашкольным дзяцінстве высокая пластычнасць кары галаўнога мозгу; ва ўзросце 

ад 3 да 5 гадоў высокае моўнае чуццё; у дзяцінстве моўныя абагульненні 

фарміруюцца ўнутрана і неўсвядомлена, без валявых намаганняў; больш лёгкаму 

засваенню другой мовы спрыяюць актыўная памяць, развітыя механізмы 

імітацыі і параўнання; вымаўленчыя навыкі, якія выпрацоўваюцца ў 

дашкольным узросце, болын устойлівыя, што зніжае інтэрферэнтныя з’явы; у 

перыяд дашкольнага дзяцінства лягчэй сфарміраваць с т а н о ў ч а е стаўленне 

да мовы (што вельмі важна пры навучанні рускамоўных дзяцей Беларусі 

беларускай мове, паколькі яна з’яўляецца для іх роднай). 

Улічваючы гэтыя дадзеныя і тое, што беларуская мова для дзяцей 

беларусаў з’яўляецца іх роднай, беларускі лінгвадыдакт Н.С. Старжынская, якая 

грунтоўна даследавала праблему беларускарускага білінгвізмў ў дашкольнікаў, 

сцвярджае, што нацыянальная мова павінна ўводзіцца як мага раней, з моманту 

наведвання дзіцём дашкольнай установы, шляхам акультурацыі [259, 70-72]. 

Спецыяльныя заняткі па навучанні беларускай мове ў рускамоўных дашкольных 

установах павінны пачынацца з сярэдняга ўзросту. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



31 

 

Пры разглядзе пытанняў моўнага развіцця асобы заўсёды ўлічваецца факт 

непасрэднай сувязі мовы з мысленнем і пазнаннем. Такім чынам, пытанне 

ўплыву другой мовы на разумовае развіццё дзіцяці з’яўляецца адным з 

асноватворных. 

Погляды навукоўцаў. на тое, станоўча альбо адмоўна ўплывае шматмоўе 

на развіццё дзяцей, вельмі супярэчлівыя. Па сцвярджэнні прафесара філіяла 

Варшаўскага універсітэта ў г. Беластоку, доктара філалогіі Я.Ф. Насовіча, 

“выкарыстанне дзвюх моў з камунікатыўнымі мэтамі - гэта не толькі вынік 

валодання дзвюма мовамі, але і працэс, які глыбока пранікае ў структуру нашага 

мыслення. Таму, калі асоба становіцца двухмоўнай, гэта адбіваецца перш за ўсё 

на адносінах да класіфікацыі з’яў знешняга хвету, на частковай перабудове яе 

інтэлектуальна-пазнавальнага апарату, створанага ў працэсе авалодання роднай 

мовай” . 

Ёсць шэраг навуковых даследаванняў (пачынаючы з Эпштэйна), у якіх 

робяцца вывады аб негатыўным уплыве двухмоўя на разумовае, псіхічнае і 

эмацыянальнае развіццё дзіцяці. Напрыклад, наш сучаснік, эстонскі даследчык 

Маці Хінт сцвярджае, што ў дзіцяці “генетычна запраграмавана на засваенне 

адной мовы, а не дзвюх адначасова, якраз таксама, як у дзевяноста дзевяці 

працэнтаў нованароджаных генетычна запраграмавана валоданне левай альбо 

правай рукой, а не абедзвюма ў роўнай меры” [283, 74]. Вучоны лічыць, што 

білінгвізм можа мець станоўчы ўплыў на разумовае развіццё толькі дзяцей з 

моцным псіхічным укладам. Для больш слабых адначасовае засваенне дзвюх 

моў звязана з небяспекай узнікнення цэлага шэрагу праблем: паўмоўя і нават 

дэфектаў маўлення. М. Хінт робіць высновы, што ў агульным 

псіхалінгвістычным развіцці двухмоўнае дзіця адстае ад моналінгва, прычым пад 

канец дашкольнага ўзросту такое адставанне можа дасягнуць ад аднаго да двух 

гадоў. “Моўная непаўнацэннасць суправаджаецца, з болыпай верагоднасцю, 

культурнай недаразвітасцю і раздваеннем асобы,” - адзначае М. Хінт. 

Аднак ёсць і процілеглыя сцвярджэнні такіх вучоных, як  Е.Г. Андрэева, 

А.М. Богуш, Л.С. Выгоцкі, Н.В.Імедадзэ, М.Р. Львоў, Н.С. Старжынская, Л.У. 

Шчэрба і інш., якія ў сваіх даследаваннях гавораць аб тым, што разглядаць 

пытанні ўплыву дзвюх моў на развіццё дзіцяці нельга без уліку характару іх 

узаемадзеяння і якасці педагагічнага ўплыву на маўленчае развіццё асобы. 

Дзіця-білінгв, па іх меркаванні, мае магчымасць інтэграцыі ў дзве моўныя 

супольнасці, што адкрывае для яго вял.ікія магчымасці і садзейнічае як 

разумоваму, так і псіхічнаму развіццю, паколькі пашырае і ўзбагачае мысленне і 

кругагляд. М.У. Дзьячкоў таксама звяртае ўвагу на тое, што пры дастатковай 

эфектыўнасці методыкі выкладання функцыянальнае авалоданне другой мовай 

даступна кожнаму дзіцяці, нават з вельмі сярэднімі здольнасцямі. Псіхалагічна 

правільным шляхам навучання дашкольнікаў беларускай мове, развіцця ў іх 

беларускага маўлення з’яўляецца той, які спалучае, з аднаго боку, 

неўсвядомленае засваенне беларускай мовы ў штодзѐнных зносінах 

(праслухоўванне і абмеркаванне мастацкіх твораў, удзел у беларускіх народных 

гульнях і да т.п.), і з другога – спецыяльна арганізаванае навучанне (заняткі па 

развіцці беларускага маўлення і мастацкай літаратуры). 
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Навучанне рускамоўных дзяцей беларускай мове дае станоўчыя вынікі пры 

строгім захаванні ў зносінах з дзіцем прынцыпу «адна асоба ў адной сітуацыі 

зносін – адна мова». Гэта значыць, што адзін і той жа выхавальнік дашкольнай 

адукацыі можа выкарыстоўваць ў зносінах з дзіцем і рускую і беларускую мовы, 

але строга прытрымлівацца адной з іх на пэўных занятках, у гульнях і да т.п. або 

ў пэўныя дні. Такім чынам у дзяцей фарміруецца дыферэнцыраваная маўленчая 

устаноўкя на выкарыстанне беларускай або рускай мовы ў адпаведных 

сітуацыях. Маўленчая ўстаноўка дапамагае пазбегнуць змешвання дзвюх моў у 

маўленчай практыцы, выступае перадумовай прадухілення і выкаранення 

памылак інтэрферэнцыі. 

Далучаць дзяцей дашкольнага ўзросту да роднага слова шляхам 

акультурацыі – увядзення ў нацыяльна-культурны фон беларускай мовы – 

неабходна як мага раней, з моманту наведвання дзіцем установы дашкольнай 

адукацыі. У гэтым выпадку маўленчыя механізмы, што фарміруюцца ў дзіцяці, 

«працуюць» не толькі на русскую, але і на беларускую мову і забяспечваюць 

нацыянальнае бачанне навакольнай рэчаіснасці. Ранняе ўвядзенне беларускай 

мовы, засваенне якой ідзе не апасродкавана – праз русскую мову, а непасрэдна, 

садзейнічае фарміраванню моўнамысліцельнай дзейнасці на беларускай мове. 

Такім чынам, пры арганізацыі білінгвальнай адукацыі ў Беларусі трэба 

забяспечыць не толькі паўнацэннае засваенне беларускай і рускай моў, але і 

ўсебаковае развіццё кожнага дзіцяці з іх дапамогай, што патрабуе пэўных 

намаганняў як ад самога дзіцяці, так і ад дарослага акружэння (бацькоў і 

педагагічных работнікаў) 

7. Стварэнне натуральнай беларускамоўнай атмасферы ва ўстанове 
дашкольнай адукацыі  

Вялікае значэнне ў далучэнні дзяцей дашкольнага узросту да 

нацыянальнай культуры мы адводзіцца прадметна-развіваючаму асяроддзю. Пад 

прадметна-развіваючым асяроддзем неабходна разумець натуральную 

камфортную абстаноўку, рацыянальна арганізаваную у прасторы і часе, 

насычаную разнастайнымі прадметамі і гульнёвымі матэрыяламі. Асноўнымі 

накірункамі прадметна-развіваючага асяроддзя ў далучэнні дзяцей да 

нацыянальнай культуры з’яўляюцца: 

 выкарыстанне прадметаў дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва: 

беларускі куток з прадметамідэкаратыўна-прыкладного мастацтва – беларуская 

народная цацка, ганчарныя вырабы, саломы, рушнікі, элементы нацыянальнага 

касцюма, альбомы народнага мастацтва.  

Кожны прадмет народнай творчасці нясе ў сабе зарад станоўчай энергіі, 

дабра і радасці. Народнае дэкаратыўна-прыкладное мастацтва ў сілу блізкасці да 

народа, даступнасці і прастаты, жывога характару мае важнае месца не толькі ў 

творчым, але і ў асобасным станаўленні дзяцей дашкольнага ўзросту, а таксама ў 

развіцці фантазіі, ініцыятывы, ўяўлення і самастойнасці. Праца з матэрыяламі 

народнага дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва паскарае станаўленне дзіцячай 

творчасці; творы народнага мастацтва фармуюць густ, далучаюць да эстэтыкі, 

развіваюць творчасць асобы. 
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 азнаямленне з творамі фальклору як сродкамі прадметна-

развіваючага асяроддзя.  
У працы па далучэнні дзяцей да беларускай нацыянальнай культуры 

выкарыстоўваюцца і разнастайныя фальклорныя формы: казкі, гульні, загадкі, 

прыказкі. Творы народнай творчасці маюць вялікае пазнавальнае і выхаваўчае 

значэнне, Вясёлыя песенкі, забаўлянкі, яркія прадметы дэкаратыўна-

прыкладнога мастацтва – гэта першае дачыненне да свету нацыянальнай 

культуры, якое заўсёды выклікае ў дзяцей усмешку, радасць, здзіўленне і 

захапленне. 

 рэсурс музейнай педагогікі ў працессе знаёмства з беларускай 

культурнай спадчынай 
Музейная педагогіка ў дашкольнай адукацыі займае дастойнае месца. Гэта 

можа быць  “Беларуская хатка” – міні-музей. Там выстаўлены прадметы быта 

нашых продкаў: жалезны прас, кросны, , пралка, вышыванкі, посцілкі,  рушнікі, 

старадаўні посуд, нацыянальныя касцюмы мужчыны і жанчыны,маленькіх 

дзетак.  

Усе прадметы міні-музея выконваюць інфарматыўную функцыю. 

Неабходна стварыць  магчымасць, каб дзеці маглі пагуляць са старадаўнімі 

прадметамі. З дзецьмі можна адгадваць загадкі пра вырабы дэкаратыўна-

прыкладнога мастацтва і прадметы побытуі, разглядаць мастацкі матэрыял. 

 

Пытанні да самаправеркі 

1. Апішыце сацыялінгвістычную сітуацыю ў Беларусі, яе ўплыў на 

сферу дашкольнай адукацыі.  

2. Раскрыйце асаблівасці руска-беларускага двухмоўя ў дзяцей 

дашкольнага ўзросту.  

3. Вызначыце мэту навучання дзяцей беларускай мове. 

4. Раскрыйце задачы i змест работы па развiццi беларускага маўлення 

дзяцей у вучэбнай праграме дашкольнай адукацыі. 

5. Вызначыце ў чым заключаецца лінгвакультаралагічны аспект ў 

навучанні дзяцей дашкольнага ўзросту беларускай мове. 

6. Раскрыйце сутнасць прынцыпу “ адна асоба ў адной сітуацыі зносін 

– адна мова”. 

7. У чым заключаецца стварэнне беларускамоўнай прасторы ва 

ўстанове дашкольнай адукацыі.  

Лекцыя 3. Спецыфіка навучання рускамоўных дзяцей 
дашкольнага ўзросту беларускай мове як роднай  

 

1. Стратэгія навучання дашкольнікаў беларускай мове.  

2. Фарміраванне моўных абагульненняў – асноўны пранцып навучання 

дашкольнікаў беларускай мове.  

3. Матывацыя маўленчых дзеянняў дашкольнікаў на беларускай мове.  

4. Гульня як крыніца матыву маўленчай дзейнасці у дашкольнікаў.  
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1. Стратэгія навучання дашкольнікаў беларускай мове  
Методыка беларускамоўнага развіцця дзяцей ўключае агульную стратэгію 

развіцця беларускага маўлення дзяцей і ўласна методыку развіцця маўленчых 

навыкаў (фанетычных, лексічных, граматычных), прадуктыўнага маўлення і 

фарміравання моўных ведаў і ўменняў. 

Агульная стратэгія пабудовы працэсу навучання дзяцей дашкольнага 

ўзросту беларускай мове заключаецца ў наступным.  

Методыка навучання дзяцей беларускай мове спалучае рысы методыкі 

роднай мовы і другой мовы. З дапамогай першай уводзяцца моўныя з’явы, што 

супадаюць ў беларускай і рускай мовах. Гэта асабліва  тычыцца развіцця 

лексічнага запасу на другой мове і вымаўленчых навыкаў. Чым больш 

адрозніваюцца беларуская і руская тэматычная лексіка, фанетыка, граматыка, 

тым с большай падставай выкарыстоўваецца методыка навучання дзяцей другой 

мове. Але і ў гэтым выпадку шырокае выкарыстанне такога займальнага 

матэрыялу, як вершы, загадкі, прыказкі і прымаўкі і да т.п., элементаў народных 

гульняў, гутаркі па змесце заняткаў выключна на беларускай мове набліжаюць 

прыѐмы навучання другой мове да прыѐмаў навучання рускай мове. 

Развіццѐ беларускага маўлення дзяцей неабходна ажыццяўляць паэтапна, 

пачынаючы з паступовага ўвядзення беларускай мовы ў розныя віды дзейнасці 

дзяцей ужо ранняга ўзросту. Гэта робіцца з мэтай развіцця ў малых 

першапачатковых навыкаў разумення мовы, умення паўтараць за выхавальнікам 

дашкольнай адукацыі і па меры магчымасці самастойна ўзнаўляць узоры 

беларускага маўлення (асобныя словы, кароткія забаўлянкі, песенькі, лічылкі і да 

т.п.), што служыць фарміраванню ў іх пачуццѐвай асновы руска-беларускага 

двухмоўя.  

На наступным этапе  працягваецца навучанне дзяцей малодшага і 

сярэдняга ўзросту рэпрадуктыўнаму беларускаму маўленню (пераказ, завучванне 

і ўзнаўленне кароткіх паэтычных твораў), ажыццяўляецца навучанне 

прадуктыўнаму маўленню, г.зн. уменню будаваць самастойныя па змесце і 

форме выказванні на беларускай мове (расказванне па карціне, пра цацку або 

прадмет, з асабістага вопыту). Нарэшце, у дзяцей старэйшага дашкольнага 

ўзросту, акрамя рэпрадуктыўнага і прадуктыўнага маўлення (з элементамі 

творчасці), фарміруецца пачатковае асэнсаванне некаторых асаблівасцей 

беларускай мовы (фрыкатыўнае вымаўленне гукаў [г], [г’], заўсѐды цвѐрдае 

вымаўленне гука [р], наяўнасць спецыфічных сінтаксічных формаў тыпу хвіліны 

са тры, хварэць на... і г.д.). Навучанне на кожным наступным этапе 

ажыццяўляецца на фоне далейшага развіцця і ўдасканалення маўленчых навыкаў 

дзяцей, набытых на папярэдніх этапах. 

Блізкасць і частковая тоеснасць лексікі, граматыкі і фанетыкі беларускай і 

рускай моў, безумоўная тоеснасць структуры звязнага тэксту і сродкаў 

міжфразавай сувязі ў тэксце на гэтых мовах абумоўліваюць агульнасць задач 

развіцця маўлення дзяцей на рускай і беларускай мовах. 

Аднак ў сітуацыі блізкароднаснага двухмоўя агульнапрынятыя задачы 

развіцця маўлення набываюць некаторыя спецыфічныя рысы. Гэта, перш за ўсѐ, 

фарміраванне ў дзяцей уласна нацыянальнага бачання свету. 
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Спецыфіка методыкі навучання рускамоўных дзяцей беларускай мове 

заключаецца ў абавязковым супастаўленні з’яў рускай і беларускай моў  (па-

беларуску кажам у лісы лісяня, а як па-руску?), каб размежаваць іх асаблівасці ў 

свядомасці дзіцяці. Такое супастаўленне тым больш важна, што толькі шляхам 

фарміравання элементарнага ўсведамлення з’яў беларускай і рускай моў і 

параўнання іх паміж сабой можна пазбегнуць або пераадолець інтэрферэнцыю. 

Выхавальнік  дашкольнай адукацыі імкнецца забяспечыць дзецям радасць, 

задавальненне пры авалоданні беларускай мовай і захаваць станоўчую 

матывацыю яе засваення. 

Ён наладжвае асобасна значныя і эмацыянальна яскравыя зносіны на 

другой роднай мове. Асобасна арыентаваны падыход праяўляецца ў тым, што 

беларуская мова як другая родная мова для дзіцяці ўводзіцца як натуральны 

спосаб самавыражэння. Тады дзіця знаходзіць задавальненне ў зносінах з 

беларускамоўным суразмоўцам, ў асобасным самавызначэнні, адчуванні поспеху 

і прасоўванні наперад у авалоданні беларускай мовай як сродкам зносін, у 

апраўданым павышэнні самаацэнкі. 

Паўнацэнная маўленчае развіццѐ дзіцяці не можа ажыццяўляцца без апоры 

на мастацкае слова.  

У сучаснай сацыялінгвістычнай сітуацыі, калі дзіця часта чуе змешаную 

руска-беларускую гаворку, недасканалае маўленне выхавальніка дашкольнай 

адукацыі, далучыць дзяцей да жывога беларускага слова, садзейнічаць 

засваенню выразных сродкаў роднай мовы на ўзроўні чуцця і тым самым 

забяспечыць ўзбагачэнне духоўнага свету кожнага дзіцяці магчыма толькі праз 

мастацкую літаратуру. 

Мастацкае слова выкарыстоўваецца, перш за ўсѐ, для фарміравання ў 

дзяцей ранняга і дашкольнага ўзросту ― чуцця‖ беларускай мовы як роднай. У 

атмасферу жывога беларускага слова ўводзяць малых фальклорныя і лепшыя 

класічныя творы. Менавіта ў эстэтычнай асалодзе мастацкім творам на 

беларускай мове дзеці атрымліваюць задавальненне. Беларуская мова выступае 

як «мова прыемнасці» (А.А.Лявонцьеў) ў працэсе гульні, якая стварае асаблівую 

«сферу зносін» і выклікае найбольшую ўнутраную актыўнасць у дзяцей. Пры 

гэтым пэўную сферу зносін замацоўвае для кожнай з моў прынцып ― адна 

гульня – адна мова‖: на занятках па развіцці маўлення на рускай ці беларускай 

мовах выкарыстоўваюцца розныя гульні, што стварае неабходную маўленчую 

устаноўку на выкарыстанне той або іншай мовы. 

Сродкамі беларускамоўнага развіця дзяцей і навучання іх беларускай мове 

выступаюць: прафесійна-маўленчая гатоўнасць выхавальніка дашкольнай 

адукацыі; культурны моўны асяродак установы дашкольнай адукацыі; зносіны 

выхавальніка з дзецьмі; гульня; мастацкая літаратура; займальны маўленчы і 

моўны матэрыял; навучанне ў штодзѐнным жыцці і на занятках; сумесная 

дзейнасць і зносіны дзяцей рознага ўзросту; вучэбныя дапаможнікі для дзяцей, 

метадычныя і вучэбна-метадычныя дапаможнікі для педагогаў устаноў 

дашкольнай адукацыі. 

Для развіцця беларускага маўлення распрацаваны комплекс іерархічна 

арганізаваных камунікатыўных гульняў і практыкаванняў. Комплекс уключае 
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чатыры сістэматызаваныя групы камунікатыўных гульняў і практыкаванняў: 

лексічныя гульні, граматычныя гульні, фанетычныя гульні і гульні на развіццѐ 

прадуктыўнага маўлення. 

У працэс навучання ўключаюцца: спантанная маўленчая дзейнасць у 

штодзённых зносінах, мастацка-маўленчая, вучэбна-маўленчая,  моўная 

пазнавальная дзейнасці. 

Спецыфіка методыкі навучання бізкороднаснай мове выцякае і з факту 

няпоўнага двухмоўя дзяцей дашкольнага ўзросту, г.зн. няздольнасці іх 

«адключыцца» ад роднай (першай) мовы. Гэта робіць абавязковым 

супастаўленне з’яў рускай і беларускай моў, каб размежаваць іх асаблівасці ў 

свядомасці дзіцяці. Так, у многіх выпадках паралельна са слоўнікавай работой 

неабходнасць весці мэтанакіраваную арфаэпічную работу, каб папярэдзіць 

змешванне слоў, падобных па гучанні ў рускай і беларускай мовах. У гэтым 

авыпадку асноўным метадычным прыѐмам выступае параўнанне вымаўлення 

беларускіх і рускіх слоў (Па-беларуску вымаўляем гусь, гара, голуб, а як 

паруску?).  Такім чынам, курс беларускай мовы для дзяцей дашкольннага 

ўзросту ў сітуацыі блізкароднаснага двухмоўя будуецца, з аднаго боку, як 

спантанны, адвольны, а з другой, як навучальны і ў пэўнай меры 

сістэматызуючы, абагульняльны. Неабходнасць унясення выпраўленняў у 

стыхійна набытыя децьмі маўленчыя навыкі прымушаюць будаваць яго і як 

карэкцыйны курс. 

Развіццѐ беларускага маўлення дзяцей неабходна ажыццяўляць паэтапна, 

пачынаючы з паступовага ўвядзення беларускай мовы ў розныя віды дзейнасці 

дзяцей ужо ранняга ўзросту. Гэта робіцца з мэтай развіцця ў малых 

першапачатковых навыкаў разумення мовы, умення паўтараць за выхавальнікам 

дашкольнай адукацыі і па меры магчымасці самастойна ўзнаўляць узоры 

беларускага маўлення (асобныя словы, кароткія забаўлянкі, песенькі, лічылкі і да 

т.п.), што служыць фарміраванню ў іх пачуццѐвай асновы руска-беларускага 

двухмоўя.  

На наступным этапе  працягваецца навучанне дзяцей малодшага і 

сярэдняга ўзросту рэпрадуктыўнаму беларускаму маўленню (пераказ, завучванне 

і ўзнаўленне кароткіх паэтычных твораў), ажыццяўляецца навучанне 

прадуктыўнаму маўленню, г.зн. уменню будаваць самастойныя па змесце і 

форме выказванні на беларускай мове (расказванне па карціне, пра цацку або 

прадмет, з асабістага вопыту).  

Нарэшце, у дзяцей старэйшага дашкольнага ўзросту, акрамя 

рэпрадуктыўнага і прадуктыўнага маўлення (з элементамі творчасці), 

фарміруецца пачатковае асэнсаванне некаторых асаблівасцей беларускай мовы 

(фрыкатыўнае вымаўленне гукаў [г], [г’], заўсѐды цвѐрдае вымаўленне гука [р], 

наяўнасць спецыфічных сінтаксічных формаў тыпу хвіліны са тры, хварэць на... і 

г.д.).  

Навучанне на кожным наступным этапе ажыццяўляецца на фоне 

далейшага развіцця і ўдасканалення маўленчых навыкаў дзяцей, набытых на 

папярэдніх этапах. 
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Блізкасць і частковая тоеснасць лексікі, граматыкі і фанетыкі беларускай і 

рускай моў, безумоўная тоеснасць структуры звязнага тэксту і сродкаў 

міжфразавай сувязі ў тэксце на гэтых мовах абумоўліваюць агульнасць задач 

развіцця маўлення дзяцей на рускай і беларускай мовах. 

Аднак ў сітуацыі блізкароднаснага двухмоўя агульнапрынятыя задачы 

развіцця маўлення набываюць некаторыя спецыфічныя рысы. Гэта, перш за ўсѐ, 

фарміраванне ў дзяцей уласна нацыянальнага бачання свету. 

Спецыфіка методыкі навучання рускамоўных дзяцей беларускай мове 

заключаецца ў абавязковым супастаўленні з’яў рускай і беларускай моў  (па-

беларуску кажам у лісы лісяня, а як па-руску?), каб размежаваць іх асаблівасці ў 

свядомасці дзіцяці. Такое супастаўленне тым больш важна, што толькі шляхам 

фарміравання элементарнага ўсведамлення з’яў беларускай і рускай моў і 

параўнання іх паміж сабой можна пазбегнуць або пераадолець інтэрферэнцыю. 

Выхавальнік  дашкольнай адукацыі імкнецца забяспечыць дзецям радасць, 

задавальненне пры авалоданні беларускай мовай і захаваць станоўчую 

матывацыю яе засваення. 

Ён наладжвае асобасна значныя і эмацыянальна яскравыя зносіны на 

другой роднай мове. 

Асобасна арыентаваны падыход праяўляецца ў тым, што беларуская мова 

як другая родная мова для дзіцяці ўводзіцца як натуральны спосаб 

самавыражэння. Тады дзіця знаходзіць задавальненне ў зносінах з 

беларускамоўным суразмоўцам, ў асобасным самавызначэнні, адчуванні поспеху 

і прасоўванні наперад у авалоданні беларускай мовай як сродкам зносін, у 

апраўданым павышэнні самаацэнкі. 

Паўнацэнная маўленчае развіццѐ дзіцяці не можа ажыццяўляцца без апоры 

на мастацкае слова.  

У сучаснай сацыялінгвістычнай сітуацыі, калі дзіця часта чуе змешаную 

руска-беларускую гаворку, недасканалае маўленне выхавальніка дашкольнай 

адукацыі, далучыць дзяцей да жывога беларускага слова, садзейнічаць 

засваенню выразных сродкаў роднай мовы на ўзроўні чуцця і тым самым 

забяспечыць ўзбагачэнне духоўнага свету кожнага дзіцяці магчыма толькі праз 

мастацкую літаратуру. 

Мастацкае слова выкарыстоўваецца, перш за ўсѐ, для фарміравання ў 

дзяцей ранняга і дашкольнага ўзросту ― чуцця‖ беларускай мовы як роднай. У 

атмасферу жывога беларускага слова ўводзяць малых фальклорныя і лепшыя 

класічныя творы. Менавіта ў эстэтычнай асалодзе мастацкім творам на 

беларускай мове дзеці атрымліваюць задавальненне. Беларуская мова выступае 

як «мова прыемнасці» (А.А.Лявонцьеў) ў працэсе гульні, якая стварае асаблівую 

«сферу зносін» і выклікае найбольшую ўнутраную актыўнасць у дзяцей. Пры 

гэтым пэўную сферу зносін замацоўвае для кожнай з моў прынцып ― адна 

гульня – адна мова‖: на занятках па развіцці маўлення на рускай ці беларускай 

мовах выкарыстоўваюцца розныя гульні, што стварае неабходную маўленчую 

устаноўку на выкарыстанне той або іншай мовы. 

Сродкамі беларускамоўнага развіця дзяцей і навучання іх беларускай мове 

выступаюць: прафесійна-маўленчая гатоўнасць выхавальніка дашкольнай 
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адукацыі; культурны моўны асяродак установы дашкольнай адукацыі; зносіны 

выхавальніка з дзецьмі; гульня; мастацкая літаратура; займальны маўленчы і 

моўны матэрыял; навучанне ў штодзѐнным жыцці і на занятках; сумесная 

дзейнасць і зносіны дзяцей рознага ўзросту; вучэбныя дапаможнікі для дзяцей, 

метадычныя і вучэбна-метадычныя дапаможнікі для педагогаў устаноў 

дашкольнай адукацыі. 

Для развіцця беларускага маўлення распрацаваны комплекс іерархічна 

арганізаваных камунікатыўных гульняў і практыкаванняў. Комплекс уключае 

чатыры сістэматызаваныя групы камунікатыўных гульняў і практыкаванняў: 

лексічныя гульні, граматычныя гульні, фанетычныя гульні і гульні на развіццѐ 

прадуктыўнага маўлення. 

2. Матывацыя маўленчых дзеянняў дашкольнікаў на беларускай мове  
Вызначальнай праблемай навучання дзяцей блізкароднаснай мове 

выступае забеспячэнне іх станоўчай матывацыяй зносін на гэтай мове. 

Перадумовай узнікнення ўнутранай актыўнасці дзяцей ад 3 да 4 год можа 

быць патрэба ў зносінах з беларускамоўным дарослым для выражэння станоўчых 

эмоцый, для дасягнення сумеснага з ім або беларускамоўным равеснікам выніку 

ў практычнай або гульнявой дзейнасці.  

Для дзяцей  ад 4 да 5 гадоў, акрамя таго, матывуючым фактарам маўленчай 

дзейнасці на беларускай мове з’яўляецца патрэба ў атрыманні новай інфармацыі 

пазнавальнага або асабовага характару. Для сдзяцей старэйшага  дашкольнага 

ўзросту сацыяльна матываванай з’яўляецца маўленчая дзейнасць на беларускай 

мове ў якасці ўзору для малодшых дзяцей. У гэтым узросце актывізуючую ролю 

адыгрываюць і ― спаборніцкія‖ матывы. 

Найбольшую ўнутраную актыўнасць выклікае вядучая для дашкольнага 

ўзросту дзейнасць – гульня. Калі матывы і мэты маўленчай дзейнасці заўсѐды 

ляжаць па-за самім маўленнем, то матывы гульнявой дзейнасці заключаюцца ў 

самім працэсе гульні, а таксама ў разнастайных перажываннях, што 

суправаждаюць гульню. 

3. Гульня як крыніца матыву маўленчай дзейнасці у дашкольнікаў.   
Гульні, якія выкарыстоўваюцца з мэтай развіцця беларускага маўлення, 

павінны адрознівацца ад тых, у якія дзеці гуляюць на рускай мове. Толькі такая 

гульня можа служыць псіхалагічным «апраўданнем» пераходу на беларускую 

мову. 

У тэхналогіі выкарыстоўваюцца беларускія народные гульні, рухавыя і 

карагодныя гульні с мастацкім словам, сюжэтна-ролевыя гульні, кампьютэрныя 

гульні, комплекс іерархічна арганізаваных камунікатыўных дыдактычных 

гульняў і практыкаванняў, а таксама дыдактычныя гульні па навучанні грамаце. 

Народные гульні выкарыстоўваюцца ў штодзѐнным жыцці дзяцей ранняга 

і дашкольнага ўзросту. З дзецьмі ранняга і малодшага дашкольнага ўзрасту 

праводзяцца карагодныя гульні тыпу «Знаѐмства» (―Адгадай, чый галасок, 

―Хто схаваўся?, ―Люстэрка і інш.). Гэтыя гульні садзейнічаюць 

наладжваннюдзіцячых узаемаадносін, выкліваюць жаданне ўступаць у зносіны, 

г.зн. размаўляць адно з адным. Захапіўшыся гульнѐй, дзеці не заўсѐды і 
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заўважаюць, што гульня праводзіцца на беларускай мове, і міжвольна 

засвойваюць асобныя словы, выразы, песенькі. 

З дзецьмі сярэдняга і старэйшага дашкольнага ўзросту, акрамя карагодных, 

праводзяцца народныя гульні-драматызацыі (―Пастух і статак, ―Воўк і 

авечкі, ―Гарлачыкі і інш.). Роля гэтых гульняў двойчая. Па-першае, яны 

наладжваюцца спантанна. У гэтым выпадку проста ствараецца натуральная 

сітуацыя для далучэння дзяцей да роднага слова, развіцця ў іх «чуцця» 

беларускай мовы. 

Па-другое, беларускія народныя гульні выкарыстоўваюцца і 

мэтанакіравана для арганізацыі «ўтоенага» навучання – развіцця ў дзяцей тых 

або іншых якасцей маўлення. Напрыклад, для азнаямленая дзяцей з фармулѐўкай 

пытання з дапамогай часціцы ці выкарыстоўваецца гульня ―Макі-маковачкі, у 

ходзе якой неаднаразова задаюцца пытанні тыпу ―Ці паспеў мак?, Ці зацвіў 

мак?. Дзеці не просто чуюць прыклад фармулѐўкі пытання, але і шматразова 

паўтараюць яго ў цікавай для іх дзейнасці. 

Некаторыя народныя гульні мадыфіцыруюцца з мэтай фарміравання 

пэўных маўленчых навыкаў на беларускай мове. Напрыклад, каб практыкаваць 

дзяцей ва ўтварэнні назваў дзіцянят жывѐл, ужыванні іх у родным склоне, па 

аналогіі з вядомай гульнѐй ―Кветнік  праводзіцца гульня ―Заапарк. Вядучы 

гаворыць: ―Я быў у заапарку. Там ѐсць розныя звяры, няма толькі зубраняці‖. 

Дзіця, якое выбрала сабе назву ―зубраняці  гаворыць: ―Зубраня ў заапарку 

ѐсць, няма толькі ваўчаняці і г.д. Гульні-драматызацыі адрозніваюцца строгім 

размеркаваннем роляў і адпаведнымі ім слоўнымі прыгаворамі. З мэтай развіцця 

беларускага маўлення дзяцей неабходна заахвочваць іх імправізацыі, 

прыдумванне новых дыялогаў. Гэта дазволіць пераходзіць ад завучаных слоў і 

фраз да сапраўды маўленчай дзейнасці на беларускай мове. 

Рухавыя і карагодныя гульні з мастацкім словам. Для гульні падбіраюцца 

рытмічныя вершы, лічылкі, забаўлянкі з дынамічным зместам, які дазваляе 

выконваць адпаведныя дзеянні. Засвойваючы мастацкі твор у рухавай гульні, 

дзіця глыбей, актыўней пранікае ў вобраз верша, лѐгка ўлаўлівае музычнасць, 

напеўнасць, рытмічнасць мовы, пазнае дакладнасць, лаканічнасць слова. 

Сярод стымулаў для праяўлення маўленчай актыўнасці дзяцей выключнае 

значэнне маюць цацкі-жывѐлы і лялькі, да якіх дзеці ставяцца як да жывых істот. 

С мэтай паступовага ўвядзення беларускай мовы ў розныя віды дзейнасці 

дзяцей мы прапануем выкарыстоўваць лялек-«беларусаў», напрыклад, 

дзяўчынку Паўлінку і хлопчыка Янку. Яны па адным або разам «прыходзяць» да 

дзяцей і цікавяцца іх заняткамі, гульнямі, ― размаўляючы толькі па-беларуску: 

задаюць пытанні, называюць асобныя прадметы, што знаходзяцца ў дзяцей, 

выконваюць з імі розныя дзеянні, расказваюць нескладаныя гісторыі. Такім 

чынам наладжваюцца сітуацыйна-дзелавыя зносіны на беларускай мове. 

Асаблівую ролю ў развіцці беларускага маўлення як сродку зносін 

адыгрываюць ролевыя гульні с лялькамі-беларусамі‖ і іншымі цацкамі – 

персанажамі беларускага фальклору (напрыклад, катком-залатым лабком). 

Такія гульні даступныя дзецям з трохгадовага ўзросту. Выхавальнік 

дашкольнай адукацыі штодзѐнна наладжвае іх, прымаючы ўдзел у гульні разам з 
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дзецьмі. Лялькі ў гульні ―размаўляюць  толькі па-беларуску. Лялькі -беларусы 

могуць ―удзельнічаць у гутарках па змесце літаратурных твораў на беларускай 

мове, ―задаючы пытанні, ―удакладняючы асобныя адказы дзяцей. У такіх 

маўленчых сітуацыях дзеці вучацца прыслухоўвацца да беларускай мовы, 

успрымаць і разумець яе, у іх фарміруецца ўстаноўка на беларускую мову 

суразмоўцы, неадвольна засвойваюцца асобныя маўленчыя навыкі. 

 

Пытанні да самаправеркі 

1. Вызначыце стратэгію навучання дашкольнікаў беларускай мове.  

2. Вызначыце спецыяльныя прынцыпы навучання дзяцей дашкольнага 

ўзросту беларускай мове.  

3. Раскрыйце прыёмы матывацыі маўленчых дзеянняў дзяцей 

дашкольнага ўзросту на беларускай мове.  

4. Пакажыце ролю гульні ў развіцці маўленчай дзейнасці  дзяцей 

дашкольнага ўзросту на беларускай мове. 

Лекцыя 4. Камунікатыўная накіраванасць развіцця беларускага 
маўлення дзяцей дашкольнага ўзросту  

 

1. Развіццѐ ў дзяцей ― чуцця беларускай мовы.  

2. Роля дыдактычнай лялькі ў развіцці беларускага маўлення дзяцей. 

3. Нацыянальны маўленчы этыкет як кампанент культуры маўленчых 

зносін дзяцей дашкольнага ўзросту.  

4. Арганізацыя пазасітуацыйна-пазнавальных і пазасітуацыйна-

асобасных беларускамоўных зносін дзяцей дашкольнага ўзросту.  

1. Развіццѐ ў дзяцей ― чуцця беларускай мовы 
Пачуццё мовы (моўнае чуццё) – сукупнасць адчуванняў, якія непасрэдна 

адлюстроўваюць сувязі і дачыненні, характэрныя для мовы як складанай 

аб’ектыўнай сістэмы сродкаў ўзаемаадносін людзей. Усе значэнні роднай мовы 

дзіця адчувае задоўга да таго, як набывае здольнасць асэнсоўваць іх.  

Усе значэнні роднай мовы дзіця адчувае задоўга да таго, як набывае 

здольнасць асэнсоўваць іх. Для гэтага ствараць адпадведныя  маўленчыя ўмовы, 

у якіх пад кіраўніцтвам выхавальніка дашкольнай адукацыі дзіця можа: 

засвойваць «народны дух» беларускай мовы; далучацца да яе паэзіі;  вучыцца 

вырашаць з дапамогай роднай мовы камунікатыўныя, пазнавальныя і інш. 

маўленчыя задачы Найбольш спрыяльным для разумовага і маўленчага развіцця 

дзяцей з’яўляецца паступовае ўключэнне беларускай мовы ў розныя віды 

дзіцячай дзейнасці. 

2. Роля дыдактычнай лялькі ў развіцці беларускага маўлення дзяцей 
Сярод стымулаў для актывізацыі маўлення дзяцей выключнае значэнне 

маюць цацкі-жывёлы і лялькі, да якіх яны адносяцца як да жывых істот. Асабліва 

значная роля належыць ляльцы. Л. І. Ціхеева з гэтай нагоды пісала, што лялька 

— чалавек, член калектыву маленькіх людзей, якія жывуць сваім жыццём і 

адлюстроўваюць жыццё-гульню ў слове. Яна асабліва падкрэслівала, што  гэтае 

жыццё патрабуе  ўсё ж такі педагагічнага кіраўніцтва.  Аўтар першай методыкі 
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развіцця маўлення дзяцей дашкольнага ўзросту прапанавала ўвесці ў 

адукацыйны працэс ляльку, якая не даецца ў свабоднае карыстанне дзецям, а 

фігуруе толькі ў час заняткаў па азнаямленні з навакольным светам і развіцці 

маўлення, арганізаваных гульняў. Аналагічным для паступовага ўвядзення 

беларускай мовы ў розныя віды дзейнасці дзяцей старэйшага дашкольнага 

ўзросту мэтазгодна выкарыстоўваць лялек-беларусаў, напрыклад дзяўчынку 

Ганначку і хлопчыка Алеся. Яны па адным або разам «прыходзяць» да дзяцей і 

цікавяцца іх заняткамі, гульнямі, размаўляючы толькі па-беларуску: задаюць 

пытанні, называюць асобныя прадметы, якія знаходзяцца ў дзяцей, выконваюць 

розныя дзеянні з імі, расказваюць нескладаныя гісторыі. Такім шляхам 

наладжваюцца сітуацыйна-дзелавыя зносіны на беларускай мове. 

Маўленчыя сітуацыі, пабудаваныя на цікавасці дзяцей да лялек, ствараюць 

устаноўку: дзеці вучацца прыслухоўвацца да беларускай мовы, успрымаць і 

разумець яе. 

Непрыкметна ў іх фарміруецца патрэба мець зносіны на роднай мове. 

Падчас такіх заняткаў неадвольна засвойваецца пэўны слоўнік, спачатку 

пасіўны, ён паступова актывізуецца, калі дзеці пачынаюць прымаць удзел у 

сітуацыйным дыялогу з лялькамі і выхавацелем дашкольнай адукацыі. У гэтых 

дыялогах дзеці практыкуюцца ў вымаўленні слоў беларускай мовы, 

выкарыстанні некаторых граматычных форм і інш. 

3. Нацыянальны маўленчы этыкет як кампанент культуры маўленчых 
зносін дзяцей дашкольнага ўзросту 

Нацыянальны маўленчы этыкет як кампанент культуры маўленчых зносін 

старэйшых дашкольнікаў Маўленчая культура з’яўляецца састаўнай часткай 

агульнай культуры чалавека, адным з важнейшых паказчыкаў цівілізаванасці 

грамадства. У змест культуры маўленчых зносін уваходзяць такія кампаненты, 

як правільнасць маўлення, камунікатыўная мэтазгоднасць, камунікатыўныя 

якасці маўлення, невербальныя спосабы зносін, маўленчы этыкет. Пад 

правільнасцю маўлення разумеецца адпаведнасць нормам літаратурнай мовы. 

Камунікатыўная мэтазгоднасць мовы залежыць ад адэкватнага выбару 

гаворачым нарматыўных моўных сродкаў, неабходных для выказвання думкі ў 

пэўнай маўленчай сітуацыі зносін. Камунікатыўныя якасці маўлення 

вызначаюцца яго дакладнасцю, выразнасцю, яснасцю і г.д. Ад выбару гаворачым 

камунікатыўных якасцей маўлення залежыць адпаведнасць маўлення норме і яе 

мэтазгоднасць. Невербальныя спосабы зносін - гэта суперсегментныя сродкі, 

якія ўваходзяць у знакавае поле мовы: вызначаюць прасадычныя, 

рытмікаінтанацыйныя характарыстыкі выказвання, а таксама такія, што не 

знаходзяцца ў межах знакавага поля маўлення – кінетычныя элементы зносін 

(міміка, жэстыкуляцыя, рухі цела). Нарэшце, маўленчы этыкет, які ўяўляе 

сукупнасць слоўных формаў ветлівасці і пачцівасці, вылучаецца як асабліва 

значная характарыстыка маўленчых зносін. Ён вызначае правілы маўленчых 

паводзін у стандартызаваных (тыповых) сітуацыях маўленчых зносін. Адзінкі 

маўленчага этыкету, у якіх рэалізуецца тая ці іншая камунікатыўная інтэнцыя, 

уяўляюць сабой асобныя словы, словазлучэнні або сказы, што складаюць або 

частку выказвання, або самастойную, лагічна завершаную рэпліку, якая можа 
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мець рознае інтанацыйнае афармленне. Формулы маўленчага этыкету 

з’яўляюцца ў рознай ступені ўстойлівымі. Адна і тая ж этыкетная адзінка 

набывае рознае моўнае афармленне ў залежнасці ад умоў камунікатыўнай 

сітуацыі. Гэта дазваляе вылучыць асноўныя, базавыя адзінкі маўленчага этыкету 

і мадыфікаваныя структуры, мадэлі і варыянты, абумоўленыя сітуацыйным 

ужываннем у маўленні, падвергнутыя семантычнай і стылістычнай 

дыферэнцыяцыі, якія ўтвараюць сінанімічныя рады ў кожнай з тэматычных груп. 

Заканамерным з’яўляецца дыстрыбутыўны характар выкарыстання адзінак 

маўленчага этыкету з тым або іншым інтэнцыяльным сэнсам: у залежнасці ад 

семантычных і мадальных адценняў кожная з іх пераважна ўжываецца ў пэўных 

умовах камунікацыі. Стылістычная характарыстыка формул маўленчага этыкету 

вызначаецца сітуацыйна і катэктстуальна. Танальнасць зносін, ступень 

ветлівасці выказвання, што змяшчае этыкетную адзінку, змяняецца па уплывам 

эмацыянальна-экспрэсіўных сродкаў, што яе суправаджаюць. Асноўнымі 

функцыямі маўленчага этыкету з’яўляюцца функцыя ўстанаўлення кантакту і 

функцыя ветлівасці. Абедзьве функцыі з’яўляюцца ўтворанымі ад 

сацыякультурнай і нацыянальна-культурнай функцый маўленчага этыкету, таму 

правілы маўленчага этыкету разглядаюцца як сацыяльна абумоўленыя і 

нацыянальна-спецыфічныя. Засваенне правіл маўленчага этыкету з’яўляецца 

перадумовай сацыялізацыі дзіцяці ў пэўным культурным асяроддзі. Вядома, што 

кожная мова заўсѐды звязана са “сваѐй” культурай, яна накладвае пэўныя 

карэктывы на ўспрыманне і інтэрпрэтацыю навакольнага свету. Таму мова, 

з’яўляючыся “адлюстраваннем радзімы і духоўнага жыцця народа” 

(К.Дз.Ушынскі), аказвае моцны ўплыў на духоўнае развіццѐ дзіцяці, дапамагае 

яму глыбей увайсці ў разуменне прыроды і жыцця. Засвойваючы беларускую 

мову, рускамоўныя дашкольнікі маюць магчымасць успрыняць рэчаіснасць, ужо 

прааналізаваную многімі пакаленнямі продкаў, засвоіць “код” разумення 

наваколля. Тым самым у іх выхоўваецца любоў і павага да роднага слова, 

фарміруецца чуласць да моўных норм і сродкаў выразнасці. Мова адлюстроўвае 

канцэптуальную карціну свету ў моўных формах, да якіх адносяцца і формулы 

маўленчага этыкету. Пры ўсѐй блізкасці лексічнага і граматычнага ладу 

беларускай і рускаў моў кожная з іх характарызуецца сваѐй спецыфікай і 

самабытнасцю, што знаходзіць адлюстраванне ў мікрасістэме маўленчага 

этыкету як часткі агульнай сістэмы мовы. Авалоданне нормамі маўленчага 

этыкету, у якім адлюстроўваюцца асаблівасці беларускага нацыянальнага 

характару, спецыфічныя асаблівасці мыслення і нацыянальнай спецыфікі 

культуры і самой сістэмы беларускай мовы, уяўляецца адной з важнейшых задач 

фарміравання ў дашкольнікаў культуры маўленчых зносін. Працэс фарміравання 

культуры маўленчых зносін дзяцей уключае наступныя этапы: а) узбагачэнне 

маўлення дзяцей пэўным запасам разнастайных формул і выразаў маўленчага 

этыкету ў стандартызаваных сітуацыях зносін (прывітанне, развітанне, просьба, 

падзяка, прабачэнне, знаѐмства, камплімент і інш.); б) знаѐмства дзяцей са 

спосабамі “разгортвання” формул маўленчага этыкету зваротамі і 

матывіроўкамі; в) навучанне дашкольнікаў уменню праяўляць добразычлівасць у 

інтанацыі, міміцы, жэстах. Унутры кожнага этапу паслядоўнасць работы 
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вызначаецца логікай засваення дзецьмі маўленчага матэрыялу: спачатку 

арганізуецца ўспрыманне і яго неаднаразовае ўзнаўленне, а затым – самастойнае 

выкарыстанне засвоенага матэрыялу ў гульнявых і штодзѐнных сітуацыях. 

Арганізацыя ўспрымання дзецьмі маўленчага матэрыялу слоўнай ветлівасці, 

спецыфічнай для беларускага менталітэту, можа аджыццяўляцца праз чытанне 

твораў мастацкай літаратуры, перш за ўсѐ беларускіх народных казак. Гэта, 

напрыклад, такія казкі, як “Пакацігарошак”, “Івашка – мядзведжае вушка”, 

“Жораў і чапля”, “Бабіна дачка і дзедава дачка”, “Іван Іанавіч царэвіч”, “Залатое 

пяро”, “Ілля” і інш. Менавіта праз казкі дзеці могуць пазнаѐміцца з такім 

формуламі прывітання, як: Здароў, Будзь здаровы, Добрае здароўе, Здароў у 

хату, Добры дзень таму, хто ў гэтым даму, Памажы божа, Бог у помач, Міласці 

просім, Добры дзень, Добрая раніца, Добры вечар; формуламі развітання: Да 

пабачэння, Ідзі здароў, Ідзі(це) з богам, Ідзі, жыві з Богам, Жыві здароў; 

маўленчымі канструкцыямі са значэннем просьбы: Прашу вашыя міласці, 

Пакорна абыходзсця, Прасілі б мы, Блаславіце, Ці няможна / ці можна (мне), Ці 

няма ў цябе / у вас?..; спосабамі выражэння згоды (дазволу) і адмаўлення 

(забароны): Давай я паеду – Едзь; Можа б ты паткала? – Патку; Прадасі? – 

Прадам; Паедзем ў госці. – Паедзем; Будзецм дзяліць – Будзем; Ці можна 

падзяліць? – А чаму ж не падзяліць; Мо астанешся? – То чаму ж, астануся; Так і 

быць, няхай (сабе) будзе (і) так / гэтак; Няхай так і будзе; Нічога не паробіш; 

Што (ж) з табой рабіць; Бог з табою; Пастараемся для вас і інш. Казкі ж знаѐмяць 

дашкольнікаў і са спосабамі “разгортвання” формул маўленчага этыкету за кошт 

зваротаў і матывіровак, напрыклад: Ах, сынку наш мілы; Ну, татанька і 

маманька; Памагай Бог вам; Здрастуйце, дубе (кабан, шчогла); А паненачка, а 

крулеўначка, а харошанька, а зазулечка, а маѐ соненько! Пазволь ты мне, пазволь 

(старыя косці выкупаць у гэтай купальні!) і інш. Пры чытанні або расказванні 

дзецям беларускіх народных казак іх увага акцэнтуецца спачатку на асобных 

варыянтах формул і выразаў маўленчага этыкету, а затым – на спосабах іх 

“разгортвання” і спосабах праяўлення добразычлівасці – інтанацыі, міміцы, 

жэстах. Важным момантам навучання маўленчым уменням у сітуацыі 

блізкароднаснага двухмоўя з’яўляецца фарміраванне ў дашкольнікаў  

элементарнага асэнсавання моўных з’яў адной і другой моў, каб папярэдзіць або 

пераадолець памылкі інтэрферэнцыі. У дадзеным выпадку для гэтага 

наладжваецца параўнанне дзецьмі эквівалентных формул маўленчага этыкету, 

якія сустракаюца ў рускіх і беларускіх народных казках, напрыклад, рус. Здоров 

дед, на сто лет – бел. Здароў у хату; рус. Ступай себе с Богом – бел. Ідзі здароў, 

Ідзі з Богам і да т.п. Параўнанне лепш за ўсѐ арганізоўваць на матэрыяле 

падобных рускіх і беларускіх народных казак, такіх як “Кот, лиса и петух” і 

“Коцік, пеўнік і лісіца”,“Петушок и бобовое зернышко” і “Як курачка пеўніка 

ратавала”, “Заячья избушка” і “Зайкава хатка”, “Коза-дереза” і “Каза-манюка” і 

г.д. Калі сюжэт, многія мастацкія дэталі тут супадаюць, то менавіта ў мове твора 

з найбольшай сілай праяўляецца нацыянальнае, індывідуальнае, уласцівае толькі 

свайму народу. Такое параўнанне дазваляе сфарміраваць у старэйшых 

дашкольнікаў уменне адвольна карыстацца выразнавыяўленчымі сродкамі, у 

прыватнасці формуламі маўленчага этыкету ў маўленні на кожнай з моў. Для 
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ўзнаўлення маўленчага матэрыялу выкарыстоўваюцца ў першую чаргу пераказы 

і гульні-драматызацыі беларускіх народных казак. Падчас пераказу дзеці 

пераймаюць гатовыя формулы маўленчага этыкету, у працэсе драматызацый 

дашкольнікі маюць магчымасць не толькі пераймаць этыкетныя маўленчыя 

адзінкі, але і імправізаваць, “разгортваць” тыя ці іншыя формулы, 

практыкавацца ў выкарыстанні добразычлівасці ў інтанацыі, міміцы і жэстах. 

Так, напрыклад, пры драматызацыі казкі “Жораў і чапля” дзеці разам са 

зваротамі “Здароў, чапля!”, “Здароў, жораў!”, што сустракаліся ў казцы, ужывалі 

імправізаваныя “Здароў, кумка-галубка!”, “Здароў, кумок-галубок!”, 

вымаўляючы апошнія з ласкавай інтанацыяй. Каб вучыць дзяцей пераносіць 

атрыманыя ўменні ў новыя камунікатыўныя сітуацыі, арганізуюцца ролевыя 

гульні, гульні інсцэніроўкі з “беларускамоўнымі” персанажамі, якія “разумеюць” 

толькі беларускую гаворку. Рускамоўныя дзеці, гуляючы з такімі цацкамі, 

стараюцца “у размовах” з імі выкарыстоўваць беларускую мову. У дадзеным 

выпадку дашкольнікі, спачатку па прапанове або прыкладзе выхавальніка, а 

затым самастойна, звяртаючыся да “беларускамоўных” лялек або размаўляючы 

ад іх імя, выкарыстоўваюць формулы маўленчага этыкету, уласцівыя 

беларускаму фальклору. Трэба мець на ўвазе, што ў складзе і спосабах 

функцыянавання формул маўленчага этыкету ў тэкстах казак маецца шэраг 

асаблівасцей у параўнанні з ужываннем іх у сучасным маўленні. Даследчыкі 

адзначаюць што з цягам часу мікрасістэма маўленчага этыкету ўпарадкоўваецца, 

развіваецца ў напрамку яе спрашчэння. Неабходна дапамагчы дзецям вылучыць 

з тых формул маўленчага этыкету, што сустракаюцца ў народных казках, такія, 

якія дапушчальна ўжываць у сучаснай гаворцы. Таму на апошнім этапе 

выхавальнік уласным прыкладам заахвочвае дзяцей самастойна выкарыстоўваць 

прыдатныя формулы маўленчага этыкету, запазычаныя з беларускіх народных 

казак (Шчыра дзякую, Бывай здароў, Добрае здароўе, добры вечар добрым 

людзям і да т.п.), у сітуацыях стандартызаваных зносін.  

4. Арганізацыя пазасітуацыйна-пазнавальных і пазасітуацыйна-
асобасных беларускамоўных зносін дзяцей дашкольнага ўзросту  

Зносіны – найважнейшы сродак развіцця маўлення. У айчыннай псіхалогіі 

зносіны разглядваюцца як частка які-небудзь дзейнасці і як самастойная 

камунікатыўная дзейнасць. Маўленчыя зносіны ў дашкольным узросце 

ажыццяўляюцца ў розных відах дзейнасці: у гульні, працы, бытавой, вучэбнай 

дзейнасці – і выступаюць як адзін з бакоў кожнага віда. Таму вельмі важна ўмець 

выкарыстоўваць для развіцця беларускага маўлення дзяцей ранняга і 

дашкольнага ўзросту любую дзейнасць, перш за ўсѐ вядучую – прадметную і 

гульнявую адпаведна. 

Адраджаючы беларускую мову як родную, неабходна ўлічваць, што 

роднай мова становіцца тады, калі чалавек карыстаецца ѐю ў важных, асобасна 

значных або эмацыянальна яскравых сітуацыях зносін. Напоўніць такімі 

сітуацыямі працэс навучання – задача выхавальніка дашкольнай адукацыі. 

Педагагічны работнік установы дашкольнай адукацыі – не проста носьбіт 

беларускай мовы, якой ѐн свабодна валодае, не проста крыніца «лінгвістычнай 

інфармацыі». Яму неабходна ўмець знайсці значны для дзяцей прадмет зносін, 
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які можа быць выказаны сродкамі менавіта беларускай мовы, накіроўваць гэтыя 

зносіны, прывесці дзяцей да цікавага для іх выніку. 

Пры навучанні рускамоўных дашкольнікаў беларускаму маўленню 

перадумовай узнікнення ўнутранай актыўнасцы дзяцей ад 3 да 4 год можа быць 

патрэба ў зносінах з беларускамоўным дарослым для выражэння станоўчых 

эмоцый, для дасягнення сумеснага з ім або беларускамоўным равеснікам выніку 

ў практычнай або гульнявой дзейнасці. Для дзяцей ад 4 да 6 год, акрамя таго, 

матывацыйнам фактарам маўленчай дзейнасці на беларускай мове з’яўляецца 

патрэба ў атрыманні новай інфармацыі пазнавальнага і асобаснага характару. 

Для дзяцей старэйшага дашкольнага ўзросту сацыяльна матываванай з’яўляецца 

маўленчая дзейнасць на беларускай мове ў якасці ўзору для малодшых дзяцей. У 

гэтым узросце актывізуючую ролю адыгрываюць і ― спаборніцкія‖ матывы. 

Важна, каб узаеміны педагога з дзецьмі на беларускай мове не набывалі 

штучны, а тым больш прымусовы характар. Выкарыстанне выхавальнікам 

дашкольнай адукацыі беларускай мовы падчас рэжымных момантаў, працоўнай 

дзейнасці дзяцей і да т.п. не толькі актывзуе беларускае гутарковае маўленне, 

але і садзейнічае развіццю ў дзяцей гатоўнасці ўступаць у зносіны на беларускай 

мове, цікавасці да такіх зносін, станоўчага стаўлення да мовы. У падобных 

штодзѐнных размовах дзеці прывучаюцца свабодно карыстацца беларускай 

мовай. 

У тэхналогіі беларускамоўнага развіцця дзяцей распрацаваны заняткі па 

фарміраванні ў дзяцей пазасітуацыйна-пазнавальных і пазасітуацыйна-

асобасных зносін на беларускай мове. 

Заняткі па фарміраванні пазасітуацыйных форм зносін на беларускай мове 

праводзяцца ў форме індывідуальнай або калектыўнай размовы з падгрупай 

дзяцей, якія не валодаюць адпаведнымі формамі зносін, у ранішнія і вячэрнія 

гадзіны. 

Ва ўмовах, калі любая задача зносін можа быць вырашана дзіцем на рускай 

мове, штучнасць узаемін на беларускай мове часта перашкаджае яму ўключыцца 

ў камунікацыю з той жа псіхалагічнай нагрузкай, што і на першай засвоенай 

мове. Псіхалагічныя ўмовы для размовы на беларускай мове, цікавасць да тэмы 

гутаркі ствараюцца з дапамогай літаратурных твораў на гэтай мове. Так, многія 

народныя казкі носяць у пэўнай ступені пазнавальны характар («Лѐгкі хлеб», 

«Пшанічны каласок», «Чаму барсук і лісіца ў норах жывуць» і інш). Гэта дае 

падставы для выкарыстання іх з мэтай фарміравання пазасітуацыйна-

пазнавальных зносін дзяцей на беларускай мове. Дзецям рассказваецца казка, а 

затым праводзіцца гутарка пазнавальнага характару, звязаная з тэмай твора. 

Беларуская мова гутаркі ўспрымаецца дзецьмі зусім натуральна. У старэйшым 

дашкольным узросце для гутарак пазнавальнага характару выкарыстоўваецца і 

больш складаны фальклорны матэрыял – легенды і паданні («Легенда пра 

Магілеў»,«Слуцкія паясы», «Як бог стварыў свет» і інш.). 

Заняткі з падгрупамі дзяцей па фарміраванні пазасітуацыйна-асобаснай 

формы зносін праводяцца ў форме непрымушанай гутаркі па матэрыалах 

беларускіх народных казак, вершаў, гульняў маральна-этычнага плану 

(апавяданні В.А.Сухамлінскага, Л.М.Талстога, В.Хомчанка і інш.). 
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Беларуская мова гутаркі пасля праслухоўвання твора на роднай мове для 

дзяцей як бы сама собой разумеецца. Як і раней, найбольшы стымул для 

актывізацыі маўлення дзяцей на беларускай мове ствараецца з дапамогай 

«беларускамоўнай» лялькі, якая «ўдзельнічае» ў гутарцы, «задаючы» пытанні 

або цалкам яе «праводзячы». 

Станоўчы ўплыў на развіццѐ прадуктыўнага беларускага маўлення дзяцей 

сярэдняга і старэйшага дашкольнага ўзросту аказвае іх сумесная дзейнасць, у 

працэсе якой ажыццяўляюцца зносіны паміж яе ўдзельнікамі, накіраваныя на 

ўзгадненне намаганняў, накіраваных на дасягненне агульнага выніку 

(Я.Л.Каламінскі).  

Дзецям пятага і шостага году жыцця ўласцівы высокі ўзровень 

ўзаемадзення падчас гульні – гульнявы калектыў.  

Дзеці загадзя дамаўляюцца аб чарговасці адказаў кожнага з іх, у ходзе 

гульні яны ўважліва слухаюць адзін аднаго, пры неабходнасці папраўляюць, 

даюць ацэнку, прыслухоўваюцца да меркаванняў сяброў.  

Калі гульня праводзіцца на беларускамоўным матэрыяле (напрыклад, 

гульні, у якіх выкарыстоўваюцца матэрыялы беларускіх казак), а выхавальнік  

дашкольнай адукацыі тлумачыць правілы гульні і вядзе яе на беларускай мове, 

зносіны паміж децьмі і вядучым адбываюцца на гэтай жа мове. 

Для дзяцей старэйшага дашкольнага ўзросту сацыяльна матываванай 

з’яўляецца маўленчая дзейнасць на беларускай мове ў якасці прыкладу для 

малодшых дзяцей, якія только вучацца размаўляць па-беларуску, чытаць вершы, 

інсцэніраваць беларускія творы. Заахвочванне дзяцей да такой дзейнасці 

становіцца стымулам для яе ўдасканалення. Тут спрацоўваюць і «спаборніцкія» 

матывы, уласцівыя дзецям шостага - сѐмага году жыцця. 

У цэлым апісаная работа па развіцці форм і функцый маўлення стварае 

ўмовы для засваення беларускай мовы на «ўзроўні чуцця». Такім шляхам 

дзецьмі набываецца вопыт спантанай маўленчай і спантанай мастацка-маўленчай 

дзейнасці. 

 

Пытанні да самаправеркі 

1. Растлумачце як развіваецца ў дзяцей чуццё беларускай мовы.  

2. Вызначыце ролю дыдактычнай лялькі ў развіцці беларускага 

маўлення дзяцей. 

3. Раскрыйце ролю нацыянальнага маўленчага этыкету  як кампаненту 

культуры маўленчых зносін дзяцей дашкольнага ўзросту.  

4. Раскрыйце змест і метады і прыёмы  пазасітуацыйна-пазнавальных і 

пазасітуацыйна-асобасных беларускамоўных зносін дзяцей дашкольнага ўзросту.  

Лекцыя 5. Мастацка-маўленчая дзейнасць як сродак развіцця 
беларускага маўлення дзяцей дашкольнага ўзросту  

1. Азнаямленне дзяцей з малымі формамі беларускага фальклору.  

2. Методыка работы з беларускай народнай казкай.  

3. Методыка выкарыстання твораў беларускіх пісьменнікаў ва ўстанове 

дашкольнай адукацыі  
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4. Народныя гульні, рухавыя гульні з мастацкім словам, іх роля ў 

развіцці маўлення. 

5. Методыка правядзення беларускіх народных свят і забаў. 

1. Азнаямленне дзяцей з малымі формамі беларускага фальклору  
Паўнацэннае маўленчае выхаванне дзіцяці не можа ажыццяўляцца без 

апоры на мастацкае слова.  

У сучаснай сацыялінгвістычнай сітуацыі, у выніку якой дзіця часта чуе 

змешанае руска-беларускае маўленне, недасканалае маўленне выхавальніка 

дашкольнай адукацыі, толькі праз мастацкую літаратуру можна далучыць дзяцей 

да жывой беларускай мовы, садзейнічаць засваенню выразных багаццяў роднай 

мовы на ўзроўні чуцця і тым самым забяспечыць узбагачэнне духоўнага свету 

кожнага дзіцяці. 

Мастацкае слова выкарыстоўваецца, перш за ўсѐ, для фарміравання ў 

дзяцей ранняга і дашкольнага ўзросту «чуцця» беларускай мовы як роднай. 

Важным з’яўляецца ўжыванне выхавальнікам дашкольнай адукацыі ў 

працэсе зносін з децьмі ў штодзѐнным жыцці блзкіх і даступных ім вобразных 

выразаў з казак, песень (ясныя дзянѐчкі, чыстыя дажджочкі, коцык-варкоцік, 

птушачка-шчабятушачка і г.д.), фразеалагізмаў (акінуць вокам, галаву прытуліць 

і інш.), беларускіх загадак, прыказак і прымавак. 

У раннім узросце прадугледжваецца праслухоўванне децьмі беларускіх 

народных калыханак, песенак, забаўлянак, кароткіх вершаў, што суправаджаецца 

адпаведнымі зместу дзеяннямі (закалыхванне лялек, плясканне ў далоні і да т.п.), 

паўтарэннем гукаперайманняў, асобных слоў, выразаў. 

У дашкольным узросце практыкуецца расказванне выхавальнікам 

дашкольнай адукацыі беларускіх народных казак, чытанне апавяданняў і вершаў, 

завучванне вершаў беларускіх аўтараў. 

Праз літаратуру дзеці засвойваюць уласцівыя беларускай мове маўленчыя 

звароты, устойлівыя выразы тыпу пятух-чабятух, камарык-дударык, жаба ў 

каляіне, пан Глінскі-Папялінскі і да т.п. Гэта літаратурны мінімум носьбітаў 

беларускай мовы, засваенне якога дае магчымасць авалодоць не проста пэўнай 

колькасцю слоў, а літаратурнай спадчынай беларускага народа. 

Літаратурныя творы на беларускай мове ствараюць псіхалагічныя ўмовы 

для размоў з дзецьмі на гэтай мове па змесце прачытанага, што садзейнічае 

развіццю прадуктыўнага беларускага маўлення дзяцей. 

Садзейнічае замацаванню граматычных і лексічных навыкаў, развіццю 

маўленчага і фанематычнага слыху, фарміраванню ў дзяцей правільнага 

гукавымаўлення займальны моўны і маўленчы матэрыял. 

Літаратурныя творы даюць прыклады ўжывання ў маўленні слоў амонімаў, 

многазначных слоў, сінонімаў, антонімаў, што садзейнічае асэнсаванню дзецьмі 

сэнсавага боку слова, служыць узбагачэнню іх маўлення. 

2. Методыка работы з беларускай народнай казкай  
Асаблівае месца ў дзяцей дашкольнага ўзросту займае ўспрыманне казкі.     

А. Ул. Запарожац сцвярджаў, што ў час успрымання казкі ў дзіцяці фарміруюцца 

«пэўныя рэалістычныя тэндэнцыі». Слухаючы казку, дашкольнік падыходзіць да 

яе ацэнкі з рэалістычных пазіцый. 
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Першая сустрэча дашкольнікаў з казачнай творчасцю адбываецца з 

дапамогай казак пра  жывёл. Мастацкія вобразы гэтых казак вылучаюцца сваёй 

дасканаласцю і лагічнасцю. Своеасаблівы казачны склад ствараецца тут 

шырокім ужываннем пастаянных эпітэтаў, параўнанняў, уключэннем у жывую 

тканіну апавядання песень, прыказак, а таксама рознымі кампазіцыйнымі 

сродкамі: зачынам, канчаткам, паўторамі . Натуральна, што кампазіцыйная 

пабудова гэтых казак вызначаецца сваёй прастатой і лёгкасцю. 

У гэтых творах дзейнічаюць дзікія і свойскія жывёлы, а таксама птушкі і 

расліны. У працэсе ўспрымання казак пра жывёл перад дзецьмі паўстаюць не 

толькі вобразы цікавыя і жывыя, з характэрнымі асаблівасцямі паводзін і 

знешняга выгляду, але, у першую чаргу, вобразы абагульненыя, якія 

раскрываюць перад дашкольнікамі сяброўства і здраду, бескарыслівасць і 

прагнасць, справядлівасць і ашуканства і г.д. 

Чарадзейныя казкі вабяць слухача прыгодамі сваіх герояў, дасканаласцю 

сваёй мастацкай формы. 

Незвычайныя істоты і цудоўныя чарадзейныя рэчы, як і неверагодныя 

подзвігі герояў, захапляюць слухача, пераносяць яго ў нейкі незнаёмы, нават 

крышачку страшны, але вельмі цікавы свет.  

Пэўнаму ўспрыманню казак садзейнічаюць характэрныя для іх эпізоды 

пераўтварэння чалавека ў розных жывёл, птушак, што надае творам яшчэ больш 

таямнічасці і чароўнай прыгажосці. Успрыманне гэтых казак прымушае дзяцей 

спачуваць пазітыўным героям. Яны нават стараюцца дапамагчы ім сваімі 

падказкамі. 

Сацыяльна-бытавыя казкі таксама з’яўляюцца даступнымі для ўспрымання 

дзяцей дашкольнага ўзросту. Героі гэтых казак – простыя людзі, якія не 

валодаюць звышнатуральнай сілай, але здольныя перамагчы сваіх ворагаў 

дзякуючы кемлівасці, розуму, дасціпнасці, знаходлівасці. Дзейнічаюць героі 

гэтых казак ва ўмовах будзённага сялянскага жыцця. Раскрываецца змест 

бытавых казак часцей за ўсё не шляхам разгорнутага эпічнага апісання, а праз 

кароткія малюнкі, сцэнкі, эпізоды, у якіх , аднак, даволі выразна малююцца 

мастацкія вобразы. Прычым перабольшаны і гратэскава-карыкатурны паказ 

асобных з’яў і рыс персанажаў ніколькі не перашкаджае ўспрыманню 

дашкольнікамі праўдзівасці адлюстраванага ў гэтых казках жыцця. Наадварот, 

гэта дапамагае завастрыць увагу маленькіх слухачоў пераважна на тых камічных 

момантах і тых адметных якасцях, якія з найбольшай сілай вылучаюць і 

падкрэсліваюць галоўнае ў пэўным выпадку або ў адпаведнай з’яве. Таму гэтыя 

казкі і на сёняшні дзень маюць эстэтычна-выхаваўчае значэнне. 

3. Методыка выкарыстання твораў беларускіх пісьменнікаў ва ўстанове 
дашкольнай адукацыі  

У дашкольнай установе існуюць розныя формы работы з кнігай, якія 

ўваходзяць у пэўныя блокі  выхавання і навучання. 

     Першы блок — гэта блок спецыяльна арганізаванай сумеснай мастацка-

маўленчай дзейнасці педагога і дзяцей. Яна ўключае такую формы работы , як 

спецыяльныя заняткі па азнаямленні з творамі мастацкай літаратуры і 

фальклору, сеансы актывізуючых зносін. 
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     Другі блок уключае сумесную літаратурную дзейнасць выхавацеля 

разам з дзецьмі, якая  ўваходзіць ў перспектыўна -- каляндарны план 

выхавальніка і можа ўключаць гутаркі на тэмы мастацкіх твораў; разглядванне 

ілюстрацый і рэпрадукцый; праслухоўванне лепшых узораў славеснага 

мастацтва ў грамзапісу, прагляд  дыяфільмаў, літаратурных перадач па 

тэлебачанні, правядзенне літаратурных ранішнікаў і віктарын.      

   Трэці блок — гэта самастойная  мастацка-маўленчая дзейнасць дзяцей. У 

асноўным яна накіравана на развіццё іх творчых здольнасцей. Тут 

вызначальнымі формамі работы з'яўляюцца літаратурны тэатр, тэатр лялек, тэатр 

ценяў, розныя віды настольнага тэатра, беларуская  батлейка, самастойнае 

састаўленне цікавых кніжак, маляванне альбомаў у адпаведнасці са зместам 

мастацкага твора і інш. 

Якая б форма работы па азнаямленні з літаратурным творам не была б 

выбрана, яго ўплыў на маленькага чалавека будзе адчувальным толькі ў тым 

выпадку, калі ён уявіць сабе гэты твор як сапраўднае мастацтва. Разам з тым , па 

меркаванні  Б. М. Цяплова, уменню мастацкага  ўспрымання неабходна вучыцца. 

Для авалодвання дзецьмі мастацтвам успрымання літаратурных твораў і  

больш  глыбокага спаціжэння іх зместу існуе  цэлы шэраг спосабаў 

узаемазвязанай дзейнасці педагога і выхаванцаў , пры гэтым абавязкова 

ўлічваецца узрост дзяцей, іх жыццёвы вопыт, жанр твора. Да  гэтых спосабаў   

адносяцца: спосаб   першапачатковай  арыенціроўкі ў эмацыянальна-вобразным  

змесце літаратурнага твора, спосаб цэласнага і дыферэнцыраванага падыходу 

да твора, спосаб самастойнага пошуку прыёмаў яго выразнага выканання,  

спосаб творчых адносін да літаратурных з'яў. ( С. Н. Чэмартан) 

Першапачатковая арыенціроўка дзяцей у мастацкім творы  пачынаецца з 

падрыхтоўкі дашкольнікаў да больш усвядомленага ўспрымання слоўнага 

мастацтва. 

Канкрэтныя мэты па падрыхтоўцы да ўспрымання твора можна вырашыць 

з дапамогай такіх метадаў , як уводная гутарка,  стварэнне гульнявых сітуацый, 

назіранні за прадметамі і з'явамі рэчаіснасці, выкарыстанне нагляднасці, якая мае 

разнастайныя формы: маўленчая (выразнае чытанне ці расказванне выхавацеля), 

прадметная (аб’екты рэчаіснасці, макеты, муляжы цацкі), выяўленчая (карціны, 

ілюстрацыі, фотаздымкі), дзейсная (дзеянні дзяцей, якія адпавядаюць вобразу, 

выяўленаму ў слове), аудыёвізуальныя віды мастацтва. 

Выбар прыёму падрыхтоўкі дзяцей да ўспрымання мастацкага твора 

залежыць ад наяўнасці ў дзяцей пэўнага вопыту, ўзроўня іх літаратурнай 

падрыхтоўкі, характара мастацкага твора. 

Выкарыстанне прадметнай і выяўленчай нагляднасці перад чытаннем 

мастацкага твора аказвае на дашкольніка пэўнае эмацыянальнае ўздзеянне. Так, 

азнаямленне з апавяданнем Я. Чарушына «Як конік звяроў катаў» можна пачаць 

з разглядвання дзецьмі цацачнага драўлянага коніка. Перад чытаннем 

апавядання «Шумны лістапад» У. Юрэвіча мэтазгодна разглядзець карціну 

«Восеньскі дзень» (серыя «Поры года», аўтар В. I . Салаўёва ). Выхавацель задае 

пытанні: «Як бы вы назвалі гэтую карціну? Якая пара года на ёй адлюстравана? 

Чаму вы вырашылі, што на карціне адлюстравана восень? Якімі словамі можна 
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расказаць пра восеньскі дзень? Як гэты дзень паказаны на карціне? Якія 

прыкметы восені, што адлюстраваны на карціне, вам падабаюцца болей? 

Восеньскія дзянькі бываюць розныя і пра адзін з такіх дзянькоў я вам зараз 

прачытаю верш ». 

 Станоўчы ўплыў на падрыхтоўку да ўспрымання мастацкага твора 

аказваюць непасрэдныя назіранні дзяцей над з'явамі, што адбываюцца ў жывой і 

нежывой прыродзе. Так, найбольш трываламу і эмацыянальнаму ўспрыманню 

апавядання «Бярозчыны валёнкі» У. Юрэвіча будуць спрыяць назіранні за 

бярозкай у час зімовай прагулкі. 

Глыбокую эмацыянальную накіраванасць дае папярэдняе праслухоўванне 

музычных твораў, якія настройваюць дзіця на эстэтычна-эмацыянальны лад, 

асабліва гэта адносіцца да мастацкіх твораў аб роднай прыродзе.  

Цікавасць да твора выклікае ў дзяцей, створаная выхавацелем, займальная 

гульнявая сітуацыя. Напрыклад, перад расказваннем казкі педагог прапаноўвае 

дзецям паглядзець драматызацыю ўрыўкаў з розных казак у выкананні іх сяброў, 

якія да гэтага спецыяльна рыхтаваліся. Сярод знаёмых дзецям урыўкаў іх увазе 

прапаноўваецца і той, які яны бачаць упершыню. Незнаёмы ўрывак зацікаўлівае 

выхаванцаў, і яны жадаюць пачуць усю казку. 

Уступная гутарка перад чытаннем звычайна накіравана на зварот дзіцяці 

да свайго ўласнага вопыту. Яе тэмай могуць стаць папярэднія назіранні за рэчамі 

і з'явамі навакольнага асяроддзя. Пажадана, каб змест гутаркі быў накіраваны на 

пастаноўку праблемы, вырашэнне якой магчыма пры азнаямленні з пэўным 

мастацкім творам. Пастаноўка праблемных пытанняў спрыяе больш глыбокаму 

ўспрыманню мастацкага твора. Напрыклад, у старшай групе, перад чытаннем 

твора  «Зернетка і вецер» Л. Арабей,  выхавацель можа   запытацца  ў  дзяцей:   

«Якім   чынам   зернетка  ад  дрэва, якое расце ў  лесе, можа апынуцца  за шмат 

кіламетраў ад таго месца, дзе яно нарадзілася?»  

3 мэтай зацікавіць дзяцей, падрыхтаваць да ўспрымання тэксту, 

выкарыстоўваюцца і малыя фальклорныя жанры. Яны выклікаюць у дзяцей 

станоўчы  эмацыянальны водгук і адпаведны настрой. Так, чытанне твора В. 

Віткі «Страшная казка» вызаве ў дзяцей  жывую зацікаўленаоць, калі спачатку 

папрасіць іх растлумачыць змест прыказкі «Баязліваму страх вочы коле». 

Бывае, што дзецям толькі паведамляецца назва твора: «Я раскажу вам 

беларускую народную казку «Муха-пяюха». 

Дзецям старэйшага дашкольнага ўзросту можна перад чытаннем паказаць 

ілюстраваную кніжку, а потым пазнаёміць іх з яе зместам. 

 Перад чытаннем пажадана растлумачыць дзецям  незразумелыя словы. 

Напрыклад, перад расказваннем казкі «Каза-манюка» выхавацель паведамляе:  

«Я раскажу вам казку пра казу, якая ўвесь час хлусіла, маніла, таму і празвалі яе 

--    каза-манюка». Аднак трэба памятаць, што залішняе тлумачэнне слоў можа 

перашкаджаць успрыманню тэкста. У якасці прыёмаў тлумачэння незразумелых 

слоў часта выкарыстоуваюцца такія, як паказ прадмета, з’явы або дзеяння ў 

натуральных умовах; паказ карціны, малюнка; падбор сінонімаў і антонімаў; 

замена слова апісальным абаротам; пытанне да дзяцей пра значэнне слова. 
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  Арыенціроўку дзяцей у мастацкім змесце твораў забяспечвае іх выразнае 

чытанне або расказванне выхавацелем.  

  Падрыхтоўка педагога да чытання мастацкага  твора  ўголас складаецца 

са звычайнай рабочай разбіўкі тэксту, вызначэння інтанацыйнай выразнасці. Для 

больш выразнага чытання яму неабходна прадумаць, элементы артыстычнасці — 

міміку, жэсты; вызначыць тыя месцы тэксту, якія неабходна будзе 

праскандзіраваць і нават праспяваць. Расказваючы літаратурны твор, неабходна 

ўмела выкарыстоўваць магчымасці свайго голасу, пазбягаць раўнамерных 

націскаў. Расказванне казкі можа ўвогуле насіць свабодны характар, але яно не 

выключае добрых ведаў на памяць і абавязковага выкарыстання тыповых 

казачных форм: зачыну, паўтораў, канца. 

 Чытаць ці расказваць літаратурны твор трэба  павольна, не спяшаючыся, 

каб дзеці мелі магчымасць найбольш дасканала асэнсаваць яго змест, адчуць 

хараство мовы, якою ён напісаны.  

 На аснове  арыенціроўкі дзяцей ў змесце літаратурных твораў педагог   

скіроўвае  ўвагу выхаванцаў  на цэласны і дыферэнцыраваны падыход да іх 

зместу. Сумесная мастацка-маўленчая дзейнасць педагога і дзяцей арганізуецца 

так ,  каб успрыманне мастацкага твора адбывалася ў адзінстве яго зместу і 

мастацкай формы. Пры гэтым дашкольнікі  авалодваюць навыкамі і уменнямі 

рабіць элементарны эмацыянальна-вобразны аналіз твора, выказваць  свае 

эстэтычныя адносіны да яго, вызначаць галоўных герояў, характарызаваць 

літаратурнага героя і матываваць да яго свае адносіны , заўважаць вобразныя 

сродкі мовы.   

Н. А. Старадубава адзначае, што здольнасць дзяцей да вобразнага аналізу 

мастацкага тэкста сама сабою не фарміруецца. А калі яна адсутнічае, то  

дашкольнікі ўспрымаюць толькі ўчынкі герояў, сочаць за ходам сюжэта і 

прапускаюць  у творы ўсё тое, што ім цікава. Менавіта таму, на яе думку, 

неабходна вучыць дзяцей асэнсаванаму ўспрыманню, уменню пранікаць ў сэнс 

кнігі.  

Актыўнаму ўспрыманню дзецьмі літаратурнага твора садзейнічаюць такія 

метады, як гутарка пасля чытання, паўторнае чытанне, імітацыя, мадэліраванне і 

інш. 

 Гутарка можа праводзіцца ва ўсіх узроставых групах. Выхавацель 

распрацоўвае ход гутаркі ў адпаведнасці з яе зместам, прадумвае тыя пытанні, 

якія неабходна  задаць  дзецям,   актыўна  кіруе  гутаркай.  

Мэтай гутаркі з’яўляецца сумеснае ўзаемаўзбагачэнне педагога і дзіцяці,  

сапраўдны дыялог і індывідуальнае  творчае супрацоўніцтва.    Дыялагічныя 

зносіны  адносяцца да характэрных рыс народнай педагогікі. Педагог у працэсе 

такіх зносін не дае гатовай інфармацыі, ён толькі дапамагае працэсу пошуку 

адказаў, пашырае свабоду  творчай думкі дзяцей. 

 На характар гутаркі ўплывае жанр літаратурнага твора. Так, пры 

азнаямленні дзяцей з навукова-пазнавальным творам (напрыклад, аб правілах 

дарожнага руху «Мой сябра — святлафор. Казка для маленькіх з карцінкамі і  

гульнёй» С. Пракофьева і Г. Сапгіра) неабходна з дапамогай гутаркі дапамагчы 

дзіцяці зразумець, засвоіць і запомніць адпаведную карысную інфармацыю. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



52 

 

У практыцы работы кожнае пытанне ставіцца канкрэтна ,  таму,  што  ў  

аснове гутаркі   ляжыць канкрэтны твор. Па сваёй накіраванасці пытанні, для 

аналізу мастацкага твора, былі ўмоўна падзелены  такімі даследчыкамі, як  Н. С. 

Карпінская, В.І. Салаўёва, Э.П. Караткова, Л.М. Гуровіч , Т.Д. Полозовой на 

наступныя групы:  

- пытанні накіраваныя на выяўленне асноўнага сэнсу твора. У працэсе 

гутаркі аб мастацкім творы важна дапамагчы дзіцяці асэнсаваць і ўсвядоміць не 

толькі ўзаемасувязь і развіццё яго сюжэтных ліній, але і той глыбінны сутнасны 

жыццёвы сэнс, які закладзены ў яго аўтарам, адчуць жыццё герояў, пранікнуцца 

іх перажываннямі.Напрыклад: пра што гэтае апавяданне( казка)? Якая галоўная 

падзея апавядання (казкі)?; 

- пытанні на ўзнаўленне зместу твора. Напрыклад, пасля расказвання казкі 

“Муха-пяюха” ў дзяцей пытаюцца: куды сабралася Муха-пяюха? Каго яна 

першага сустрэла на дарозе? Каго яна сустрэла потым. Гэтыя пытанні даюць 

магчымасць дзецям успомніць падзеі, якія адбываліся ў творы, іх паслядоўнасць; 

ва  ўяўленнях дашкольнікаў паўстаюць маляўнічыя вобразы дзеючых асоб, што 

дапамагае ім лягчэй запомніць змест  казкі; 

- пытанні, якія звязаны з вобразам героя: 

А) пытанні, якія дазваляюць даведацца пра эмацыянальныя адносіны да 

героя. Да такіх  пытанняў  можна аднесці  напрыклад, наступныя:  Што табе 

падабаецца ці наадварот не падабаецца ў героі? Яго паводзінах? Табе 

падабаецца, як ён ставіцца да людзей? Чым выкліканы твае адносіны да героя?  

Што б змянілася, калі б герой твора  хадзіў  у нашу групу?»;  

Б) пытанні, якія звяртаюць увагу на матывы ўчынкаў. Напрыклад, “ За што 

табе падабаецца дзяўчыка Жэня? ( В. Катаев.”Цветик-семицветик”) Як ты 

думаеш, ці правільна паводзіў сябе герой? Чаму ён паступіў менавіта так , а не 

інакш?  Як бы ты зрабіў, калі б апынуўся на яго месцы ?.Гэтыя пытанні 

застаўляюць дзяцей разважаць аб прчынах учынкаў, заўважаць  заканамернаць 

падзей; 

В) пытанні, якія дазваляюць зразумець настрой героя, яго эмацыянальны 

стан. Да такіх пытанняў можна аднесці наступныя: “ Чаму зайчыкі былі 

невясёлыя? ( казка “Зайчыкі). Ад чаго палепшыўся іх настрой?. Як вы даведаліся 

, што зайчыкам весела? Такія  пытанні  актывізуюць аналітычную і 

эмацыянальную рэакцыю дзяцей, вучаць іх суперажываць і спачуваць; 

Г) пытанні, на параўнанне дзеючых асоб: “Чым падобныя героі твора?” 

“Чым адрозніваюцца героі  твора паміж сабой?”; 

Д) пытанні, якія звяртаюць увагу на знешні воблік, партрэт героя : “Якім 

ты сабе ўяўляеш героя твора?”. 

Е) пытанні на параўнанне паводзін, характара героя са знаёмымі дзецям 

з’явамі жыцця.   З дапамогай такіх пытанняў  дзеці пераключаюцца на жыццёвыя 

рэаліі і падзеі. Асаблівую цікавасць пры гэтым  выклікаюць у дзяцей пытанні: Ці 

сустракаў ты такіх хлопчыкаў , як Міхаська? ( В. Хомчанка “Яблык”), «Ці 

сустракаўся ты ў жыцці з падобнымі, як ў гэтым творы падзеямі? Як бы ты паводзіў 

сябе ў падобных выпадках?»;  
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- пытанні, якія дазваляюць увесці дзяцей у сітуацыю, што склалася ў 

творы, зрабіць іх удзельнікамі падзей :«Ці хацелася б табе пасябраваць з героем?  

Табе б хацелася жыць побач з героем? Што б змянілася, калі б герой твора  

хадзіў  у нашу групу?» .  

- пытанні, якія накіраваны на развіццё ў дзяцей навыкаў параўнання 

асобных твораў, якія пабуджаюць іх успомніць, каму належыць пэўны мастацкі 

твор, хто яго напісаў. Напрыклад, пытанні такога тыпу: ці чуў ты раней пра 

падзеі, што апісваюцца ў гэтым творы? У якіх творах? Хто іх напісаў? Прыпомні 

і раскажы, што гэта за падзеі. Чым яны падобныя? Чым адрозніваюцца? Што 

парадняе гэтыя творы? Што звязвае іх паміж сабой?  

- пытанні, якія звяртаюць увагу на моўныя сродкі: Як аўтар апісвае ...? З 

чым аўтар параўноўвае ...? Якія словы ў гэтым творы чарадзейныя? Гэтыя 

пытанні спрыяюць павышэнню цікавасці дзяцей да вобразнага ладу роднай 

мовы. 

- пытанні, якія звяртаюць увагу дзіцяці на асаблівасці жанра: “Што я вам 

прачытала: апавяданне ці казку? Чаму вы так думаеце? Як пачынаецца казка? Як 

заканчваецца казка? Якія паўторы вы заўважылі? 

         З мэтай актывізацыі дзяцей у працэсе мастацка-маўленчай дзейнасці 

выкарыстоўваюцца прыёмы, якія арганічна аб'ядноўваюцца з гутаркай.   Шэраг 

такіх прыёмаў распрацаваны Л. А. Талер 1. 

 Сярод іх вызначаецца так званы ўяўны дыялог  дзяцей з літаратурным 

героем. Дзеці прапаноўваюць  звярнуцца да героя з пытаннямі, пры гэтым 

пажадана, каб дашкольнік сам сфармуляваў пытанні і даў адказ на іх ад імя 

героя. 

Напрыклад, пасля гутаркі па апавяданні «Жаніх і  нявеста» Б. Сачанкі 

можна спытаць у дзяцей, хто  хацеў бы пасябраваць з такім хлопчыкам, як 

Паўлік? А потым прапанаваць расказаць,| чаму дзеці не жадаюць з ім сябраваць?  

Ва ўяўных дыялогах з літаратурнымі героямі дашкольнікі выяўляюць свае 

адносіны да іх , мяняюць ход падзей, даюць ацэнку асобным учынкам,  

узаемадзеянням. 

Разам з тым у іх развіваецца і дыялагічнае маўленне 

Выказаць свае пачуцці ў слове дзіцяці дапамагае напісанне пісьма 

літаратурнаму герою. Кожны дашкольнік прапаноўвае тыя думкі, якія ён хацеў 

выказаць у пісьме да літаратурнага героя. Выхавацель запісвае, а потым 

зачытвае дзецям тое, што атрымалася. Лепш за ўсё пісаць такія пісьмы, калі ў 

дзяцей назапашана шмат ведаў. Вельмі важна дапамагчы асэнсаваць і выявіць 

свае адносіны да літаратурных вобразаў у гэтых пісьмах. 

 Для больш дакладнага засваення этычнага і эстэтычнага зместу 

літаратурнага твора выхавацель прапаноўвае дзецям яго паўторнае чытанне. Пры 

гэтым неабходна памятаць, што вялікія па памеру мастацкія творы лепей 

узнаўляць не цалкам, а спыняючыся толькі на асноўных эпізодах. 

     Метад імітацыі часцей за ўсё выкарыстоўваецца ў працэсе гульняў-

драматызацый па зместу літаратурных твораў. Дзіця ў ходзе гульні паўтарае 

словы свайго  героя і тым самым узбагачае сваё маўленне. Акрамя таго, ва ўсіх 

узроставых групах элементы драматызацыі як  прыём актывізацыі 
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выкарыстоўваюцца ў спалучэнні з гутаркай пасля чытання. Асаблівую значнасць 

гэты  прыём набывае пры азнаямленні з казкай.  

Яе змест так зацікаўлівае дзіця, што яму адразу хочацца пераўвасобіцца ў 

казачных персанажаў, размаўляць іх моваю, выконваць іх дзеянні. 

3 мэтай больш глыбокага разумення і асэнсавання зместу мастацкага 

твора, асабліва казкі, ва ўсіх узроставых групах можна выкарыстоўваць 

мадэліраванне. Адлюстраванне галоўных кампанентаў твора ў мадэлях-схемах 

садзейнічае фарміраванню ў дзяцей здольнасці да ўзнаўлення паслядоўнасці 

развіцця сюжэта ў розных формах работы з тэкстам: чытанне, пераказ, складанне 

апавяданняў і інш. (В. М. Дзьячэнка). 

 У якасці мадэлей выхавацель выкарыстоўвае геаметрычныя фігуры 

розныя па памеру, колеру і велічыні. Замяшчэнне персанажаў мадэлямі можа 

асноўвацца на адрозненнях па колеру (кракадзіл — зялёная палоска, сонейка — 

жоўты круг), па велічыні (слон — вялікі шэры авал, мышка — маленькі) і г. д.  

Малодшыя дашкольнікі   мадэліруюць  наяўнасць казачных   герояў,  а  

потым   пералічваюць іх і даюць апісанне іх знешняга выгляду. Пяцігадовыя 

дзеці ўжо могуць адлюстроўваць пры дапамозе мадэлей паслядоўнаоць 

разгортвання падзей ў творы. Выхавацель можа прапанаваць дзецям вызначыць, 

якую сцэну з казкі ён паказаў на схеме і расказаць пра яе. Старэйшыя 

дашкольнікі самі мадэліруюць урыўкі з казкі ці любога іншага твора і адначасова 

расказваюць іх.  

Значнае месца ў мастацка-маўленчай дзейнасці дашкольнікаў займае 

самастойны пошук выразных прыёмаў выканання мастацкіх твораў. Педагог 

садзейнічае развіццю гэтай дзейнасці: сочыць за якасцю выказвання, заахвочвае 

выкарыстанне дзецьмі засвоеных вобразных выразаў, азначэнняў, параўнанняў, 

сродкаў інтанацыйнай выразнасці.  

 Развіццю навыкаў арыентацыі дашкольнікаў у эмацыянальным настроі 

твора, разуменні яго зместу і запамінанні паслядоўнасці эпізодаў, а таксама 

вызначэнні    асноўных    сродкаў    эмацыянальнай   выразнасці спрыяюць такія   

метады ,  як  пераказ,  імітацыя, драматызацыя.   Тую   ж    функцыю   

выконваюць  наступныя   метадычныя   прыёмы: слоўнае маляванне, слоўная 

гульня,  складанне псіхалагічнай літаратурнай характарыстыкі героя і  інш. 

Пераказваць літаратурныя творы дзеці могуць цалкам, па частках, ад імя 

аднаго з персанажаў; сумесна з выхавальнікам, сумесна з іншымі дзецьмі, па-

асобку. Узнаўляючы літаратурны твор  яны перадаюць  логіку падзей,  

выкарыстоўваючы    кампазіцыйныя   сродкі мастацкай   выразнасці,   

інтанацыйна   выказваюць   свае адносіны   да   галоўных   герояў, ужываюць    

тыповыя казачныя выразы, прыказкі  і прымаўкі. Значны ўплыў на самастойны 

пошук дашкольнікамі мастацкіх сродкаў выразнасці выканання літаратурнага 

твора аказвае  слоўнае маляванне. Яно дапамагае дзецям лепш уявіць вобразы 

герояў твора ці месца дзеяння, перадаць не фарбамі, а словамі іх рысы, знешні 

выгляд. Пасля чытання выхавацель гаворыць дзецям: «Калі б вам прапанавалі 

намаляваць вожыка, якім вы яго намалявалі » (апавяданне Я. Брыля «Жыў-быў 

вожык»). Дзеці могуць апісваць не толькі знешні выгляд героя ці персанажа, але, 

калі гэта неабходна, і яго эмацыянальны стан, і яго паводзіны. 
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Прыём слоўнай гульні дапамагае дашкольнікам увайсці ў вобраз,  у тыя 

абставіны,  дзе адбываюцца падзеі, З яго дапамогай дзеці выказваюць свае 

ўяўленні аб тым, што яны ўбачылі, адчулі, перажылі.  

Так, пасля гутаркі па зместу апавядання Р. Няхая «Вялікія рабінзоны» 

выхавацель прапануе дзецям уявіць сабе, што яны апынуліся з Вовам і Слаўкам 

на востраве, пасярод Свіслачы і рыбачаць. Запытацца: што яны адчуваюць пры 

гэтым? Што яны бачаць? Што чуюць? 

Дзецям старэйшага дашкольнага ўзросту даступны і такі прыём, як 

псіхалагічны аналіз асаблівасцей характару літаратурнага героя. 3 захапленнем 

яны вызначаюць у тэксце пэўныя рысы яго характару.  

Напрыклад, пасля чытання апавядання А. Пальчэўскага «Добрае слова» 

выхавацель прапаноўвае дзецям з улікам літаратурнага апісання 

ахарактарызаваць Юрасіка.  

У працэсе фарміравання ў дашкольнікаў творчых адносін да літаратуры 

педагог дапамагае ім уяўляць тое, аб чым расказваецца ў творы, выконваць тэкст 

эмацыянальна, выяўляць у час расказвання свае адносіны да ты’х з’яў і падзей , 

што адлюстроўваюцца ў творы, складаць казкі, апавяданні, выкарыстоўваць у 

сваім маўленні трапныя выразы і вобразныя словы. 

4. Народныя гульні, рухавыя гульні з мастацкім словам, іх роля ў 
развіцці маўлення 

Рухомая гульня — гэта эмацыянальна афарбаваная, свядомая, актыўная 

дзейнасць дзяцей, характарызаваная рашэннем рухомых задач і выкананнем 

гульнявых правілаў. Многія даследчыкі сёння разглядаюць рух як фактар 

развіцця маўлення, г. зн. рухальная актыўнасць з’яўляецца стымулятарам 

актыўнасці маўленчай. Г. А. Любіна адзначала, што рухомыя гульні дастаткова 

апісаны ў метадычнай літаратуры, але педагогам трэба дапамагчы ўбачыць у 

рухомых гульнях магчымасць рэалізацыі яшчэ аднаго кірунка выхаваўча-

адукацыйнай работы — развіцця мовы. З гэтай мэтай выкарыстоўваюцца як 

існуючыя гульні з тэкстамі, так і камбінацыі рухальных і маўленчых 

імправізацый.  

В. А. Шышкіна канстатуе, што праз гульні дзеці знаёмяцца з 

разнастайнасцю рухаў, іх прызначэннем; вучацца дыферэнцыраваць рухі па 

відах і спосабах выканання; суадносіць, параўноўваць выкананае рухомае 

дзеянне з існуючымі меркамі — рухальнымі эталонамі; практыкуюцца ва 

ўжыванні рухаў у новай незвычайнай абстаноўцы. З дапамогай гульні 

арганізуецца дадатковае ўспрыманне, распазнаванне, называнне рухаў не толькі 

па дакладных дзеяннях, але і па славесным апісанні. Такім чынам, дзеці вучацца 

рабіць першыя абагульненні, групаваць рухі па пэўных уласцівасцях. Унясенне 

гульнявога кампанента ў навучанне дае дзіцяці магчымасць паглядзець на рух з 

практычнай, г. зн. гульнявой, пазіцыі; вучыць яго трансфармаваць рухальныя 

ўменні ў сваю непасрэдную дзейнасць. ́  

Усе гульні разлічаны на высокую актыўнасць дзяцей — рухальную, 

інтэлектуальную, маўленчую, сэнсорную. 

Яскравым узорам рухомых гульняў з выкарыстаннем мастацкага слова 

з’яўляюцца беларускія народныя гульні. Яны захоўваюць сваё мастацкае 
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хараство, эстэтычнае значэнне і складаюць найкаштоўнейшы, непаўторны 

гульнявы фальклор. «Народная педагогіка цесна звязала ў адно цэлае мастацкае 

слова і пэўныя дзеянні, якія адпавядаюць зместу твора», — адзначае Н. С. 

Старжынская. Такім чынам, выхаванне ў дашкольнікаў любові і павагі да 

роднага слова, фарміраванне чуласці да маўленчых норм беларускай мовы і 

сродкаў выразнасці дасягаецца і праз рухомыя гульні. Таму дыяпазон 

выкарыстання мастацкага слова ў працы з дзецьмі 4—6 гадоў можна значна 

пашырыць, калі зместам рухомых гульняў стануць вершы або ўрыўкі з 

вершаваных тэкстаў беларускіх паэтаў. Гарманічнае спалучэнне паэтычнага 

слова, рытму, інтанацыйнай выразнасці, музыкі і рухаў дае магчымасць 

эмацыйныя патрэбы дзіцяці. Рухомыя гульні пашыраюць агульны кругагляд, 

папаўняюць слоўнікавы запас, удасканальваюць псіхічныя працэсы.  

Завучванне слоў да рухомай гульні можа ісці рознымі шляхамі:  

1. Калі вершаваны тэкст просты і кароткі, ён можа адразу ўключацца ў 

сюжэт гульні («Кукарэку, певунок», «Зярняткі для куранятак», «Вартаўнік», 

«Зайцы», «Ясь, не зваліся» і інш.).  

2. Вершаваны тэкст спачатку развучваецца з 1—3 дзецьмі, якія будуць 

вядучымі («Каршуны», «Пчала», «Праз дзверы» і інш.).  

3. Калі ў вершы сустракаюцца незразумелыя словы, якія патрабуюць 

дадатковага тлумачэння, знаёмства з тэкстам адбываецца перад пачаткам гульні 

(«Хавайся», «Снежны зайчык», «Знайдзі сабе дом» і інш.).  

4. Неабходна загадзя знаёміць з тэкстам гульні, словы якой патрабуюць 

правільнага вымаўлення гукаў у словах; так, зместам асобных гульняў 

з’яўляюцца скорагаворкі, чыстагаворкі («Хто на каго палюе», «Рак і грак», 

«Капялюш» і інш.).  

5. Калі тэкст складаны, словы гульні завучваюцца асобна ад гульні, і толькі 

потым дзеці знаёмяцца з самой гульнёй; але такіх гульняў не шмат («Гадзюка», 

«Жабіны канцэрты», «Бубен» і інш.).  

Для рухомых і карагодных гульняў Н. С. Старжынская раіць падбіраць 

вершы з выразным рытмам, лічылкі, пацешкі з дынамічным зместам, якія 

дазваляюць выконваць адпаведныя дзеянні. Засвойваючы мастацкі твор у гульні, 

дзіця глыбей, больш актыўна пранікае ў вобраз верша, лёгка ўлаўлівае 

музычнасць, напеўнасць, рытмічнасць мовы, пазнае дакладнае значэнне слоў, іх 

лаканічнасць. Аднак гульні, якія выкарыстоўваюцца з мэтай развіцця беларускай 

мовы, павінны адрознівацца ад гульняў на рускай мове. Толькі такая гульня 

можа служыць псіхалагічным «апраўданнем» пры пераходзе на беларускую 

мову. Аб гэтай асаблівасці папярэджвае Н. С. Старжынская ў адным з 

канцэптуальных палажэнняў распрацаванай тэхналогіі. Навучанне дзвюм мовам 

найбольш эфектыўна ажыццяўляецца ў сітуацыі «адна асоба — адна мова» 

(прынцып Грамонта). Ва ўмовах грамадскага выхавання гэты прынцып 

атрымлівае некалькі іншае гучанне: кожная мова павінна выкарыстоўвацца ў 

залежнасці ад умоў або акалічнасцей. Такі падыход найбольш прыдатны для 

Беларусі, калі дзеці з рускамоўных сем’яў авалодваюць беларускай мовай у 

дзіцячым садзе. Ранняе засваенне беларускай мовы рускамоўнымі дзецьмі дасць 

станоўчыя вынікі пры строгім захаванні ў зносінах з дзіцем прынцыпу «адна 
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асоба ў адной сітуацыі зносін — адна мова». Гэта значыць, што адзін і той жа 

педагог можа выкарыстоўваць у зносінах з дзіцем і рускую, і беларускую мовы, 

але строга прытрымлівацца адной з іх на пэўных занятках, у гульнях і т. п. Пры 

гэтым важна ствараць псіхалагічную ўстаноўку на беларускую мову. Такой 

псіхалагічнай устаноўкай пры правядзенні рухомых гульняў з выкарыстаннем 

вершаваных тэкстаў беларускіх паэтаў могуць паслужыць заклічкі, лічылкі, 

жараб’ёўкі, загадкі, прыказкі, прымаўкі. Аднак гэты матэрыял таксама павінен 

быць на беларускай мове. Вядома, было б памылкай, калі педагог праводзіў бы 

гульню на беларускай мове, а «прэлюдыя» да гульні ішла на рускай мове. Усё, 

што тычыцца перыяду «да гульні» і перыяду «адразу пасля гульні», павінна 

адбывацца на беларускай мове. Таму і дарослы, і дзеці пастаўлены ва ўмовы 

размаўляць у гэтай канкрэтнай сітуацыі на беларускай мове, што натуральна ж 

спрыяе пашырэнню беларускага актыўнага слоўніка. З часам такія зносіны 

становяцца больш вольнымі. Па сутнасці, незразумелымі ці малазнаёмымі 

будуць толькі словы новай гульні, а слоўнік па «арганізацыйных момантах» 

застанецца ранейшым (гульня, лічылка, вядучы, самы спрытны, гурт дзяцей, 

кола, падлічым, пляцоўка, па чарзе, хутчэй і шмат іншых слоў і словазлучэнняў). 

Выкарыстанне мастацкага слова ў сюжэце рухомых гульняў з’яўляецца вельмі 

эфектыўным метадычным прыёмам у навучанні дашкольнікаў беларускай мове, 

таму што: 

 — мастацкія творы напісаны літаратурнай мовай;  

— у дзіцяці выпрацоўваецца ўстойлівая цікавасць і станоўчае 

эмацыянальнае стаўленне да маўленчай дзейнасці, якая выкарыстоўваецца ім ў 

ходзе рухомай гульні; 

— значна павышаецца маўленчая актыўнасць; 

— дашкольнік вучыцца не проста паўтараць гатовыя маўленчыя 

канструкцыі, але і будаваць выказванні самастойна;  

5. Методыка правядзення беларускіх народных свят і забаў 
Святы – сукупнасць звычаяў і абрадаў. Узніклі ў першабытнам грамадстве. 

Былі звязаны з каляндарным (гуканне выясны, грамніцы) ці зямельнымі цыкламі. 

Падзяляюцца на рэлігійныя, сінкрэтычныя і безрэлігійныя.  

Абрады – сукупнасць традыцыйных умоўных дзеянняў, што сімвалічна 

выражаюць і замацоўваюць адносіны людзей да прыроды і паміж сабой, іх 

паводзены ў важных жыццёвых сітуацыях, якія сістэматычна паўтараюцца. 

Абрады – састаўная частка традыцыйна-бытавой культуры народа. 

Утрымліваюць у сабе элементы песеннага, харэаграфічнага, драматычнага, 

дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. Зарадзіліся ў першабытным грамадстве, 

калі людзі імкнуліся заклінаннямі ўздзейнічаць на незразумелыя з'явы прыроды. 

Большасць беларускіх абрадаў старажытнага паходжання ўзніклі на 

агульнай усходне-славянскай глебе. Старажытная абраднасць ляжыць у аснове 

калядавання, масленіцы, шчадравання, абрадаў купальскай ночы і інш. Многія 

абрады звязаны з культам продкаў (дзяды, радаўніца), расліннасці. 

Асаблівую ролю ў далучэнні дзіцяці да народнай культуры маюць 

народныя святы, як сродак выказвання нацыянальнага характару. Да іх 

адносяцца Калядкі, Масленіца, Вялікдзень, Купала і інш. На такіх 
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мерапрыемствах дзеці знаёмяцца з нацыянальнымі касцюмамі і абрадамі. Святы 

праводзяцца ў форме забаўніцтва, канцэртнай самадзейнасці, тэатралізаванага 

прадстаўлення. Пры гэтым важна стварыць радасную атмасферу. Неабходна, каб 

у дзяцей паўсталі яркія ўражанні, звязаныя з успрыманнем свята, што дасягаецца 

актыўным прыцягненнем іх да ўсіх момантаў падрыхтоўкі і правядзення свята 

(размалёўванне гліняных вырабаў, праслухоўванне музыкі, арганізацыя танцаў, 

карагодаў і інш.) 

 Амаль кожнае свята – гэта тэатралізаванае прадстаўленне, у якім 

удзельнічаюць і дзеці, і дарослыя. Такое правядзенне свята пакідае глыбокі след 

у дзіцячай душы і умацоўвае ў ёй добрыя пачуцці. У дзяцей актыўна 

ўдасканальваецца маральнае і эстэтычнае стаўленне да народных традыцый, да 

нацыянальнай спадчыны. 

 

Пытанні да самаправеркі 

1. Раскрыйце сутнасць метадаў азнаямлення дзяцей з малымі формамі 

беларускага фальклору.  

2. Апішыце методыку работы з беларускай народнай казкай.  

3. Раскрыйце методыку выкарыстання твораў беларускіх пісьменнікаў 

ва ўстанове дашкольнай адукацыі  

4. Апішыце народныя гульні, рухавыя гульні з мастацкім словам, іх 

роля ў развіцці маўлення. 

5. Раскрыйце методыку правядзення беларускіх народных свят і забаў. 

Лекция 6. Развіццѐ беларускага слоўніка ў дзяцей дашкольнага 
ўзросту  

1.  Слоўнік роднай мовы як адлюстраванне нацыянальнага 

светапогляду 

2. Асаблівасці лексікі беларускай мовы (у параўнанні з рускай) 

3. Крытэрыі адбору лексікі для заняткаў 

4. Методыка ўвядзення і замацавання слоўніка 

5. Работа над сэнсавым бокам слова 

1. Слоўнік роднай мовы як адлюстраванне нацыянальнага светапогляду 
Адной з самых галоўных прыкмет нацыі з’яўляецца мова як сродак для 

выяўлення нацыянальных рыс характару людзей (для беларусаў гэта 

міралюбівасць, гасціннасць, памяркоўнасць, павага да розных асабістых 

меркаванняў, рэлігійных поглядаў і інш.), а таксама гісторыі і культуры народа, 

яго духоўных здабыткаў. 

 Такое значэнне беларускай мовы вельмі выразна праяўляецца ў 

выказваннях, якія змяшчаюць безэквівалентную лексіку, г.зн. словы, што пры 

перакладзе не маюць адпаведнікаў, паколькі ў іншых нацыях шырока не 

адзначаліся з’явы і факты, адлюстраваныя ў дадзеных лексічных адзінках: 

азярышча — месца, на якім калісьці было возера; дзядзькаванне — абрад 

перадачы на выхаванне сялянам дзяцей з багатых сем’яў; васпане — зварот да 

кагосьці; талака — сумесная праца. 
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Такім чынам, наша мова з’яўляецца адлюстраваннем нацыянальнага 

бачання свету. 

2. Асаблівасці лексікі беларускай мовы (у параўнанні з рускай) 
Аснова слоўніка ў беларускай і рускай моў агульная. Таму болыпая частка 

слоў у беларускіай і рускай мовах супадаюць па значэнні і вымаўленні (сад, 

школа, стол) або словы адрозніваюцца ў вымаўленні асобных гукаў 

(звярок,дзеці, гусь). I талькі 10—20% слоў у беларускай мове поўнасцю 

адрозніваюцца ад слоў рускай мовы. Гэта такія словы, як аловак, столь, 

працаваць, вандроўка, прыгоды, шкарпэткі, хутка і інш. Невялікую групу слоў 

складаюць міжмоўныя амонімы - словы беларускай і рускай моў, якія падобна 

гучаць, але маюць рознае значэнне (дыван — диван, качка — качка, нядзеля — 

неделя, зорка - зорька, рэч—речь). 

3. Крытэрыі адбору лексікі для заняткаў 
Асноўным крытэрям для адбору слоў беларускай мовы як другой 

з'яўляецца іх ужывальнасць, практычная неабходнасць для зносін паміж дзецьмі 

і з дарослымі, а таксама адпаведнасць нацыянальным моўным традыцыям. 

Ва ўстанове дашкольнай адукацыі з беларускім маўленчым рэжымам у 

працэсе азнаямлення з наваколлем дзеці адразу знаѐмяцца з беларускімі назвамі 

прадметаў, з'яў, іх якасцей, дзеянняў (хоць гэта, зразумела, не выключае 

магчымасці азнаямленні іх з рускімі словамі за межамі дзіцячага сада). 

Калі навучанне беларускай мове адбываецца толькі на спецыяльных  

занятках у дзіцячым садзе з рускай мовай выхавання, работа над рускім 

слоўнікам значна апярэджвае адпаведную работу над беларускім слоўнікам. 

Аб'ѐм апошняга міжволі будзе меншы ў параўнанні з рускім. Магчымасць 

чалавека не толькі ўтрымліваць у памяці дзесяткі тысяч слоў, але і імгненна 

выклікаць патрэбнае слова для пабудовы выказвання тлумачыцца тым, што 

словы сістэматызуюцца, асацыіруюцца адно з адным па розных прыкметах і 

напрамках, перш за ўсѐ па тэматыцы выказвання (надвор’е, адзенне, святы і да 

т.п.). Значыць, пры ўзбагачэнні слоўніка дзяцей трэба даваць ім 

сістэматызаваныя групы слоў, што максімальна аблягчае дзецям пошук 

патрэбнага слова для выказвання сваѐй думкі ў працэсе маўленчай дзейнасці. 

Паколькі слоўнікавая работа вядзецца перш за ўсѐ на аснове азнаямлення з 

наваколлем, словы натуральна аб'ядноўваюцца паміж сабой па прынцыпу 

сэнсавай блізкасці, напрыклад назвы жывѐл, іх дзеянні, звычкі, знешні выгляд і 

г. д. У далейшым актывізацыя слоўніка павінна ажыццяўляцца па розных на-

прамках, што дазволіць дзецям міжвольна ўстанаўліваць новыя сувязі паміж 

словамі, істотныя для іх практычнага выкарыстання: па гукавому вобліку, па 

граматычных прыкметах і г. д. 

Па адпаведных тэмах праводзяцца і спецыяльныя заняткі па беларускай 

мове ў дзіцячым садзе з рускамоўным рэжымам. Тэмы заняткаў могуць быць на-

ступныя: «Гульні і цацкі», «Сям'я», «Знешні выгляд чалавека», «У пакоі», 

«Свойскія жывѐлы», «Дзікія жывѐлы», «Адзенне і абутак», «Абазначэнне часу», 

«Лічэнне», і інш. Пры гэтым неабходна ўлічваць рознасць і падабенства рускіх і 

беларускіх слоў унутры семантычнай групы. Калі параўнаць, напрыклад, групы 

слоў, што аб'ядноўваюцца тэмамі «Дзікія жывѐлы», «Адзенне і абутак», то 
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відавочна: у першай групе колькасць беларускіх слоў, непадобных на словы 

рускай мовы, значна меншая, чым у другой. На занятках па беларускай мове 

семантычныя груны, надобныя на першую, трэба даваць дзецям раней. 

У дзіцячым садзе з беларускай мовай выхавамня і навучання педагог 

знаѐміць дзяцей з той групай слоў, якая ім неабходна для ажыццяўлення зносін 

іменна ў адпаведным узросце. Так, з назвамі адзення і абутку лепш знаѐміць 

дзяцей як мага раней, бо гэта тыя прадметы, з якімі дзеці сутыкаюцца штодзѐнна 

і з нагоды якіх вядуці. размовы. 

Пры навучанні дашкольнікаў другой мове на адных занятках можа быць 

уведзена ад 3 да 8—10 новых слоў (Ф. А. Сахін, А. I. Негнявіцкая). Колькасць 

засвоеных слоў залежыць ад метаду арганізацыі запамінання слоў, ад таго, 

наколькі новыя словы могуць быць аб'яднаны ў адну сэнсавую групу. Чым 

больш развітае беларускае маўленне дашкольніка, тым лягчэй засвойваецца 

слоўнік. Па меры развіцця маўленчых зносін на беларускай мове ў дзіцяці 

ўзнікае патрэба ў новых беларускіх словах, якія лѐгка і натуральна ўваходзяць у 

маўленне і трывала запамінаюцца. 

4. Методыка ўвядзення і замацавання слоўніка 
Развіццѐ беларускага слоўніка рускамоўных дзяцей абапіраецца на 

агульнапрынятыя метадычныя прыѐмы (паказ і называнне, неаднаразовае 

паўтарэнне, тлумачэнне і інш.) і спецыфічныя, пры якіх улічваецца, з аднаго 

боку, тое, што дзеці разумеюць беларускае маўленне, а з другога – што 

ўвядзенне новага слова не заўсѐды азначае азнаямленне з новым поняццем (яно 

можа быць вядома дзецям на рускай мове). Асаблівасць методыкі слоўнікавай 

работы складаецца і з таго, што яна звязана з фарміраваннем у дзяцей асноў 

нацыянального светапогляду. 

Сістэма лексічных гульняў адпавядае той паслядоўнасці работы над 

словамі, якая ўстаялася ў методыцы развіцця слоўніка: увядзенне новых слоў і 

тлумачэнне значення кожнага з іх; замацаванне і актывізацыя як ізаляваных 

слоў, так і у складзе сказа і звязнага маўлення. 

У адпаведнасці з патрабаваннямі методыкі развіцця слоўніка другой мовы 

сістэма слоўнікавых гульняў пабудавана па тэматычным прынцыпе. Для кожнай 

тэмы (―Сям’я, ―Знешні выгляд чалавека, ―У пакоі, ―Дзіцячы сад, ―Свойскія 

жывѐлы, ―Дзікія жывѐлы, ―Адзенне і абутак, ―Посуд і г.д.) распрацаваны 

комплекс дыдактычных гульняў і вучэбна-маўленчых практыкаванняў. Гульні і 

практыкаванні накіраваны, па-першае, на прабуджэнне цікавасці дзяцей да 

вывучэння данай групы слоў і іх увядзенне, па-другое, на тлумачэнне 

(семантызацыю) асобных слоў (якія адрозніваюцца ад рускіх) і, нарэшце, на 

замацаванне і актывізацыю слоў у пэўнай паслядоўнасці: пасіўнае распазнаванне 

слова, актыўнае распазнаванне, узнаўленне слова з нагляднай падказкай, 

узнаўленне без нагляднай падказкі, самастойнае называнне слова спачатку з 

выбарам, а затым без выбару. Пры ўвядзенні тэматычнай групы слоў важна 

ствараць праблемныя сітуацыі, якія выклікаюць у дзяцей усвядомленае жаданне 

даведацца, «як гэта называецца па-белоруску». Напрыклад, ў цацачным магазіне 

працуе лялька Паўлінка, якая прадае цацкі толькі таму, хто правільна назаве іх 

пабеларуску. 
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Пры ўвядзенні новага беларускага слова неабходна пазбягаць перакладу з 

рускай мовы, а называць прадмет, дзеянне і г.д. адразу пабелоруску. Гэта 

садзейнічае развіццю моўнамысліцельнай дзейнасці на беларускай мове. 

Так, калі новае беларускае слова адрознівецца ад адпаведнага рускага, 

зусім няма неабходнасці іх параўноўваць. Але калі пры паказе нагляднасці 

(малюнка, цацкі, прадмета, дзеяння) хто-небудзь з дзяцей, апярэджваючы 

педагога, заяўляе, напрыклад: «А я знаю, это белочка», выхавальнік 

падкрэслівае: «Ты назваў звярка па-руску. А па-беларуску трэба гаварыць 

вавѐрка. Гэта - вавѐрка». 

Нарэшце, калі словы рускай і беларускай моў супадаюць, выхавальнік 

говорыць: «Як і ў рускай мове, гэтая цацка называецца і вымаўляецца 

пабеларуску кубік». 

Улічваючы блізкасць рускай і беларускай моў, абапіраючыся на пэўны 

слоўнікавы запас дашкольнікаў, новыя словы ўводзяцца і з дапамогай 

тлумачэння без показу адпаведнага предмета або малюнка. Гэта ў першую чаргу 

датачыцца тых прадметаў або з’яў, якія дзецям ужо знаѐмыя, але ім невядома 

беларуская назва прадмета. Дзеці, зразумеўшы тлумачэнне, самі знаходзяць 

прадмет сярод іншых. Напрыклад, пры ўвядзенні групы слоў па тэме «Адзенне» 

выхавальнік, выконваючы ролю прадаўца ў магазіне адзення, тлумачыць: ―У 

нашым магазіне прадаюцца капелюшы. Капялюш надзяваюць на галаву. Яго 

носяць і жанчыны, і мужчыны. Летам капялюш носяць, каб сонца не напякло 

галаву, а ўвосень ці ўвесну – каб было цяплей. Хто хоча купіць капялюш? 

Пакажы яго. 

Каб пазнаѐміць дзяцей з нацыянальнымі моўнымі традыцыямі, кожнае 

слово ўводзіцца не ізаляавана як назва асобнага прадмета, якасці, дзеяння і да 

т.д., а ў контэксце, у спалучэнні з іншымі словамі (эпітэтамі, паразнаннямі, 

уласцівамі менавіта беларускай мове) і ў розных граматычных формах. Так, 

напрыклад, да слова зіма паступова падбіраюцца эпітэты белая, грозная, ліхая, 

лютая, марозная, мяккая, позняя, пуховая, пышная, серабрыстая, сівая, снежная, 

суровая, сцюдзѐная, сярдзітая, халодная. Калі ў адрозненне ад рускіх зимушка-

зима, зима-матушка, зима желанная ў беларускай мове падобныя граматычныя 

формы і вызначэнні не ўжыаюцца, то слова лета, наадварот, маее такіе 

ласкальныя формы, як лецейка, лецечка (якіх няма ў рускай мове), іх абавязкова 

уводзят у слоўнік дзяцей разам з адпаведнымі эпітэтамі («Эх, лета-лецэйка 

любое, ты адцвітаеш, залатое!» Я.Колас). Такі падыход да ўзбагачэння слоўніка 

садзейнічае спасціжэнню дашкольнікамі навакольнага свету. 

Каб лексіка, якую засвойвае дзіця, не заставалася для яго чужой, важна 

паказаць матываванасць некаторых слоў, дапамагчы яму ўстанавіць 

словаўтваральныя сувязі (―Чаму гэтая птушка называецца певень?  ―Якая з 

гэтых кветак называецца дзьмухавец? Чаму?‖). Такая практыка садзейнічае і 

лепшаму засваенню новых слоў, і фарміраванню граматычнага чуцця беларускай 

мовы. 

5. Работа над сэнсавым бокам слова 
У сучаснай беларускай мове ўжываюцца ўласна беларускія словы, якія 

сустракалісь дзецям у рускіх народных казках (прыгожая, кліча і інш.). Пры 
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ўвядзенні падобных слоў выхавальнік звяртаецца да вопыту дзяцей, 

дапамагаючы ім успомніць іх значэнне. 

З дапамогай слоўных сродкаў тлумачацца вобразныя выразы ў мастацкіх 

творах. Напрыклад, тлумачэнне выхавальнікам незнаѐмых слоў і выразаў у 

вершы Я.Купалы «Вясна»: ―Зеленню вабнаю абдаравала зямельку вясна - 

значыць, зямля пакрылася зялѐнай травой, распусцілася лісце на дрэвах; ―рыбкі 

шмыглістыя – вельмі хуткія, шпаркія, хутка плаваюць; ―лісці зашасталі‖ – 

закалыхаліся ад ветру і т.д. 

Асаблівая ўвага звяртаецца на размежаванне ў свядомасці  дашкольнікаў 

лексічнага значэння міжмоўных амонімаў, каю папярэдзіць семантычныя 

памылкі пры іх ужыванні. Асноўным прыѐмам тут выступае параўнанне 

значэнняў гэтых слоў. Параўнанне праводзіцца пры дапамозе тлумачэння 

значення новага слова, выканання пэўных заданняў, дадзеных на рускай і 

беларускай мовах («Посади куклу на диван», «Пасадзі ляльку на дыван»), а 

таксама ацэнкі сказаў, у якіх словы-амонімы ўжыаюцца правільна і няправільна. 

Пытанні для самаправеркі 

1. Як вы разумееце выраз “Слоўнік роднай мовы як адлюстраванне 

нацыянальнага светапогляду”? 

2. Раскрыйце асаблівасці лексікі беларускай мовы (у параўнанні з 

рускай). 

3. Назавіце крытэрыі адбору лексікі для заняткаў. 

4. Апішыце методыку ўвядзення і замацавання слоўніка. 

5. Вызначыце накірункі работы над сэнсавым бокам слова. 

Лекцыя 7. Методыка фарміравання граматычнага ладу маўлення ў 
дзяцей дашкольнага ўзросту 
 

1. Асаблівасці граматыкі беларускай мовы ў параўнанні з рускай.  

2. Крытэрыі адбору граматычнага матэрыялу для развіцця беларускага 

маўлення дашкольнікаў. Паслядоўнасць увядзення граматычных форм 

беларускай мовы.  

3. Этапы авалодання дзецьмі граматычнымі элементамі маўлення 

(паводле А.І. Негнявіцкай, А.М. Шахнаровіча).  

4. Фарміраванне ў дзяцей навыкаў змянення слоў па формах, утварэння 

новых слоў, пабудовы сказаў на беларускай мове.  

 

1. Асаблівасці граматыкі беларускай мовы ў параўнанні з рускай   
Методыка развіцця маўлення разглядвае пытанні засваення дзецьмі 

граматычнага ладу мовы, г. зн. авалодання навыкамі будаваць выказванні з 

выкарыстаннем аперацый словазмянення, словаўтварэння і словазлучэння. 

Граматычны лад маўлення дзеці засвойваюць практычна, на аснове 

ўспрымання маўленчых узораў, якія дашкольнікі неўсвядомлена аналізуюць, і ў 

працэсе спецыяльна арганізаванага навучання. 

Ва ўмовах масавага беларуска-рускага білінгвізму вельмі важна вызначыць 

тыя рысы, якімі характарызуецца беларуская мова ў параўнанні з рускай.  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



63 

 

Марфалагічныя асаблівасці беларускай мовы.  Пад марфалагічнай 

інтэрферэнцыяй разумеюцца факты адхілення ад граматычных норм роднай 

мовы. Асноўнай прычынай адхіленняў ад нормы пры вызначэнні роду 

назоўнікаў з‘яўляецца ўплыў рускай мовы, чаму спрыяе аднолькавая ці блізкая 

аформленасць слоў у роднасных мовах: бел. дроб, запіс, медаль, мазоль, накіп, 

насып, палын, перапіс, подпіс, сабака, стэп, шынель – мужчынскі род; рус. 

дробь, запись, медаль, мозоль, накипь, насыпь, перепись, собака, степь, шинель – 

жаночы род; бел. настрой, яблык – мужчынскі род; настроение, яблоко – ніякі і 

г.д.  

Адзначаюцца памылкі, абумоўленыя двухмоўнай сітуацыяй, у прыватнасці 

разыходжаннем лікавай прыналежнасці асобных назоўнікаў у беларускай і 

рускай мовах, напрыклад: назоўнікі грудзі, дзверы, каноплі, крупы ў беларускай 

мове не маюць формы адзіночнага ліку, а ў рускай мове адны (конопля, крупа) 

маюць форму толькі адзіночнага ліку, другія (грудь, дверь) – і адзіночнага і 

множнага ліку; у беларускай мове чарніла – адзіночнага ліку, у рускай мове 

чернила – множнага ліку.  

Назоўнікі 2-га скланення ў Д. і М. склонах адзіночнага ліку і назоўнікі 1-га 

скланення ў М. склоне адзіночнага ліку маюць пасля мяккіх асноў канчатак –і: 

зямлі, пожні, у зямлі, на трамваі (рус. земле, в земле, на трамвае). У адзначаных 

склонах гэтай жа групы назоўнікаў з асновай на заднеязычныя, калі націск падае 

не на канчатак, гукі [г],[к],[х] чаргуюцца са свісцячымі [з], [ц], [с]: кніга – кнізе, 

эканоміка – эканоміцы, эпоха – эпосе (рус. книге, экономике, эпохе).  

Назоўнікі мужчынскага роду на -а(-я) (з націскам на аснове) у Т. склоне 

адзіночнага ліку маюць канчатак -ам(-ем): са старастам, з дзядзькам, з 21 Колем, 

з Сярожам, а ў Д. і М. склонах адзіночнага ліку канчатак -у(-ю): аб Васілю, 

дзядзьку, дацэнту.  

У Н. склоне множнага ліку назоўнікі 2-га скланення маюць канчаткі -ы, -і: 

палі, лясы, гарады, азѐры, вокны.  

Адсутнасць чаргаванняў на канцы асноў назоўнікаў 2-га скланення ў 

адзіночным і множным ліку: брат – браты, сын – сыны. Параўн. рус.: брат – 

братья, сын – сыновья. 

Сінтаксічныя асаблівасці беларускай мовы Сінтаксіс (як раздзел 

граматыкі) вывучае віды сувязей, на аснове якіх арганізуюцца словазлучэнні і 

сказы. Словы ў словазлучэннях звязаны паміж сабой падпарадкавальнай сувяззю 

дапасавання, прымыкання і кіравання. Найбольш пашырана і ўстойліва 

ўздзеянне рускай мовы выяўляецца ў канструкцыях кіравання, для якіх 

характэрны шэраг спецыфічных рыс. Некаторыя з іх:  

Дзеясловы ветлівасці дзякаваць, падзякаваць, аддзячыць, прабачыць, 

выбачаць, дараваць – спалучаюцца ў беларускай мове з назоўнікамі давальнага 

склону: дзякаваць сястры, дараваць сябру, прабачце мне.  

У рускай мове адпаведныя дзеясловы кіруюць вінавальным склонам: 

благодарить сестру, простить товарища, извините меня.  

У словазлучэннях з галоўным словам – прыметнікам ці прыслоўем у форме 

вышэйшай ступені параўнання залежнае слова ўжываецца ў вінавальным склоне 

з прыназоўнікам ―за: большы за яго, старэйшы за сястру, хутчэй за ўсіх.  
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У рускай мове ў такіх словазлучэннях залежнае слова мае форму роднага 

склону без прыназоўніка: больше его, старше сестры, быстрее всех. .  

Лічэбнікі два, тры, чатыры спалучаюцца з назоўнікамі ў назоўным склоне 

множнага ліку: два часопісы, тры лялькі (рус.: два журнала, три куклы).  

Значэнне прыналежнасці ў беларускай мове выражаецца значна часцей, 

чым у рускай мове, прыналежнымі прыметнікамі: хлопцаў аўтамабіль, 

дырэктараў дом (рус.: автомобиль мальчика, дом директора).  

2. Крытэрыі адбору граматычнага матэрыялу для развіцця беларускага 
маўлення дашкольнікаў. Паслядоўнасць увядзення граматычных форм 
беларускай мовы.  

Дзеці засвойваюць граматычныя формы роднай мовы ў пэўнай 

паслядоўнасці, якая дыктуецца патрабаваннямі зносін з дарослымі і аднагодкамі, 

а таксама лѐгкасцю ці цяжкасцю іх засваення. Аналіз паказвае, што дзеці ідуць 

ад менш абстрактных, канкрэтных форм да больш абстрактных, ад простай 

фармальнай перадачы вонкавых асаблівасцей прадметаў (множны лік, 

памяншальнасць) да складанай, якая суадносіцца з прадметнай сітуацыяй 

(напрыклад, склонавыя формы, якія дапамагаюць выказваць веды аб 

арыентаванасці прадметаў у прасторы). У такой жа паслядоўнасці 

адпрацоўваюцца граматычныя з'явы ў дзіцячым садзе, падбіраючы тыя, якія 

неабходны для маўленчых зносін, спачатку сітуацыйна-дзелавых, затым 

пазасітуацыйных форм. 

Па ўзроставых групах змест работы па граматыцы размяркоўваецца 

вучэбнай праграмай дашкольнай адукацыі. 

 Падыход да граматычнай работы ў дзіцячым садзе з рускай мовай 

выхавання і навучання заключается ў тым, что тут вытрымліваецца строгі 

парадак увядзення граматычных з'яў беларускай мовы, які залежыць ад часу 

засваення дзецьмі тых або іншых граматычных заканамернасцей рускай мовы.  

Работа па развіцці рускага маўлення носіць апераджальны характар. 

Напрыклад, згодна з праграмай, у малодшай групе дашкалятам даецца 

магчымасць у ходзе гульняў інтуітыўна заўважаць словаўтваральныя сувязі 

паміж назвамі жывѐл і іх дзіцянят на рускай мове (мама котенка — кошка, мама 

лисенка — лиса).  

У сярэднім узросце дашкольнікі вучацца самастойна ўтвараць назвы 

дзіцянят жывѐл па аналогіі з вядомымі (у кошки — котенок, у козы — козленок. 

А кто у аиста? Оленя?). Значыць, знаѐміць дзяцей са спосабам утварэння назваў 

дзіцянят жывѐл у беларускай мове лепш з другой паловы сяярэдняй групы. 

3. Этапы авалодання дзецьмі граматычнымі элементамі маўлення 
(паводле А.І. Негнявіцкай, А.М. Шахнаровіча)  

Авалоданне дзецьмі граматычнымі элементамі маўлення адбываецца на 

аснове фарміравання наглядных уяўленняў. Напрыклад, дзіця засвойвае назвы 

асобных жывѐл, затым, заўважыўшы, што жывѐлы адрозніваюцца па памеры, 

пачынае шукаць у мове спосабы адлюстравання гэтых адрозненняў. 

Гэта складаны шлях, на якім можна вылучыць тры этапы. 

1. Спачатку адбываецца арыенціроўка дзіцяці на гукавую форму слова 

(коцік, зайчык, вожык, мядзве-дзік).  
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2. На другім этапе заўважаецца неўсвядомленае ўстанаўленне дзіцем 

агульнай гукавой формы, аднолькавай у розных словах (-ік, -ык), злучэнне гэтай 

формы з нейкім элементам, з'явай рэчаіснасці (маленькая істота).  

3. Нарэшце, на апошнім этапе адбываецца ўстанаўленне «жорсткай 

сувязі» гукакомплексу з дадзенай з'явай і як вынік гэтага — перанос дадзенага 

гукакомплексу на ўсе словы для абазначэння дадзенай з'явы (маленькі бегемот 

— бегемоцік, маленькі слон — слонік). 

Засвойваючы сінтаксіс, дзіця паступова «выяўляе» сінтаксічныя 

структуры, якія перадаюць пэўныя адносіны (устанаўлівае месцазнаходжанне 

слова ў сказе, задае пытанні, адказвае, параўноўвае і г. д.). 

4. Фарміраванне ў дзяцей навыкаў змянення слоў па формах, утварэння 
новых слоў, пабудовы сказаў на беларускай мове  

Пры авалоданні роднай мовай, калі дзіця пастаянна чуе вакол практычна 

ўвесь «набор» найбольш распаўсюджаных граматычных форм гэтай мовы,яно 

мае магчымасць выбіраць формы выражэння тых прыкмет прадметаў і з'яў, якія 

прывабліваюць яго ўвагу. Распрацаваныя ў традыцыйнай методыцы развіцця 

роднай мовы арыгінальныя прыѐмы фарміравання граматычна правільнага 

маўлення арыентаваны, галоўным чынам, на кіраўніцтва з боку педагога 

працэсам афармлення граматычных абагульненняў, якія ўжо склаліся ў дзіцяці. 

Дашкольнікі, якія засвойваюць беларускую мову як другую, не маюць 

пастаяннага беларускамоўнага асяроддзя. Таму самастойнае засваенне 

граматычных асаблівасцей беларускай мовы ідзе вельмі марудна, нераўнамерна. 

Пры стыхійным маўленчым развіцці, тым больш у сітуацыі паралельнага 

засваення блізкіх моў, моўныя абагульненні дзяцей далѐка не заўсѐды 

правільныя. Таму працэс авалодання беларускай граматыкай трэба спецыяльна 

арганізоўваць. 

Сістэма граматычных гульняў адпавядае вызначанай у вучэбнай 

паслядоўнасці ўвядзення граматычных з’яў і этапам фарміравання ў дзяцей 

уменняў змяняць словы па формах, спалучаць іх паміж сабой: першы этап – 

звярнуць увагу дзяцей на гукавую форму слова і зрабіць для іх відавочнай яе 

сувязь са змяненнем у прадметнай рэчаіснасці; другі этап – дапамагчы дзецям 

сфарміраваць моўнае абагульненне, г.зн. неўсвядомлена ўстанавіць той элемент 

слова, часціцу або прыназоўнік, які ў беларускай мове выкарыстоўваецца для 

перадачы таго ці іншага факта рэчаіснасці; трэці этап – замацаванне засвоенай 

заканамернасці 

Такім чынам, фарміраванне ў дашкольнікаў граматычных 

навыкаўбеларускага маўлення патрабуе стварэння такіх гульнявых вучэбна-

маўленчых сітуацый, у якіх устанаўленне марфалагічных і сінтаксічных правіл 

адбываецца спецыяльна і мэтанакіравана ў адпаведнасці з пералічанымі этапамі 

авалодання граматычнымі з'явамі. Гэта значыць, спачатку трэба звярнуць увагу 

дзяцей на гукавую форму слова і зрабіць для іх відавочнай яе сувязь са 

змяненнем у прадметнай рэчаіснасці. Для гэтага неабходна стварыць 

праблемную сітуацыю, у якой у дзяцей узнікла б неабходнасць у разуменні і 

выкарыстанні адпаведнай формы слова, і даць ім як мага больш узораў гэтай 

граматычнай формы. 
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Затым неабходна дапамагчы дзецям сфарміраваць моўнае абагульненне, 

г.зн. неўсвядомлена ўстанавіць той элемент слова, часціну або прыназоўнік, які ў 

бе-ларускай мове выкарыстоўваецца для перадачы таго ці іншага факта 

рэчаіснасці. Напрыклад, на канцы слоў, якія абазначаюць дзіцянят адпаведных 

жывѐл трэба вымаўляць -ня (лісяня, бусляня, ласяня); у словах тыпу кніга, бераг, 

калі яны перадаюць месца дзеяння або знаходжання, г змяняецца на з (у кнізе, на 

беразе); пытнне часцей за ўсѐ пачынаецца з ці (Ці пойдзеш ...? Ці ведаеш ...?). 

Моўнае абагульненне фарміруецца ў дзяцей у час выканання практыкаванняў на 

ўтварэнне патрэбнай граматычнай формы па аналогіі з узорам, які дае 

выхавальнік. Важным момантам з'яўляецца параўнанне беларускай граматычнай 

формы з эквівалентнай рускай. Наступны этап — замацаванне засвоенай 

асаблівасці ў дыдактычных гульнях і практыкаваннях. Тут роля выхавальніка 

заключаецца ў выпраўленні памылак у спантанным маўленні дзяцей, нагадванні 

вылучанай імі заканамернасці шляхам падказкі, наводнага пытання, прывядзення 

аналагічнай формы. 

Прыведзеныя этапы фарміравання ў дашкольнікаў умення правільна 

ўтвараць і ўжываць граматычныя формы з'яўляецца агульным для ўсіх 

напрамкаў граматычнай работы: навучанне дзяцей словазмяненню па формах, 

утварэнню слоў і пабудове сказаў розных тыпаў. У той жа час работа па 

кожнаму з названых напрамкаў мае і свае асаблівасці. 

Неабходна прапанаваць дашкольнікам і заданні ацэначнага і пазнавальнага 

характару: ці можна так сказаць? Чаму так называецца? Як правільна сказаць? 

(Ці можна ваўка назваць Таптыгіным? Чаму Робіна-Бобіна празвалі ненаедай?) 

Устанаўленне словаўтваральных сувязей, авалоданне спосабамі утварэння 

слоў садзейнічаюць лепшаму засваенню дзецьмі слоўніка. У іх фарміруецца 

назіральнасць, чуласць да выразнасці сродкаў мовы. Гэта робіць іх маўленне 

больш дакладным, трапным, вобразным. 

 

Пытанні да самаправеркі 

1. Раскрыйце асаблівасці граматыкі беларускай мовы ў параўнанні з 

рускай.  

2. Вызначыце крытэрыі адбору граматычнага матэрыялу для развіцця 

беларускага маўлення дашкольнікаў. Паслядоўнасць увядзення граматычных 

форм беларускай мовы.  

3. Назавіце этапы авалодання дзецьмі граматычнымі элементамі 

маўлення (паводле А.І. Негнявіцкай, А.М. Шахнаровіча).  

4. Апішыце методыку фарміравання ў дзяцей навыкаў змянення слоў па 

формах, утварэння новых слоў, пабудовы сказаў на беларускай мове.  

Лекцыя 8. Навучанне правільнаму вымаўленню спецыфічна 
беларускіх гукаў 

1. Параўнальная характарыстыка фанемных сістэм рускай і беларускай 

моў.  

2. Крытэрыі адбору фанемных адзінак і паслядоўнасць іх увядзення. 

3. Методыка фарміравання правільнага вымаўлення гукаў і слоў.  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



67 

 

4. Знаѐмства дзяцей з арфаэпічнымі асаблівасцямі беларускага 

маўлення. 

1. Параўнальная характарыстыка фанемных сістэм рускай і беларускай 
моў  

У сітуацыі блізкароднаснага двухмоўя асаблівую ўвагу трэба надаваць 

навучанню рускамоўных дашкольнікаў правільнаму вымаўленню спецыфічна 

беларускіх гукаў. 

У залежнасці ад ступені падабенства з фанемамі рускай мовы фаонемы 

беларускай мовы можна падзяліць на тры групы. 

Да першай групы адносяцца фанемы, якія супадаюць у белдарускай і 

рускай мовах. Гэта ўсе галосныя і пераважная большасць зычных фанем 

(м,м’, б, б’, в, в’, ж, ш і інш.). 

Другую групу складаюць фанемы, падобныя ў рускай і беларускай мовах. 

Яны адрозніваюцца паміж сабой толькі тымі ці іншымі 

акустыкаартыкуляцыйнымі характарыстыкамі (напрыклад, цвѐрдасцю-

мяккасцю). 

Блізкімі руска-беларускімі эквівалентамі з’яўляюцца: [ч’] – [ч], [г, г’] 

выбухныя - [г, г’] фрыкатыўныя, [д’] – [дз’], [т’] – [ц’], [р’] – [р] (параўнайце 

словы:: черный – чорны, гриб – грыб, гимн – гімн, дети – дзеці, река – рака). 

Гэта тыя выпадкі, калі найбольш верагодныя памылкі інтэрферэнцыі. 

Трэцяя група – гэта фанемы, аналагаў якіх няма ў рускай мове. Такіх фанем у 

беларускай мове дзве: [дж], [ў]. Аднак гэтыя фанемы маюць эквіваленты ў 

рускай мове - [ж] (урожай – ураджай) і [в], [ф], [л] (правда – праўда, травка – 

траўка, волк, воўк). У сваю чаргу ў рускай мове існуе гук [щ], які адсутнічае ў 

беларускай фанетычнай сістэме. Эквівалентам гуку [щ] выступае ў беларускай 

мове гукаспалучэнне [шч]. 

2. Крытэрыі адбору фанемных адзінак і паслядоўнасць іх увядзення 
У дзіцячым садзе з беларускай мовай выхавання і навучання гукі першай 

групы адпрацоўваюцца па традыцыйнай методыцы. Кожны гук другой і трэцяй 

груп трэба спачатку паставіць, а толькі потым адпрацоўваць яго вымаўленне ў 

гульнях і практыкаваннях. У дзіцячым садзе з рускім маўленчым рэжымам на 

занятках па беларускай мове мэтазгодна працаваць толькі над гукамі другой і 

трэцяй груп (астатнія гукі адпрацоўваюцца на занятках па развіцці рускага 

маўленя). 

3. Методыка фарміравання правільнага вымаўлення гукаў і слоў  
Фарміраванне правільнага вымаўлення таго ці іншага гука другой мовы 

ажыццяўляецца ў пэўнай паслядоўнасці (К.Ю.Пратасава): 

1. Этап слыхавога ўспрымання, які ўключае знаѐмства з новым гукам у 

слове і абстрагаванне гука ад слова. У гцльнявой сітуацыі трэба засяродзіць 

увагу дзяцей на патрэбным гуку, а затым увесці яго ізалявана. 

2. Пастаноўка ізаляванага беларускага гука шляхам тлумачэння і па меры 

магчымасці дэманстрацыі яго артыкуляцыі. (Тут можна выкарыстоўваць гульню 

―Вясѐлы Язычок‖, распрацаваную М.Г.Генінг і Л.А.Герман.) Паўтарэнне 

дзеяння ў адпаведнасці з гульнявым момантам. 
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3. Слыхавыя практыкаванні на распазнаванне новага гука. Дзеці вучацца 

распазнаваць новыя беларускія гукі , якія змешваюцца ў вымаўленні з рускімі 

гукамі, або падобныя на гукі беларускай мовы. 

4. Узнаўленне дзецьмі новага гука (імітацыя гукавых адрозненняў у 

гульні). 

5. Самастойнае вымаўленне новага гука ў гульні. 

6. Уключэнне патрэбнага гука ў словы і фразы беларускага вуснага 

маўлення ў працэсе гульнявых дзеянняў. 

7. Аўтаматызацыя правільнага вымаўлення гука ў беларускім маўленні. 

Кожная фанетычная гульня і гульнявое практыкаванне складаюць пэўную 

сістэму, пабудаваную па прынцыпе ўскладнення артыкуляцыі. 

4. Работа над беларускай арфаэпіяй. 
Арфаэпія – гэта сукупнасць правіл літаратурнага вымаўлення. 

Арфаэпічныя нормы ахопліваюць фанетычную сістэму мовы, а таксама 

вымаўленне асобных слоў і груп слоў. У малодшым і сярэднім дашкольным 

узросце дзеці засвойваюць арфаэпічныя нормы на прыкладзе асобных слоў і іх 

форм. У старшым узросце ўвага дзяцей прыцягваецца да ўсвядомленага 

засваення некаторых правіл. Адметнай асаблівасцю беларускага вымаўлення 

выступаюць так званыя аканне і яканне. Аканнем называюць супадзенне ў 

вымаўленні галосных о, э, з галосным а пасля цвѐрдых зычных, калі з іх 

змяшчаецца націск (ногі – нага – дрэмле – драмлю). Аканне распаўсюджваецца 

на ўсе ненаціскныя склады. Супадзенне галосных о, э з галосным а пасля мяккіх 

зычных называецца яканнем (вецер – вятры, мѐд – мядовы). Яканне 

распаўсюджваецца толькі на першы пераднаціскны склад. У іншых складах 

галосны а можа быць толькі тады, калі ѐн ѐсць у аднакарэнных словах (пяць – 

пятачок). 

Прыкметай сапраўднага правільнага беларускага вымаўлення з’яўляецца 

асімілятыўнае змякчэнне ў большасці выпадкаў парных па цвѐрдасці-мяккасці 

зычных перд мяккімі зычнымі (с’нег, дз’веры, ц’вѐрды, з’весці). 

Характэрнай асаблівасцю беларускай арфаэпіі з’яўляецца наяўнасць 

падоўжаных зычных у словах пэўных тэматычных груп: у назоўніках .ніякага 

роду (сѐння, вяселле), у творным склоне назоўнікаў жаночага роду з чыстай 

асновай (цішшу, зеленню), у творным склоне лічэбнікаў (пяццю), у назоўніках  

жаночага роду (Наталля, свацця), у некаторых прыслўях (ноччу). Астатнія 

выпадкі прадстаўлены адзіночнымі словамі. 

Выхавальніку трэба звяртаць асаблівую ўвагу дзяцей на асаблівасці 

вымаўлення спалучэнняў гукаў у розных пазіцыях слоў. Напрыклад, вымаўленне 

спалучэння чц як падоўжанага зацвярдзелага цц: у хустаццы (у хустачцы) і інш. 

З названымі асаблівасцямі вымаўлення беларускіх слоў дзеці спачатку 

знаѐмяцца на асобных прыкладах – словах, якія ўваходзяць у слоўнік 

адпаведных заняткаў. 

Найбольш распаўсюджаным праѐмам фарміравання арфаэпічных уменняў 

дзяцей выступае ўзор вымаўлення выхавальніка. Матываваным з’яўляецца 

паўтарэнне асобных слоў у гульні ―Рэха: выхавальнік выімаўляе слова гучна, а 

дзеці па аднаму – цішэй. Такую гульню можна правесці ўжо з выхаванцамі 
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малодшай групы. Для замацавання вымаўлення слоў з ненасціскным а можна 

прапанаваць выхаванцам сярэднягя і старэйшага ўзросту такую гульню. 

Дзеці хорам вымаўляюць той ці іншы склад на а, потым адзін з дзяцей па 

ўказанні выхавальніка хутка назыае словае слова з гэтым складам: ля-ля-ля –

лясы, ля-ля-ля – лячыць. Папярэдняе вымаўленне склада на а стварае ў малых 

устаноўку на аканне ці яканне. 

У сярэднім дашкольным узросце, калі дзеці пазнаѐмяцца з тэрмінам ―гук‖, 

выхавальнік звяртае ўвагу малых на асаблівасці вымаўлення слоў з падоўжанымі 

зычнымі. Напрыклад, у словах пеўніка з казкі ―Коцік, пеўнік і лісіца: ―...Нясе 

мяне ліса па карчах, па каменні, па ўсякім зеллі... Прапануе дзецям паўтарыць 

гэтыя словы. 

У старэйшым узроце веды дзяцей замацоўваюцца і абагульняюцца. Так, 

абапіраючыся на набытае дзецьмі ўменне вылучаць слоўны націск, ім можна 

растлумачыць, што ў беларускай мове нненаскны галосны а вымаўляецца вельмі 

выразна: зямля, цяпер. Гэта асаблівасць беларускай мовы. 

Педагог паведамляе, што ў некаторых беларускіх словахасобныя зычныя 

вымаўляюцца больш працягла, чым астатнія: падарожжа, калоссе. Гэтыя зычныя 

назыаюцца падоўжанымі. З мэтай развіцця фанематычнага слыху дзяцей 

выхавальнік праводзіць з імі практыкаванні на распазнаванне слоў з 

падоўжанымі зычнымі або з выразным ненаціскным галосным а. Так, можна 

прапанаваць знайсці словы з падоўжанымі зычнымі ў вершы: 

У вароны сѐння 

Дзень нараджэння. 

На стале ў вароны 

Чай і варэнне. А. Бадак 

У работу над арфаэпічна правільным маўленнем ваходзіць і практыкаванне 

дашкольнікаў у правільнай пастаноўцы націску у тых словах, якія падобныя на 

рускія: выпадкі, дзе вельмі верагодна ўзнікненне фарфаэпічнай інтэрферэнцыі ў 

маўленні дзяцей.Засваенне націску ў падобных словах і іх формах павінна быць 

у пэўнай меры асэнсаваным: ―Та сказаў па-руску , а па-беларуску трэба сказаць 

валѐнкі‖. 

Выхавальнік павінен звяртаць увагу на літаратурнае вымаўленне слоў 

(Трамвай, а не транвай, пінжак, а не спінжак і г.д.). 

Дзецям старэйшага дашкольнага ўзросту, якія вывучаюць беларускую 

мову як другую, можна прапанаваць гульню ―Скажы па-беларуску, у працэсе 

якой замацоўваюцца і актывізуюцца вымаўленчыя навыкі дзяцей. Выхавальнік 

называе рускае слова, а дзеці ў аказ - беларускае. У якасці гульнявога дзеяння 

можна выкарыстаць перакідванне мяча. Прапануюцца толькі тыя рускія словы, 

якія адносяцца да падобных на беларускія (нога – нага, дети – дзеці, река – рака, 

печь-печ, колосья – калоссе і гд.). Дзеці, па сутнасці, не перакладюць словы, а 

асэнсавана змяняюць артыкуляцыю, вымаўляючы іх у адпаведнасці з 

заканамернасцямі беларускай фанетыкі і арфаэпіі. Уменне выконваць такое 

дзеянне можна лічыць адным з крытэрыяў авалодання беларускім вымаўленнем. 

 

Пытанні да самаправеркі 
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1. Дайце пПараўнальную  характарыстыку фанемных сістэм рускай і 

беларускай моў.  

2. Вызначыце крытэрыі адбору фанемных адзінак і паслядоўнасць іх 

увядзення. 

3. Апішыце методыку фарміравання правільнага вымаўлення гукаў і 

слоў.  

4. Назавіце метады і прыёмы азначмлення дзяцей з арфаэпічнымі 

асаблівасцямі беларускага маўлення. 

Лекцыя 9. Методыка развіцця прадуктыўнага маўлення дзяцей 
дашкольнага ўзросту  

1. Авалоданне спосабамі арганізацыі тэксту  

2. Асноўныя прынцыпы фарміравання звязнага (дыялагічнага і 

маналагічнага) беларускага маўлення дашкольнікаў.  

3. Развіццѐ выразнасці і вобразнасці маўлення у дашкольнікаў. 

4. Інтэграваны падыход да развіцця рускага і беларускага маўлення 

дзяцей дашкольнага ўзросту.  

1. Асаблівасці выбару тэм для заняткаў па развіцці беларускага 
маўлення дзяцей лашкольнага ўзросту  

Маналагічнае маўленне – больш складаны бок звязнага маўлення. Развіццѐ 

маналагічнага маўлення непасрэдна звязана з фарміраваннем звязнага 

выказвання ці, як гавораць лінгвісты, уменнем ствараць тэкст. Як адзначае І.Р. 

Гальперын “ Тэкст – гэта твор маўленчатворчага працэсу, які валодае 

завершанасцю, складаецца з назвы ( загалоўка), шэрагу асобных адзінак (слоў, 

словазлучэнняў, сказаў, абзацаў), аб’ядноўваецца рознымі тыпамі сувязей ( 

лексічнай, граматычнай, стылістычнай, лагічнай), мае пэўную мэтанакіраванасць 

і устаноўку”  

Да асноўных прыкмет тэкста адносяцца тэматыка-сэнсавая цэльнасць і 

структурнае адзінства. Тэматыка-сэнсавая цэльнасць тэксту азначае, што ў 

тэксце вядзецца размова пра які–небудзь адзіны прадмет або з’яву, што ѐн 

прысвечаны адзінай тэме і ўсе сказы, якія яго складаюць, аб’яднаны вакол гэтай 

тэмы. Тэматычнае адзінства знаходзіць сваѐ выражэнне ў назве, а абазначэнне 

тэмы тэксту найчасцей змяшчаецца ў яго пачатковым, ці апошнім сказе. Адной з 

асноўных прыкмет тэкста з’яўляецца камунікатыўная мэтаўстаноўка або 

“асноўная думка”. Асноўная думка – галоўнае пра што  расказвае аўтар у сваім 

творы. Далейшы набор моўных сродкаў звязаны з развіццѐм думкі, яе 

аргументаваннем і распрацоўкай. Важнай прыкметай тэкста з’яўляецца яго 

камунікатыўная накіраванасць – адпаведнасць матывам, мэтам і умовам зносін. 

Камунікатыўны сінтаксіс дапамагае зразумець развіццѐ думкі ў тэксце. Кожны 

наступны сказ змяшчае новае паведамленне, новыя сведкі пра прадмет маўлення.  

Адбор лексікі пры пабудове звязнага выказвання знаходзіцца ў залежнасці 

ад умоў маўленчай сітуацыі, ад камунікатыўнага намеру гаворачага. Лексічнае 

напаўненне звязных выказванняў у значнай ступені вызначаецца іх 

камунікатыўнай структурай. Важным спосабам арганізацыі выказвання 

з’яўляецца яго актуальнае чляненне, якое ўключае прадмет паведамлення і змест 

паведамлення, іншымі словамі яго камунікатыўнае ядро. Камунікатыўная 
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структура выказвання ствараецца яго актуальным чляненнем. У выніку 

камунікатыўнага намеру гаворачых паяўляецца выказванне, якое прадстаўляе 

сабой рэалізацыю ў маўленні сказа як адзінкі мовы ў аспекце яе камунікатыўнай 

структуры. Сродкамі актуальнага члянення з’яўляюцца інтанацыя, парадак слоў 

у сказе і спецыяльная лексіка. Асноўным сродкам выражэння актуальнага 

члянення ў вусным маўленні з’яўляецца інтанацыя. Штуршком да стварэння 

выказвання заўжды з’яўляецца патрэба чалавека ўступіць ў маўленчыя зносіны 

для вырашэння пэўных камунікатыўных задач  

У выказваннях вызначаюцца групы сказаў з пэўнымі значэннямі. 

Фрагменты тэкста пэўнага тыпавога значэння называюць тыпамі маўлення. Да іх 

адносяцца апісанне, апавяданне і разважанне. У залежнасці ад тыпу тэксту яго 

структура мае свае асаблівасці. Для дашкольнікаў звычайна ўласцівы першыя 

два тыпы тэксту: апісанне і апавяданне. У апісаннях і апавяданнях малодшых 

дашкольнікаў часцей з усѐ выразна вылучаецца асноўная частка, але 

паслядоўнасць падзей, логіка нярэдка парушаюцца. Тэкст часта завяршаецца 

словамі вось, ўсѐ. Напрыклад, хвосцік у пеўніка. Грабеньчык. Лапкі. Усѐ. У 

сярэднім дашкольным узросце апісанні дзяцей складаюцца, як правіла, з двух 

частак. Часцей заўсѐ адсутнічае пачатак. Напрыклад, : Гусь  белая. Яна кракае: 

кра-кра. У гусі чырвоныя лапкі. Гусь любіць плаваць. У апавяданнях няма 

пачатку або канца. Асноўная частка прысвечана дзеянням галоўнага героя. 

Напрыклад, Каця з садзіка прыйшла. Просіць мама яна: “ Паехалі да бабулі!” – “ 

мы потым паедзем. Усѐ” Дзеці могуць скласці апісанне не назваўшы сам аб’ект: 

У яго маленькі хвосцік. Пушысты. Вушкі доўгія. У апісаннях і апавяданнях 

дзяцей перавагаюць простыя сказы, бывае з аднароднымі членамі. Неабходнае 

слова можа замяняцца дзеяннем (указаннем на прадмет) Шмат пауз, паўтораў, 

слоў тут, там, такі, туды. Напрыклад, “ Гэты сабачка гумавы. У яго тут белае, а 

тут рудое. Банцік тут чырвоны. Там лапкі белыя”. Аб’ѐм дзіцячых апісанняў 

невялікі, але з узростам ѐн павялічваецца: у дзяцей 4 год тэкст складаецца з 17 

слоў і 5сказаў; у пяцігадовых – з 28 слоў і 7сказаў . Тыповым недахопам 

дзіцячых апавяданняў з’яўляецца вялікая колькасць пауз. Частае выркарыстанне 

паўтораў якого-нібудзь члена сказа, а таксама злучнікаў, займеннікаў 

акалічнасцей часу і месца. Замест звязнага тэксту утвараецца некалькі сказаў, 

якія аб’яднаны адзінай тэмай. Апавяданні старэйшых дашкольнікаў больш 

дасканалыя. Аднак нават дзеці старэйшага дашкольнага ўзросту не заўжды 

размяжоўваюць пачатак і працяг апавядання, або працяг і канец. Яны не могуць 

самастойна вызначыць адсутнасць той або іншай часткі, яе межы, адчуваюць 

цяжкасці ў арганізацыі завязкі (пачатку), раскрыцці асноўнай часткі выказвання і 

афармлення развязкі (канца), што адбіваецца на пабудове дзецьмі самастойнага 

выказвання. (А.С. Ушакова). У апавяданнях дзяцей няма дастаткова поўнай і 

дакладнай характарыстыкі героеў, рэдка сустракаюцаа апісанні прыроды, прамое 

маўленне. Дашкольнікі часцей выкарыстоўваюць такія сродкі выразнасці як 

назыўныя і бяззлучнікавыя сказы, інверсію, сінонімы, антонімы, эпітэты. 

Параўнанні і метафара сутракаюцца вельмі рэдка. У старэйшых дашкольнікаў 

можна назіраць узнікненне элементарнай формы лагічна правільнага 

разважання. Аднак разважанні дашкольнікаў у большасці выпадкаў носяць 
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вырашальны характар, калі дарослы патрабуе доказу шляхам пастаноўкі пытання 

чаму? Альбо указання дакажы? Разважанні дзяцей звычайна кароткія 1-2 

аргумета. У разважаннях дзяцей мода быць прапушчаны тэзіс, або аргумент ці 

заключэнне. У дзяцей узнікаюць перашкоды ва ўстанаўленні сувязяў паміж 

структурна-сэнсавымі часткамі разважання. Для дзіцячых разважанняў 

характэрны просты пералік аргументаў.  

Узровень развіцця маўлення зажыць ад ад характару зносін, зместу 

маўлення, узроставых і індывідуальных асаблівасцей дзіцяці. Апрача таго, 

форма маўленчага выказвання абумоўлена разуменнем суразмоўцы. Нават 

малодшыя дашкольнікі ўжо адаптуюць сваѐ маўленне на слухача.Даследчыкамі 

вызначана, што характар звязнага маўлення дзяцей залежыць ад шэрагу ўмоў і 

перш за ўсѐ ад таго, з кім дзіця ўступае ў зносіны: з дарослымі або аднагодкамі. 

Даказана ( А.Г. Рузская, А.Э. Рэйнстэйн), што ў зносінах з аднагодкамі дзеці ў 

1,5 разы часцей выкарыстоўваюць складаныя сказы, чым ў зносінах з дарослымі, 

амаль ў 3 разы часцей – прыметнікі, якія перадаюць іх этычныя, эмацыянальныя 

адносіны да людзей, прадметаў, з’яў, у 2,3 разы часцей дзеці выкарыстоўваюць 

прыслоўі месца і вобраза дзеяння. Лексіка дзяцей ў зносінах з аднагодкамі 

характарызуецца большай варыятыўнасцю. Гэта адбываецца таму, што аднагодкі 

з’яўляюцца партнерамі ў зносінах. Паміж сабой дзеці як бы апрабіруюць ўсѐ тое, 

што было засвоена імі ў зносінах з дарослымі. Менавіта ў зносінах з равеснікамі 

маўленне дзіцяці становіцца звязным і лексічна больш разнастайным. 

Даследчыкі ( Л.І. Ціхеева, АП. Вусава, В.І. Салаўѐва, Ф.А. Сахін, А.С. Ушакова і 

інш) адзначаюць, што звязным кантэкстным маўленнем дашкольнікі 

авалодваюць толькі ў працэсе сістэматычнага навучання пад кіраўніцтвам 

педагога. Тэксты, якія састаўляюць дзеці розных узроставых групп сведчаць пра 

тое, што яны часта не адчуваюць межы паміж аб’ектыўнай рэальнасцю і моўнай 

рэчаіснасцю. Пра гэта сведчаць шматлікія ўключэнні ў тэксты розных момантаў, 

якія не адносяцца да дадзенай маўленчай сітуацыі і адлюстроўваюць веды 

дзяцей пра навакольны свет, падзеі з уласнага вопыту, назіранні, якія тычацца 

прадметаў навакольнага акружэння.. Напрыклад, гэта кошка. А гэта яе кацяняты. 

У нас таксама ѐсць каценак. Ен беленькі. Кошка ляжыць. Дзіцячыя тэксты 

характарызуюцца такой асаблівасцю як сінтаксічнае нанізванне: асобныя сказы 

ідуць адзін за другім і звязваюцца паміж сабой аднолькава як з фармальнага, так 

і са змястоўнага пункту гледжання: пабег…убачыў мячык… стаў яго падкідваць, 

гуляць і г.д. Трэба адзначыць, что ў дзяцей узнікаюць перашкоды пры 

авалодванні прыметнікамі. У выніку састаўлення апісальных апавяданняў яны 

імкнуцца спачатку назваць дзеянні прадметаў, а потым іх якасці. Такім чынам 

пры састаўленні звязнага выказвання дзеці праводзяць семантычны аналіз 

сітуацыі. Яны вызначаюць найбольш значныя з іх пункту гледжання элементы. 

У сваю чаргу менавіта гэтыя элементы становяцца рэмантычнай дамінантай 

ствараемых тэкстаў .  

2. Авалоданне звязным маўленнем дзецьмі дашкольнага ўзросту 
Сродкі міжфразавай сувязі і структура звязнага тэкста ў рускай і 

беларускай мовах ідэнтычныя, таму праблему стварае толькі фарміраванне ў 

дзяцей матывацыі маўленчай дзейнасці на беларускай мове. Найлепшы вынікдае 
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спалучэнне гульнявой і камунікатыўнай матывацыі. Гульні, мэта якіх – 

непасрэдна развіццѐ звязнага беларускага маўлення дашкольнікаў, поступова 

―вырастаюць‖ з тых камунікатыўна-гульнявых сітуацый, у якіх адбываецца 

заваенне лексічных, граматычных і фанетычных навыкаў. 

У рамках вырашэння задачы развіцця прадуктыўнага беларускага 

маўлення дзяцей выкарыстоўваюцца гульні-інсцэніроўкі, у якіх разыгрываецца 

прыдуманы разам з выхавальнікам працяг знаѐмага твора. 

Напрыклад, пасля пераказу децьмі групы ―Чамучкі‖ казкі ―Коцік, пеўнік 

і лісіца‖ выхавальнік прапануе послухаць, што было далей: ―Пайшоў коцік зноў 

на паляванне, а пеўнік зачыніў за ім дзверы і пачаў абед варыць. 

Раптам у дзверы пастукалі. Пеўнік спужаўся, а гэты быў маленькі ...‖ 

(ставіць малюнак на фланелеграф.) – ―Зайчык‖. – ―Зайчык гаворыць...‖ – ―Не 

бойся мяне, гэта я – маленькі зайчык‖ і г.д. Гульні-драматызацыі па сюжатах 

вершаў, беларускіх народных казак, твораў беларускіх пісьменнікаў. Гульні-

драматызацыі выступаюць як апасродкаванае звяно пры пераходзе ад гульнявой 

дзейнасці да ўласна маўленчай, ад маўлення па перайманні – да прадуктыўнага 

маўлення, паколькі гэтыя гульні прадугледжваюць маўленчую дзейнасць з 

літаратурным творам і адначасова імправізаваныя дыялогі і маналогі. 

Гульнявыя камунікатыўныя сітуацыі на основе казачных сюжэтаў фальклору і 

дзіцячай літаратуры. У гэтых сітуацыях выкарыстоўваюцца незвычайныя 

персанажы, прадметы, акалічнасцы. Напрыклад, «Чароўны магазін», у якім 

незвычайныя тавары, прадавец, грошы і г.д., «Казачныя госцы», «Чароўны 

горад» і інш. Дзецям прапануюцца казачныя матывы і падзеі для адпрацоўкі 

камунікатыўна-маўленчых навыкаў па ўсіх раздзелах праграмы.  

У дашкольным узросце дзіця авалодвае двума асноўнымі відамі маналагічнага 

маўлення: пераказам і расказам. Паміж імі ёсць не толькі агульнае, уласцівае 

маналагічнаму маўленню ў цэлым, але і істотныя адрозненні. 

Пераказ — звязнае ўзнаўленне праслуханага мастацкага твора. У дадзеным 

выпадку дзіця перадае «чужы» змест і карыстаецца гатовай наўленчай формай. 

Выразнасць маўлення пры пераказе характарызуецца пераймальнасцю, носіць 

апасродкаваны характар. 

Расказ — гэта самастойна складзены звязны, разгорнуты выклад якога-

небудзь факта, падзеі. Расказ адрозніваецца самастойным выбарам зместу і 

маўленчай формы. У расказе заўсёды знаходзіць адлюстраванне асабісты вопыт 

дзіцяці, эмоцыі. Гэта робіць яго выразным, прычым выразнасць носіць 

натуральны, непасрэдны характар. 

Існуюць розныя класіфікацыі расказаў, якія выкарыстоўваюцца ў дзіцячым 

садзе для развіцця маналагічнага маўлення дзяцей. 

У адпаведнасці з асноўнымі тыпамі тэкстаў, уласцівымі дашкольнікам 

(апісанне і апавяданне), расказы дзяцей па форме могуць быць апісальнымі і 

сюжэтнымі. Разнавіднасцямі апісальных расказаў з’яўляюцца параўнальны і 

тлумачальны. Дашкольнікаў вучаць складаць апісанне двух прадметаў з 

кантрастнымі прыкметамі, а таксама тлумачальныя расказы з элементамі 

разважання, даказвання ў суправаджэнні паказу названых дзеянняў. Напрыклад,  

дзіця можа тлумачыць таварышу, як выкарыстоўваць той ці іншы прадмет, 
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цацку, як гуляць у гульню 

Усе дзіцячыя расказы (і апісанні, і апавяданні) могуць грунтавацца як на 

нагляднай, так і на слоўнай аснове. У першым выпадку дзеці пры расказванні 

абапіраюцца на нагляднасць — цацку, прадмет, карціну і да т. п. У другім — 

толькі на памяць або ўяўленні. Напрыклад, дзіця расказвае, якую цацку зрабіла 

для падарунка сябру. 

Па змесце дзіцячыя расказы падзяляюцца на фактычныя і творчыя. 

Пры складанні фактычнага расказу дзіця абапіраецца перш за ўсё на свае 

ўспрыманні (гэта расказы, якія складаюцца па назіраннях), або на памяць, 

уяўленні. Пры прыдумванні карыстаецца галоўным чынам фантазіяй, творчым 

уяўленнем. У прыдуманых апісаннях і апавяданнях дзеці выкарыстоўваюць свой 

папярэдні вопыт, але асобныя з'явы і падзеі аб'ядноўваюцца новай сітуацыяй. 

Гэта можа быць апавяданне з рэалістычным зместам (апавяданне пра які-небудзь 

выпадак з кімсьці, пра ўяўныя падзеі і ўчынкі людзей, адлюстраваных на 

карціне) і казка, дзе дзеючым асобам надаюцца фантастычныя якасці. 

Часцей сустракаюцца апісанні фактычнага характару: апісанне карціны, 

прадмета, цацкі. Але апісанне можа быць і творчым. («Незвычайны звер, які 

жыве на поўдні».) 

Сюжэтнае апавяданне часцей за ўсё мае творчы характар, напрыклад: казка 

пра цацкі (дзеці прыдумваюць, як два вожыкі жылі ў лесе, што яны рабілі і г. д.); 

апавяданне пра дзеючых асоб карціны (што яны рабілі да падзей, якія 

адлюстраваны на карціне, што будуць рабіць потым); расказ на прапанаваную 

тэму («Як дзеці вызвалілі з бяды свайго таварыша», «Як зайчаня вучылася 

катацца на самакаце»). 

Героем сюжэтнага апавядання можа быць і дзіця, калі яно расказвае пра 

рэальную падзею («Як мы з татам хадзілі ў грыбы») — гэта фактычны расказ, 

або прыдумвае, прадбачае («Як я павіншую маму з днём нараджэння»). 

А. М. Бародзіч адзначае, што дзецям лягчэй скласці фактычнае сюжэтнае 

апавяданне, выкарыстоўваючы свае канкрэтныя ўспрыманні, чым апісанні. Гэта 

тлумачыцца імкненнем дзяцей да дзеянняў, рухаў; сказваецца і ўплыў мастацкай 

літаратуры. Фактычнае ж апісанне патрабуе адвольнай увагі, умення аналізаваць, 

параўноўваць, наяўнасці дакладнага "слоўніка. Але пасля аднаго-двух заняткаў 

болшасць дашкольнікаў паспяхова апісвае прадметы па ўспрыманні і па 

ўяўленні. 

Найболыш складаныя апавяданні — творчыя, прыдуманыя дзецьмі. Яны 

прапануюцца дзецям 5—6 гадоў. 

Параўнальная складанасць дзіцячых расказаў улічваецца пры вызначэнні 

чарговасці заняткаў па развіцці маналагічнага маўлення. 

Пры навучанні дзяцей расказванню выхавальніку неабходна звяртаць увагу на 

мэтанакіраванасць расказу. Трэба вучыць дзяцей расказваць, не адхіляючыся ад 

тэмы. Важная якасць любога расказу — яго паслядоўнасць, захаванне структуры. 

Трэба даць дашкольнікам уяўленне аб структуры як апісання, так і апавядання і 

прывучаць іх расказваць «па-парадку». Расказы дзяцей павінны быць звязнымі, 

г. зн. дашкольнікаў трэба пазнаёміць і са спосабамі міжфразавай сувязі. 

Неабходна звяртаць увагу на інтанацыйную выразнасць расказу, клапаціцца аб 
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культуры паводзін дзіцяці ў час распавядання. 

Фарміраванне ў дзяцей уменняў расказваць — працяглы і складаны працэс. Ў 

навучанні дзяцей расказванню выкарыстоўваюцца розныя п р ы ё м ы, асноўнымі 

з якіх з'яўляюцца: узор расказвання выхавальніка, план расказу, складанне 

расказу па частках, калектыўнае складанне апавядання і інш. 

Узор расказу — гэта апісанне прадмета, з'явы, расказ пра падзею, даступныя 

для пераймання дзецьмі як па зместу, так і па форме. Расказ-узор павінен быць 

больш простым, чым расказ для слухання. Для апавядання трэба падабраць 

канкрэтны факт або падзею, расказваць паслядоўна, не адыходзячы ад сюжэтнай 

лініі апавядання, мова павінна быць жывой, вобразнай, сказы кароткімі. Каб 

наблізіць змест апавядяння да вопыту дзяцей, выхавальнік можа выкарыстаць 

форму ўспамінаў  са свайго дзяцінства: «Калі я была маленькай...» 

Узор расказу паказвае дзецям гатовы вынік, да якога яны павінны імкнуцца, 

дапамагае падабраць аналагічны змест для іх расказаў. Узор расказу вызначае 

яго аб’ём, паслядоўнасць. Таму ўзор выкарыстоўваецца на пачатковых этапах 

навучання расказванню, у выпадках пастаноўкі перад дзецьмі новых задач. Як 

дыдактычны прыём узор выкарыстоўваецца часцей у пачатку заняткаў, а таксама 

яго, калі дзеці адчуваюць цяжкасці ў складанні апісання ці апавядання (частковы 

ўзор). Можна прапанаваць дзецям іншы варыянт расказу-дублёра для 

супастаўлення яго з першым. Напрыклад, педагог апісвае дзве розныя цацкі і 

тлумачыць абавязковыя элементы гэтых апісанняў. 

На першых этапах узор расказу мэтазгодна спалучаць з яго планам. План 

расказу — гэта два-тры асноуныя пытанні, якія вызначаюць змест і 

паслядоўнасць расказвання. Паступова план становіцца самастойным, асноўным 

прыёмам навучання. У працэсе заняткаў план неабходна папаўняць новымі 

пытаннямі. Гэта актывізуе ўвагу дзяцей, дае магчымасць індывідуалізаваць 

заданні. 

Пры складанні дзецьмі апавяданняў па карціне або на тэму на пачатковых 

этапах рэкамендуецца калектыўны разбор плана. Выхавальнік абмяркоўвае з 

дзецьмі асобныя пытанні плана, паказваючы магчымасць разнастайвання зместу 

апавядання. На адно і тое ж пытанне плана выхавальнік прапануе адказаць 

некалькім дзецям. 

У апошнія гады шырока распаўсюдзілася выкарыстанне матэрыяльнай схемы 

(мадэлі) плана расказу. Напрыклад, мадэль для складання апісанняў птушак — 

карткі: пустая азначае, што спачатку трэба назваць птушку, пра якую 

расказваецца; затым з выявай дзюбы, пер'я, лапак, вясёлкі, гнязда, талеркі з 

лыжачкай, чалавечка. Дзеці апісваюць знешні выгляд выбранай птушкі, 

расказваюць, як яна рухаецца, дзе жыве, чым харчуецца, як чалавек дапамагае 

птушцы (Н. Кандрацьева, А. Самкова). 

Апавяданне па карціне, якая складаецца з некалькіх эпізодаў, або па серыі 

сюжэтных карцін расказваецца па частках некалькімі дзецьмі. 

Выкарыстоўваецца калектыўнае складанне апавяданняў з калектыўнага вопыту, 

калі выхавальнік падзяляе яго на дробныя часткі або падтэмы. 

У навучанні расказванню выкарыстоўваецца і такі прыём, як заканчэнне 

дзецьмі апавядання, распачатага выхавальнікам. Развіццю ў дзяцей фантазіі 
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спрыяе падказванне варыянтаў сюжэту, акалічнасцей дзеянняў і інш. 

Пытанне як прыём навучання расказванню займае другараднае месца. 

Пытанні дзецям ставяцца, як правіла, пасля заканчэння апавядання для 

ўдакладнення або дапаўнення яго. 

У працэсе дзіцячага расказвання, калі трапляецца якая-небудзь памылка, трэба 

падказаць слова або сказ, выправіць памылку так, каб не парушыць звязнасць, 

плаўнасць апавядання. 

Важны прыём навучання расказванню — ацэнка. Выхавальнік павінен у сваёй 

ацэнцы адзначыць спробы творчасці, удалае раскрыццё сюжэту, выразнасць 

маўлення, паўнату перадачы і г. д. У старшых групах да ацэньвання апавяданняў 

трэба прыцягваць і дзяцей. 

Методыка навучання дашкольнікаў звязнаму маўленню павінна засноўвацца 

на прынцыпе маўленчага дзеяння. Фразы, якія вымаўляе дзіця на беларускай 

мове, будуць вынікам маўленчага дзеяння толькі пры наяўнасці ў яго ўнутранага 

матыву дзейнасці (чаму яму трэба гэта сказаць), мэты (дзеля чаго трэба гэта 

сказаць, што атрымаецца ў выніку), думкі (які змест трэба перадаць). Дзіця 

павінна самастойна адабраць словы для перадачы думкі, змяніць іх у 

адпаведнасці з правіламі беларускай граматыкі, пабудаваць сказ, звязаць сказы 

паміж сабой у звязны тэкст. 

Пытанне аб матывацыі маўленчай дзейнасці паўстае пры навучанні роднай 

мове, тым больш яно актуальнае пры фарміраванні маўлення на другой мове. 

Найлепшы вынік, на думку даследчыкаў, дае спалучэнне гульнявой і 

камунікатыўнай матывацыі. 

Матывацыяй для стварэння апавяданняў на занятках можа служыць 

прысутнасць персанажа-«беларуса», які хоча скласці апавяданне па карціне і 

просіць дзяцей дапамагчы яму, просіць пераказаць казку, паколькі спазніўся і не 

чуў яе і г. д. 

Асаблівае месца займаюць гульні-драматызацыі па сюжэтах вершаў, 

беларускіх народных казак, твораў беларускіх пісменнікаў. Гульні па беларускіх 

творах садзейнічаюці, аналоданню «літаратурным мінімумам» роднай мовы. 

Вялікі ўплыіў на ўзнікненне ў дзяцей эмацыянальных вобразаў аказваюць 

уяўныя сітуацыі фальклорных твораў, удзельнікамі якіх яны з'яўляюцца. 

Напрыклад, для адпрацоўкі навыкаў маналагічнага маўлення (апісання) можна 

выкарыстаць гульнявую сітуацыю «Адгадай, хто я». Дзеці «пераўвасабляюцца» 

ў жывёл ці ў рэчы і расказваюць пра сябе: «Я маленькая і зялёная, жыву ў 

балоце. Я добра плаваю і скачу. Люблю есці мух і камароў». (Жаба.); «Я вялікі, 

падобны на скрыню. У мяне ёсць экран і многа кнопачак. Уключыш кнопачку — 

пакажу мультык або спартландыю». (Тэлевізар.) 

Шмат увагі неабходна надаваць заданням, якія накіраваны на развіццё 

фантазіі. Гэта слоўныя замалёўкі незавершаных карцін, якія даюцца дзецям у 

схематычным выглядзе, прыдумванне казак, гісторый з жыцця дзяцей і да т. п. 

Акрамя гульнявой у старэйшым дашкольным узросце ўводзіцца «больш 

сур'ёзная» сацыяльная матывацыя: расказаць казку маленькім дзецям, каб яны 

вучыліся разумець беларускую мову і правільна на ёй размаўляць (для гэтага 

можна запісаць пераказ на магнітафон, што з'яўляецца вельмі эфектыўным срод-
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кам удасканалення маўлення дзяцей), наладзіць выстаўку малюнкаў, іншых 

вырабаў і правесці для дашкалят экскурсію на беларускай мове, скласці пісьмо 

дзецям, якія наведваюць беларускі дзіцячы сад і размаўляюць толькі па-

беларуску і да т. п. 

Пераказ — аднаўленне літаратурнага ўзору ў вусным выразным маўленні — 

уяўляе сабой складаны разумовы навык, які фарміруецца паступова ў працэсе 

навучання. У форме пераказу выяўляецца мастацка-маўленчая дзейнасць 

дашкольнікаў на пачатковым этапе яе развіцця. 

Пытанні навучання дзяцей дашкольнага ўзросту пераказванню неаднаразова 

асвятляліся ў педагагічнай літаратуры. К. Дз. Ушынскі сярод розных метадаў 

развіцця вуснага маўлення раіў актыўны, асэнсаваны пераказ казак і 

апавяданняў. Распрацавала патрабаванні да твораў, што прапануюцца для 

пераказвання, Л. I. Ціхеева. Яна дала і шэраг метадычных парад па навучанні 

пераказу ў дзіцячым садзе. Вялікую ўвагу пытанням навучання дашкольнікаў 

пераказванню надавала А. Я. Флёрына. Яна разглядвала пераказ як першы крок 

дзіцяці ў самастойным распавяданні, як творчую дзейнасць, якая ўзбагачае 

маўленне новымі сродкамі выразнасці. Методыку навучання дашкольнікаў 

пераказванню распрацоўваюць такія сучасныя педагогі, як А. М. Бародзіч, В. В. 

Гербава, А.С.Ушакова і інш. 

Заняткі па пераказу літаратурных твораў праводзяцца ва ўсіх узроставых 

групах з паступовым ускладненнем прыёмаў пераказу. 

Для пераказвання падбіраюцца празаічныя творы — казкі, апавяданні, якія 

маюць выхаваўчае значэнне, уяўляюць сабой узоры дзіцячай мастацкай 

літаратуры. Гэта творы з выразнай кампазіцыяй, напісаныя даступным дзецям 

слоўнікам без складаных граматычных форм, кароткімі, выразнымі фразамі. 

Гэтым умовам асабліва адпавядаюць народныя казкі, дзе багата дыялогаў, дзе 

ўвагу дзяцей прыцягваюць спецыфічныя народныя або казачныя звароты (жыць-

пажываць; толькі яго і бачылі; высока сядзіць, далёка глядзіць і да т. п.). 

Для першых пераказаў падбіраюцца творы з простым дынамічным сюжэтам, 

невялікага аб'ёму. Пераказ маленькіх твораў, блізкі да тэксту або амаль 

даслоўны, з'яўляецца асновай для больш складаных форм пераказу. Самы 

маленькі тэкст з некалькіх сказаў можа быць прачытаны выхавальнікам некалькі 

разоў, не стамляючы дзяцей, а закончаны пераказ найбольш задавальняе дзіця. 

Дзеці з поспехам пераказваюць невялікія казкі, такія як «Коцік Петрык і 

мышка»; апавяданні, напрыклад «Яблык» В. Хомчанкі, “Кубік на кубік” 

Я.Тайца. 

Дзецям старэйшага ўзросту для пераказаў падбіраюцца больш складаныя і 

аб'ёмныя творы — казкі і апавяданні, напрыклад народныя казкі «Пшанічны 

каласок», «Муха-пяюха», «Маша і мядзведзь»; апавяданні «Яшава рукавічка» В. 

Хомчанкі, «Бярозчыны валёнкі» У. Юрэвіча і інш. Дзецям гэтага ўзросту 

даступны апавяданні з маральнай накіраванасцю, напрыклад, «Пажарныя сабакі» 

Л.М. Талстога, «Страшная казка» В. Віткі, «Лёгкі хлеб» (беларуская народная 

казка). Рэкамендуюцца для пераказу і некаторыя апісальныя творы, такія як 

«Вожык» М. Прышвіна, «Кот Васька» К. Ушынскага і інш. 

Падабраўшы літаратурны твор, выхавальнік рыхтуецца да падачы яго дзецям, 
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прадумвае структуру заняткаў, прыёмы кіраўніцтва дзецьмі. Уважліва знаёміцца 

са зместам твора, выяўляе незразумелыя дзецям словы, практыкуецца ў 

выразным чытанні. 

Незнаёмыя дзецям словы выхавальнік паясняе перад чытаннем або ў ходзе 

яго. Напрыклад, слова «янот» лепш растлумачыць дзецям да чытання, 

паказаўшы малюнак, расказаўшы пра гэтую жывёлу. Такое слова, як «куртаты», 

выхавальнік можа паясніць па ходу чытання сінонімам «кароткі». 

Падбор твораў для пераказвання, прыёмы навучання залежаць ад вопыту 

дзяцей, іх узроставых асаблівасцей, ад складанасці твора. 

У групе “Маляты” выхавальнік вучыць дзяцей сачыць за развіццём дзеяння ў 

казцы, апавяданні і паступова падводзіць іх да ўзнаўлення тэксту. Малыя 

пераказваюць праслуханы твор, адказваючы на пытанні выхавальніка. Правільна 

пастаўленыя пытанні вызначаюць паўнату і паслядоўнасць перадачы дзецьмі 

прачытанага. Пры паўторным расказванні казкі выхавальнікам дзяцей можна 

далучаць да сумеснага пераказу, заахвочваючы да вымаўлення асобных слоў або 

сказаў. Такім чынам выхавальнік рыхтуе дзяцей да самастойнага пераказу. 

Пачынаючы з сярэдняга ўзросту, дзяцей сістэматычна вучаць пераказу. На 

першых занятках ім прапануюцца добра вядомыя казкі, потым новыя, толькі што 

праслуханыя творы. У апошнім выпадку азнаямленне з творамі збліжаецца ў 

часе з пераказам, што вымагае ад дзяцей ускладнення іх мысліцельна-маўленчай 

дзейнасці, і працэс авалодання мастацкім матэрыялам праходзіць больш 

інтэнсіўна. 

Часам перад чытаннем твора трэба правесці ўступную гутарку — паставіць 

адно-два пытанні для актывізацыі вопыту дзяцей, для падвядзення іх да 

асэнсаванага ўспрымання. Так, перад чытаннем апавядання Н. Калінінай 

«Памочнікі» можна спытацца, як дзеці дапамагаюць у дзіцячым садзе і дома 

накрываць на стол да абеда. Пасля такой кароткай гутаркі выхавацель робіць 

пераход: «А зараз паслухайце, як дапамагалі накрываць на стол Саша і Алёша. 

Апавяданне называецца «Памочнікі». Аднак гутарка не абавязковы этап 

заняткаў, тым больш, што ў групе”Чамучкі” выкарыстоўваюцца кароткія творы, 

якія поўнасцю адпавядаюць вопыту дзяцей.  

Каб падрыхтаваць дзяцей да пераказу, выхавальнік адзін-два разы выразна 

чытае твор, ставіць дзецям колькі пытанняў па яго змесце, паказвае ілюстрацыі, 

робіць тлумачэнні, а потым чытае яшчэ раз, перад тым папярэдзіўшы, каб дзеці 

ўважліва слухалі і каб запаміналі апавяданне (казку), бо затым яны самі будуць 

яго пераказваць. Устаноўка на запамінанне актывізуе работу памяці, увагу 

дзяцей, але даецца яна толькі перад паўторным чытаннем.  

Далей выхавальнік выклікае дзяцей для пераказвання. Ён дапамагае ім 

пытаннямі, падказваннямі. Калі дзіця не можа самастойна пераказваць, выхава-

цель прапануе яму распавядаць разам з ім. Ён пачынае фразу, дзіця працягвае яе. 

Напрыклад:  

Выхавальнік: Жылі-былі ...  

Дзіця: ... курачка і пеўнік.  

Выхавальнік: Курачка яйкі несла ...  

Дзіця: ... а пеўнік зярняткі здабываў.  
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Акрамя сумеснага пераказу выкарыстоўваецца прыём адлюстраванага 

пераказу, калі дзіця паўтарае за выхавальнікам фразу з пачатку:  

Выхавальнік: Жылі-былі ...  

Дзіця: Жылі-былі дзед ды бабка. 

Такі прыём выкарыстоўваецца на пачатковых этапах навучання пераказу, а 

таксама ў рабоце з дзецьмі, якія адчуваюць цяжкасці ў выкананні задання. 

Пераказ добра знаёмых дзецям народных казак праводзіцца інакш. Пасля 

чытання або распавядання казкі выхавальнік ставіць некалькі пытанняў, дае 

тлумачэнні і прапануе пераказаць твор. На паўторных занятках зусім не трэба 

чытаць казку, а адразу заслухаць пераказ дзіцяці, якое добра валодае 

маўленнем.Дашкольнікі часам аднаўляюць тэкст з істотнымі пропускамі. 

Выхавальнік указвае на гэта («Ты не пра ўсё расказаў». «Успомні, чым усё 

закончылася»). Можна далучаць дзяцей групы да ўзнаўлення прапушчанай 

часткі апавядання або прапанаваць нагадаць паслядоўнасць апавядання. 

Мэтазгодна прачытаць прапушчаныя радкі тэксту, нацэліўшы апааядальніка і 

ўсю групу на аднаўленне іх у пераказе. 

Па заканчэнні выхавальнік адзначае, з чым дзіця справілася добра, а што 

трэба палепшыць. Пры гэтым ён дае канкрэтныя парады, напрыклад прапануе 

дзіцяці вымавіць тую ці іншую фразу гучней, выразней і да т. п. Такія 

канкрэтныя патрабаванні станоўчна ўплываюць на якасць наступных пераказаў. 

Вельмі плённымі ў плане развіцця звязнага маўлення (пераходу ад 

дыялагічнага да маналагічнага) з'яўляюцца гульні-інсцэніроўкі, у якіх 

разыгрываюцца прыдуманыя разам з выхавальнікам працягі знаёмых твораў. 

Напрыклад, пасля пераказу дзецьмі казкі «Коцік, пеўнік і лісіца», які 

суправаджаўся дэманстрацыяй персанажаў на фланелеграфе, выхавальнік 

прапануе паслухаць, што было далей: «Пайшоў коцік зноў на паляванне, а пеўнік 

зачыніў за ім дзверы і пачаў абед варыць. Раптам у дзверы пастукалі. ІІеўнік 

спужаўся, а гэта быў маленькі ...» (паказвае малюнак) — «Зайчык». — «Зайчык 

гаворыць...» — “Не бойся мяне, гэта я — маленькі зайчык».— І да т.п. 

Напрыканцы выхавальнік прапануе жадаючым расказаць працяг казкі яшчэ раз, 

калі дзеці адчуваюць цяжкасці, дапамагае ім пачаткам фразы. 

У пяці-шасцігадовым узросце працэс успрымання і эмацыянальнага засваення 

дзецьмі мастацкіх твораў удасканальваецца, павышаецца ўвага і цікавасць іх да 

вобразнага слова. 

На занятках па пераказванні выхавальнік праводвіць уступную гутарку (але не 

абавязкова), далей выразна чытае твор адзін ці два разы, праводзіць гутарку па 

яго змесце. Пытанні выхавальніка засяроджваюць увагу дзяцей на паслядоўнасці 

развіцця падзей, на апісаннях, выразных словазлучэннях і зваротаах. У гутарцы 

дзеці лепш засвойваюць моўны матэрыял твора і свабодней будуць ім 

карыстмцца ў час пераказу. Пачынаецца гутарка з рэпрадуктыўных пытанняў, 

якія вымагаюць аднаўлення ў памяці дзяцей вобразаў. У канцы гутаркі трэба 

ставіць пытанні, якія заахвочваюць дзяцей выказаць сваё стаўленне да герояў, 

ацаніць іх характары і ўчынкі, зрабіць высновы. 

Пасля гутаркі апавяданне чытаецца яшчэ раз, затым выхавальнік прапануе 

дзецям пераказаць твор. Перад пераказваннем трэба вытрымаць невялікую паўзу 
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з такім указаннем: "Усе падумайце, як вы будзеце распавядаць”. Колькасць 

дзяцей, якія пераказваюць твор, залежыць ад яго аб'ёму, ад паўнаты пераказаў. 

Кожнае дзіця пераказвае твор поўнасцю. 

Калі дзеці навучацца пераказваць невялікія творы, можна прапанаваць і 

большыя па памеры і пераказваць іх па частках. Выхавальнік можа адразу 

абмежаваць пераказ дзіцяці часткай: «Ты раскажаш пра тое, хто дапамог 

зайчыку выгнаць лісічку з хаткі». А можна выкарыстаць такі прыём: адно дзіця 

пачынае пераказваць, другое працягвае і г. д. Перад пераказам трэба папярэдзіць 

дзяцей, што яны будуць распавядаць не ўвесь твор ад пачатку да канца, а па 

частках. 

У працэсе кіраўніцтва пераказваннем выхавальнік выкарыстоўвае 

разнастайныя метадычныя прыёмы. Калі дзіця няўдала ўжыла тое ці іншае слова, 

выхавальнік выкарыстоўвае падказку. Калі дзіця робіць доўгую паўзу, 

выхавальнік уступае ў пераказ і працягвае яго. Педагог ацэньвае паўнату 

пераказу, адзначае самастойнасць, выкарыстанне розных інтанацый і рознага 

тэмпу маўлення. Дзеці таксама далучаюцца да ацэнкі пераказаў таварышаў, 

напрыклад адзначаюць, ці выразна яны пераказвалі, якія «прыгожыя» словы і 

выразы ўжылі. 

Пасля неаднаразовага пераказу дзецям старшай групы выхавальнік можа 

прапанаваць прыдумаць свой варыянт казкі з паслядоўным увядзеннем у яе 

новых персанажаў. Сваімі ўказаннямі выхавальнік дапамагае дзецям выканаць 

гэтае заданне, прытрымліваючыся сюжэту і моўных асаблівасцей казкі. Можна 

прапанаваць уявіць далейшае развіццё падзеі і адпаведна логіцы прачытанага 

твора анісаць дзеянні і стан персанажаў у новай сітуацыі, карыстаючыся 

лексікай твора. Такім мынам, пераказ можа быць дапоўнены слоўнай творчасцю 

дзяцей. Гэта спрыяе больш поўнаму і глыбокаму засваенню літаратурна-

мастацкага матэрыялу, падмацоўвае яго ўплыў на развіццё звязнага маўлення 

дзяцей. 

Дзецям старэйшага ўзросту можна прапанаваць для пераказу два-тры добра 

знаёмых ім апавяданні, блізкіх па тэме. Можна прапанаваць пераказ апавядання 

або казкі на выбар. На такіх занятках пераказы дзяцей могуць быць больш 

кароткімі, сціслымі. 

Для правядзення пераказу па малюнках дзяцей на першых занятках трэба 

прачытаць выхаванцам твор, правесці гутарку па яго змесце. Праз некаторы час 

на запятках па выяўленчым мастацтве дзеці малююць па змесце гэтага твора. 

Для такой работы падбіраюцца творы, змест якіх дзеці змогуць адлюстраваць на 

малюнках (напрыклад, «Ранішнія прамяні», «Чатыры жаданні” К. Дз. Ушынскага 

і інш.). На наступных занятках па развіцці маўленняі дзеці пераказваюць па 

ўласных малюнках. 

Выхавальнік падбірае малюнкі адпаведна паслядоўнасці эпізодаў у творы 

(па аднаму малюнку на кожны эпізод). Усе малюнкі выстаўляюцца перад 

дхецьмі. Спачатку дзеці распавядаюць па асобных малюнках, а ў канцы адно або 

два дзіцяці — па ўсіхі адразу. Можна аднаму дзіцяці прапанаваць расказаць па 

ўсіх малюнках, потым іншым дзецям — па асобных малюнках. 

Больш складаны прыём навучання — пытанні па змесце твора ў выглядзе 
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плана. План трэба прапанаваць дзецям пасля чытання твора, перад пераказам. 

Гутарка ў гэтым выпадку не праводзіцца. Спачатку выхавальнік некалькі разоў 

нагадвае пытанні ў ходзе пераказвання, пакуль дзеці не навучацца запамінаць іх. 

Можна правесці пераказванне знаёмых казак або апавяданняў па выбары дзяцей. 

Выхавальнік называе два або тры творы і прапануе ўсім падумаць, хто які твор 

хоча пераказаць. 

На некаторых занятках можна прапанаваць для пераказу два тэксты: першы 

новы для дзяцей, параўнальна лёгкі, а другі — ужо вядомы (ён павінен быць 

кароткім). 

Прапануюцца для пераказвання і творы апісальнага характару. Гэта, як 

правіла, расказы пра прыроду В. Біянкі, Я. Чарушына, К. Каліны і інш. Пераказ 

апісальных твораў павінен абавязкова абапірацца на веды, вопыт дзяцей. 3 

дапамогай пераказу дзеці глыбей і паўней засвойваюць расказ аб прыродзе, 

вучацца назіраць яе, адшукваць новае ў знаёмым і расказваць пра гэта вобразна, 

цікава. 

Каштоўным прыёмам навучання з'яўляецца ацэнка, аналіз і абмеркаванне 

дзецьмі пераказаў сваіх таварышаў. Дзяцей трэба вучыць уважліва выслухоўваць 

пераказы іншых, добразычліва абмяркоўваць іх. 

Эфектыўным прыёмам практыкавання дзяцей у выразнасці пераказу выступае 

гульня-драматызацыя, якая не патрабуе дэкарацый, касцюмаў і папярэдняй 

падрыхтоўкі. Яна праводзіцца ў канцы заняткаў. 

Апісанне прадметаў, цацак або прадметных малюнкаў вучыць дзяцей 

аддзяляць іх найбольш характэрныя прыкметы, знаходзіць для апісання 

дакладныя словы і выразы, вызначаць адметнае і падобнае ў прадметах у працэсе 

іх параўнання. Л. I. Ціхеева надавала такім заняткам вялікае значэнне ў развіцці 

дакладнасці слоўніка, звязнага маўлення, лагічнасці мыслення, у пашырэнні 

кругагляду дзяцей. 

У цяперашні час праблема навучання дзяцей маналогам-апісанням 

распрацоўваецца А.С. Ушаковай, А. М. Бародзіч, Э.П. Каратковай, В. В. 

Гербавай, А. А. Зражэўскай і інш. 

Навучанне апісанню прадметаў, цацак ажыццяўляецца ва ўсіх узроставых 

групах дзіцячага сада, але ў групе “Маляты” спецыяльныя заняткі па апісанні не 

праводзяцца. Элементы расказвання ўводзяцца ў заняткі па разглядванні цацак, 

прадметаў. На занятках неабходна перш за ўсё навучыць дзіця вылучаць 

асаблівасці прадметаў (колер, форму, памер, матэрыял і інш.), іх істотныя 

прыкметы, а таксама абазначаць іх адпаведнымі словамі. Пры гэтым 

вытрымліваецца прынпып паэтапнага абследавання прадмета — ад успрымання 

аб'екта ў цэлым да выдзялення яго асноўных істотных прыкмет, устанаўлення 

паміж імі адносін. Выхавальнік задае пытанні тыпу: «Што  гэта? Як ты 

даведаўся, што гэта грузавік? Што ў яго ёсць? Дзе ў яго колы, кузаў, кабіна?» 

Вялікае значэнне мае падбор цацак для разглядвання. Перавага аддаецца 

цацкам аднаго наймення, але розным па знешнім выглядзе. Такі падбор 

забяснечвае актывізацыю слоўніка дзяцей і развіццё звязнага маўлення на аснове 

выкарыстання прыёма параўнання. Напрыклад, выхавальнік паказвае двух 

медзнедзянят. Пытаецца: «Хто гэта? Паглядзіце на гэтае медзведзяня. Якія ў яго 
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вочы? Якія ў медзведзяня вушы? А якія ў яго лапы? Скажыце, якое гэта 

медзведзяня? Як можна назваць медзведзяня ласкава? А што яно ўмее рабіць? У 

нашага мішкі ёсць сябар. ІІаглядзіце на яго. Якія ў яго вочы? Лапы? Які гэта 

мішка?» 

Пазнавальныя магчымасці дзіцяці трох гадоў яшчэ невялікія. Таму задачы па 

азнаямленні з прадметным светам часта вырашаюцца ў форме дыдактычнай 

гульні, напрыклад гульня «Каму што?». Каця і Зая былі ў магазіне. Каця купіла 

новае адзенне, а Зая купіў посуд. Прадавец злажыў пакупкі ў адну скрынку. I 

цяпер Каця і Зая просяць дзяцей дапамагчы падзяліць пакупкі. Дзіця дастае са 

скрынкі рэч, паказвае яе, называе, перадае гаспадару. Той у сваю чаргу просіць 

расказаць, што гэта за рэч, якая яна, нашто патрэбна (В. В. Гербава). 

Да расказвання дзяцей неабходна рыхтаваць, каб яны ўяўлялі прадмет 

апісання ва ўсёй паўнаце. Таму практыкаванням у расказванні папярэднічаюць 

практыкаванні на назіральнасць («Адгадай, што змянілася», «Што аднолькавае, а 

што рознае?», «Хто больш пабачыць і назаве?»). 

Разглядваючы цацкі, дзеці ў адказ на пытанні выхавальніка выказваюць толькі 

асобныя сказы. Выхавальнік аб'ядноўвае выказванні дзяцей у адзін кароткі — з 

2-3 сказаў расказ, які і з'яўляецца для дзіцяці ўзорам для паўтарэння. Напрыклад: 

«Медзведзяня маленькае і тоўстае. Яго пашылі з сіняга футра. У яго прыгожыя 

лапкі, падобныя на чорныя шарыкі». 

Выхавальнік паўтарае расказ пры актыўным удзеле дзяцей, якія дагаворваюць 

словы, фразы, а часам (к канцу года) паўтараюць апісанне цалкам. Для 

навучання расказванню выкарыстоўваецца сумесны пераказ у гульнявой форме 

«Скажы, як Вася Вясёлкін». 

Такім чынам, к канцу малодшай групы дзяцей падводзяць да складання 

простага апісання цацкі з 2-3 сказаў, якое часцей за ўсё з'яўляецца паўтарэннем 

узору, дадзенага выхавальнікам. 

Спецыяльныя заняткі па навучанні дзяцей апісанням праводзяцца, 

пачынаючы з сярэдняга дашкольнага ўзросту (прыкладна адзін раз у месяц). Тут 

працягваецца работа па развіцці назіральнасці дзяцей, фарміраванні ў іх уменняў 

выдзяляць істотныя прыкметы прадмета або цацкі, абазначаць іх словам. Важны 

напрамак работы — удасканаленне сінтаксічнага ладу маўлення дзяцей, развіццё 

ў іх умення складаць сказы апісальнага характару, выкарыстоўваць розныя віды 

іх сувязі. Адбываецца фарміраванне ў дашкольнікаў уменняў правільна 

пачынаць расказ-апісанне, развіваць яго, самастойна адбіраючы прыкметы 

прадмета (мікратэмы), заканчваць апісанне. 

Заняткі па навучанні дзяцей расказванню складаюцца з некалькіх частак: 

уводнай, разглядвання цацкі або прадмета, расказаў дзяцей. 

Ва ўводнай частцы дзіця падрыхтоўваюць да ўспрымання матэрыялу 

заняткаў, ствараюць цікавасць да іх. Для гэтага практыкуецца папярэдняе 

самастойнае разглядванне цацкі дзецьмі (цацка выстаўляецца на 5—7 мінут, 

дзеці могуць пагладзіць яе, патрымаць, памацаць). Карысна чытаць мастацкія 

творы (загадкі, песенькі, пацешкі. Напрыклад, перад разглядваннем цацачнага 

ката: “Памяркуйце, дзеці, самі: хто ёсць дома ў вас з вусамі? Малады яшчэ, 

дарэчы, а ляжыць усё на печы” (В. Жуковіч). Прывабліваюць дзяцей 
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сюрпрызныя моманты: атрыманне пасылкі, у якой знаходзяцца цацкі, пра іх 

трэба расказаць; нечаканае знікненне прадмета і яго пошук дзецьмі і да т. п. 

      На кожных занятках дзецям трэба паведаміць іх мэту, стварыць матывацыю 

расказвання. Напрыклад, дзецям прапануецца па тэлефоне павіншаваць 

Несцерку са святам і апісаць падарункі, якія для яго падрыхтавалі. 

Другая частка заняткаў — разглядванне прадмета. 

       В. В. Гербава прапануе на пачатковым этапе навучання выкарыстоўваць не 

цацкі, а прадметы. ІІры апісанні цацкі выхавальнік перадае яе. індывідуальнасць 

(качаня смешнае, галава ў яго больш за тулава). Дзіця прымае гэту 

характарыстыку, але не здольна ўзнавіць яе. На першых занятках па навучанні 

расказванню дзецям прапануюцца для разглядвання прадметы чайнага посуду, 

пакаевыя расліны, кветкі сада, лісцікі дрэва і да т. п. 

У пачатку года можна прапанаваць дзецям два аднолькавыя па назве 

прадметы (ліст кляновы і дубовы; восеньскія кветкі — залатыя шары і наготкі). 

Яны разглядваюцца па чарзе. Змена аб'екта менш стамляе дзяцей. На гэтых 

занятках удасканальваюцца ўменні дзяцей выдзяляць прыкметы прадметаў, 

бачыць іх часткі, прызначэнне і інш. Дзеці, паўтараючы ўзор расказу 

выхавальніка, адказваючы на пытанні, рыхтуюцца да самастойнага апісання 

аднаго аб'екта. 

Затым малым прапануюцца цацкі для разглядвання. Цацкі павінны быць 

вялікімі па памеры, з яскрава выражанай індывідуальнасцю (парася, якое 

ўтыкнулася носам у зямлю; немаўля, што працягвае ручкі). Такія цацкі 

прывабліваюць дзяцей незвычайнасцю. 

Выхавальнік задае дзецям пытанні, якія датычацца знешняга выгляду цацкі, 

дзеянняў з ёй, пабуджаюць дзяцей расказаць, як яны ставяцца да цацкі, што 

кожны з іх ведае пра яе. («Хто гэта? Якія ў кошкі вочы? Якая поўсць? Якімі 

словамі можна сказаць пра кошку, якая яна? Як называюцца дзіцяняты кошкі? 

Кошка вялікая, а кацяня ...? Як яе зваць? ПІто яна ўмее рабіць?») Пытанні 

павінны пабуджаць дзіця думаць. («Чаму малы працягвае рукі? Што ён хоча?»; 

«Чаму гэтыя кветкі называюць залатымі шарамі?») 

Можна выкарыстаць невялікую гульню-інсцэніроўку, напрыклад схаваць 

качаня, прапанаваць дзецям паклікаць яго. Выхавальнік дапамагае малым: 

«Качаня Крак, выходзь! Жоўценькі, пушысты, Крак, выходзь!» Крак з'яўляецца і 

просіць дзяцей адгадаць, на што падобныя яго вочы. Пытаецца, ці праўда, што ён 

вельмі прыгожы. Выхавальнік адказвае: «Ты смешны, нязграбны, як усе малыя: 

галава вялікая, а крыльцы маленькія. Давай спытаем у дзяцей, які ты?» 

Разглядванне цацкі заканчваецца ўзорам расказу, у якім абагульнены 

выказванні дзяцей. Узор павінен быць вобразным, эмацыянальным, даступным 

па аб'ёму (7—10 сказаў на пачатку года, 10—13 — напрыканцы), вытрыманы 

структурна. Напрыклад, «Гэта маленькая Алеся. У Алесі тоўстыя ружовыя 

шчочкі, вялікія сінія вочы і доўгія вейкі. На ёй чырвоныя паласатыя паўзункі і 

ружовая кашулька. Яна смешна растапырыла ручкі. Хоча, каб яе хутчэй узялі на 

рукі, панеслі гуляць. Ідзі да мяне, маленькая!» На некаторых занятках узору 

можа папярэднічаць гульнявы момант («Мне вельмі падабаецца,— гаворыць 

лялька,— калі пра мяне расказваюць дзеці. 3 тым, хто лепш за ўсіх гэта зробіць 
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сёння, я застануся пасля заняткаў пагуляць». Выхавальнік: «Дарагая госця! Я 

таксама хачу з табой пагуляць, таму зараз я пастараюся цікава расказаць пра 

цябе і твой убор». 

Карысным прыёмам з'яўляецца параўнанне дзвюх цацак. Спачатку дзеці 

параўноўваюць цацкі па чарзе. Паступова можна падводзіць дзяцей да 

адначасовага разглядвання цацак, параўнання іх па асобных прыкметах. 

Калі ў дзяцей ужо сфарміраваны пачатковыя ўменні апісваць асобны прадмет, 

мэтазгодна праводзіць гульні-загадкі. Выхавальнік расказвае пра які-небудзь 

прадмет, не называючы яго, а дзеці адгадваюць загадку і тлумачаць, чаму яны 

так вырашылі. Напрыклад, выхавальнік прапануе адгадаць, як называецца 

кветка, пра якую ён зараз раскажа: «Высока ад зямлі расквітнелі іх галоўкі. 

Галоўкі не простыя, галоўкі — залатыя». Пазней праводзяцца гульні тыпу 

«Вушасцік, адгадай цацку», у якіх дзеці самі складаюць загадку аб прадмеце. 

У другім паўгоддзі можна прапанаваць дзецям план расказу. Гэты прыём 

дапамагае малым асэнсаваць структуру расказу-апісання (спачатку скажы, як 

называецца гэтая цацка, затым раскажы, якая яна, а потым — як з ёй гуляць). 

Пры навучанні дзяцей расказванню спецыяльная ўвага надаецца азнаямленню 

іх з магчымымі сувязямі паміж сказамі. Найбольш распаўсюджаным сродкам 

сувязі з'яўляецца паўтор ключавога слова. Каб дапамагчы дзецям асэнсаваць 

ролю паўтору як сродку міжфразавай сувязі, А. Зражэўская прапануе такі прыём, 

як замена ключавога слова пытаннем. Нанрыклад: «Хто гэта?» — «Гэта 

лялька».— «Хто прыгожы?» — «Лялька прыгожая».— «У каго светлыя 

пушыстыя валасы?— «У лялькі светлыя пушыстыя валасы». Другі прыём, 

прапанаваны аўтарам,— дагаворванне сказаў, якія пачынае выхавальнік: «Гэта 

дзяўчынка. У дзяўчынкі ...»; «На карціне намаляваны мішка. Мішка ў лапах нясе 

...».  

Эфектыўным прыёмам, які замацоўвае атрыманыя навыкі, з'яўляецца 

сумеснае з гульнявым персанажам апісанне («Скажы, як Піліпка»). ІІіліпка 

расказвае пра сваю цацку, дзіця паўтарае структуру апісання, тыпы сказаў, 

сувязь паміж імі, апісваючы сваю цацку. 

У трэцяй  частцы заняткаў выхавальнік прапануе Дзецям самім расказаць пра 

цацку, дапамагае ім пытаннямі, падказкамі. Каб падтрымліваць цікавасць і ўвагу 

дзяцей да расказаў таварышаў, ім можна прапанаваць уважліва слухаць (раптам 

спатрэбіцца дапамога), прыцягваць да дапаўнення апісання (пра што яшчэ не 

расказалі?), выкарыстоўваць падказванне самім гульнявым персанажам («Ты 

забыўся расказаць пра маю кофтачку») і інш. 

Пасля трох-чатырох расказаў дзяцей можна паўтарыць узор апісання або 

нагадаць яго часткова.  

Ацэнка дзіцячага апісання даецца непасрэдна пасля кожнага расказу. Яна 

павінна быць змястоўнай і кароткай, у большай ступені заахвочваць, чым ганіць. 

(«Ты расказаў сёння значна лепш, мне амаль не давялося табе падказваць»; «Ты 

некалькі разоў паўтарыў слова «вось», а расказ з-за гэтага стаў горшы. 

Паспрабуй расказаць яшчэ раз, не паўтараючы гэтага слова».) 

У групе “Фантазёры” заняткі па апісанні прадметаў і цацак праводзяцца 

радзей, а цацкі падбіраюцца больш складаныя, такія, што патрабуюць 
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вызначэння матэрыялу, прасторавага размяшчэння частак (тэлефон, цацачны 

гадзіннік, аўтобус і да т. п.). 

3 мэтай ускладнення дзецям пяці гадоў можна прапанаваць групу цацак. 

Даецца заданне не толькі апісаць цацкі, але і дакладна вызначыць, дзе яны 

стаяць (ззаду, спераду, злева ці справа). Або прапанаваць дзіцяці паставіць цацкі 

так, як яно хоча, а потым расказаць пра іх. Большасць заняткаў праводзяцца ў 

форме дыдактычных гульняў. Напрыклад, у гульні «Гараж» машыну 

прапускаюць у гараж тады, калі дзіця назаве яе часткі, пакажа адрозненне ад 

іншых машын, скажа, для чаго яна патрэбна; у гульні «Магазін» дзіцяці 

прадаюць цацку, адзенне, агародніну толькі ў тым выпадку, калі яно апіша 

адпаведны прадмет (А. М. Бародзіч). 

В. В. Гербава прапануе дзецям старэйшага ўзросту ствараць такія матывы, 

якія прадугледжваюць супрацоўніцтва дзяцей і выхавальніка. Напрыклад, на 

занятках пад назвай «Тэрмінова патрэбна ваша парада»дашкольнікі выбіраюць 

кубкі для дзяцей малодшай групы: трэба, каб кубкі былі прыгожымі, зручнымі, 

лёгкімі. Дзеці абмяркоўваюць розныя кубкі, апісваючы іх, даюць свае 

прапановы, якія кубкі лепш купіць для малых. Другая група заняткаў мае 

ўмоўную назву «Адкрылася выстава». Гэта можа быць выстава посуду, цацак, 

адзення і да т. п. Дзеці загадзя рыхтуюцца да выставы, падбіраюць экспанаты, 

калектыўна іх разглядаюць, абмяркоўваюць. Усе дзеці адначасова і экскурсанты 

і экскурсаводы. Кожны экспанат на выставе будуць прадстаўляць чатыры 

чалавекі, расказ трэба падрыхтаваць усім, паколькі невядома, хто будзе 

прадстаўляць гэтую рэч. 

Дзецям старэ..йшага ўзросту даюць заданні апісваць і па памяці, напрыклад 

апісаць свайго сабаку, ката, свае цацкі, вуліцу, пакой, адзенне і да т.п.  

       Важнае  значэнне мае апісанне натуральных прадметаў, знаёмых дзецям з 

жыццёвай практыкі. Гэта могуць быць аб’екты прыроды, прылады працы, посуд, 

пісьмовыя, швейныя прылады, розныя прадметы (ключы, ліхтарык, лыжка і г. 

д.). Расказваючы, дзіця тлумачыць прызначэнне прадмета, дэманструе дзеянні з 

ім. Пра аналагічныя прадметы дзеці могуць складаць параўнальныя апавяданні. 

На занятках прыдумваюць загадкі, чытаюць мастацкія творы пра прадметы. 

Н. Ф. Вінаградава прапануе цікавы прыём — складанне дзецьмі расказаў-

эцюдаў. Гэта невялікія вобразныя апісанні асабліва выразных аб'ектаў і з'яў 

прыроды, твораў прыкладнога мастацтва (кветка, карункавая сурвэтка і да т. п.). 

Такую работу выхавальнік праводзіць як па занятках, так і на прагулках. 

У цяперашні час распаўсюджаны методыкі навучання дашкольнікаў 

апісальным расказам па мадэлі – прадметнай, прадметна-схематычнай, 

схематычнай. На першых этапах  (у сярэднім узросце) больш падыходзіць 

прадметная мадэль — падбор прадметных малюнкаў, якія складаюць змест 

будучага расказу. Так, каб скласці апісанне кошкі, можна выкарыстаць такія 

малюнкі: кошка, кошка з кацянятамі, кошка есць, спіць, гуляе, сядзіць на дрэве; 

мышка; сабака; акварыум з рыбкамі; чалавек. Такім чынам, з дапамогай 

прадметнай мадэлі фарміруецца ўменне ўзнаўляць уяўленні аб аб'екце, 

адбіраюцца факты для расказу, мысленна ўяўляюцца іх узаемасувязі (Н. 

Кандрацьева, А. Самкова). 
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Уменні даваць апісанне прадметаў замацоўваюцца ў іншых відах дзейнасці 

(ролевых гульнях, канструяванні, маляванні і да т. п.).6.7.  

Эфектыўным спосабам развіцця звязнага маўлення дзяцей дашкольнага 

ўзросту з'яўляецца карціна. Значэнне карціны ў навучанні дзяцей распавяданню 

адзначаў яшчэ К. Дз. Ушынскі. Выява прадмета, пісаў ён, узбуджае думку 

дзіцяці і выклікае выказванне гэтай думкі ў «самастойным слове». 

Л. I. Ціхеева заўважала, што разглядванне карціны моўчкі для дзіцяці 

немагчыма. Свае ўражанні дзіця ахвотна перадае ў маўленні. Педагог павінен 

падтрымліваць дзіцячую размову, шляхам наводных пытанняў кіраваць іх увагай 

і маўленнем. 

Значную ролю карціне ў развіцці маўлення дзяцей адводзіла А. А. Флёрына. 

Яна раіла выкарыстоўваць карціну для складання апавяданняў з уласнага вопыту 

і творчага расказвання. 

У цяперашні час методыка навучання дзяцей расказванню па карціне 

даследуецца А. М. Бародзіч, В. В. Гербавай, Э. П. Каратковай, А. Е. Смірновай, 

А. С. Ушаковай і інш. 

Фарміраванне ўмення расказваць па карціне нельга разглядваць ізалявана ад 

асаблівасцей яе ўспрымання дзецьмі. Адлюстраванае на карціне не проста 

паўтарае рэальны прадмет, а перадае яго з дапамогай спецыфічных мастацкіх 

прыёмаў і спосабаў. Дзіця павінна навучыцца правільна суадносіць выяву з тым 

прадметам, з'явай, што яна перадае, і расказаць пра іх. 

Поспех навучання расказванню залежыць ад разумення дзецьмі сюжэту 

карціны. Малодшым дашкольнікам яшчэ цяжка вылучыць галоўнае ў сюжэце 

карціны. Дзіця намагаецца спачатку пералічыць усе прадметы. Часта дзеці 

расказваюць не пра тое, што намалявана на карціне, а з нагоды яго, дапускаюць 

пабочныя меркаванні. 

Дашкольнікі яшчэ не вельмі добра арыентуюцца ў прасторавых суадносінах 

адлюстраваных прадметаў, не ўмеюць бачыць перспектыву, адчуваюць цяжкасці 

ў пазнанні намаляваных аб'ектаў пры змяненні іх ракурсу, не заўсёды правільна 

ўспрымаюць паказаныя на карціне рухі. Цяжка даецца дзецям успрыманне 

эмацыянальнага стану, выражанага ў позах і жэстах дзеючых асоб. Цяжкасці ва 

ўспрыманні карціны затрымліваюць і авалоданне навыкамі расказвання. Таму 

сюжэт карціны павінен адпавядаць вопыту, пачуццям і перажыванням дзяцей. 

Дзецям малодшых груп даступны карціны з відарысамі таго, што яны бачылі 

ў жыцці і могуць выразна ўявіць. Спачатку ім дэманструюцца карціны з выявамі 

асобных знаёмых прадметаў, цацак, хатніх жывёл. Паступова ўводзяцца простыя 

па кампазіцыі карціны з невялікай колькасцю персанажаў (1—2). Малым 

даступны перш за ўсё сюжэты з дзіцячага жыцця: «Таня на прагулцы», «Гуляем 

у цягнік», «Дзеці кормяць курыцу і куранят». 

Дзецнм сярэдняга ўзросту даступны таксама даволі простыя па кампазіцыі 

карціны з колькасцю персанажаў ад аднаго да трох. Гэта дазваляе дзіцяці 

вылучыць і ахарактарызаваць галоўнае, устанавіць сувязі наміж аб'ектамі, 

зразумець намеры і матывы дзеянняў персанажаў, іх стаўленне да наваколля. 

Для распавядання дашкольнікам можна прапанаваць карціны «Таня не баіцца 

марозу», «Чыя лодачка?», «Сабака са шчанятамі»,  «Маці мые посуд» і інш. 
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Старэйшым дашкольнікам можна прапанаваць карціны з больш складаным 

сюжэтам (напрыклад, «Новенькая», «У калгасным садзе»). Цікавыя і да-ступныя 

дзецям старэйшага дашкольнага ўзросту серыі карцін, аб'яднаных адной тэмай, 

дзе кожная наступная карціна з'яўляецца працягам зместу папярэдняй. 

Адну і тую ж карціну можна выкарыстоўваць на працягу года некалькі разоў, 

але пры гэтым выхавальнік ставіць розныя задачы, паступова ўскладняючы іх. 

У навучанні дзяцей расказванню па карціне вылучаюцца падрыхтоўчы этап, 

які прыпадае ў асноўным на малодшы дашкольны ўзрост, этап навучання 

расказванню з дапамогай выхавальніка і этап самастойнага складання 

апавяданняў. 

У малодшых групах карціна выкарыстоўваецца з мэтай развіцця дыялагічнага 

маўлення дзяцей, узбагачэння і актывізацыі слоўніка, выхавання гукавой 

культуры маўлення. Асноўным метадам работы з карцінай з'яўляецца 

разглядванне яе ў спалучэнні з гутаркай, а таксама расказваннем выхавальніка. 

Выхавальнік прапануе дзецям уважліва разгледзець, што намалявана на 

карціне, а пасля невялікай паўзы пачынае звяртацца з пытаннямі: што гэта? Хто 

гэта? Што робіць? Што нясе? Каго сустрэла? і да т. п. Пытанні ставяцца спачатку 

да асноўнага аб'екта карціны так, каб дзеці ўважліва разгледзелі яго, далі 

апісанне, указалі на яго дзеянні, а потым і да іншых аб'ектаў, дэталей, 

паслядоўна раскрываючы сувязі паміж імі. Пытанні ставяцца так, каб дзіця было 

вымуіпана адказваць звязнай фразай. 

У ходзе заняткаў выхавальнік дае тлумачэнні, пашырае адказы дзяцей 

(«Кошка Мурка любіць сваіх кацянят. Яна лагодна на іх глядзіць»). Разглядванне 

карціны педагог заканчвае невялікім (з 2—3 сказаў) апавяданнем па ёй. Малыя 

расказваюць па ўзору выхавальніка. Пасля заняткаў карціна пакідаецца ў групе, 

каб дзеці маглі лепей яе разгледзець. 

У час разглядвання карціны мэтазгодна выкарыстоўваць розны літаратурны 

матэрыял: вершы, пацешкі, невялікія апавяданні, якія актывізуюць увагу, 

памяць, мову дзяцей, уплываюць на іх эмоцыі. Калі дзеці ведаюць вершы 

адпаведнай тэматыкі, то можна прапанаваць ім успомніць і прачытаць іх. 

3 мэтай актывізацыі маўлення малодшых дашкольнікаў В. В. Гербава і М. М. 

Коніна прапануюць такі прыём: у госці да дзяцей «прыходзяць» лялька, кошка, 

сабачка і размаўляюць з імі. Выхавальнік прапануе дзецям паказаць гасцям 

цікавы малюнак і расказаць пра яго. 

У сярэднім узросце выхавальнік працягвае вучыць дзяцей разглядваць 

карціны, апісваць іх па пытаннях, паступова прыцягвае дзяцей да самастойнага 

распавядання. 

Значную ролю адыгрывае падрыхтоўка дзяцей да разглядвання і апісвання 

карцін. Дзейсным прыёмам з'яўляецца ўступнае слова педагога перад паказам 

карціны або кароткая ўступная гутарка, нагадванне дзецям пра гульні, працу, іх 

назіранні і г. д. 

Пры навучанні расказванню па карціне вядучым прыёмам з'яўляецца ўзор. 

Апісанне або апавяданне выхавальніка складаецца з 7-10 сказаў (напрыканцы 

года — з 10-13) і адлюстроўвае канкрэтны змест карціны. Спачатку дзеці 

разглядваюць карціну, адказваючы на пытанні выхавальніка, затым той прапануе 
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ім паслухаць сваё апавяданне: «Паслухайце, спачатку я раскажу, а потым 

будзеце расказваць вы». Узор апавядання выхавальніка павінен быць з выразнай 

кампазіцыяй. Кароткія, простыя сказы, знаёмы слоўнік, звязнае выкладанне 

дапамогуць дзецям добра зразумець патрабаванні, якія выхавальнік прад'яўляе 

да іх апавяданняў. Апавяданні дзяцей на пачатковых этапах  могуць мець 

характар пераймання. Але потым з дамамогай пытанняў, указанняў выхавальнік 

стымулюе дзяцей да апісання карціны па-свойму. 

Выкарыстоўваецца і такі прыём: выхавальнік дае частковы ўзор, 

абапіраючыся на які дзеці працягваюць апісанне карціны. Напрыклад, пасля 

разгляду карціны «Кошка з кацянятамі» выхавальнік звяртаецца да групы: 

«Давайце ўважліва паглядзім на кошку і раскажам пра яе. Расказваць пачну я, а 

вы будвеце працягваць». Затым педагог дае ўзор выказвання:  «Кошка пушыстая, 

з чорнай шэрсцю на спіне і на галаве. У яе чорны хвост, а кончык хваста — 

беленькі. Дзе яшчэ ў кошкі белая шэрсць? Раскажыце Пра гэта». Дзеці, 

выкарыстоўваючы маўленчы ўзор, працягваюць: «У кошкі белая шэрсць на 

баках і спераду. Лапкі ў яе таксама беленькія». Выхавальнік заканчвае апісанне: 

«У кошкі зялёныя вочкі і вострыя вушкі. Кошка ляжыць — адну лапку 

падкурчыла». У дадзеным выпадку быў выкарыстаны акрамя ўзору прыём 

сумесных дзеянняў. Пасля сумеснага расказу педагог прапануе аднаму з дзяцей 

яшчэ раз расказаць усё, пра што толькі што гаварылася. 

Далей можна выкарыстоўваць расказванне па аналогіі з узорам. Выхавальнік 

расказвае пра аднаго з трох кацянят, намаляваных на карціне, а дзеці, 

арыентуючыся на ўзор, апісваюць другога і трэцяга кацянят. 

Падобным чынам складаецца і сюжэтнае апавяданне. Па адной частцы 

карціны апавяданне складае выхавальнік, а па іншых — дзеці. У другой палове 

заняткаў складаюць апавяданне па змесце ўсёй карціны, пры гэтым 

выкарыстоўваецца толькі яго план, напрыклад: «А цяпер раскажыце пра ўсё 

адразу: калі гэта было, дзе, як гулялі дзеці, што здарылася». 

Удалым прыёмам з'яўляецца калектыўнае складанне дзецьмі апавядання па 

карціне. Выхавальнік с т а в і ц ь  пытанне, дзеці адказваюць, а выхавальнік 

заахвочвае іх да разнастайных адказаў. Потым ён з выказванняў дзяцей складае 

апавяданне. Праз некаторы час можна прапанаваць аднаму з дзяцей скласці 

апавяданне з выказванняў яго равеснікаў. 

Першыя самастойныя расказы дзяцей, як правіла, змяшчаюць два-тры сказы, к 

канцу года яны складаюцца з 5—6 сказаў. 

У старэйшых групах ускладняюцца падбор карцін, прыёмы навучання, 

патрабаванні да маўлення дзяцей. Дзеці пяці-шасці гадоў маюць значны вопыт, 

багаты слоўнік, умеюць апісваць прадметы, цацкі, устанаўліваць простыя 

прычынныя сувязі паміж прадметамі і з'явамі. Таму да апісанняў і апавяданняў 

старэйшых дашкольнікаў прад'яўляюцца больш высокія патрабаванні: дзеці 

павінны поўна, граматычна правільна, паслядоўна і выразна перадаць змест 

карціны, дакладна абазначаючы дзеянні персанажаў, якасці і стан прадметаў або 

з'яў. Важнае значэнне ў гэтым узросце надаецца фарміраванню ў дзяцей 

элементарных ведаў аб агульнай структуры тэксту (пачатак, сярэдзіна, канец), аб 

сувязі паміж сказамі і структурнымі часткамі апавядання. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



89 

 

Узор распавядання выхавальніка адыгрывае ўжо іншую ролю: ён даецца не 

для поўнага ўзнаўлення, а для абагульненага пераймання. 

Ад старэйшых дашкольнікаў патрабуецца не толькі расказаць па змесце 

карціны, скласці апісанне ці сюжэтнае апавяданне, але і выходзіць за рамкі 

адлюстраванага на карціне, суадносіць змест карціны са сваім вопытам. 

Для такіх заняткаў трэба падбіраць карціны, якія маюць выразную сюжэтную 

сітуацыю. Выхавальнік праводзіць гутарку па змесце карціны, ставіць пытанні, 

якія стымулююць уяўленні дзяцей. Напрыклад: «Як вы думаеце, дзеці, хто 

дапамог хлопчыкам?» Або: «Падумайце, дзеці, і скажыце, як хлопчыкі выбраліся 

з лесу?» Змястоўнасць дзіцячых апавяданняў залежыць ад таго, якія разумовыя і 

моўныя заданні ставяцца перад выхаванцамі, наколькі яны разнастайныя па 

зместу. Дзяцей трэба далучаць да апісання акалічнасцей, у якіх адбываецца 

падзея, рухаў, поз, знешняга выгляду ўдзельнікаў падзей, прыроды, рэчаў. Тым 

самым можна дамагчыся болып поўнага эмацыянальнага, яскравага ўспрымання 

карціны, больш глыбокага разумення падзей, герояў. Трэба таксама накіроўваць 

дзяцей пытаннямі на тлумачэнне ўнутранага стану дзеючых асоб. 

Э.П.караткова падкрэслівала значэнне навучання дзяцей задаваць пытанні па 

змесце карціны. Гэта садзейнічае інтэнсіўнам у  засваенню імі звязнага 

гутарковага маўлення, актывізацыі пазнавальнай дзейінасці дашкольнікаў. 

Напрыклад, перад разглядваннем карціны «Вожыкі» выхавальнік загадвае 

загадку пра вожыка, а затым прапануе дзецям падумаць пра тое, што ім хацелася 

б даведацца пра вожыка. Пасля таго як дзеці сфармулявалі свае пытанні, адказалі 

на некаторыя з іх, выхавальнік гаворыць, што на пытанні Алега і Косці дапаможа 

адказаць карціна. Вывешвае карціну, дзеці пачынаюць яе разглядваць, шукаць 

адказы на свае пытанні і дадатковыя пытанні выхавальніка. 

Пасля гутаркі выхавальнік ставіць перад дзецьмі заданне: «А зараз, дзеці, 

прыдумайце апавяданне пра тое, што здарылася на рэчцы», прапануе невялікі 

п л а н ,  нраводзіць разбор плана. Трэба вучыць дзяцей лагічна, паслядоўна 

раскрываць сюжэт карціны, дамысліваць пачатак падзеі, канец. Напрыклад, пры 

расказванні па карціне «Сабака са шчанятамі» выхавальнік пытаецца ў дзяцей: 

«Як вы думаеце, хто паставіу сабакам міску з кашай? Прыдумайце апавяданне па 

гэтай карціне. Спачатку раскажыце, хто даў сабакам есці, а потым пра тое, што 

здарылася». Унясенне элементаў творчасці ў апавяданні па карціне з'яўляецца 

адным з падрыхтоўчых этапаў навучання творчаму распавяданню на слоўнай 

аснове. У навучанні расказванню важна прытрымлівацца прынцыпу 

індывіідуальнага падыходу да дзяцей. Важна памятаць пра магчымасці асобных 

дзяцей, вар'іраваць прыёмы навучання выказванню, злучаць іх з заданнямі, якія 

даюцца ўсім дзецям. Так, разам з узорам — распавяданнем выхавальніка для 

ўсёй групы тым дзецям, якім цяжка расказваць, мэтазгодна даць план-падказку. 

(«Пачні, Каця, з таго, як хлопчыку купілі санкі, як ён чакаў зіму і што з ім 

аднойчы здарылася на горцы».) Можна даць свой варыянт пачатку апавядання з 

улікам інтарэсаў дзіцяці, яго вопыту. Для дзяцей, якія лёгка спраўляюцца з 

апісаннем адлюстрананага на карціне, трэба ўскладніць заданне: увесці ў 

апавяданне параўнанні, вобразныя апісанні.  

Як ускладненне да агульнага задання скласці сюжэтнае апавяданне па карціне 
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можна прапанаваць асобным дзецям уключыць у апавяданне элементы апісання, 

скласці калектыўнае апавяданне, прыдумаць загадкі. 

У старшых групах выкарыстоўваецца і такі прыём — прыдумванне назвы 

карціне. Спачатку дзецям прапануецца ўважліва разгледзець карціну, 

прааналізаваць яе змест па пытаннях, а потым прыдумаць назву. Так, да карціны 

«Таня і галубы» дзеці далі такія назвы: «Таня корміць галубоў», «Таня і 

гуленькі», «Клапатлівая Таня». Ад умення прыдумваць дакладную назву 

апавядання ў многім залежыць правільнае разгортванне сюжэта, паколькі назва 

вызначае тэму распавядання. 

Істотнай прыкметай звязнага выказвання з'яўляецца структурная арганізацыя 

тэксту. Даследаванні паказваюць, што ў дзяцей звычайна вельмі няясныя 

ўяўленні аб структуры апавядання. Яны адчуваюць цяжкасці ў арганізацыі 

зачыну, раскрыцця асноўнай часткі выказвання і афармлення канцоўкі. 

Магчымасць у нагляднай форме прадэманстраваць агульную структуру 

апавядання, сфарміраваць элементарныя веды, уяўленні аб сюжэце, яго развіцці, 

кампазіцыі апавядання (завязка, кульмінацыя, развязка) дае серыя карцін, 

звязаных адным зместам. Серыя карцін (ад 3 да 5) выступае ў якасці 

своеасаблівай схемы, мадэлі апавядальнага тэксту, што садзейнічае развіццю ў 

дзяцей большай асэнсаванасці пры пабудове свайго апавядання. 

Методыка навучання старэйшых дашкольнікаў расказванню па серыі 

сюжэтных карцін распрацавана А. Смірновай і А. Ушаковай1. Сутнасць вядучага 

прыёму, які садзейнічае правільнай пабудове апавядання, заключаецца ў 

наступным: кожнае дзіця раскладвае набор карцін (некаторыя малюнкі 

закрытыя), распавядае, дае назву тэксту. Гэта дапамагае дзецям адчуць логіку 

выкладання, зразумець структуру звязнага выказвання, развівае ўяўленні і 

творчасць. Аўтары прапануюць шэраг варыянтаў работы з карцінамі для 

складання калектыўнага апавядання. 

Важным кампанентам методыкі з'яўляецца накіраванасць на сумесную 

дзейнасць дзяцей. Педагог прапануе выхаванцам сфарміраваць каманду для 

складання калектыўнага апавядання. Дзеці самастойна дамаўляюцца, хто з іх 

будзе пачынаць апавяданне, хто працягваць і заканчваць. Кожны член каманды 

расказвае па  адным з малюнкаў. Затым кожны дае назву калектыўнаму 

апавяданню, астатнія дзеці выбіраюць той, што найбольш спадабаўся. 

Ацэньваюцца аповяды дзяцей усёй каманды. 

Дашкольнікі старэйшага ўзросту прыцягваюцца і да расказвання па 

пейзажных карцінах. Тут прапануецца выкарыстоўваць такі прыём, як аналіз 

расказу педагога.  Дзецям ставяць пытанні: «3 чаго я пачала сваё распавяданне? 

Як я расказала пра пару года, намаляваную на карціне? Чым маё распавяданне 

адрозніваецца ад распавядання Сашы?» Паступова дзеці вучацца дапаўняць свае 

апавяданні па карціне апісаннямі пейзажа, стану прыроды. 

Для развіцця звязнага маўлення дзяцей выкарыстоўваюцца і дробныя 

раздатачныя малюнкі (часцей за ўсё ў дыдактычных гульнях), малюнкі саміх 

дзяцей, а таксама слайды, фотаздымкі з жыцця дашкольнікаў. 

                                                           
. 
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Матэрыялам для расказвання з асабістага вопыту з’ўляюцца дзіцячыя 

ўспаміны або ўяўленні. Дзеці вучацца выкарыстоўваць свой жыццёвы вопыт, 

перадаваць яго ў звязным расказванні. 

У малодшых групах выхавальнік у працэсе штодзённых зносін з дзецьмі 

вучыць іх звязна, зразумела, развітымі сказамі распавядаць пра свае ўражанні, 

перажытае, пачутае. У сярэднім узросце дзеці з дапамогай выхавальніка толькі 

вучацца складаць апавяданні з асабістага вопыту. У старшым - яны ўжо павінны 

звязна, паслядоўна і эмацыянальна самі расказваць пра выпадкі са свайго жыцця. 

Абавязковымі ўмовамі для расказвання дзяцей з уласнага вопыту з'яўляецца 

наяўнасць у іх яскравых і даволі дакладных уяўленняў пра прадмет расказвання, 

асабістая зпцікаўленасць, жаданне падзяліцца сваімі думкамі. Выхавальнік 

узбагачае вопыт і пашырае веды дзяцей аб навакольным свеце, праводзіць з 

дзецьмі больш экскурсій, назіранняў і да т.п. 

Асноўнымі відамі расказаў з асабістага вопыту з’яўляюцца распавяданні з 

індывідуальнага і калектыўнага вопыту. Больш лёгкімі з’яўляюцца тэмы з 

калектыўнага вопыту (“Як мы адзначалі свята”, “Як мы працавалі на агародзе”). 

Выхавальнік можа кіраваць складаннем такіх апавяданняў, паколькі сам 

з’яўляўся ўдзельнікам падзей, пра якія расказваецца. Да тэм з індывідуальнага 

вопыту адносяцца такія, як “Пра мае цацкі”, “Мой сябар”, “Як я ездзіў да бабулі” 

і да т.п.  

Н.Ф.Вінаградава прапануе розныя віды расказаў пра прыроду. Напрыклад, 

сюжэтныя і апісальныя расказы на аснове гутарак, чытання кніжак, разглядвання 

карцін (“Што здарылася на рэчцы вясной”, “Як звяры жывуць узімку”); 

апісальныя расказы пра асобныя поры года (“Што ты ведаеш пра восень”,. 

“Наша пляцоўка ўзімку і ўлетку”,. “Мая любамая пара года”); з’явы прыроды 

(“Галінка бэзу”, ”Восеньскі букет”). 

Структура заняткаў на першым этапе навучання можы быць наступнай: 

выхавальнік паведамляе дзецям тэму (“Зараз мы будзем расказваць пра тое, як 

мы хадзілі ў заапарк”), праводзіць кароткую гутарку, якая дапаможа дзецям 

аднавіць свае ўражанні, выкарыстоўвае прыём калектыўнага разбору плана (Як 

мы збіраліся ў заапарк? Як дабраліся да заапарка? Што цікавае мы там бачылі? 

Што нам найбольш запомнілася?). выхавальнік дае ўзор расказу. Затым 

расказваюць дзеці. Праз нейкі час калектыўны разбор плана ўжо можна не 

праводзіць. 

Па меры аваловання старэйшымі дашкольнікамі гэтым відам расказвання, 

узор расказу не даецца, прапануецца толькі тэма і план да яе. Гэта забяспечвае 

большую самастойнасць кожнага дзіцяці, дапамагае яму аформіць і паслядоўна 

выкласці свае думкі. 

Алі выхавальнік не прадугледжвае абмежавання расказаў дзяцей рамкамі 

пэўнай тэмы, ён дазваляе даць узор расказвання аб тым, якія цікавыя прыгоды 

здарыліся з ім ім калісьці. «Паслухайце, як я раскажу, што аднойчы са мной 

адбылося, калі я была такой жа маленькай, як вы”. Узор расказу павінен мець 

выразную структуру: спачатку трэба апісаць час і ўмовы, у якіх адбылася падзея 

(«Аднойчы летнім днём мы з братам пайшлі на рэчку лавіць рыбу...»),   далей 

апісаць,. як разгортвалася падзея, чым яна скончылася. Пасля расказу 
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выхавальнік робіць невялікую паўзу і прапануе дзецям узгадаць і расказаць, калі 

і што з імі калісьці здарылася, чым скончылася падзея. У працэсе  расказвання 

выхавальнік ставіць наводныя пытанні, дае ўказанні, падказвае патрэбнае слова, 

сказ, дае ацэнку расказам дзяцей. У старшых групах да ацэньвання расказаў 

далучаюцца самі дзеці.  

Своесаблівым відам расказвання з уласнага вопыту з’ўляецца складанне 

дзецьмі пісьма, якое запісвае выхавальнік. Л. I. Ціхеева — аўтар дадзенага віду 

заняткаў па «жывым слове», лічыла складанне ліста цудоўным спосабам 

развіцця маўлення дзяцей. У лістак адлюстроўваюцца ўласныя перажыванні 

дзяцей, падзеі, у якіх яны бралі непасрэдны ўдзел або былі іх і сведкамі. 

У лістах дзеці расказваюць аб жыцці ў дзіцячым садзе, пра сваю вёску, горад, 

абменьваюцца фотаздымкамі. Адрасатамі могуць быць выхавальнік гэтай групы, 

бацькі, хворы таварыш, дзеці іншага дзіцячага сада, а таксама вядомыя людзі 

горада, вёскі (дзіц яч ы  пісьменнік, кампазітар, мастак). 

Ліст складаецца калектыўна, усімі дзецьмі групы. Спачатку выхавальнік 

нагадвае дзецям, як трэба звярнуцца да адрасата. Потым пад кіраўніцтвам 

педагога дзеці абмяркоўваюць, што і як трэба напісаць. Ён настойвае на тым, 

што трэба абдумаць, што іменна пісаць, як лепш выкласці свае думкі. 3 самага 

пачатку выхавальнік павінен заўважыць, што выказвацца трэба па чарзе, 

гаварыць пра галоўнае і найболып цікавае. Можна прапанаваць дзецям невялікі 

план, напрыклад: «Давайце раскажам сябрам пра наш горад: які ён, якія ў яго 

найпрыгажэйшыя вуліцы і плошчы, якія ёсць у горадзе помнікі, тэатры, фабрыкі, 

заводы». 

Выхавальнік дапамагае дзецям зразумець, што змест пісьма павінен быць 

цікавым той асобе, якой прызначаны. Напрыклад, калі складаецца ліст хвораму 

таварышу, то трэба расказаць пра цікавыя падзеі з жыцця групы, даведацца, як 

адчувае сябе дзіця, ці хутка прыйдзе ў дзіцячы сад. Калі ж пішуць пісьмо сябрам 

у іншы горад, то трэба расказаць пра свой родны горад, вёску, пра свой дзіцячы 

сад. 

Педагог з дапамогай пытанняў, падказвання, заўваг вучыць дзяцей выказвацца 

граматычна правільна, змястоўна. Ён запісвае выказванні дзяцей, рэдагуючы іх, а 

ў канцы заняткаў зачытвае дзецям складзены ліст. Са старэйшымі дзецьмі змест і 

форма пісьма дэталёва абмяркоўваюцца. Выхавальнік укладвае пісьмо ў канверт, 

падпісвае адрас. На прагулцы дзеці кідаюць пісьмо ў паштовую скрынку. 

Для фарміравання ў дзяцей ўмення адвольна будаваць вусныя выказванні, 

планаваць іх выкарыстоўваюцца псіхалагічныя асаблівасці пісьмовага маўлення. 

Як даказалі даследаванні Ф. А. Сахіна і М. С. Лаўрык, пры гэтым можна 

дасягнуць значных вынікаў у развіцці звязнага маўлення, ва ўзбагачэнні яго 

складанымі сінтаксічнымі канструкцыямі. 

Разнавіднасцю заняткаў з'яўляецца запіс расказу дзіцяці на магнітную стужку, 

каб даць паслухаць бацькам, малодшым дзецям. Дашкольнікаў вельмі 

прываблівае магчымасць пачуць запіс уласнага аповяду. Яны вельмі адказна 

ставяцца да такіх запісаў, стараюцца падабраць найбольш адпаведныя словы, 

правільна пабудаваць сказы. 
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3. Развіццѐ выразнасці і вобразнасці маўлення у дашкольнікаў 
Развццё выразнага i вобразнага маўлення выступае як састаўная частка 

выхавання агульнай культуры чалавека, яго адукаванасці, узроўню яго 

духоўнага развцця. Правільнасць маўлення прадугледжвае абавязковае 

авалодванне нормамі вуснай i пісьмовай формаў літаратурнай мовы (правіламі 

вымаулення, націску, слова-утварэння, граматыцы i г. д.). Выразнасць — 

выкарыстанне моўных сродкаў у суаднясенні з мэтамі i умовамі зносін. Разам з 

выражэннем думкі такое маўленне адлюстроўвае пачуцці, эмацыянальныя i 

эстэтычныя перажыванні. 

Большасць даследчыкаў выразным лічыць маўленне, якое пабудавана так, 

што самім падборам i ўладкаваннем сродкаў мовы, знакавай структурай 

уздзейнічае не толькі  на розум,  але i на эмацыянальную  вобласць  свядомасці i 

падтрымлівае ўвагу слухача  або  чытача. 

Разам з тым мовазнаўцы адзначаюць, што ў тым выпадку, калі пэўная 

структура маўлення  ў  адпаведнасці  са сваей пабудовай i знакавай структурай 

не толькі падтрымлівае ўвагу і  цікавасць у слухача, a i фарміруе канкрэтна-

пачуццёвыя ўяўленні  аб  рэчаіснасці, то яно характарызуецца як вобразнае. 

 У працах Б. М. Галавіна, У. В. Анічэнкі, Т. I. Тамашэвіча, А. А. Каўруса, I. 

Я. Лепешава і  інш. вобразнасць i выразнасць маўлення разглядаюцца не 

толькі  ў сувязі з яго вонкавай прыгажосцю, але i з прыгажосцю яго ўнутранай 

пабудовы. 3 пункту гледжання мовазнаўцаў, гэтыя якасці маўленне набывае 

толькі  пры цесным спалучэнні вялікай работы думкі i шчырага пачуцця з 

дасканалым адборам моўных сродкаў. Пры гэтым чым ярчэй i самастойней 

думка, тым глыбейшае i найбольш шчырае пачуццё яна выклікае, тым дакладней 

патрабуецца падбіраць i выкарыстоўваць выразныя сродкі мовы ў выглядзе 

асобных слоў словазлучэнняў, сказаў, iнтанацый. 

Працэс станаўлення выразнага i вобразнага маўлення дашкольнікаў 

знаходзіцца ў цэнтры ўвагі  многіх даследчыкаў дзіцячага маўлення. У ix працах 

адзначаецца, што змест cваіх думак дзіця перадае пры дапамозе простата слова, а 

свой унутраны стан, свае пачуцці, адносіны выражае пры дапамозе мовы, якая 

мае асаблівую інтанацыю, гучанне, вобразнасць (Л. С. Выгоцкі, С. Л. 

Рубінштэйн, А. А. Люблінская). 

С. Л. Рубінштэйн, А. М. Лявушына, Н. С. Карпінская адзначаюць, што 

выразнасць маўлення дашкольікаў  у адпаведнасці з узроставымі  перыядамі ix 

развіцця носіць неаднолькавы, зменлівы характар — ад яркасці, экспрэсіўнасці i 

эмацыянальнасці ў малодшым дашкольным узросце да cyxacці i 

малавыразнасці  ў старэйшым. На ix думку, для развіцця  выразнасці  маўлення ў 

дзяцей старэйшага дашкольнага узросту патрэбна cicтэматычная i 

мэтанакіраваная работа. У аснове гэтай работы павінна ляжаць разуменне i 

выкарыстанне ў маўленні выразна-выяўленчых сродкаў, якія раскрываюць 

унутраны сэнс выказвання. 

Найбольш значнымі крыніцамі развіцця выразнасці дзіцячага маўлення 

з'яуляюцца творы мастацкай літаратуры i вуснай народнай творчасці, у тым ліку 

i малыя фальклорныя формы. Выхаваўчае, пазнавальнае i эстэтычнае значэнне 

мастацкай  літаратуры i фальклору вельмі  вялікае. 3 ix дапамогай у 
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дашкольнікаў  paзвіваюцца ўменні тонка адчуваць мастацкую форму, мелодыку i 

рытм роднай мовы. Азнаямленне дзяцей з мастацкімі  творамі аказвае вялікі 

ўплыў на развццё разумення ролі выразных сродкаў у мастацкім тэксце. 

  Сярод шматграннасці  i разнастайнасці  ўсёй выразна-выяўленчай 

систэмы мастацкай літаратуры i фальклору мы вылучаем тыя сродкі мастацкай 

выразнасці, якія часцей сустракаюцца ў творах, што ўключаны ў кола чытання 

дзяцей дашкольнага ўзросту. 

Тут, у першую чаргу, неабходна назваць мастацкі гукапіс. Яго 

спецыфічнымі рысамі з'яўляюцца алітэрацыі, асанансы, гукаперайманні, рыфмы. 

Яны падкрэсліваюць шматлікія выяўленчыя, сэнсавыя, эмацыянальныя 

уласцівасці  фальклору. I рыфма, i гукаперайманні з'яуляюцца абавязковымі 

ўласцівасцямі жывога вуснага народнага слова. Просты i дакладны падбор 

імітацыйных гукавых радоў робіць творы фальклору надзвычай выразнымі i 

запамінальнымі. У выніку чаго яны з'яўляюцца той школай, праз якую дзеці 

атрымліваюць першыя ўяуленні аб уласцівасцях мастацкага  гукапісу, 

засвойваюць асаблівасці  паэтычнай мовы. 

Вялікую ролю ў стварэнні выразнасці мастацкага твора выконваюць 

стылістычныя сродкі мастацкай выразнасці. Сярод ix сваей мастацкасцю i 

паэтычнасцю вызначаецца метафара. Яна дае магчымасць дзіцяці  ўспрыняць 

паняцце, зрабць яго рэчыўным, надзяліць яго пэўнымі  якасцямі. 

Пашыранай разнавіднасцю метафары з'яўляецца мастацкае ўвасабленне. 

Найбольш пашырана яно у казках, песнях, легендах. Што да персаніфікацыі то 

сваей алегарычнасцю у большай ступені вызначаюцца народныя казкі пра жывёл 

i народныя песні  пра навакольны свет. Менавіта ў гэтых жанрах жывёлы i рэчы 

персаніфікуюцца часцей, надзяляюцца здольнасцю гаварыць i дзейнічаць, як 

людзі. 

Яшчэ адной разнавіднасцю метафары, якая паэтызуе дзцячае маўленне, 

з'яўляецца гіпербала. Парушэнне ў змесце твора рэальных прапорцый i 

суадносін, якое ствараецца гіпербалай, вызывае ў дашкольнікаў гума-рыстычныя 

пачуцці  i вобразы. 

Вобразны накірунак у творах літаратуры i фальклору мае i такі сродак 

мастацкай выразнасці як параўнанне. Яно дазваляе больш канкрэтна, ярка i 

дакладна ахарактарызаваць адну рэч або з'яву пры дапамозе другой. Успрыманне 

дзецьмі гэтага  мастацкага тропа развівае ix творчыя здольнасці да мастацкага 

апісання, малюнкавасці  ў маўленні. 

Арыгінальнасць думкі, яе яркасць, вобразнасць перадае ў творах эпітэт. 3 

яго дапамогай маўленне набывае сваю высокую эстэтычную функцыю. 

Як арнамент упрыгожваюць тканіну кожнага літаратурнага твора 

памяншальна-ласкальныя суфіксы. Пры гэтым рэчы, аб якіх гаворыцца ў 

літаратурных творах, набываюць замілаванасць i мілагучнасць. 

Пад уплывам жывога слова мастацкай літаратуры развіваецца эстэтыка 

маўленчай культуры дашкольнікаў. Яны авалодваюць мастацтвам вуснага 

маўлення. Разам з яго звязнасцю ў дзяцей развіваюцца такія камунікатыўныя 

якасці  маўлення, як выразнасць i вобразнасць. 
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     Арганізаваная работа па фарміраванню ў дашкольнікаў выразнасці 

беларускага маўлення патрабуе вырашэння наступных задач: выхавання 

пачуццёвай асновы ўспрымання дзецьмі сапраўднага мастацкага слова твораў 

літаратуры i тым самым стварэння ўмоў для авалодання дашкольнікамі асобым 

дарам — «дарам слова», падвядзення дзяцей дашкольнага ўзросту да 

правядзення паралелей паміж творамі рускага i беларускага фальклору, 

вызначэння ix агульных уласцівасцей i адметных нацыянальных асаблівасцей, 

наданне большай yвагі авалоданню дзецьмі лексічнымі сродкамі маўленчай 

выразнасці. 

        Знаёмства дзяцей са стылістычнымі сродкамі мастацкай выразнасці 

можа адбывацца з дапамогай наступных практыкаванняў: назаві слова, што 

робіць мастацкі твор прыгожым; назаві словы, якія сустракаюцца толькі ў казцы; 

знайдзі  у казцы прыказкі, трапныя выразы; падбяры прыгожыя словы да той ці 

іншай рэчы ці з'явы; знайдзі якога прыгожага слова не хапае, знайдзі словы, якія 

надаюць твору пяшчотнасць, замілаванасць, знайдзі прыгожае параўнанне, 

знайдзі  незвычайнае параўнанне. Цэлы шэраг практыкаванняў накіраваны на 

высвятленне ўспрымання i асэнсавання дашкольнікамі сэнсавага значэння слова. 

Пры ix правядзенні педагогу пажадана улічваць, што вырашэнне гэтай задачы 

залежыць ад жыццёвага вопыту дзіцяці, ад запасу яго ўяўленняў, ад вобразнай 

памяці  i эмацыянальнай ацэнкі. У працэсе работы з мастацкім тэкстам дзеці 

могуць выконваць такое задание, як знайсці ў творы словы падобныя 

(супрацьлеглыя) па значэнню. Для гэтага з выхаванцамі праводзіцца гульня 

«Якія словы  вы  пачулі?».  Калі  ў  творах  фальклору сустракаюцца трапныя 

выразы, то знаёмства з iмi адбываецца не толькі  ў сувязі  з разуменнем зместу 

гэтых мастацкіх сродкаў дзецьмі, але i тлумачэннем ix сэнсу 

словамі  падобнымі  па значэнню (гульня «Як сказаць інакш?»). 

     Значную цікавасць выклікаюць у дашкольнікаў заданні, якія накіраваны 

на тое, каб расказачць пра казачную рэч, з'яву, персанаж словамі падобнымі па 

значэнню (гульня «Хто скажа інакш?»). 

      Вершаваная пабудова твораў літаратуры i фальклору дае магчымасць з 

найбольшай эфектыунасцю праводзіць з дзецьмі  практыкаванні дзе неабходна 

падабраць i ўставіць у тэкст словы, якія падыходзяць па сэнсу (варыянты слоў 

аднаго сінанімічнага рада прапаноўваюцца педагогам), гульня «Падбяры 

найбольш прыдатнае слова». У гэтым выпадку рыфма падказвае дзецям 

найбольш прыдатнае слова з пэўнага сінанімічнага рада, падкрэслівае значнасць 

яго выбару для прыгожай гукавой афарбоую верша. 

   Так, дашкольнікам прапаноўваецца некалькі варыянтаў гучання забаўкі 

«Ой, бычок мой, бысенька». Кожны раз адзін са сказаў гучаў па-рознаму: «Ты 

паціхеньку хадзі”, «Ты маўкліва хадзі”, «Ты сцішана хадзі”. Дзецям раяць 

вызначыць, у якім варыянце сказ гучыць найбольш прыгожа. 

       Кампазіцыйныя сродкі мастацкай выразнасці літаратурных творауў 

дашкольнікі могуць засвоіць з дапамогай такіх заданняў i гульнявых 

практыкаванняў, як «Пачні, працягвай, закончы», «Вызнач пачатак твора», 

«Знайдзі ў казцы паўторы», «Назаві прыказкі, прымаўкі, песенькі, якія прагучалі 
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ў творы». «Падбяры слова, падобнае па гучанню», «Закончы радок», «Знайдзі 

аднолькавыя хвосцік і ў словах» i г. д. 

На матэрыяле літаратурных твораў у дзяцей адпрацоўваецца інтанацыйная 

выразнасць маўлення. Для вырашэння гэтай задачы выхавальнік можа 

выкарыстоўваць малыя формы беларускага фальклору, якія ў  большай 

ступені  насычаны мастацкімі сродкамі інтанацыйнай выразнасцю. Па-першае, 

гэтыя невялікія па памеры творы дазваляюць пры мінімуме часу сканцэнтраваць 

максімум увагі на пэўных выразных сродках маўлення, па-другое, выкарыстанне 

малых жанраў беларускага фальклору пашырае лекску выхаванцаў, актывізye 

слоўнікавы запас, знаёміць з лексічнымі выразнымi сродкамі, дапамагае 

авалодаць граматычным ладам беларускай мовы, яе інанацыйнымі  адценнямі, 

па-трэцяе,  знаёмства з прыказкамі i прымаўкамі, трапнымі выразамі набліжае 

дзіця да духоўных вытокаў беларускага маўлення, яго вобразнасці, па-чацвёртае, 

большасць твораў маюць вершаваную форму, між тым як менавіта вершаваны 

матэрыял успрымаецца дзецьмі з вялікім задавальненнем i дазваляе з 

найбольшай карысцю звярнуць увагу дзіцяці на выразнасць маўлення. 

Інтанацыйныя якасці голасу можна адпрацоўваць з дапамогай 

фальклорных твораў, якія маюць розны тон гучання. Дзяцей знаёмяць з 

пяшчотным, замілаваным тонам калыханак, радасным — заклічак i забаўлянак, 

загадак i жартоўных песень. Пасля праслуховання у выхаванцаў пажадана 

запытацца: «Як гучыць твор?» Паколькі асноўны тон гучання падкрэслівае сілу i 

вышыню голасу, то пасля азнаямлення з пэўнымі фальклорнымі жанрамі i 

завучвання ix на памяць дашкольнікі павінны расказаць гэтыя творы з той 

гучнасцю, якая адпавядае ix прызначэнню. 

Знаёмства дзяцей з тэмпам маўлення добра праводзіць на прыкладзе 

лічылак, скорагаворак, апавяданняў, казак. Адзначым, што пры гэтым 

выхаванцам неабходна падкрэсліваць, што тэмп у мауленні можа мяіняцца ў 

залежнасці ад зместу твора, яго прызначэння. Так, тэмп маўлення  ў калыханках 

— павольны, у скорагаворках — хуткі, у казках тэмп маўлення мяняецца ад 

змены сітуацьй. 

Замацаваць веды дзяцей пра тэмбр маўлення дапамогуць такія гульні i 

практыкаванні, як «Адгадай, хто гаворыць», «Пагуляем — адгадаем», «Хто жыве 

ў  рукавічцы», «Пазнай па голасу». 

Знаёмства дзяцей з pycкімі  варыянтамі казак пра жывёл адбываецца значна 

раней, чым з ix беларускімі паралелямі.. Вызначальным прынцыпам гэтых 

заняткаў выступае правядзенне паралелей сюжэтаў i вобразаў, ix мастацкага 

апісання ў блізкароднасных творах двух братніх  народаў. Увага звяртаецца на 

рысы падабенства i адрознення.  Пры наяўнасці песенек, заклічак дзеці могуць 

узнауляць ix i адзначаць, як расказваецца ў  кожнай казцы пра пэўныя рэчы i 

дзеянні. Параўноўваюцца прыгожыя апісаннi, мянушкі казачных персанажаў ix 

рэчау, месцы дзеянняў, якія адбываюцца ў творы. Гэта спрыяе таму, што дзеці 

лепей заўважаюць нацыянальны каларыт казачнага твора, яго мастацкія моўныя 

асаблівасці. 

Такая ж работа праводзіцца пры вызначэнні падабенства  паміж 

прыказкамі. 3 гэтай мэтай дзецям спачатку  расказваецца на рускай мове 
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сітуацыя, якая заканчваецца адпаведнай прыказкай. Пасля чаго ў дашкольнікаў 

пытаюцца, пра што гаворыцца ў прыказцы, як пра гэта расказваецца. Потым 

педагог прапаноўвае ўзор прыказкі, падобнай па сваім сюжэце, i 

дзеці  вызначаюць, як расказваецца ў  ей пра пэўную рэч ці  з'яву. Такая работа 

спрыяе ўзбагачэнню вобразнага маўлення дзяцей як на беларускай, так i на 

рускай мове, знаёміць з мастацкасцю беларускіх  народных  прыказак. 

Сінтаксічную выразнасць маўлення ў дзяцей можна адпрацоўваць з 

дапамогай практыкаванняў, якія накіраваны на вызначэнне структурнага месца 

слова у сказе, змянення i вар’іравання парадку слоў у iм. Да ix адносяцца: 

«Памяняй месцамі словы ў сказе, каб ён гучаў  прыгожа», «Прыдумай пытанне 

да казачнага героя i ўяўляемы адказ», «Скажы той жа сказ, але словы ў  іншым 

парадку», «Перакажы тэкст cваімі словам!» (на матэрыяле прыказак), «Складзі 

сказ супрацьлеглы па сэнсу таму, што прагучаў» (на матэрыяле прыказак), 

«Скажы сказ з  клічнай, апавядальнай, пытальнай  інтанацыяй». 

Асноунай формай работы па развіццю выразнага i вобразнага маўлення ў 

працэсе тэатральна-мастацкай дзейнасці  з'яўляецца гульня-драматызацыя, якая 

разам з гульнявой матывацыяй вызначаецца i сваей камунікатыўнай 

накіраванасцю. Яе выкарыстанне мае значэнне таму, што менавіта ў такой гульні 

з рэпрадуктыўным маўленнем (запазычанне моўных узораў літаратурнага 

тэксту) спалучаецца прадуктыўнае. Акрамя таго, у час яе правядзення з 

найбольшай дакладнасцю праяўляецца патэнцыял успрымання дзецьмі 

мастацкага твора, які потым пры ўзнаўленні яны раскрываюць з дапамогай 

прыёмаў літаратурнай тэхнікi  i  сродкаў мастацкай выразнасці. Пры гэтым 

неабходна улічваць, што варыятыўнасць маўленчых паводзін дзяцей у гульні-

драматызацыі залежыць i ад ix індывідуальных магчымасцей, тым больш што 

сацыяльныя ролі, якія выконваюць маленькія ўдзельнікі гульні, патрабуюць ад ix 

пэунай выразнасці i вобразнасці маўлення. 

Развіццё выразнасці i вобразнасці з'яўляецца важнай характарыстыкай 

звязнага маўлення дзіцяці. 

Лексічны склад маўлення з'яўляецца састаўной часткай вобразнасці, таму 

што работа над сэнсам слова дапамагае дзіцяці выкарыстоўваць дакладнае па 

сэнсу i выразнае слова ці словазлучэнне ў адпаведнасці з кантэкстам выказвання. 

Граматычны аспект развіцця вобразнасці таксама вельмі важны, таму што, 

выкарыстоўваючы сінтаксічныя сродкі (парадак слоў, пабудова розных тыпау 

сказаў), дзіця афармляе свае выказванне граматычна правільна i адначасова 

выразна. 

Фанетычны склад маўлення ўключае гукавое афармленне тэксту 

(інтанацыйная выразнасць, правільна выбраны тэмп, дыкцыя), гэта вызначае 

эмацыянальнае ўздзеянне маўлення на слухачоў. 

Увогуле развіццё выразнасці дзіцячага маўлення аказвае значны ўплыу на 

развіццё самастойнай слоўнай творчасці, якая можа праяўляцца ў дзіцяці ў 

самых разнастайных жанрах — складанні казак, апавяданняў, вершаў, 

забаўлянак, загадак. 
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4. Інтэграваны падыход да развіцця рускага і беларускага маўлення 
дзяцей дашкольнага ўзросту 

Мова ѐсць сродак зносін, нацыянальнай ідэнтыфікацыі, сацыялізацыі і 

далучэння дзіцяці да агульначалавечых і нацыянальных культурных 

каштоўнасцей. Таму родная мова з’ яўляецца адначасова і мэтай, і сродкам 

навучання і выхавання. У Беларусі склалася супячрэчная, у пэўным сэнсе 

ўнікальная сітуацыя дзвюх родных моў – рускай і беларускай. Для большасці 

дзяцей першай мовай, на якой яны вучацца гаварыць і думаць, мець зносіны з 

акружаючымі іх людзьмі, з’яўляецца руская мова. Беларуская мова выступае для 

іх як другая. У той жа час беларуская мова для беларускіх дзяцей асэнсоўваецца 

ў грамадстве як родная мова, на аснове якой ажыццяўляецца іх 

нацыянальнакультурная сацыялізацыя. Авалоданне беларускімі дзецьмі рускай 

мовай – гэта авалоданне багацейшай крыніцай ведаў, сродак глыбокага 

рознабаковага развіцця дзіцяці. Авалоданне разам з рускай мовай беларускай 

складае адзін з асноўных элементаў фарміравання асобы дзіцяці, засваення ім 

нацыянальнай культуры, станаўлення нацыянальнай самасвядомасці. Стыхійнае 

маўленчае развіццѐ дашкольнікаў характарызуецца рэцэптыўным і ў пэўнай 

меры рэпрадуктыўным двухмоўем. Рускамоўныя дзеці ў Беларусі ў асноўным 

разумеюць беларускае маўленне, могуць ўзнаўляць асобныя словы, выразы, 

невялікія вершаваныя творы і да т.п. У дашкольнікаў ствараюцца “жыццѐвыя” 

ўяўленні аб рускай і беларускай мовах і іх элементах. Але пры стыхійным 

засваенні блізкароднасных моў у дзяцей развіваецца сумешчаны механізм 

стварэння тэкстаў на гэтых мовах (вынікам чаго з’яўляюцца памылкі 

інтэрферэнцыі – пранікнення элементаў адной мовы ў другую). Дашкольнікі не 

заўважаюць сваіх памылак, у іх не фарміруецца “чуццѐ” адной і другой мовы. 

Авалодаць правільным беларускім маўленнем рускамоўныя дашкольнікі могуць 

толькі ў ходзе спецыяльна арганізаванага мэтанакіраванага навучання 

нацыянальнай мове. Далучаць дашкольнікаў да роднага слова шляхам увядзення 

ў нацыяльна-культурны фон беларускай мовы неабходна як мага раней, з 

моманту наведвання дзіцем дашкольнай установы. У гэтым выпадку маўленчыя 

механізмы, што фарміруюцца ў дзіцяці, «працуюць» не толькі на рускую, але і на 

беларускую мову і забяспечваюць нацыянальнае бачанне навакольнай 

рэчаіснасці. Ранняе ўвядзенне беларускай мовы, засваенне якой ідзе не 

апасродкавана – праз рускую мову, а непасрэдна, садзейнічае фарміраванню 

моўнамысліцельнай дзейнасці на беларускай мове. Мэта навучання беларускай 

мове – выхаванне ў дзяцей любові і павагі да роднага слова, фарміраванне 

чуйнасці да моўных норм і сродкаў выразнасці; развіццѐ адпаведнай моўнай 

здольнасці. Фактарам, які станоўча ўплывае на засваенне беларускай мовы як 

роднай з’яўляецца, перш за ўсѐ, выхаванне ў дзяцей цікавасці і сімпатыі да яе як 

“мове прыемнасці” (А.А. Лявонцьеў), здольнай задавальняць эстэтычныя, 

гульнявыя, пазнавальныя і іншыя запытанні дзяцей. Станоўчая матывацыя 

засваення беларускай мовы ствараецца. праз асобасна значныя і эмацыянальна 

яскравыя зносіны на гэтай мове. Дзеці атрымліваюць задавальненне ў 

эстэтычнай асалодзе мастацкім творам на другой роднай мове. Беларуская мова 

выступае як «мова прыемнасці» і ў працэсе гульні, якая стварае асаблівую 
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«сферу зносін» і выклікае найбольшую ўнутраную актыўнасць у дашкольнікаў. 

Крыніцай фарміравання моўнай здольнасці з'яўляецца патрэба ў сумеснай 

дзейнасці і зносінах дзіцяці з іншымі людзьмі, якія забяспечваюць такую 

дзейнасць (С.Л. Рубінштэйн, А.А. Лявонцье, А.М. Шахнаровіч і інш.). Названае 

палажэнне абумоўлівае камунікатыўную накіраванасць ў навучанні мове. Толькі 

ў выпадку, калі працэс навучання беларускай мове будзе насычаны 

эмацыянальна яскравымі сітуацыямі зносін, змест і форма якіх адпавядаюць 

інтарэсам і ўяўленням дашкольнікаў, матывам іх узаемадзеяння з акружаючымі 

людзьмі, беларуская мова зможа стаць для іх сродкам зносін, пазнання, 

рэгулятарам паводзін. У аснове фарміравання моўнага механізма дзіцяці ляжаць 

змястоўныя абагульненні, якія ўзнікаюць у працэсе зносін з дарослымі і ўласнай 

практычнай дзейнасці і прыводзяць да вычлянення моўных элементаў, 

фарміравання іх значэнняў і правілаў аперыравання імі. Вядучае месца ў 

кіраўніцтве маўленчым развіццѐм дзіцяці займае фарміраванне ў дашкольнікаў 

здольнасці арыентавацца ў моўнай рэчаіснасці, моўных адносінах і 

сузалежнасцях. Толькі такое лінгвістычнае развіццѐ стварае ў дзяцей цікавасць 

да роднай мовы, вядзе да сапраўднага авалодання яе багаццямі, забяспечвае 

творчы характар маўлення, тэндэнцыю да яго самаразвіцця (Ф.А. Сахін). 

Навучанне дзвюм мовам найбольш эфектыўна ажыццяўляецца ў сітуацыі «адна 

асоба – адна мова» (прынцып Грамонта). Ва ўмовах грамадскага выхавання гэты 

прынцып атрымлівае некалькі іншае гучанне: кожная мова павінна 

выкарыстоўвацца ў залежнасці ад умоў або акалічнасцей. Такі падыход 

найбольш прыдатны для Беларусі, калі дзеці з рускамоўных сем'яў авалодваюць 

беларускай мовай ў дзіцячым садзе. Ранняе засваенне беларускай мовы 

рускамоўнымі дзецьмі дасць станоўчыя вынікі пры строгім захаванні ў зносінах 

з дзіцем прынцыпу «адна асоба ў адной сітуацыі зносін – адна мова». Гэта 

значыць, што адзін і той жа педагог можа выкарыстоўваць ў зносінах з дзіцем і 

рускую і беларускую мовы, але строга прытрымлівацца адной з іх на пэўных 

занятках, у гульнях і да т.п. або ў пэўныя дні. Пры гэтым важна ствараць 

псіхалагічную ўстаноўку на беларускую мову. Фарміраванню двухмоўнай асобы 

садзейнічае інтэграванае паралельнае засваенне дзецьмі дзвюх моў – рускай і 

беларускай – з некаторым адставаннем беларускай. Неабходна зыходзіць з таго 

бясспрэчнага факта, што “карціна свету”, якая пазнаецца сродкамі дзвюх моў, - 

адна. Фарміраванню аднародных моўных навыкаў і камунікатыўных уменняў на 

дзвюх блізкароднасных мовах, фарміраванню двухмоўнай асобы, цэласных 

уяўленняў пра культуру роднай краіны садзейнічае інтэграваны падыход да 

навучання абедзьвюм мовам, а дакладней - навучанне інтэграванаму цэламу. 

Адносіны паміж педагогам і дзецьмі заснаваны на роўнапраўным маўленчым 

партнѐрстве, у чым праяўляецца асобна арыентаваны падыход да навучання 

беларускай мове. Беларуская мова ўводзіцца як натуральны спосаб 

самавыражэння дзіцяці. Дзіця знаходзіць задавальненне ў асобасным 

самавызначэнні, адчуванні поспеху і руханні наперад у авалоданні беларускай 

мовай як сродкам зносін, у апраўданым павышэнні самаацэнкі. Асобасны 

падыход непасрэдна звязаны з камунікатыўным падыходам. Арганізацыя 
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камунікатыўнага працэсу навучання беларускай мове магчымая толькі ва ўмовах 

рэальных маўленчых зносін або набліжаных да іх. 

 

Пытанні для самаправеркі. 

1. Якімі прыкметамі характарызуецца тэкст? 

2. Як уплываюць камунікатыўныя ўмовы на арганізацыю выказвання? 

3. Як называюць фрагменты тэкста пэўнага тыпавога значэння?  

4.  Ад чаго залежыць характар звязнага маўлення дзяцей?  

Лекцыя 10. Методыка азнаямлення дзяцей з нацыянальнымі традыцыямі і 
культурай беларускага народа 

1. Змест, этапы i метады азнаямлення дзяцей дашкольнага ўзросту з 

народнай цацкай 

2. Методыка азнаямлення дзяцей дашкольнага ўзросту з беларускім 

фальклорам, нацыянальнымі традыцыямі і культурай беларускага народа.  

3. Методыка правядзення беларускіх народных свят. 

1. Змест, этапы i метады азнаямлення дзяцей дашкольнага ўзросту з 
народнай цацкай 

Педагагічныя даследаванні вядомых навукоўцаў па пытаннях 

выкарыстання народнай цацкі ва ўстанове дашкольнай адукацыі (А.П. Вусава, 

А.Я. Флёрына, А.С. Найдзен, В.У. Абраменкава i шш.) арыентуюць на тое, што 

народная цацка павінна выступаць у педагагічным працэсе як тып мастацкай 

творчасці, які спалучае ў сабе ма- тэрыяльныя i духоўныя дасягненні. 

Фарміраванне ведаў аб народнай цаццы неабходна ажыццяўляць на аснове 

успрымання дзецьмі пазнавальнага, эстэтычнага, маральнага, эмацыйнага 

зместу, адэкватнага разумення яе культурна-гістарычнага значення. 

   Сучасныя даследаванні беларускіх навукоўцауў у галіне педагогікі i 

мастацтвазнаўства даюць падставу сцвярджаць, што беларуская народная 

цацка з'яўляецца асаблівым тыпам мастацкай творчасці, якая інтэгруе розныя 

віды народнага мастацтва, аб'ядноўвае матэрыяльныя i духоўныя здабыткі 

беларускай культуры, пацвярджае таленавітасць нашага народа. Выкарыстанне 

народнай цацкі уў дзейнасці ўстаноў дашкольнай адукацыі на занятках па 

выяўленчым мастацтве i мастацкай працы, падчас азнаямлення з беларускай 

вусна-паэтычнай народнай творчасцю i мастацкай літаратурай спрыяе 

фарміраванню творча ак- тыўнай асобы, якая будзе прадаўжальнікам народных 

традыцый (Т.Б. Брацкая, Д.М. Дубініна, Л.Б. Гаруновіч, A.IO. Лозка, Б.М. 

Маршак, В.A. Сілівон, Н.С. Старжынская i інш.). 

   Першая сустрэча дзіцяці з народнай цацкай (у сучасным выкананні) 

можа адбыцца ўжо на першым годзе жыцця. Дарослы выкарыстоўвае у зносінах 

з дзіцём народныя цацкі, яюкія яно можа бачыць, чуць, да якіх можа дакранацца, 

абмацваць, стукаць, трэсці, качаць, перакладваць, падкідваць, нюхаць, што 

спрыяе як агульнаму развіццю немаўляці, так i развіццю яго органаў 

успрымання, руху i маўлення. Размяшчаць цацкі i прадметы (бразготкі, 

малаточкі, званочкі, пішчалкі) неабходна ў межах дасягнутасці дзіцяці з мэтай 

фарміравання здольнасці да каардынацыі i адвольнасці рухаў. 
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   Ужо у гэтым узросце трэба заахвочваць дзяцей да актыўнага 

маніпулявання з цацкамі падчас знаходжання уў манежы: цягнуць да сябе 

бразготку ці іншую цацку, складваць цацкі ў кошык, абуваць ці разуваць ляльку, 

апранаць ці распранаць яе, катаць мячы ці драўляныя шары на падлозе 

(індывідуальна, парамі ці ў крузе разам з выхавальнікам). 

   У групе другого ранняга ўзросту (ад 1 да 2 гадоў) дарослы працягвае 

выхоўваць у малых цікавасць да гульняў, разнастайных дзеянняў з народнымі 

цацкамі. Трэба задавальняць імкненне дзяцей выкарыстоўваць новыя прадметы i 

цацкі: казачных звяроў, стужкі, хустачкі, палачкі, кубікі, шумавыя цацкі, 

атрымліваць асалоду ад музычнага гучання цацачных інструментаў - бубна, 

малаточка, барабанчыка, цымбалаў, дудачкі, свістка i інш., а таксама заахвочваць 

дзяцей да актыўнай дзейнасці i камунікатыўных зносін з народнымі цацкамі. 

   Выхавальнік развівае ўяўленні пра народную цацку, звяртае ўвагу на яе 

колер, форму, часткі, гукі, якія тая ўтварае (курка-рабка, вежачкі, грыбочкі, 

конікі i інш). Дзеці пачынаюць заўважаць у народных цацках як рацыянальны 

змест, гтак i нсепасрэдную прыгажосць. 

    У першай малодшай групе (ад 2 да 3 гадоў) педагог стымулюе 

пазнавальную актыўнасць дзяцей падчас выканання розных дзеянняў са 

знаёмымі i новымі цацкамі Для гэтага пажадана забяспечыць індывідуальны 

выбар цацак дзецьмі (ix павінна быць у дастатковай колькасці на кожнае дзіця), 

каб пазбегнуць канфліктаў i палегчыць адаптацыю дзяцей пры пераходзе з групы 

ранняга ўзросту ў малодшую (або з сям’і ва ўстанову дашкольнай адукацыі). 

   Педагог прабуджае ў дзяцей інтарэс да народных цацак, разглядвае з імі 

гліняныя свістулькі, драўляныя распісаныя вобразныя цацкі звяртаючы ўвагу на 

сродкі мастацкай выразнасці, падтрымлівае праяўленні цікавасці да народнай 

цацкі i жаданне гуляць з ёю. 

  Мэтазгодна пазнаёміць малых i з разнастайнымі цацкамі, якія 

адлюстроўваюць прылады працы, іншыя прадметы побыту (лапаткі, граблі, 

коўшыкі i да т.п.). Для задавальнення гульнявых патрэб малых i для развіцця ix 

агульнай сацыяльнай акгыўнасці пажадана выкарыстоўваць у зносінах з дзецьмі 

музычныя інструменты: скрыпкі, дудачкі, свістулькі, цацкі-пішчалкі, гліняныя 

свістулькі ў выглядзе птушак. 

   Карысна развіваць успрыманне, наглядна-дзейснае i наглядна-вобразнае 

мысленне дзіцяці падчас ідывідуальных дзеянняў з кубікамі, цаглінкамi, 

драўлянымі малаточкамі, цацачным посудам i т.д. 

   Неабходна прапаноўваць малым для гульні народныя цацкі-лялькі: 

хлопчыка, дзяўчынку. Цацкі-лялькі могуць быць без твараў, вырабленыя з 

тканіны, але з выразнымі фігурамі i ў сапраўдным беларускім уборы. 

   У гэтым узросце педагог садзейнічае развіццю групавых i калектыўных 

форм гулыні, выкарыстоўваючы адначасова некалькі цацак. 

   Важна заахвочваць дзяцей прагаворваць свае уражанні падчас гульняў, 

стымуляваць дзяцей каментаваць гульнявыя дзеянні простымі сказамі накшталт 

«Я гуляю, я - маці», «У лялькі - туфелькі», «Я калышу ляльку». 

   У другой малодшай групе (ад 3 да 4 гадоў) у змест азнаямлення 

выхаванцаў з народным мастацтвам уваходзіць фарміравапнне ў ix уяўленняў 
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пра вырабы дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва: тканыя i вышытыя рэчы 

(абрусы, pyчнікі), прадметы побыту (міскі, вазы, дэкаратыўныя талеркі), вырабы 

з саломкі, лёну, лазы. 

   У гэтым рэчышчы адбываецца знаёмства дзяцей з цацкамі як творамі 

народнага мастацтва: цацачным посудам, глінянымі i драўлянымі фігуркамі 

жывёл i птушак (баран, конік, козлік, качка, певень, мядзведзь), лялькай з анучы 

i саламянай лялькай. 

   Задача педагога - выкарыстоўваць народныя цацкі для развіцця ў малых 

пазнавальных інтарэсаў, пачуцця прыгажосці, колеру, мастацкага густу i 

жадання актыўна дзейнічаць з імі. 

   Трэба паказваць цацкі пры чытанні твораў вуснай народнай гворчасці, 

выкарыстоўваць у гульнях, на занятках па выяўленчай дзейнасці. Дзеці 

чацвёртага года жыцця з цікавасцю разглядваюць народныя цацкi, бавяцца 

свістулькамі, іграюць на дудачцы. Такія заняткі добра су- нраваджаць чытаннем 

твораў беларускага фальклору, народнымі карагоднымі гульнямі з ужываннем 

гэтых цацак. 

   У сярэдняй групе (ад 4 да 5 гадоў) педагог можа ўключыць у 

пазнавальны працэс вялікую колькасць цацак, прыцягваючы дзяцей да 

выкарыстання ix у гульні. Так, для творчых гульняў дзяцей можна прымяняць 

цацачны посуд (гаршчочкі, збаны, міскі). 

   Дзеці гэтага ўзросту ахвотна малююць нескладаныя ўзоры, якімі 

ўпрыгожаны беларускія народныя цацкі. Таму на занятках па выяўленчым 

мастацтве пажадана вучыць ix маляваць па матывах народных цацак, а таксама 

распісваць глячкі, збаны, гаршкі i іншыя рэчы на плоскix папяровых формах, 

якія імітуюць прадметы побыту. 

   Выхаванцы з задавальненнем вучацца ляпіць посуд па матывах 

беларускіх народных промыслаў, аздабляць яго арнаментам, а ў аплікацыі 

ўпрыгожваць сілуэты посуду дэкаратыўнымі беларускімі элементамі. 

   Знаёмства з народнай цацкай педагог плануе i уў нерэгламентаванай 

дзейнасці, калі звяргае ўвагу дзяцей на тую ці іншую цацку, якая ёсць у групе 

установы дашкольнай адукацыі, прапануе уважліва яе разглядзець, распавядае 

сам i заахвочвае дзяцей да выказвання ўласных уражанняў i меркаванняў пра 

цацку. 

   У старшай групе (ад 5 да 7 гадоў) працягваецца знаёмства дзяцей з 

вырабамі дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва: тканымі i вышытымі рэчамі 

(абрусы, ручнікі, адзенне), керамікай (міскі, вазы, гарлачыкі, спарышы i іншы 

градыцыйны беларускі посуд, цацкі), вырабамі з саломкі, лёну, лазы (лялькі, 

звяры, птушкі, дэкаратыўныя талеркі, кошыкі i т.д.), вырабамі з дрэва, 

упрыгожанымі разьбой, размалёўкай, саломкай (шкатулкі, пано i інш.), 

беларускім народным касцюмам. 

   Важна пашыраць веды дзяцей аб розных відах цацак: драўляных, 

гліняных (паліваных i непаліваных), саламяных, анучных; знаёміць з майстрамі 

дзіцячай народнай цацкі. 

   Педагог расказвае пра цацачны посуд (драўляныя i гліняныя гаршчочкі-

спарышы, міскі, вядро, дзежачку i інш.), стол, лаву, ложак, куфар, заахвочваючы 
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малых да выкарыстання ix у гульнях. Старэйшы дашкольны ўзрост спрыяльны 

для азнаямлення дзяцей з механічнымі драўлянымі цацкамі (напрыклад, цацкі 

«Пілавальшчыкі», «Kaвалі» i да т.п.). Дзеці не толькі любяць гуляць з iмі, але i 

цікавяцца спосабам прывядзення фігурак у рух. 

    Як i раней, важна выкарыстоўваць народныя цацкі для творчых гульняў. 

    Педагог ужывае у рабоце з выхаванцамі дзіцячыя музычныя цацкі- 

інструменты (цымбалы, барабан, гармонік) падчас забаў i святочных ранішнікаў, 

прывівае дапытлівасць i беражлівыя адносіны да цацак. 

   У гэтай групе працягваецца знаёмства дзяцей са спосабамі вырабу 

некаторых народных цацак, у прыватнасці лялек, паглыбляюцца навыкі працы з 

паперай i кардонам, навыкі вырабу разнастайных прадметаў, цацак з рухомымі 

часткамі (вазок, млынок) з далейшым ix выка- рыстаннем у гульнявой дзейнасці. 

Неабходна выхоўваць у дзяцей жаданне сумесна з дарослымі вырабляць самыя 

простыя цацкі. 

   На занятках па выяўленчым мастацтве дзеці вучацца сіметрычна 

размяшчаць раслінныя элементы арнаментаў на плоскіх сілуэтах вырабаў 

дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва (адзенне, посуд, цацкі), падбіраць колеры, 

харакгэрныя для беларускага мастацтва. (Прыблізныя тэматыка: керамічныя 

цацкі - баран, конік, пеўнік i інш.) 

   Педагог навучае выхаванцаў ляпіць декаратыўных птушак, качак, 

мядзведзікаў (з цэлага кавалка гліны), выразаць прадметы сіметрычнай формы са 

згорнутай напалову паперы: посуд (кубак, збан), цацкі, элементы беларускай 

выцінанкі. Неабходна развіваць дзіцячую творчасць па матывах народнага 

мастацтва: малявапнне цацак з упрыгожваннем арнаментам, а таксама лепка 

дэкаратыўных талерак, місак, глячкоў, коўшыкаў, талісманаў у выглядзе птушак, 

звяроў, коней з наступным расфарбаваннем. 

   Выхаванцаў старшай групы можна навучыць складаць апавяданне або 

загадку пра народную цацку. 

   Пачатая справа працягваецца з дзецьмі ад 6 да 7 гадоў. Дзеці знаёмяцца з 

дэкаратыўна- прыкладным мастацтвам: тканымі i вышытымі вырабамі 

керамікай, вырабамі з саломкі, лёну, лазы, дрэва, беларускім народным 

касцюмам, а таксама творамі дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва іншых 

народаў. 

   Выхаванцы пры дапамозе педагога шырэй знаёмяцца з рознымi відамі 

цацак, гістарычнымі аспектамі ix вырабу, традыцыйнымі асаблівасцямі. Педагог 

прывівае дзецям паважлівыя адносіны да майстроў цацак. 

    У дзяцей сёмага года жыцця неабходна прабуджаць жаданне самастойна 

вырабляць самыя простыя цацкі (гліняны посуд, птушак), у супрацоўніцтве з 

дарослымі рабіць мяккія цацкі, лялькі з саломы, а таксама вучыцца вышываць 

лялечную вопратку. 

   На занятках па выяўленчым мастацтве працягваецца фарміраванне ў 

дзяцей выяўленчых уменняў, выхаванцы вучацца падбіраць асноўную гаму 

колераў па матывах беларускай керамікі, знаходзіць фарбы для pocпicy. 

   Педагог заахвочвае дзяцей да стварэння мастацкіх кампазіцый па 

матывах беларускіх pocпісаў, творчых работ па матывах беларускай керамікі: 
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лепка глячка, макатра i іншых рэчаў з наступным ix расфарбаваннем. Ён 

падтрымлівае дзіцячую актыўнасць i творчасць у гуль- нявой дзейнасці са 

знаёмымі цацкамі. Дзеці складаюць загадкі пра народную цацку, апісваюць яе, 

параўноўваюць народныя цацкі паміж сабой. 

   У дзіцячым садзе мэтазгодна арганізаваць цэнтр, дзе захоўваюцца 

калекцыі беларускіх народных цацак, праводзяцца выставы. У гэтым цэнтры 

зацікаўленыя выхаванцы могуць атрымаць навыкі вырабу народнай цацкі. 

   У практыцы дашкольнай адукацыі нашай краіны назапашаны дастаткова 

багаты вопыт выкарыстання беларускай традыцыйнай цацкі ў рознабаковым 

выхаванні дзяцей. Гэты вопыт паказвае, што знаёмства дзяцей з народнай цацкай 

можа ажыццяўляцца рознымі шляхамі. Метады i прыёмы працы з беларускай 

цацкай у дзіцячым садзе павінны ўзгадняцца з імправізацыйным стылем працы 

народных майстроў i асаблівасцямі дзщячай творчасці. 

   Можна вылучыць тры арганічна звязаныя паміж сабой этапы працэсу 

азнаямлення дзяцей з народнай (нацыянальнай) цацкай. 

   Першы (падрыхтоўчы) этап прадугледжвае азнаямленне дзяцей 

малодшай i сярэдпняй груп з творамі беларускага народнага мастацтва, звычаямі 

беларускага народа, звязанымі з народнай цацкай, а таксама стымуляванне 

жадання займацца мастацкай творчасцю з перайманнем лепшых традыцый 

народных майстроў Беларусі. 

   Асноўнымі формамі работы пна дадзеным этапе з'яуляюцца інтэграваныя 

заняткі, якія ўключаюць разглядванне цацкі i расказванне фальклорнага твора; 

заняткі па выяўленчай дзейнасці выхаванцаў (тэматычнае маляванне, стварэнне 

iлюстрацый да казак, замалёўкі старадаўніх цацак). 

   Для вырашэння пастаўленых задач у нерэгламентаванай мастацкай 

дзейнасці мэгазгодна праводзіць гутаркі пра стварэнне народнай цацкі, яе 

сімвалічны сэнс, ладзіць дыдактычныя гульні: «Спытай - даведаешся», «Закончы 

апавяданне пра цацку», «Загадай - адгадай». 

   Другi (практычна-дзейнасны) этап стварае ўмовы для мэтанакіраванага 

фарміравання творчай актыўнасці выхаванцаў сярэдняй i часткова старшай 

групы, авалодання традыцыйнымі прыёмамі вырабу белаpycкix народных цацак 

з улікам ix этнічных асаблівасцей. 3 гэтай мэтай пранануюцца заняткі па 

выяўленчай дзейнасці адносна такіх тэм, як «Птушкі-прыгажуні», 

«Упрыгожваем калыскі», «Вучымся у майстроў-цацачнікаў», «Народныя лялькі з 

тканіны», «Цацюкі-птушкі з цеста», «Прыгожая вопратка ў лялькі» i шш. 

   На дадзеным этапе ажыццяўляецца ўзаемасувязь метадаў i прыёмаў 

рэпрадуктыўнага i пошукавага характару. Асноўнымі метадамі работы 

выступаюць: мастацкія апавяданні пра жыццё народных майстроў i ix творчыя 

дасягненні; змястоўныя зносіны з майстрамі народнай цацкі, наведванне ix 

майстэрняў; навучанне традыцыйным прыёмам вырабу беларускіх народных 

цацак, азнаямленне з асноўнымі элементамі poспісу i да т.п. 

    Вельмі плённым з'яўляецца непасрэдны ўдзел дзяцей у стварэнні 

некаторых самаробных цацак з гліны, саломы i іншых прыродных матэрыялаў. 

Работа з гэтымі матэрыяламі развівае працоўныя навыкі i творчыя здольнасці 

дзяцей, абуджае фантазію i ініцыятыву, садзейнічае развіццю лагічнага i 
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вобразнага мыслення, эстэтычных адносін да зместу сваёй дзейнасці, 

праяўленню цікавасці да народнай культуры (Я.М. Сахута). 

    Трэці (творчы) этап нацэлены на непасрэднае праяўленне творчай 

актыўнасці дзяцей старшай групы на аснове вывучэння мастацтва беларускай 

народнай цацкі. Ён заахвочвае да выбару адпаведных варыянтаў у ходзе творчага 

працэсу, патрабуе забеспячэння максімальнай самастойнасці дзяцей ва 

ўвасабленні мастацкай задумы. 

    Трэці этап можа складацца з цыкла заняткаў, накіраваных на стварэнне 

самастойных мастацкіх прац, i правядзення Свята беларускай народнай цацкі. 

Дзецям прапануецца самастойна заняцца вырабам цацак па матывах беларускіх 

народных цацак; скласці сказкі, апавяданні пра асобныя мастацкія вобразы 

беларускіх народных цацак; пагуляць у гульню-інсцэніроўку з выкарыстаннем 

самастойна створаных цацак па матывах 6еларускіх народных казак. 

    Пашырыць уяўленні дзяцей пра вытокі, асаблівасці, творчыя дасягненні 

майстроў народнай цацкі дае магчымасць экскурсія ў музей або на выставу 

народнай цацкі - «Адкуль цапка да нас прыйшла», сустрэчы з народнымі 

майстрамі - «У гасцях у майстроў-цацачнікаў», прагляды адпаведвых альбомаў, 

рэпрадукцый. 

   Такім чынам, па меркаванні даследчыкаў, эфектыўнае выкарыстанне 

народнай цацкі як сродку фарміравання ў выхаванцаў элементаў нацыянальнай 

культуры магчыма пры выкананні наступных умоў: 

• папаўненне развіццёвага асяроддзя групы рознымi відамі народнай цацкі; 

• практычная дзейнасць дзяцей па засваенні ведаў  i навыкаў вырабу i 

ўпрыгожвання народнай цацкі; 

• сумесная праца педагога з бацькамі індывідуальныя i грпавыя 

кансультацыі, правядзенне майстар-класу па вырабе i аздабленні народнай цацкі. 

2. Методыка азнаямлення дзяцей дашкольнага ўзросту з беларускім 
фальклорам, нацыянальнымі традыцыямі і культурай беларускага народа  

Паўнацэннае белорускамоўнае развіццѐ дзяцей патрабуе стварэння ў 

дашкольнай установе нацыянальна-культурнага фону ў шырокім сэнсе слова. 

Абавязковай умовай авалодання дашкольнікамі родным маўленнем 

з’яўляецца стварэнне ў дзіцячым садзе беларускамоўнай атмасферы, якую дзеці 

маглі б успрымаць як натуральную. Ва ўстанове  дашкольнай адукацыі павінна 

праводзіцца штодзѐнная праца па засваенні звычаяў, традыцый, культуры 

беларускага народа, фарміраванні уяўленняў аб тэрыторыі, гісторыі краіны, яе 

нацыянальных колерах, сімвалах, вядомых людзях і героях дзяржавы. 

Зносіны на вышэйназваныя тэмы ажыццяўляюцца на беларускай мове. У 

сілу блізкароднасці рускай і беларускай моў, зразумеласці апошняй, 

белорускамоўная атмасфера даволі хутка становіцца для дашкольнікаў звыклай. 

Паўнацэннае белорускамоўнае развіццѐ дзяцей патрабуе стварэння ў дашкольнай 

установе нацыянальна-культурнага фону ў шырокім сэнсе слова.Абавязковай 

умовай авалодання дашкольнікамі родным маўленнем з’яўляецца стварэнне ў 

дзіцячым садзе беларускамоўнай атмасферы, якую дзеці маглі б успрымаць як 

натуральную. Ва ўстанове  дашкольнай адукацыі павінна праводзіцца 

штодзѐнная праца па засваенні звычаяў, традыцый, культуры беларускага 
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народа, фарміраванні уяўленняў аб тэрыторыі, гісторыі краіны, яе нацыянальных 

колерах, сімвалах, вядомых людзях і героях дзяржавы. 

Зносіны на вышэйназваныя тэмы ажыццяўляюцца на беларускай мове. У 

сілу блізкароднасці рускай і беларускай моў, зразумеласці апошняй, 

белорускамоўная атмасфера даволі хутка становіцца для дашкольнікаў 

звыклай.   У кожнай узроставай групе наладжваецца цэнтр маўленчай 

актыўнасці. Пажадана, каб гэтае месца стала для дашкольнікаў самым цікавым і 

ўтульным.  Асноўнае месца ў центры маўленчай актыўнасцті займае кніжны 

куток. Прызначэннем кніжнага кутка з'яўляецца выхаванне інтарэсу і дбайнага 

стаўлення дашкольнікаў да кніг і ,  замацавання навыкаў карыстання ёю. 

Пажадана размясціць і абсталяваць кніжны куток ў добра асветленым месцы 

групавога пакоя. Кнігі ў ім могуць знаходзіцца на спецыяльных кніжных 

палічках ці ў шафе. Разглядваць іх лепш за ўсё за невялікімі кніжнымі столікамі. 

Тут можна пацікавіцца і дзіцячымі часопісамі, ілюстрацыямі мастакоў да 

літаратурных твораў. Аздабленнем кніжнага кутка могуць стаць карціны ці 

рэпрадукцыі да любімага мастацкага твора, партрэт пісьменніка, якога дзеці 

добра ведаюць. Разам з тым кніжны куток становіцца месцам для размяшчэння 

розных тэматычных выстаў.   Арганізацыя кніжнага кутка у кожнай    групе  мае 

свае асаблівасці.У  малодшай  групе  выстаўляюцца добра знаёмыя 

ілюстраваныя мастацкія творы,  кніжкі- шырмы, кніжкі- карцінкі, наборы 

прадметных карцінак.У гэтай групе выхавальнік сам сочыць за парадкам. У 

прысутнасці дзяцей раскладвае кнігі, рамантуе іх, паказвае, як гартаць старонкі, 

разглядае з імі ілюстрацыі, назірае, каб дзеці бралі кнігі чыстымі рукамі. Для 

“чамучак” акрамя кніг на палічках выстаўляюцца альбомы з ілюстрацыямі, 

фатаграфіямі. Дзеці могуць вырабляць такія альбомы разам з выхавальнікам або 

самастойна. У кніжным кутку для старшых дашкольнікаў колькасць кніг 

павялічваецца. Добра, калі ў старшай групе маецца невялікая кніжная шафа для 

захоўвання кніжак, дзіцячых часопісаў, альбомаў. Са старэйшага дашкольнага 

ўзросту ўводзяцца дзяжурства дзяцей па кніжным кутку. У абавязкі дзяжурных 

уваходзіць работа па навядзенні і падтрыманні парадку. Па жаданні дзяцей 

дзяжурныя выдаюць кнігі з кніжнай шафы. Калі гэта неабходна, дашкольнікі 

займаюцца рамонтам кніг, іх абнаўленнем. 

    Акрамя таго, у цэнтры маўленчай актыўнасці групавога пакою 

неабходна вызначыць прастору, дзе можна было б распачаць розныя 

літаратурныя гульні, літаратурныя віктарыны, прэзентацыі-паказы новай кнігі, 

сюжэтна-дыдактычныя гульні па  матывах даіцячай паэзіі і прозы, сюжэтна-

ролевыя гульні: «Бібліятэка», «Кніжная крама»,  «Тэатр»,  «Канцэрт», 

рэжысёрскія гульні па матывах літаратурных твораў і г. д. 

3. Методыка правядзення беларускіх народных свят 
Адзiн з адметных выхаваўчых сродкаў—народныя святы, 

прысвяткi i абрады.  Як правiла, тут дарослыя выконваюць вядучую роллю, а 

дзецi маюць магчымасць спяваць, скакаць, ладзiць гульнi,каб мова стала роднай, 

а дзецi ведалi традыцыi i культуру свайго народа. 
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Каб ўявiць месца i ролю каляндарна- абрадных свят у культурнай 

спадчыне нашага народа, вуснай народнай творчасцi, неабходна ўмоуна 

падзялiць фальклёр на тры группы: 

-пазаабрадавы: песнi, казкi, прыказкi i прымаукi, калыханкi i забаўлянкi, 

лiчылкi i заклiчкi; 

-сямейна-абрадавы: радзiны, хрысцiны, вясельны; 

-калядарна-абрадавыя: святы i прысвяткi восеньскага, зiмовага, вясновага, 

летняга перыядаў, пераходныя святы. 

Народныя  святы – гэта вялiкi i цiкавы пласт народнай культуры. 

Яны ствараюць гадавое кола, звязаны з працай, побытам, адпачынкам селянiна 

на працягу года. Народныя  святы ў дзiцячым садзе дапамагаюць дзецям 

пазнаваць традыцыi ,культуру свайго народа.  

Масленка. Святкуецца на восьмы дзень перад Вялікаднем. У гэты тыдзень 

дзяўчаты і хлопцы ладзілі гушканне на арэлях, коўзанне з горак на санках. 

Верылі, што чым вышэй узляціш на арэлях, чым далей скоцішся з горкі — тым 

даўжэйшы будзе лён. На Масленку ласуюцца блінамі, спяваюць масленічныя 

песні.  

Гуканне вясны. Гэтае свята характэрна для Усходняй Беларусі. Як і 

масленкавыя абрады песні і карагоды адбываліся на горках, бо так было бліжэй 

да неба. Кульмінацыя гэтага свята дасягалася 7 красавіка, калі адбываліся 

непасрэдна рытуальныя дзеянні і працягваліся да таго моманту, як узаруць поле.  

Саракі. Свята прыпадае на 22 сакавіка. Яно адзначае дзень веснавого 

раўнадзенства. 3 гэтым святам канчаткова прыходзіць вясна.  

Юр'я. Свята адзначалася 5 траўня. На ім ушаноўвалі сімвал парадку, 

вясны, росквіту прыроды. На лузе дзяўчаты выбіралі самую прыгожую, апраналі 

яе русалкай і надзявалі ёй вянок, вадзілі вакол яе карагоды і спявалі. На гэтае 

свята існуе шмат прыказак, прыкмет. Вось адна з іх:" Як дождж на Юр'я, то 

будзе хлеб у дурня."  

Зялёныя святкі. Свята найвышэйшага росквіту прыроды. Вядома пад 

назвай Сёмухі. Святкуецца гэтае свята на семым і восьмым тыдні пасля 

Вялікадня. Гэтае свята з'яўляецца гімнам маці-прыродзе. 

Купалле. Святкуецца з 6 на 7 ліпеня. Гэтае свята насычана прыгожымі 

язычніцкімі звычаямі і святкуецца ў гонар летняга сонца звароту. Сутнасць 

гэтага свята засталася некранутай да нашых дзён. Увасабленнем былі 

ачышчальныя вогнішчы, ачалавечаны вобраз жанчыны Купалы і нават яго 

дочкі.  

Жніво. Гэтае свята з'яўляецца самым працяглым комплексам рытуалаў. 

Пачынала святкавацца ад 12 ліпеня да 27 верасня. Жніўныя абрады складалі 

аснову самай цяжкай працоўнай дзеі.  

Дзяды. Кожны дзень тыдня меў сваё значэнне. Так субота мела быць днём 

ушанавання дзядоў, усіх памерлых. У гэты дзень кожны павінен быў успомніць 

лепшыя рысы прашчураў, аддаць ім належную павагу. 

Зімовыя святкі. Пачыналіся з Каляд (7 студзеня) і завяршаліся да 

Вадахрышча (19 студзеня). На гэтае свята адбываліся сапраўдныя 
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тэатралізаваныя беларускія народныя карнавалы.Пачыналіся зімовыя святкі 

з Каляд (7 студзеня), якія былі ў гонар зімоваго сонцазвароту 
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ПРАКТЫЧНЫ РАЗДЗЕЛ 
 

Тэма 1. Білінгвізм як сацыяльна-культурны і псіхолагапедагагічны феномен 

1. Сутнасць паняццяў:  ― родная мова, ― нацыянальная мова, ―другая 

мова, ― замежная мова. 

2. Псіхолага-лінгвістычная характарыстыка білінгвізму. 

3.  З’явы інтэрферэнцыі і транспазіцыі ў маўленні білінгва. 

4. Праблемы ранняга двухмоўя.  

5. Асноўныя метады навучання другой мове дзяцей дашкольнага 

ўзросту. 

6. Сутнасць пацяццяў: ― білінгвальная адукацыя, ― білінгвальнае 

навучанне, ― білінгвальнае выхаванне. 

 

Літаратура. 

1. Паліева, Т.У. Развіццѐ білінгвальнай адукацыі дашкольнікаў у 

Беларусі (другая палова ХХ ст. – пачатак ХІ): манаграфія / Т.У. Паліева. – 

Мазыр, 2008. 

2. Старжынская, Н.С. Тэорыя і методыка развіцця беларускага 

маўлення дашкольнікаў / Н.С. Старжынская. – Мінск, 2000. 

Тэма 2. Станаўленне, сутнасць і асаблівасці двухмоўнага выхавання і навучання 

дзяцей дашкольнага ўзросту ў Беларусі 

1. Сацыялінгвістычная сітуацыя ў Беларусі, яе ўплыў на сферу 

дашкольнай адукацыі.  

2. Пытанні маўленчага развіцця дашкольнікаў у Канцэпцыі развіцця 

дашкольнай адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь (2000 г.). Статус беларускай мовы 

для рускамоўных дзяцей у Беларусі. 

3. Асаблівасці руска-беларускага двухмоўя ў дашкольнікаў. 

4. Мэта навучання беларускай мове. Дыдактычныя, выхаваўчыя, 

развіццѐвыя і сацыялізуючая мэтавыя арыентацыі навучання. 

5. Задачы i змест работы па развiццi маўлення ў вучэбнай праграме 

дашкольнай адукацыі.  

6. Лінгвакультаралагічны аспект ў навучанні дзяцей дашкольнага 

ўзросту беларускай мове. 

7. Прынцып ―адна асоба ў адной сітуацыі зносін – адна мова‖. 

8. Стварэнне натуральнай беларускамоўнай атмасферы ва ўстанове 

дашкольнай адукацыі як умова авалодання дзецьмі дашкольнага ўзросту 

маўленнем на беларускай мове. 

 

Літаратура. 

1. Старжынская, Н.С. Тэорыя і методыка развіцця беларускага 

маўлення дашкольнікаў / Н.С. Старжынская. – Мінск, 2000. 

2. Старжынская, Н.С. Маўленчае і лінгвістычнае развіццѐ дашкольнікаў 

/ Н.С. Старжынская. – Мінск, 2007. 
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3. Старжынская, Н. С. Крылаў не мае, а хутка лятае. Лінгвістычныя 

гульні для дзяцей 4 – 7 гадоў / Н.С. Старжынская. – Мінск, 2007. 

Тэма 3. Спецыфіка навучання рускамоўных дзяцей дашкольнага ўзросту 

беларускай мове як роднай 

1.Стратэгія навучання дашкольнікаў беларускай мове. Л.С. Выгоцкі аб 

шляхах авалодання роднай і другой мовамі.  

2. Спантанная, вучэбна-маўленчая, мастацка-маўленчая і моўна-

пазнавальная дзейнасць дашкольнікаў у працэсе авалодання беларускай мовай. 

3. Фарміраванне моўных абагульненняў – асноўны пранцып навучання 

дашкольнікаў беларускай мове.  

4. Роля рускай мовы у засваенні беларускай мовы. Маўленчая устаноўка. 

5. Матывацыя маўленчых дзеянняў дашкольнікаў на беларускай мове. 

Тры класы матываў паводле П.Я. Гальперына. 

6. Гульня як крыніца матыву маўленчай дзейнасці ў дашкольнікаў. 

7. Іерархічнасць сістэмы моўных гульняў па навучанні дашкольнікаў 

беларускай мове. 

8. Сістэматызацыя зместу развіцця беларускага маўлення дашкольнікаў 

у сітуацыі руска-беларускага двухмоўя. Сінхранічная і дыяхранічная 

пераемнасць моўнага і маўленчага матэрыялу. 

Літаратура. 

1. Старжынская, Н.С. Маўленчае і лінгвістычнае развіццѐ дашкольнікаў 

/ Н.С. Старжынская. – Мінск, 2007. 

Тэма 4. Камунікатыўная накіраванасць развіцця беларускага маўлення дзяцей 

дашкольнага ўзросту 

1. Развіццѐ ў дзяцей ―чуцця‖ беларускай мовы. 

2. Выкарыстанне фальклорных твораў для развіцця рэцэптыўнага і 

рэпрадуктыўнага двухмоўя, ―увядзення дзяцей у беларускую мову. 

3. Роля дыдактычнай лялькі ў развіцці беларускага маўлення дзяцей. 

4. Літаратурны мінімум дашкольніка. Нацыянальны маўленчы этыкет 

як кампанент культуры маўленчых зносін дашкольнікаў. 

5. Арганізацыя пазасітуацыйна-пазнавальных і  пазасітуацыйнаасобасных 

беларускамоўных зносін дашкольнікаў. 

 6. Фальклорныя творы як аснова для пазнавальных і асобасных гутарак. 

 

Літаратура. 

1. Старжынская, Н.С. Тэорыя і методыка развіцця беларускага 

маўлення дашкольнікаў / Н.С. Старжынская. – Мінск, 2000. 

2. Старжынская Н.С. Развіццѐ беларускага маўлення як сродку 

камунікацыі / Н.С. Старжынская, Дз.М. Дубініна. – Мінск, 2001. 

3. Старжынская, Н.С. Маўленчае і лінгвістычнае развіццѐ дашкольнікаў 

/ Н.С. Старжынская. – Мінск, 2007. 

4. Дубініна, Д.М. Культура Беларусі ў казках і паданнях / 

Д.М. Дубініна, Д.Ул. Дубінін. – Мінск, 2008. 

5. Дубініна, Д.М. Родныя вобразы ў паэтычным слове: у 2 ч. / 
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Д.М. Дубініна. – Мінск, 2012. 

6. Дубініна, Д.М. Родная прырода ў вуснай народнай творчасці / 

Д.М. Дубініна, А.А. Страха, Д.Ул. Дубінін. – Мінск, 2012. 

7. Старжынская, Н. С. Крылаў не мае, а хутка лятае. Лінгвістычныя 

гульні для дзяцей 4 – 7 гадоў / Н.С. Старжынская. – Мінск, 2007. 

Тэма 5. Мастацка-маўленчая дзейнаць як сродак развіцця беларускага маўлення 

дзяцей дашкольнага ўзросту 

1. Азнаямленне дзяцей з малымі формамі беларускага фальклору. 

2. Беларускія прыказкі, прымаўкі і загадкі. 

3. Методыка работы з беларускай народнай казкай. 

4. Задачы і змест азнаямлення дзяцей з творамі беларускіх 

пісьменнікаў. 

5. Методыка выкарыстання твораў беларускіх пісьменнікаў ва ўстанове 

дашкольнай адукацыі 

6. Народныя гульні, рухавыя гульні з мастацкім словам, іх роля ў 

развіцці маўлення. 

 

 Літаратура. 

1. Старжынская, Н.С. Тэорыя і методыка развіцця беларускага 

маўлення дашкольнікаў / Н.С. Старжынская. – Мінск, 2000. 

2. Старжынская Н.С. Развіццѐ беларускага маўлення як сродку 

камунікацыі / Н.С. Старжынская, Дз.М. Дубініна. – Мінск, 2001. 

3.  Дубініна, Д.М. Родныя вобразы ў паэтычным слове: у 2 ч. / 

Д.М. Дубініна. – Мінск, 2012. 

4. Дубініна, Д.М. Родная прырода ў вуснай народнай творчасці / 

Д.М. Дубініна, А.А. Страха, Д.Ул. Дубінін. – Мінск, 2012. 

5. Старжынская, Н. С. Крылаў не мае, а хутка лятае. Лінгвістычныя 

гульні для дзяцей 4 – 7 гадоў / Н.С. Старжынская. – Мінск, 2007. 

Тэма 6. Развіццѐ беларускага слоўніка ў дзяцей дашкольнага ўзросту 

1. Слоўнік роднай мовы як адлюстраванне нацыянальнага 

светапогляду. 

2. Асаблівасці лексікі беларускай мовы ў параўнанні з рускай. Значэнне 

слоўнікавай работы. 

3. Крытэрыі адбору лексікі для заняткаў па развіцці маўлення. 

4. Методыка ўвядзення і замацавання слоўніка. 

5. Работа над сэнсавым бокам слова. 

Літаратура. 

1. Старжынская, Н.С. Тэорыя і методыка развіцця беларускага 

маўлення дашкольнікаў / Н.С. Старжынская. – Мінск, 2000. 

2. Старжынская Н.С. Развіццѐ беларускага маўлення як сродку 

камунікацыі / Н.С. Старжынская, Дз.М. Дубініна. – Мінск, 2001. 

3. Старжынская, Н.С. Маўленчае і лінгвістычнае развіццѐ дашкольнікаў 

/ Н.С. Старжынская. – Мінск, 2007. 

4. Старжынская, Н. С. Развіццѐ беларускага маўлення дашкольнікаў / 
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Н.С. Старжынская. Дз.М. Дубініна. - Мінск., 2008. 

Тэма 7. Методыка фарміравання граматычнага ладу маўлення ў дзяцей 

дашкольнага ўзросту 

1. Асаблівасці граматыкі беларускай мовы ў параўнанні з рускай. 

2. Крытэрыі адбору граматычнага матэрыялу для развіцця беларускага 

маўлення дашкольнікаў. 

3.Паслядоўнасць увядзення граматычных форм беларускай мовы. 

4. Этапы авалодання дзецьмі граматычнымі элементамі маўлення 

(паводле А.І. Негнявіцкай, А.М. Шахнаровіча). 

5. Фарміраванне ў дзяцей навыкаў змянення слоў па формах, утварэння 

новых слоў, пабудовы сказаў на беларускай мове. 

 

Літаратура. 

1. Старжынская, Н.С. Тэорыя і методыка развіцця беларускага 

маўлення дашкольнікаў / Н.С. Старжынская. – Мінск, 2000. 

2. Старжынская Н.С. Развіццѐ беларускага маўлення як сродку 

камунікацыі / Н.С. Старжынская, Дз.М. Дубініна. – Мінск, 2001. 

3. Старжынская, Н.С. Маўленчае і лінгвістычнае развіццѐ дашкольнікаў 

/ Н.С. Старжынская. – Мінск, 2007. 

4. Старжынская, Н. С. Развіццѐ беларускага маўлення дашкольнікаў / 

Н.С. Старжынская. Дз.М. Дубініна. - Мінск., 2008. 

Тэма 8. Методыка выхавання гукавой культуры беларускага маўлення дзяцей 

дашкольнага ўзросту 

1.Параўнальная характарыстыка фанемных сістэм рускай і беларускай 

моў. 

2.Задачы навучання беларускаму вымаўленню. 

3. Крытэрыі адбору фанемных адзінак і паслядоўнасць іх увядзення. 

4. Методыка фарміравання правільнага вымаўлення гукаў і слоў. 

5. Знаѐмства дзяцей з арфаэпічнымі асаблівасцямі беларускага 

маўлення. 

 

Літаратура. 

1. Старжынская, Н.С. Тэорыя і методыка развіцця беларускага 

маўлення дашкольнікаў / Н.С. Старжынская. – Мінск, 2000. 

2. Старжынская Н.С. Развіццѐ беларускага маўлення як сродку 

камунікацыі / Н.С. Старжынская, Дз.М. Дубініна. – Мінск, 2001. 

3. Старжынская, Н.С. Маўленчае і лінгвістычнае развіццѐ дашкольнікаў / 

Н.С. Старжынская. – Мінск, 2007. 

4. Старжынская, Н. С. Развіццѐ беларускага маўлення дашкольнікаў / 

Н.С. Старжынская. Дз.М. Дубініна. - Мінск., 2008. 

Тэма 9. Методыка развіцця прадуктыўнага маўлення дзяцей дашкольнага ўзросту 

1.Асаблівасці выбару тэм для заняткаў па развіцці беларускага 

маўлення дзяцей лашкольнага ўзросту. 

2.Асноўныя прынцыпы фарміравання звязнага (дыялагічнага і 
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маналагічнага) беларускага маўлення дашкольнікаў. 

4. Развіццѐ выразнасці і вобразнасці маўлення у дашкольнікаў. 

5. Інтэграваны падыход да развіцця рускага і беларускага маўлення 

дзяцей дашкольнага ўзросту. 

 

Літаратура. 

1. Старжынская, Н.С. Тэорыя і методыка развіцця беларускага 

маўлення дашкольнікаў / Н.С. Старжынская. – Мінск, 2000. 

2. Старжынская Н.С. Развіццѐ беларускага маўлення як сродку 

камунікацыі / Н.С. Старжынская, Дз.М. Дубініна. – Мінск, 2001. 

3. Старжынская, Н.С. Маўленчае і лінгвістычнае развіццѐ дашкольнікаў 

/ Н.С. Старжынская. – Мінск, 2007. 

4. Старжынская, Н. С. Развіццѐ беларускага маўлення дашкольнікаў / 

Н.С. Старжынская. Дз.М. Дубініна. - Мінск., 2008. 

Тэма 10. Методыка азнаямлення дзяцей з нацыянальнымі традыцыямі і 

культурай беларускага народа 

1. Методыка азнаямлення дзяцей дашкольнага ўзросту з беларускім 

фальклорам, нацыянальнымі традыцыямі і культурай беларускага народа. 

2. Методыка правядзення беларускіх народных свят. 

 

Літаратура. 

1. Старжынская, Н.С. Тэорыя і методыка развіцця беларускага 

маўлення дашкольнікаў / Н.С. Старжынская. – Мінск, 2000. 

2. Дубініна, Д.М. Культура Беларусі ў казках і паданнях / 

Д.М. Дубініна, Д.Ул. Дубінін. – Мінск, 2008. 

3. Дубініна, Д.М. Родная прырода ў вуснай народнай творчасці / 

Д.М. Дубініна, А.А. Страха, Д.Ул. Дубінін. – Мінск, 2012. 
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РАЗДЗЕЛ КАНТРОЛЮ ВЕДАЎ 
Пытанні да экзамену 

 

1. Білінгвізм як сацыяльна-культурны і псіхолага-педагагічны феномен 

2. Псіхолага-лінгвістычная характарыстыка білінгвізму. 

3. Праблемы ранняга двухмоўя. 

4. Асноўныя метады навучання другой мове дзяцей дашкольнага ўзросту. 

5. Станаўленне, сутнасць і асаблівасці двухмоўнага выхавання і навучання 

дзяцей дашкольнага ўзросту ў Беларусі 

6. Сацыялінгвістычная сітуацыя ў Беларусі, яе ўплыў на сферу дашкольнай 

адукацыі. Закон аб мовах Беларускай ССР. 

7. Пытанні маўленчага развіцця дашкольнікаў у Канцэпцыі развіцця 

дашкольнай адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь (2000 г.). 

8. Асаблівасці руска-беларускага двухмоўя ў дашкольнікаў. 

9. Мэта навучання беларускай мове. Дыдактычныя, выхаваўчыя, 

развіццѐвыя і сацыялізуючая мэтавыя арыентацыі навучання. 

10. Задачы i змест работы па развiццi маўлення ў вучэбнай праграме 

дашкольнай адукацыі. 

11. Лінгвакультаралагічны аспект ў навучанні дзяцей дашкольнага ўзросту 

беларускай мове. 

12. Спецыфіка навучання рускамоўных дашкольнікаў беларускай мове як 

роднай. 

13. Стратэгія навучання дашкольнікаў беларускай мове. Л.С. Выгоцкі аб 

шляхах авалодання роднай і другой мовамі. 

14. Фарміраванне моўных абагульненняў – асноўны пранцып навучання 

дашкольнікаў беларускай мове. 

15. Гульня як крыніца матыву маўленчай дзейнасці у дашкольнікаў. 

16. Камунікатыўная накіраванасць развіцця беларускага маўлення дзяцей 

дашкольнага ўзросту. 

17. Роля дыдактычнай лялькі ў развіцці беларускага маўлення дзяцей. 

18. Нацыянальны маўленчы этыкет як кампанент культуры маўленчых 

зносін дашкольнікаў. 

19.Арганізацыя пазасітуацыйна-пазнавальных і пазасітуацыйнаасобасных 

беларускамоўных зносін дашкольнікаў. 

20. Мастацка-маўленчая дзейнаць як сродак развіцця беларускага маўлення 

дзяцей дашкольнага ўзросту 

21. Азнаямленне дзяцей з малымі формамі беларускага фальклору. 

22. Методыка работы з беларускай народнай казкай. 

23. Задачы і змест азнаямлення дзяцей з творамі беларускіх пісьменнікаў. 

24. Методыка выкарыстання твораў беларускіх пісьменнікаў ва ўстанове 

дашкольнай адукацыі 

25. Народныя гульні, рухавыя гульні з мастацкім словам, іх роля ў развіцці 

маўлення. 

26. Методыка правядзення беларускіх народных свят і забаў. 
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27. Развіццѐ беларускага слоўніка ў дзяцей дашкольнага ўзросту 

28. Методыка фарміравання граматычнага ладу маўлення ў дзяцей 

дашкольнага ўзросту 

29. Методыка выхавання гукавой культуры беларускага маўлення дзяцей 

дашкольнага ўзросту 

30. Методыка развіцця прадуктыўнага маўлення дзяцей дашкольнага 

ўзросту 

31. Методыка азнаямлення дзяцей дашкольнага ўзросту з беларускім 

фальклорам, нацыянальнымі традыцыямі і культурай беларускага народа. 

32. Методыка правядзення беларускіх народных свят. 
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ДАПАМОЖНЫ РАЗДЗЕЛ 
Вучэбная праграма па вучэбнай дысцыпліне “Развіццё беларускага 

маўлення дзяцей дашкольнага ўзросту
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Тлумачальная запіска 

Вучэбная праграма вучэбнай дысцыпліны “Развіццё беларускага маўлення 

дзяцей дашкольнага ўзросту” накіравана на паспяховую рэалізацыю мэтаў і 

задач навучання методыцы развіцця беларускага маўлення ў сітуацыі 

блізкароднаснага білінгвізму будучых педагогаў дашкольнай адукацыі ва 

ўстановах вышэйшай педагагічнай адукацыі першай ступені.  

Актуальнасць зместу вучэбнай праграмы “Развіццё беларускага маўлення 

дзяцей дашкольнага ўзросту” вызначаецца тым, што ў ім адлюстраваны 

комплексны падыход да вырашэння задач развіцця маўлення і беларускамоўных 

зносін ва ўстанове дашкольнай адукацыі ў сітуацыі блізкароднаснага білінгвізму. 

Мэта вучэбнай дысцыпліны: 

фарміраванне прафесійнай кампетэнтнасці будучага педагога ў галіне 

методыкі развіцця беларускага маўлення дзяцей дашкольнага ўзросту ў сітуацыі 

блізкароднаснага білінгвізму; фарміраванне падрыхтаванасці студэнтаў да 

арганізацыйна-кіраўніцкай, навукова-метадычнай дзейнасці ў галіне маўленчага 

развіцця дзяцей дашкольнага ўзросту ў сітуацыі блізкароднаснага блілінгвізму. 

Задачы вучэбнай дысцыпліны: 

фарміраваць навуковыя веды аб працэсе развіцця маўлення і маўленчых 

зносін дзяцей ў сітуацыі блізкароднаснага руска-беларускага білілінгвізму;  

садзейнічаць асэнсаванню ролі беларускай мовы як аднаго з 

фундаментальных і універсальных аспектаў нацыянальнай культуры; 

фарміраваць глыбокае разуменне ролі нацыянальнай мовы ў псіхічным 

развіцці дзіцяці; сутнасці паняццяў “білінгвальная адукацыя”, “білінгвальнае 

навучанне”, “білінгвальнае выхаванне” і асаблівасцей білінгвальнай дашкольнай 

адукацыі ў Беларусі; працэсу беларускамоўнага развіцця дзяцей дашкольнага 

ўзросту як сродку інкультурацыі;  

садзейнічаць асэнсаванню таго, што навукова абгрунтаваная методыка 

навучання беларускай мове і развіцця беларускага маўлення павінна абапірацца 

на разуменне сутнасці механізмаў авалодання роднай і другой мовамі, 

асаблівасці руска-беларускага двухмоўя дашкольнікаў; улічваць спецыфіку 

зместу і метадаў дашкольнай дыдактыкі; 

фарміраваць цэласныя педагагічныя веды аб сутнасці сучасных 

канцэпцый і тэхналогій навучання другой мове, развіцця беларускага маўлення і 

навучання нацыянальнай роднай мове дзяцей дашкольнага ўзросту ў сітуацыі 

блізкароднаснага руска-беларускага білінгвізму;  

фарміраваць ўменне дыягнаставаць, праектаваць і канструяваць працэс 

развіцця беларускага маўлення дзяцей дашкольнага ўзросту ў сітуацыі 

блізкароднаснага двухмоўя; 

садзейнічаць авалоданню студэнтамі эфектыўнымі метадамі і прыёмамі 

развіцця беларускага маўлення дзяцей дашкольнага ўзросту; 

развіваць метадычнае мысленне, уменне ўжываць тэарэтычныя веды ў 

розных педагагічных сітуацыях. 
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У першых чатырох тэмах раскрываюцца тэарэтычныя асновы развіцця 

беларускага маўлення і навучання беларуская мове рускамоўных дашкольнікаў у 

сітуацыі блізкароднаснага білінгвізму. У гэтай сувязі разглядаюцца механізмы і 

ўмовы авалодання дзецьмі роднай і другой мовамі. Асаблівая ўвага надаецца 

канцэптуальным асновам беларускамоўнага развіцця рускамоўных 

дашкольнікаў. 

Наступныя тэмы можна разглядваць як тэарэтыка-метадычныя. У кожнай з 

іх пытанні методыкі развіцця беларускага маўлення і навучання беларускай мове 

цесна звязаны з данымі аб асаблівасцях развіцця маўлення дзяцей на першай 

засвоенай мове (рускай), параўнальным матэрыялам па беларускай і рускай 

лексіцы, граматыцы, фанетыцы. 

Спецыфічнае месца займае апошняя тэма, звязаная з выкарыстаннем 

народнай педагогікі ў развіцці маўлення дзяцей, азнаямленнем іх з 

нацыянальнымі традыцыямі і культурай беларускага народа.  

Месца вучэбнай дысцыпліны ў сістэме падрыхтоўкі спецыялістаў. 

Вучэбная дысцыпліна “Развіццё беларускага маўлення дзяцей дашкольнага 

ўзросту” уваходзіць у пералік дысцыплін кампаненту вышэйшай навучальнай 

установы. Выкладанне вучэбнай дысцыпліны “Развіццё беларускага маўлення 

дзяцей дашкольнага ўзросту” абапіраецца на раней праслуханыя студэнтамі 

курсы сучаснай беларускай  мовы, беларускай дзіцячай літаратуры, агульнай і 

дзіцячай псіхалогіі, дашкольнай педагогікі, тэорыі і методыкі развіцця маўлення 

дзяцей дашкольнага ўзросту 

Патрабаванні да засваення вучэбнай дысцыпліны “Развіццё беларускага 

маўлення дзяцей дашкольнага ўзросту” вызначаны вучэбнай праграмай вучэбнай 

дысцыпліны кампаненту установы вышэйшай адукацыі.  

Вывучэнне вучэбнай дысцыпліны "Развіццё беларускага маўлення дзяцей 

дашкольнага ўзросту» павінна забяспечыць фарміраванне ў студэнтаў 

акадэмічных кампетэнцый, якія ўключаюць веды і ўменні па вывучаемай 

вучэбнай дысцыпліне; сацыяльна-асобасных кампетэнцый, якія ўключаюць 

культурна-каштоўнасныя арыентацыі, веданне ідэалагічных, маральных 

каштоўнасцей грамадства і дзяржавы і ўменне прытрымлівацца ім; прафесійных 

кампетэнцый, якія ўключаюць здольнасць вырашаць задачы, распрацоўваць 

планы і забяспечваць іх выкананне ў абранай сферы прафесійнай дзейнасці. 

1. Патрабаванні да акадэмічных кампетэнцый 

Студэнт павінен: 

Ак- 1. Умець ужываць базавыя навукова-тэарэтычныя веды для вырашэння 

тэарэтычных і практычных задач 

Ак- 5. Быць здольным выдзвігаць новыя ідэі (валодаць крэатыўнасцю) 

Ак- 7. Мець навыкі, звязаныя з выкарыстаннем тэхнічных прылад, 

кіраваннем інфармацыяй і працай з кампутарам 

Ак- 8. Валодаць навыкамі вуснай і пісьмовай камунікацыі. 

Ак- 11. Умець рэгуляваць адукацыйныя зносіны і ўзаемадзеянне ў 

педагагічным працэсе. 
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2. Патрабаванні да сацыяльна-асобасных кампетэнцый 

Студэнт павінен: 

САК - 3. Валодаць здольнасцю да міжасобасных камунікацый. 

САК -4. Валодаць навыкамі здороўьязберажэння. 

САК -7. Быць здольным да ажыццяўлення самаадукацыі і 

самаўдасканалення прафесійнай дзейнасці. 

САК-8.Быць здольным да рэалізацыі каштоўнасна-арыентацыйнай 

дзейнасці. 

 

3. Патрабаванні да прафесійных кампетэнцый 

Студэнт павінен: 

ПК- 1. Эфектыўна рэалізоўваць навучальную дзейнасць. 

ПК- 3. Выкарыстоўваць аптымальныя метады, формы, сродкі навучання. 

ПК-4. Ажыццяўляць аптымальны адбор і эфектыўна рэалізоўваць 

тэхналогіі навучання. 

ПК- 5. Арганізоўваць і праводзіць навучальныя заняткі розных відаў. 

ПК- 6. Арганізоўваць самастойную працу дзяцей дашкольнага ўзросту. 

ПК- 7. Эфектыўна рэалізоўваць выхаваўчую дзейнасць. 

ПК- 8. Выкарыстоўваць аптымальныя метады, формы, сродкі выхавання. 

ПК-9. Ажыццяўляць аптымальны адбор і эфектыўна рэалізоўваць 

тэхналогіі выхавання. 

ПК-10. Арганізоўваць і праводзіць выхаваўчыя мерапрыемствы. 

ПК-11. Фарміраваць базавыя кампаненты культуры асобы выхаванца. 

ПК-14. Развіваць навыкі самастойнай працы дзяцей дашкольнага ўзросту з 

гульнявым, мастацкім, дыдактычным матэрыялам. 

ПК-16. Арганізоўваць і праводзіць карэкцыйна-педагагічную дзейнасць з 

выхаванцамі. 

ПК-18. Ажыццяўляць прафілактыку парушэнняў у развіцці эмацыйнай 

сферы дзяцей дашкольнага ўзросту. 

ПК-19. Эфектыўна рэалізоўваць каштоўнасна-арыентаванаую дзейнасць з 

дзецьмі і бацькамі. 

ПК-20. Фармуляваць дыягнастычна адукацыйныя і выхаваўчыя мэты. 

У выніку вывучэння вучэбнай дысцыпліны “Развіццё беларускага 

маўлення дзяцей дашкольнага ўзросту” студэнт павінен 

ведаць: 

заканамернасці засваення дзецьмі другой мовы;  

мэту, задачы і змест развіцця вуснага беларускага маўлення дзяцей 

дашкольнага ўзросту ва ўстановах дашкольнай адукацыі з рускай мовай 

навучання; 

асаблівасці фарміравання ўменняў маўленчай дзейнасці дашкольнікаў ў 

сітуацыі блізкароднаснага білінгвізму; 

пабудову педагагічнага працэсу навучання рускамоўных дашкольнікаў 

нацыянальнай мове; 

канкрэтныя спосабы (метады і прыёмы) беларускамоўнага развіцця дзяцей, 

азнаямлення іх з беларускай культурай; 
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У выніку вывучэння вучэбнай дысцыпліны “Развіццё беларускага 

маўлення дзяцей дашкольнага ўзросту” студэнт павінен 

умець: 

выбіраць найбольш эфектыўныя метады і прыёмы навучання рускамоўных 

дзяцей беларускай мове; 

мадэліраваць, арганізоўваць і кіраваць працэсам дыдактычных 

беларускамоўных зносін; 

састаўляць план-канспект мерапрыемстваў па развіцці беларускага 

маўлення, планаваць асобны камунікатыўны акт, аналізаваць яго эфектыўнасць; 

У выніку вывучэння вучэбнай дысцыпліны “Развіццё беларускага 

маўлення дзяцей дашкольнага ўзросту” студэнт павінен 

валодаць навыкамі: 

беларускамоўных зносін з дзецьмі, бацькамі, педагогамі; 

арганізацыі работы па павышэнні культуры маўлення і ўзроўню 

азнаёмленасці з беларускай культурай педагогаў і бацькоў; 

Асноўнымі метадамі (тэхналогіямі) навучання, што адэкватна адказваюць 

мэтам вывучэння дадзенай дысцыпліны з’яўляюцца: праблемнае навучанне; 

камунікатыўныя тэхналогіі, якія заснаваны, на актыўных формах і метадах 

навучання (дыскусія, прэс-канферэнцыя і інш.); гульнёвыя тэхналогіі (дзелавыя, 

ролевые, імітацыйныя гульні). 

Выкладанне дысцыпліны ажыццяўляецца ў розных формах вучэбнай 

работы: праз лекцыі, практычныя заняткі. Шырока выкарыстоўваюцца 

тэхнічныя, мульцімедыйныя сродкі навучання.  

Праграма вучэбнай дысцыпліны разлічана на 152 гадзіны. З іх 70 гадзін – 

аудыторных: 46 гадзін – лекцыі, 24 гадзіны – практычныя заняткі (дзённая форма 

навучання);10 гадзін – лекцыі, 8 гадзін – практычныя заняткі (завочная форма 

навучання). 
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Змест вучэбнага матэрыялу 

Раздзел І. Навуковыя асновы методыкі развіцця беларускага маўлення 

Тэма 1. Білінгвізм як сацыяльна-культурны і псіхолага-педагагічны 

феномен  

Сутнасць паняццяў “родная мова”, “нацыянальная мова”, “другая мова”, 

“замежная мова”. Псіхолага-лінгвістычная характарыстыка білінгвізму; 

рэцэптыўны, рэпрадуктыўны і прадуктыўны білінгвізм; нарматыўны, 

аднабакова-нарматыўны і ненарматыўны білінгвізм; каардынацыйны і 

субардынацыйны білінгвізм; натуральны і штучны білінгвізм. З’явы 

інтэрферэнцыі і транспазіцыі ў маўленні білінгва. 

Праблемы ранняга двухмоўя. Узрост, спрыяльны для пачатку авалодання 

другой мовай. Суадносіны роднай і другой моў у навучальным працэсе. Уплыў 

двухмоўя на разумовае развіццё дзяцей. Праблема засваення другой мовы як 

сродку камунікацыі. 

Асноўныя метады навучання другой мове дзяцей дашкольнага ўзросту. 

Сутнасць пацяццяў “білінгвальная адукацыя”, “білінгвальнае навучанне”, 

“білінгвальнае выхаванне”. 

 

Тэма 2. Станаўленне, сутнасць і асаблівасці двухмоўнага выхавання і 

навучання дзяцей дашкольнага ўзросту ў Беларусі  

Сацыялінгвістычная сітуацыя ў Беларусі, яе ўплыў на сферу дашкольнай 

адукацыі. Закон аб мовах Беларускай ССР. Пытанні маўленчага развіцця 

дашкольнікаў у Канцэпцыі развіцця дашкольнай адукацыі ў Рэспубліцы 

Беларусь (2000 г.). Статус беларускай мовы для рускамоўных дзяцей у 

Беларусі. 

Асаблівасці руска-беларускага двухмоўя ў дашкольнікаў. Рэцэптыўнае і 

рэпрадуктыўнае двухмоўе. Усведамленне дзецьмі двухмоўнай рэчаіснасці, іх 

стаўленне да яе. Памылкі інтэрферэнцыі ў маўленні дашкольнікаў. 

Мэта навучання беларускай мове. Дыдактычныя, выхаваўчыя, 

развіццёвыя і сацыялізуючая мэтавыя арыентацыі навучання. Задачы i змест 

работы па развiццi маўлення ў вучэбнай праграме дашкольнай адукацыі. 

Узаемасувязь у навучанні беларускай і рускай мовам. Лінгвакультаралагічны 

аспект ў навучанні дзяцей дашкольнага ўзросту беларускай мове. 

Узрост, з якога трэба пачынаць навучанне беларускай мове як другой 

роднай. Прынцып “адна асоба ў адной сітуацыі зносін – адна мова”. Стварэнне 

натуральнай беларускамоўнай атмасферы ва ўстанове дашкольнай адукацыі як 

умова авалодання дзецьмі дашкольнага ўзросту маўленнем на беларускай мове. 

 

Тэма 3. Спецыфіка навучання рускамоўных дашкольнікаў 

беларускай мове як роднай 

 Стратэгія навучання дашкольнікаў беларускай мове. Л.С. Выгоцкі аб 

шляхах авалодання роднай і другой мовамі. Своеасаблівасць “стыхійнай” і 

арганізаванай формаў авалодання беларускай мовай. Суадносіны паміж 

рэцэптыўным і прадуктыўным двухмоўем дзяцей. Спантанная, вучэбна-
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маўленчая, мастацка-маўленчая і моўна-пазнавальная дзейнасць дашкольнікаў 

у працэсе авалодання беларускай мовай. 

 Фарміраванне моўных абагульненняў – асноўны пранцып навучання 

дашкольнікаў беларускай мове. Узроставыя магчымасці дашкольнікаў у 

засваенні моўнага матэрыялу. Роля рускай мовы у асваенні беларускай. 

Маўленчая устаноўка. 

 Матывацыя маўленчых дзеянняў дашкольнікаў на беларускай мове. Тры 

класы матываў паводле П.Я. Гальперына. Гульня як крыніца матыву маўленчай 

дзейнасці у дашкольнікаў. Матывацыя маўленчай, вучэбна-маўленчай, 

мастацка-маўленчай і моўна-пазнавальнай дзейнасці. Іерархічнасць сістэмы 

моўных гульняў па навучанні дашкольнікаў беларускай мове. 

 Сістэматызацыя зместу развіцця беларускага маўлення дашкольнікаў у 

сітуацыі руска-беларускага двухмоўя. Сінхранічная і дыяхранічная 

пераемнасць моўнага і маўленчага матэрыялу. 

 

Раздзел ІІ. Асноўныя напрамкі работы па развіцці беларускага 

маўлення дзяцей дашкольнага ўзросту 

Тэма 4. Камунікатыўная накіраванасць развіцця  беларускага 

маўлення дашкольнікаў 

 Развіццё ў дзяцей “чуцця” беларускай мовы. Выкарыстанне фальклорных 

твораў для развіцця рэцэптыўнага і рэпрадуктыўнага двухмоўя, “увядзення” 

дзяцей у беларускую мову. Роля дыдактычнай лялькі ў развіцці беларускага 

маўлення дзяцей. “Літаратурны мінімум” дашкольніка. Нацыянальны маўленчы 

этыкет як кампанент культуры маўленчых зносін дашкольнікаў. 

 Арганізацыя пазасітуацыйна-пазнавальных і пазасітуацыйна-асобасных  

беларускамоўных зносін дашкольнікаў. Фальклорныя творы як аснова для 

пазнавальных і асобасных гутарак.  

 

 Тэма 5. Мастацка-маўленчая дзейнаць як сродак развіцця 

беларускага маўлення дзяцей дашкольнага ўзросту 

 Азнаямленне дзяцей з малымі формамі беларускага фальклору. 

Беларускія прыказкі, прымаўкі і загадкі. Методыка работы з беларускай 

народнай казкай.  

Задачы і змест азнаямлення дзяцей з творамі беларускіх пісьменнікаў. 

Методыка выкарыстання твораў беларускіх пісьменнікаў ва установе 

дашкольнай адукацыі  

Народныя гульні, рухавыя гульні з мастацкім словам, іх роля ў развіцці 

маўлення. 

Методыка правядзення беларускіх народных свят і забаў.  

 

Тэма 6. Развіццё беларускага слоўніка ў дзяцей дашкольнага ўзросту 
 Слоўнік роднай мовы як адлюстраванне нацыянальнага светапогляду. 

Асаблівасці лексікі беларускай мовы ў параўнанні з рускай. Значэнне 

слоўнікавай работы. Крытэрыі адбору лексікі для заняткаў па развіцці 
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маўлення. Методыка ўвядзення і замацавання слоўніка. Работа над сэнсавым 

бокам слова. 

 

Тэма 7. Методыка фарміравання граматычнага ладу маўлення ў 

дзяцей дашкольнага ўзросту 

 Асаблівасці граматыкі беларускай мовы ў параўнанні з рускай. Крытэрыі 

адбору граматычнага матэрыялу для развіцця беларускага маўлення 

дашкольнікаў. Паслядоўнасць увядзення граматычных форм беларускай мовы. 

Этапы авалодання дзецьмі граматычнымі элементамі маўлення (паводле А.І. 

Негнявіцкай, А.М. Шахнаровіча). Фарміраванне ў дзяцей навыкаў змянення 

слоў па формах, утварэння новых слоў, пабудовы сказаў на беларускай мове. 

Тэма 8. Методыка выхавання гукавой культуры беларускага 

маўлення дзяцей дашкольнага ўзросту 

 Параўнальная характарыстыка фанемных сістэм рускай і беларускай моў. 

Задачы навучання беларускаму вымаўленню. Крытэрыі адбору фанемных 

адзінак і паслядоўнасць іх увядзення. Методыка фарміравання правільнага 

вымаўлення гукаў і слоў. Знаёмства дзяцей з арфаэпічнымі асаблівасцямі 

беларускага маўлення. 

 

Тэма 9. Методыка развіцця прадуктыўнага маўлення дзяцей 

дашкольнага ўзросту 

 Асаблівасці выбару тэм для заняткаў па развіцці беларускага маўлення 

дзяцей лашкольнага ўзросту. Асноўныя прынцыпы фарміравання звязнага 

(дыялагічнага і маналагічнага) беларускага маўлення дашкольнікаў. Развіццё 

выразнасці і вобразнасці маўлення у дашкольнікаў. 

 Інтэграваны падыход да развіцця рускага і беларускага маўлення дзяцей 

дашкольнага ўзросту. 

 

Тэма 10. Методыка азнаямлення дзяцей з нацыянальнымі 

традыцыямі і культурай беларускага народа 

 Методыка азнаямлення дзяцей дашкольнага ўзросту з беларускім 

фальклорам, нацыянальнымі традыцыямі і культурай беларускага народа.  

Методыка правядзення беларускіх народных свят. 
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Вучэбна–метадычная карта вучэбнай дысцыпліны 

дзённая форма атрымання адукацыі 
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6 7 8 9 10 

 7 семестр  

 Раздзел І. Навуковыя асновы методыкі  

развіцця беларускага маўлення 

        

1. Білінгвізм як сацыяльна-культурны і 

псіхолага-педагагічны феномен  

1. Сутнасць паняццяў “родная мова”, 

“нацыянальная мова”, “другая мова”, “замежная 

мова”. 

2. Псіхолага-лінгвістычная характарыстыка 

білінгвізму. 

3. Праблемы ранняга двухмоўя.  

4 2   2 л 8 4, 5, :6 Тэсціраванне  

экспрэс-апытанне; 

праблемныя 

педагагічныя 

сітуацыі, 

калёквіум.  

 

2. Станаўленне, сутнасць і асаблівасці 

двухмоўнага выхавання і навучання дзяцей 

дашкольнага ўзросту ў Беларусі  

4 2   2 л 8 4,5,6, Тэсціраванне  

экспрэс-апытанне; 

праблемныя 
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1. Сацыялінгвістычная сітуацыя ў Беларусі, 

яе ўплыў на сферу дашкольнай адукацыі.  

2. Асаблівасці руска-беларускага двухмоўя 

ў дашкольнікаў.  

3. Мэта навучання беларускай мове.  

4. Задачы i змест работы па развiццi 

маўлення ў вучэбнай праграме дашкольнай 

адукацыі.  

педагагічныя 

сітуацыі, 

калёквіум.  

 

3. Спецыфіка навучання рускамоўных 

дашкольнікаў беларускай мове як роднай 

 1. Стратэгія навучання дашкольнікаў 

беларускай мове. 

 2. Фарміраванне моўных абагульненняў – 

асноўны пранцып навучання дашкольнікаў 

беларускай мове. 

 3. Матывацыя маўленчых дзеянняў 

дашкольнікаў на беларускай мове.  

 4. Сістэматызацыя зместу развіцця 

беларускага маўлення дашкольнікаў у сітуацыі 

руска-беларускага двухмоўя.  

4 2   1 л 8 4,5,6 Тэсціраванне  

экспрэс-апытанне; 

праблемныя 

педагагічныя 

сітуацыі, 

калёквіум.  

 

 Раздзел ІІ. Асноўныя напрамкі работы па 

развіцці беларускага маўлення дзяцей 

дашкольнага ўзросту 

        

4. Камунікатыўная накіраванасць 

развіцця  беларускага маўлення дашкольнікаў 

 1. Развіццё ў дзяцей “чуцця” беларускай 

мовы.  

2. Выкарыстанне фальклорных твораў для 

развіцця рэцэптыўнага і рэпрадуктыўнага 

двухмоўя, “увядзення” дзяцей у беларускую 

мову. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 1 л 8 4,5,6,9 Тэсціраванне   

экспрэс-апытанне; 

праблемныя 

педагагічныя 

сітуацыі, 

калёквіум.  

Кантрольная 

рэйтынгавая  
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3. Роля дыдактычнай лялькі ў развіцці 

беларускага маўлення дзяцей. “ 

4. Арганізацыя пазасітуацыйна-

пазнавальных і пазасітуацыйна-асобасных  

беларускамоўных зносін дашкольнікаў.  

работа №1 

5. Мастацка-маўленчая дзейнаць як 

сродак развіцця беларускага маўлення дзяцей 

дашкольнага ўзросту 

 1. Азнаямленне дзяцей з малымі формамі 

беларускага фальклору.  

2. Методыка работы з беларускай народнай 

казкай.  

3. Задачы і змест азнаямлення дзяцей з 

творамі беларускіх пісьменнікаў. Методыка 

выкарыстання твораў беларускіх пісьменнікаў ва 

установе дашкольнай адукацыі  

4. Народныя гульні, рухавыя гульні з 

мастацкім словам, іх роля ў развіцці маўлення. 

5. Методыка правядзення беларускіх 

народных свят і забаў.  

4 4   1 л 8 1,2,7,8 Тэсціраванне  

 экспрэс-апытанне; 

праблемныя 

педагагічныя 

сітуацыі, 

калёквіум.  

Кантрольная 

рэйтынгавая 

работа №2 

6. Развіццё беларускага слоўніка ў дзяцей 

дашкольнага ўзросту 

 1. Слоўнік роднай мовы як адлюстраванне 

нацыянальнага светапогляду.  

2. Асаблівасці лексікі беларускай мовы ў 

параўнанні з рускай.  

3. Значэнне слоўнікавай работы. Крытэрыі 

адбору лексікі для заняткаў па развіцці маўлення. 

4. Методыка ўвядзення і замацавання 

слоўніка. 

5. Работа над сэнсавым бокам слова. 

2 2    8 3,4,5,6 Тэсціраванне   

экспрэс-апытанне; 

праблемныя 

педагагічныя 

сітуацыі, 

калёквіум.  
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7. Методыка фарміравання граматычнага 

ладу маўлення ў дзяцей дашкольнага ўзросту 
1. Асаблівасці граматыкі беларускай мовы 

ў параўнанні з рускай.  

2. Паслядоўнасць увядзення граматычных 

форм беларускай мовы.  

3. Этапы авалодання дзецьмі 

граматычнымі элементамі маўлення (паводле А.І. 

Негнявіцкай, А.М. Шахнаровіча).  

4. Фарміраванне ў дзяцей навыкаў 

змянення слоў па формах, утварэння новых слоў, 

пабудовы сказаў на беларускай мове. 

2 2    8 3,4,5,6 Тэсціраванне   

экспрэс-апытанне; 

праблемныя 

педагагічныя 

сітуацыі, 

калёквіум.  

 

8. Методыка выхавання гуковай культуры 

беларускага маўлення дзяцей дашкольнага 

ўзросту 
 1. Параўнальная характарыстыка фанемных 

сістэм рускай і беларускай моў. 

2. Задачы навучання беларускаму 

вымаўленню. 

3. Методыка фарміравання правільнага 

вымаўлення гукаў і слоў. 

4. Знаёмства дзяцей з арфаэпічнымі 

асаблівасцямі беларускага маўлення. 

4 2    8 3,4,5,6 Тэсціраванне   

экспрэс-апытанне; 

праблемныя 

педагагічныя 

сітуацыі, 

калёквіум.  

 

 9. Методыка развіцця прадуктыўнага 

маўлення дзяцей дашкольнага ўзросту 
 1. Асноўныя прынцыпы фарміравання 

звязнага (дыялагічнага і маналагічнага) 

беларускага маўлення дашкольнікаў.  

2. Інтэграваны падыход да развіцця 

рускага і беларускага маўлення дзяцей 

дашкольнага ўзросту. 

6     8 3,4,5,6 Тэсціраванне   

экспрэс-апытанне; 

праблемныя 

педагагічныя 

сітуацыі, 

калёквіум.  

 

Кантрольная 
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рэйтынгавая  

Работа № 3 

10. Методыка азнаямлення дзяцей з 

нацыянальнымі традыцыямі і культурай 

беларускага народа 

 1. Методыка азнаямлення дзяцей 

дашкольнага ўзросту з беларускім фальклорам, 

нацыянальнымі традыцыямі і культурай 

беларускага народа.  

4    1 л 10 1,2,7,8, Тэсціраванне  

 экспрэс-апытанне; 

праблемныя 

педагагічныя 

сітуацыі, 

калёквіум.  

 

 Всего 

 

38 18   8 82  Экзамен 
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Вучэбна–метадычная карта вучэбнай дысцыпліны 

завочная форма атрымання адукацыі 

5 гадоў навучання 

 

Н
у
м

ар
 

р
аз

д
зе

л
а,

 

тэ
м

ы
 

Назва раздзела, тэмы 

Колькасць аўдыторных  

гадзін 

Л
іт

ар
ат

у
р

а 

Ф
о

р
м

ы
 

к
ан

тр
о

л
ю

 

в
ед

аў
 

Л
ек

ц
ы

і 

П
р
ак

ты
ч

н
ы

я
 

за
н

я
тк

і 

Л
аб

ар
ат

о
р
н

ы

я
 з

ан
я
тк

і 

1 2 3 4 5 

 

7 8 

 9 семестр      

 Раздзел І. Навуковыя асновы методыкі  

развіцця беларускага маўлення 

     

1. Білінгвізм як сацыяльна-культурны і 

псіхолага-педагагічны феномен  

1. Сутнасць паняццяў “родная мова”, 

“нацыянальная мова”, “другая мова”, “замежная 

мова”. 

2. Псіхолага-лінгвістычная характарыстыка 

білінгвізму. 

3. Праблемы ранняга двухмоўя.  

1   

 

 

 

 

3,4,5,6 Тэсціраванне  

экспрэс-

апытанне; 

праблемныя 

педагагічныя 

сітуацыі,  

 

2. Станаўленне, сутнасць і асаблівасці 

двухмоўнага выхавання і навучання дзяцей 

дашкольнага ўзросту ў Беларусі  

1. Сацыялінгвістычная сітуацыя ў Беларусі, 

яе ўплыў на сферу дашкольнай адукацыі.  

2. Асаблівасці руска-беларускага двухмоўя 

1   3,4,5,6 Тэсціраванне  

экспрэс-

апытанне; 

праблемныя 

педагагічныя 

сітуацыі,  
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ў дашкольнікаў.  

3. Мэта навучання беларускай мове.  

4. Задачы i змест работы па развiццi 

маўлення ў вучэбнай праграме дашкольнай 

адукацыі.  

 

3. Спецыфіка навучання рускамоўных 

дашкольнікаў беларускай мове як роднай 

 1. Стратэгія навучання дашкольнікаў 

беларускай мове. 

 2. Фарміраванне моўных абагульненняў – 

асноўны пранцып навучання дашкольнікаў 

беларускай мове. 

 3. Матывацыя маўленчых дзеянняў 

дашкольнікаў на беларускай мове.  

 4. Сістэматызацыя зместу развіцця 

беларускага маўлення дашкольнікаў у сітуацыі 

руска-беларускага двухмоўя.  

1 1   Тэсціраванне  

экспрэс-

апытанне; 

праблемныя 

педагагічныя 

сітуацыі,  

 

 Раздзел ІІ. Асноўныя напрамкі работы па 

развіцці беларускага маўлення дзяцей 

дашкольнага ўзросту 

     

4. Камунікатыўная накіраванасць развіцця  

беларускага маўлення дашкольнікаў 

 1. Развіццё ў дзяцей “чуцця” беларускай 

мовы.  

2. Выкарыстанне фальклорных твораў для 

развіцця рэцэптыўнага і рэпрадуктыўнага 

двухмоўя, “увядзення” дзяцей у беларускую 

мову. 

3. Роля дыдактычнай лялькі ў развіцці 

беларускага маўлення дзяцей. “ 

4. Арганізацыя пазасітуацыйна-

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

4,5,6,9 Тэсціраванне  

экспрэс-

апытанне; 

праблемныя 

педагагічныя 

сітуацыі,  
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пазнавальных і пазасітуацыйна-асобасных  

беларускамоўных зносін дашкольнікаў.  

5. Мастацка-маўленчая дзейнаць як 

сродак развіцця беларускага маўлення дзяцей 

дашкольнага ўзросту 

 1. Азнаямленне дзяцей з малымі формамі 

беларускага фальклору.  

2. Методыка работы з беларускай народнай 

казкай.  

3. Задачы і змест азнаямлення дзяцей з 

творамі беларускіх пісьменнікаў. Методыка 

выкарыстання твораў беларускіх пісьменнікаў ва 

установе дашкольнай адукацыі  

4. Народныя гульні, рухавыя гульні з 

мастацкім словам, іх роля ў развіцці маўлення. 

5. Методыка правядзення беларускіх 

народных свят і забаў.  

1 1  1,2,7,8, Тэсціраванне  

экспрэс-

апытанне; 

праблемныя 

педагагічныя 

сітуацыі,  

 

6. Развіццё беларускага слоўніка ў дзяцей 

дашкольнага ўзросту 
 1. Слоўнік роднай мовы як адлюстраванне 

нацыянальнага светапогляду.  

2. Асаблівасці лексікі беларускай мовы ў 

параўнанні з рускай.  

3. Значэнне слоўнікавай работы. Крытэрыі 

адбору лексікі для заняткаў па развіцці маўлення. 

4. Методыка ўвядзення і замацавання 

слоўніка. 

5. Работа над сэнсавым бокам слова. 

1 1  3,4,5,6 Тэсціраванне  

экспрэс-

апытанне; 

праблемныя 

педагагічныя 

сітуацыі,  

 

7. Методыка фарміравання граматычнага 

ладу маўлення ў дзяцей дашкольнага ўзросту 
1. Асаблівасці граматыкі беларускай мовы 

1   3,4,5,6 Тэсціраванне  

экспрэс-

апытанне; 
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ў параўнанні з рускай.  

2. Паслядоўнасць увядзення граматычных 

форм беларускай мовы.  

3. Этапы авалодання дзецьмі 

граматычнымі элементамі маўлення (паводле А.І. 

Негнявіцкай, А.М. Шахнаровіча).  

4. Фарміраванне ў дзяцей навыкаў 

змянення слоў па формах, утварэння новых слоў, 

пабудовы сказаў на беларускай мове. 

праблемныя 

педагагічныя 

сітуацыі,  

 

8. Методыка выхавання гуковай культуры 

беларускага маўлення дзяцей дашкольнага 

ўзросту 
 1. Параўнальная характарыстыка фанемных 

сістэм рускай і беларускай моў. 

2. Задачы навучання беларускаму 

вымаўленню. 

3. Методыка фарміравання правільнага 

вымаўлення гукаў і слоў. 

4. Знаёмства дзяцей з арфаэпічнымі 

асаблівасцямі беларускага маўлення. 

1   3,4,5,6 Тэсціраванне  

экспрэс-

апытанне; 

праблемныя 

педагагічныя 

сітуацыі,  

 

 9. Методыка развіцця прадуктыўнага 

маўлення дзяцей дашкольнага ўзросту 

 1. Асноўныя прынцыпы фарміравання 

звязнага (дыялагічнага і маналагічнага) 

беларускага маўлення дашкольнікаў.  

2. Інтэграваны падыход да развіцця рускага 

і беларускага маўлення дзяцей дашкольнага 

ўзросту. 

1   3,4,5,6 Тэсціраванне  

экспрэс-

апытанне; 

праблемныя 

педагагічныя 

сітуацыі,  
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10. Методыка азнаямлення дзяцей з 

нацыянальнымі традыцыямі і культурай 

беларускага народа 

 1. Методыка азнаямлення дзяцей 

дашкольнага ўзросту з беларускім фальклорам, 

нацыянальнымі традыцыямі і культурай 

беларускага народа.  

1   1,2,7,8, Тэсціраванне  

экспрэс-

апытанне; 

праблемныя 

педагагічныя 

сітуацыі,  

 

 10 семестр      

11. Методыка фарміравання граматычнага 

ладу маўлення ў дзяцей дашкольнага ўзросту 
1. Асаблівасці граматыкі беларускай мовы 

ў параўнанні з рускай.  

2. Паслядоўнасць увядзення граматычных 

форм беларускай мовы.  

3. Этапы авалодання дзецьмі 

граматычнымі элементамі маўлення (паводле А.І. 

Негнявіцкай, А.М. Шахнаровіча).  

4. Фарміраванне ў дзяцей навыкаў 

змянення слоў па формах, утварэння новых слоў, 

пабудовы сказаў на беларускай мове. 

 1  3,4,5,6 Тэсціраванне  

экспрэс-

апытанне; 

праблемныя 

педагагічныя 

сітуацыі,  

 

12. Методыка выхавання гуковай культуры 

беларускага маўлення дзяцей дашкольнага 

ўзросту 
 1. Параўнальная характарыстыка фанемных 

сістэм рускай і беларускай моў. 

2. Задачы навучання беларускаму 

вымаўленню. 

3. Методыка фарміравання правільнага 

вымаўлення гукаў і слоў. 

4. Знаёмства дзяцей з арфаэпічнымі 

 1  3,4,5,6 Тэсціраванне  

экспрэс-

апытанне; 

праблемныя 

педагагічныя 

сітуацыі,  
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асаблівасцямі беларускага маўлення. 

13. Методыка развіцця прадуктыўнага 

маўлення дзяцей дашкольнага ўзросту 
 1. Асноўныя прынцыпы фарміравання 

звязнага (дыялагічнага і маналагічнага) 

беларускага маўлення дашкольнікаў.  

2. Інтэграваны падыход да развіцця рускага 

і беларускага маўлення дзяцей дашкольнага 

ўзросту. 

 1  3,4,5,6 Тэсціраванне  

экспрэс-

апытанне; 

праблемныя 

педагагічныя 

сітуацыі,  

 

14. Методыка азнаямлення дзяцей з 

нацыянальнымі традыцыямі і культурай 

беларускага народа 

 1. Методыка азнаямлення дзяцей 

дашкольнага ўзросту з беларускім фальклорам, 

нацыянальнымі традыцыямі і культурай 

беларускага народа.  

 1  1,2,7,8, Тэсціраванне  

экспрэс-

апытанне; 

праблемныя 

педагагічныя 

сітуацыі,  

 

 Всего 10 8   Экзамен 
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Вучэбна–метадычная карта вучэбнай дысцыпліны 

завочная форма атрымання адукацыі 

3,6 гадоў навучання 
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1 2 3 4 5 

6 

 8 

 5 семестр      

 Раздзел І. Навуковыя асновы методыкі  

развіцця беларускага маўлення 

     

1. Білінгвізм як сацыяльна-культурны і 

псіхолага-педагагічны феномен  

1. Сутнасць паняццяў “родная мова”, 

“нацыянальная мова”, “другая мова”, “замежная 

мова”. 

2. Псіхолага-лінгвістычная 

характарыстыка білінгвізму. 

3. Праблемы ранняга двухмоўя.  

1   

 

 

 

 

3,4,5,6 Тэсціраванне  

экспрэс-

апытанне; 

праблемныя 

педагагічныя 

сітуацыі 

 2. Станаўленне, сутнасць і асаблівасці 

двухмоўнага выхавання і навучання дзяцей 

дашкольнага ўзросту ў Беларусі  

1. Сацыялінгвістычная сітуацыя ў 

Беларусі, яе ўплыў на сферу дашкольнай 

адукацыі.  

1   3,4,5,6 Тэсціраванне 
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2. Асаблівасці руска-беларускага 

двухмоўя ў дашкольнікаў.  

3. Мэта навучання беларускай мове.  

4. Задачы i змест работы па развiццi 

маўлення ў вучэбнай праграме дашкольнай 

адукацыі.  

3. Спецыфіка навучання рускамоўных 

дашкольнікаў беларускай мове як роднай 

 1. Стратэгія навучання дашкольнікаў 

беларускай мове. 

 2. Фарміраванне моўных абагульненняў – 

асноўны пранцып навучання дашкольнікаў 

беларускай мове. 

 3. Матывацыя маўленчых дзеянняў 

дашкольнікаў на беларускай мове.  

 4. Сістэматызацыя зместу развіцця 

беларускага маўлення дашкольнікаў у сітуацыі 

руска-беларускага двухмоўя.  

1 1   Тэсціраванне  

экспрэс-

апытанне; 

праблемныя 

педагагічныя 

сітуацыі 

 Раздзел ІІ. Асноўныя напрамкі работы па 

развіцці беларускага маўлення дзяцей 

дашкольнага ўзросту 

     

4. Камунікатыўная накіраванасць 

развіцця  беларускага маўлення 

дашкольнікаў 

 1. Развіццё ў дзяцей “чуцця” беларускай 

мовы.  

2. Выкарыстанне фальклорных твораў для 

развіцця рэцэптыўнага і рэпрадуктыўнага 

двухмоўя, “увядзення” дзяцей у беларускую 

мову. 

3. Роля дыдактычнай лялькі ў развіцці 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 3,4,5,6,9 Тэсціраванне  

экспрэс-

апытанне; 

праблемныя 

педагагічныя 

сітуацыі 
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беларускага маўлення дзяцей. “ 

4. Арганізацыя пазасітуацыйна-

пазнавальных і пазасітуацыйна-асобасных  

беларускамоўных зносін дашкольнікаў.  

 6 семестр      

5. Мастацка-маўленчая дзейнаць як 

сродак развіцця беларускага маўлення 

дзяцей дашкольнага ўзросту 

 1. Азнаямленне дзяцей з малымі формамі 

беларускага фальклору.  

2. Методыка работы з беларускай 

народнай казкай.  

3. Задачы і змест азнаямлення дзяцей з 

творамі беларускіх пісьменнікаў. Методыка 

выкарыстання твораў беларускіх пісьменнікаў 

ва установе дашкольнай адукацыі  

4. Народныя гульні, рухавыя гульні з 

мастацкім словам, іх роля ў развіцці маўлення. 

5. Методыка правядзення беларускіх 

народных свят і забаў.  

1 1  1,2,7,8, Тэсціраванне  

экспрэс-

апытанне; 

праблемныя 

педагагічныя 

сітуацыі 

6. Развіццё беларускага слоўніка ў дзяцей 

дашкольнага ўзросту 
 1. Слоўнік роднай мовы як адлюстраванне 

нацыянальнага светапогляду.  

2. Асаблівасці лексікі беларускай мовы ў 

параўнанні з рускай.  

3. Значэнне слоўнікавай работы. Крытэрыі 

адбору лексікі для заняткаў па развіцці 

маўлення. 

4. Методыка ўвядзення і замацавання 

1 1  3,4,5,6 Тэсціраванне  

экспрэс-

апытанне; 

праблемныя 

педагагічныя 

сітуацыі 
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слоўніка. 

5. Работа над сэнсавым бокам слова. 

7. Методыка фарміравання граматычнага 

ладу маўлення ў дзяцей дашкольнага ўзросту 

1. Асаблівасці граматыкі беларускай мовы 

ў параўнанні з рускай.  

2. Паслядоўнасць увядзення граматычных 

форм беларускай мовы.  

3. Этапы авалодання дзецьмі 

граматычнымі элементамі маўлення (паводле 

А.І. Негнявіцкай, А.М. Шахнаровіча).  

4. Фарміраванне ў дзяцей навыкаў 

змянення слоў па формах, утварэння новых 

слоў, пабудовы сказаў на беларускай мове. 

1 1  3,4,5,6 Тэсціраванне  

экспрэс-

апытанне; 

праблемныя 

педагагічныя 

сітуацыі 

8. Методыка выхавання гуковай 

культуры беларускага маўлення дзяцей 

дашкольнага ўзросту 
 1. Параўнальная характарыстыка 

фанемных сістэм рускай і беларускай моў. 

2. Задачы навучання беларускаму 

вымаўленню. 

3. Методыка фарміравання правільнага 

вымаўлення гукаў і слоў. 

4. Знаёмства дзяцей з арфаэпічнымі 

асаблівасцямі беларускага маўлення. 

1 1  3,4,5,6 Тэсціраванне  

экспрэс-

апытанне; 

праблемныя 

педагагічныя 

сітуацыі 

 9. Методыка развіцця прадуктыўнага 

маўлення дзяцей дашкольнага ўзросту 

 1. Асноўныя прынцыпы фарміравання 

звязнага (дыялагічнага і маналагічнага) 

беларускага маўлення дашкольнікаў.  

2. Інтэграваны падыход да развіцця 

1 1  3,4,5,6 Тэсціраванне  

экспрэс-

апытанне; 

праблемныя 

педагагічныя 

сітуацыі 
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рускага і беларускага маўлення дзяцей 

дашкольнага ўзросту. 

10. Методыка азнаямлення дзяцей з 

нацыянальнымі традыцыямі і культурай 

беларускага народа 

 1. Методыка азнаямлення дзяцей 

дашкольнага ўзросту з беларускім фальклорам, 

нацыянальнымі традыцыямі і культурай 

беларускага народа.  

1 1  1,2,7,8, Тэсціраванне  

экспрэс-

апытанне; 

праблемныя 

педагагічныя 

сітуацыі 

 7 семестр     Экзамен 

 Всего 10 8   Экзамен 
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ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

(Дневная форма) 
 

№ 

п/п 

Название темы, раздела Кол-

во 

часов 

на 

СРС 

Задание Форма выполнения 

1 Білінгвізм як сацыяльна-

культурны і псіхолага-

педагагічны феномен  

8 Падабраць гульні і 

маўленчы матэрыял 

для выхавання гукавой 

культуры маўленняз 

Скласці 

прэзентацыю“Гульні і 

маўленчы матэрыял 

для выхавання гукавой 

культуры маўлення” 

Гульні і маўленчы 

матэрыял для 

выхавання гукавой 

культуры маўлення на 

электронных носьбітах  

Прэзентацыя “Гульні і 

маўленчы матэрыял 

для выхавання гукавой 

культуры маўлення”  

2 Станаўленне, сутнасць і 

асаблівасці двухмоўнага 

выхавання і навучання 

дзяцей дашкольнага 

ўзросту ў Беларусі  

8 Скласці канспекты 

заняткаў па развіцці 

звязнага маўлення для 

ўсіх узроставых груп. 

Падрыхтаваць 

відэязапіс заняткаў па 

развіцці звязнага 

маўлення . ( узроставая 

група па выбары 

студэнта)  

Скласці прэзентацыю 

“Віды расказвання ў 

розных ўзроставых 

групах” 

Скласці прэзентацыю 

“Метады і прыёмы 

расказвання ў розных 

ўзроставых групах” 

Прэзентацыя “Віды 

расказвання ў розных 

ўзроставых групах” 

Прэзентацыя “Метады 

і прыёмы расказвання 

ў розных ўзроставых 

групах” 

Відэязапіс заняткаў па 

развіцці звязнага 

маўлення дзяцей. 

Канспекты заняткаў па 

развіцці звязнага 

маўлення для ўсіх 

узроставых груп. 

 

3 Спецыфіка навучання 

рускамоўных 

дашкольнікаў беларускай 

мове як роднай 

8 Падрыхтаваць 

відэязапіс заняткаў і 

святаў  па. азнаямленні 

дзяцей з 

нацыянальнымі 

традыцыямі і 

культурай беларускага 

народа ( узроставая 

група па выбары 

студэнта) 

Скласці прэзентацыю 

“ Народная цацка—

люстэрка культуры” 

Відэязапіс аднаго з 

народных святаў па 

развіцці звязнага 

маўлення дзяцей. 

Прэзентацыя 

“ Народная цацка—

люстэрка культуры” 

4 Камунікатыўная 

накіраванасць развіцця  

беларускага маўлення 

8  Тэсціраванне  экспрэс-

апытанне; праблемныя 

педагагічныя сітуацыі, 
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дашкольнікаў калёквіум.  

5 Мастацка-маўленчая 

дзейнаць як сродак 

развіцця беларускага 

маўлення дзяцей 

дашкольнага ўзросту 

8 Скласці канспекты 

заняткаў па развіцці 

звязнага маўлення для 

ўсіх узроставых груп. 

Падрыхтаваць 

відэязапіс заняткаў па 

развіцці звязнага 

маўлення . ( узроставая 

група па выбары 

студэнта)  

Скласці прэзентацыю 

“Віды расказвання ў 

розных ўзроставых 

групах” 

Скласці прэзентацыю 

“Метады і прыёмы 

расказвання ў розных 

ўзроставых групах” 

Тэсціраванне  экспрэс-

апытанне; праблемныя 

педагагічныя сітуацыі, 

калёквіум.  

6 Развіццё беларускага 

слоўніка ў дзяцей 

дашкольнага ўзросту 

8 Падрыхтаваць 

відэязапіс заняткаў і 

святаў  па. азнаямленні 

дзяцей з 

нацыянальнымі 

традыцыямі і 

культурай беларускага 

народа ( узроставая 

група па выбары 

студэнта) 

Скласці прэзентацыю 

“ Народная цацка—

люстэрка культуры” 

Тэсціраванне  экспрэс-

апытанне; праблемныя 

педагагічныя сітуацыі, 

калёквіум.  

7 Методыка фарміравання 

граматычнага ладу 

маўлення ў дзяцей 

дашкольнага ўзросту 

8 Скласці канспекты 

заняткаў па развіцці 

звязнага маўлення для 

ўсіх узроставых груп. 

Падрыхтаваць 

відэязапіс заняткаў па 

развіцці звязнага 

маўлення . ( узроставая 

група па выбары 

студэнта)  

Скласці прэзентацыю 

“Віды расказвання ў 

розных ўзроставых 

групах” 

Скласці прэзентацыю 

“Метады і прыёмы 

расказвання ў розных 

ўзроставых групах” 

Тэсціраванне  экспрэс-

апытанне; праблемныя 

педагагічныя сітуацыі, 

калёквіум.  

8 Методыка выхавання 

гуковай культуры 

8 Падрыхтаваць 

відэязапіс заняткаў і 

Тэсціраванне  экспрэс-

апытанне; праблемныя 
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беларускага маўлення 

дзяцей дашкольнага 

ўзросту 

святаў  па. азнаямленні 

дзяцей з 

нацыянальнымі 

традыцыямі і 

культурай беларускага 

народа ( узроставая 

група па выбары 

студэнта) 

Скласці прэзентацыю 

“ Народная цацка—

люстэрка культуры” 

педагагічныя сітуацыі, 

калёквіум.  

9 Методыка развіцця 

прадуктыўнага маўлення 

дзяцей дашкольнага 

ўзросту 

8 Скласці канспекты 

заняткаў па развіцці 

звязнага маўлення для 

ўсіх узроставых груп. 

Падрыхтаваць 

відэязапіс заняткаў па 

развіцці звязнага 

маўлення . ( узроставая 

група па выбары 

студэнта)  

Скласці прэзентацыю 

“Віды расказвання ў 

розных ўзроставых 

групах” 

Скласці прэзентацыю 

“Метады і прыёмы 

расказвання ў розных 

ўзроставых групах” 

Тэсціраванне  экспрэс-

апытанне; праблемныя 

педагагічныя сітуацыі, 

калёквіум.  

10 Методыка азнаямлення 

дзяцей з нацыянальнымі 

традыцыямі і культурай 

беларускага народа 

10 Падрыхтаваць 

відэязапіс заняткаў і 

святаў  па. азнаямленні 

дзяцей з 

нацыянальнымі 

традыцыямі і 

культурай беларускага 

народа ( узроставая 

група па выбары 

студэнта) 

Скласці прэзентацыю 

“ Народная цацка—

люстэрка культуры” 

Тэсціраванне   

 Итого: 82   
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ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

(Заочная форма 5 лет) 
 

№ 

п/п 

Название темы, 

раздела 

Кол-

во 

часов 

на 

СРС 

Задание Форма выполнения 

1 Білінгвізм як 

сацыяльна-

культурны і 

псіхолага-

педагагічны феномен  

10 Скласці эссе  

(прэзентацыю)“Білінгвізм 

як сацыяльна-культурны і 

псіхолага-педагагічны 

феномен” 

Прэзентацыя“Білінгвізм як 

сацыяльна-культурны і 

псіхолага-педагагічны 

феномен”,  

 

2 Станаўленне, 

сутнасць і асаблівасці 

двухмоўнага 

выхавання і 

навучання дзяцей 

дашкольнага ўзросту 

ў Беларусі  

10 Скласці 

прэзентацыю“Станаўленне, 

сутнасць і асаблівасці 

двухмоўнага выхавання і 

навучання дзяцей 

дашкольнага ўзросту ў 

Беларусі” 

Прэзентацыя“Станаўленне, 

сутнасць і асаблівасці 

двухмоўнага выхавання і 

навучання дзяцей 

дашкольнага ўзросту ў 

Беларусі” 

3 Спецыфіка 

навучання 

рускамоўных 

дашкольнікаў 

беларускай мове як 

роднай 

10 Скласці 

прэзентацыю“Спецыфіка 

навучання рускамоўных 

дашкольнікаў беларускай 

мове як роднай ” 

Прэзентацыя“Спецыфіка 

навучання рускамоўных 

дашкольнікаў беларускай 

мове як роднай ”  

 

4 Камунікатыўная 

накіраванасць 

развіцця  беларускага 

маўлення 

дашкольнікаў 

10 Падабраць гульні і скласці 

сітуацыі зносін па 

фарміраванні 

камунікатыўных уменняў у 

дзяцей дашкольнага 

ўзросту. 

Сцэнарыі сітуацый зносін 

па фарміраванні 

камунікатыўных уменняў у 

дзяцей дашкольнага 

ўзросту. 

Гульні па фарміраванні 

камунікатыўных уменняў у 

дзяцей дашкольнага 

ўзросту. 

на электронных носьбітах  

5 Мастацка-маўленчая 

дзейнаць як сродак 

развіцця беларускага 

маўлення дзяцей 

дашкольнага ўзросту 

14 Падабраць мастацкія творы 

для арганізацыі гульняў 

драматызацый з дзецьмі 

дашкольнага ўзросту. 

 Скласці прэзентацыю 

“Театралізаваныя гульні як 

сродак развіцця 

беларускага маўлення 

дзяцей дашкольнага 

ўзросту” 

Сцэнарыі гульняў - 

драматызацый з дзецьмі 

на электронным носьбітах  

Прэзентацыя 

““Театралізаваныя гульні 

як сродак развіцця 

беларускага маўлення 

дзяцей дашкольнага 

ўзросту” 

 

6 Развіццё беларускага 

слоўніка ў дзяцей 

дашкольнага ўзросту 

16 Скласці канспекты 

заняткаў па развіцці 

беларускага слоўніка ў 

дзяцей дашкольнага 

ўзросту для ўсіх 

Прэзентацыя “Метады і 

прыёмы развіцця 

беларускага слоўніка ў 

розных ўзроставых 

групах” 
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узроставых груп. 

Падрыхтаваць відэязапіс 

заняткаў па развіцці 

беларускага слоўніка ў 

дзяцей дашкольнага 

ўзросту. ( узроставая група 

па выбары студэнта)  

Скласці прэзентацыю 

“Метады і прыёмы 

развіццябеларускага 

слоўніка ў дзяцей 

дашкольнага ўзросту  

Відэязапіс заняткаў па 

развіцці беларускага 

слоўніка ў дзяцей 

дашкольнага ўзросту.  

(узроставая група па 

выбары студэнта) . 

Канспекты заняткаў па 

развіцці беларускага 

слоўніка ў дзяцей 

дашкольнага ўзросту.  

 для ўсіх узроставых груп. 

 

7 Методыка 

фарміравання 

граматычнага ладу 

маўлення ў дзяцей 

дашкольнага ўзросту 

10 Падрыхтаваць відэязапіс 

заняткаў па фарміраванні 

граматычнага ладу 

маўлення ў дзяцей 

дашкольнага ўзросту 

 (узроставая група па 

выбары студэнта) 

Скласці прэзентацыю 

“Метады і прыёмы 

фарміравання 

граматычнага ладу 

маўлення ў дзяцей 

дашкольнага ўзросту” 

Відэязапіс заняткаў па 

фарміраванні 

граматычнага ладу 

маўлення ў дзяцей 

дашкольнага ўзросту 

 (узроставая група па 

выбары студэнта) 

Прэзентацыя 

“Метады і прыёмы 

фарміравання 

граматычнага ладу 

маўлення ў дзяцей 

дашкольнага ўзросту” 

8 Методыка выхавання 

гукавой культуры 

беларускага 

маўлення дзяцей 

дашкольнага ўзросту 

14 Скласці канспекты 

заняткаў па развіцці 

беларускага слоўніка ў 

дзяцей дашкольнага 

ўзросту для ўсіх 

узроставых груп. 

Падрыхтаваць відэязапіс 

заняткаў па развіцці 

беларускага слоўніка ў 

дзяцей дашкольнага 

ўзросту. ( узроставая група 

па выбары студэнта)  

Скласці прэзентацыю 

“Метады і прыёмы 

развіццябеларускага 

слоўніка ў дзяцей 

дашкольнага ўзросту  

Прэзентацыя “Метады і 

прыёмы развіцця 

беларускага слоўніка ў 

розных ўзроставых 

групах” 

Відэязапіс заняткаў па 

развіцці беларускага 

слоўніка ў дзяцей 

дашкольнага ўзросту.  

(узроставая група па 

выбары студэнта) . 

Канспекты заняткаў па 

развіцці беларускага 

слоўніка ў дзяцей 

дашкольнага ўзросту.  

 для ўсіх узроставых груп. 

 

9 Методыка развіцця 

прадуктыўнага 

маўлення дзяцей 

дашкольнага ўзросту 

20 Скласці канспекты 

заняткаў па развіцці 

беларускага слоўніка ў 

дзяцей дашкольнага 

ўзросту для ўсіх 

узроставых груп. 

Падрыхтаваць відэязапіс 

заняткаў па развіцці 

беларускага слоўніка ў 

дзяцей дашкольнага 

Прэзентацыя “Метады і 

прыёмы развіцця 

беларускага слоўніка ў 

розных ўзроставых 

групах” 

Відэязапіс заняткаў па 

развіцці беларускага 

слоўніка ў дзяцей 

дашкольнага ўзросту.  

(узроставая група па 
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ўзросту. ( узроставая група 

па выбары студэнта)  

Скласці прэзентацыю 

“Метады і прыёмы 

развіццябеларускага 

слоўніка ў дзяцей 

дашкольнага ўзросту  

выбары студэнта) . 

Канспекты заняткаў па 

развіцці беларускага 

слоўніка ў дзяцей 

дашкольнага ўзросту.  

 для ўсіх узроставых груп. 

 

10 Методыка 

азнаямлення дзяцей з 

нацыянальнымі 

традыцыямі і 

культурай 

беларускага народа 

20 Скласці канспекты 

заняткаў па развіцці 

беларускага слоўніка ў 

дзяцей дашкольнага 

ўзросту для ўсіх 

узроставых груп. 

Падрыхтаваць відэязапіс 

заняткаў па развіцці 

беларускага слоўніка ў 

дзяцей дашкольнага 

ўзросту. ( узроставая група 

па выбары студэнта)  

Скласці прэзентацыю 

“Метады і прыёмы 

развіццябеларускага 

слоўніка ў дзяцей 

дашкольнага ўзросту  

Прэзентацыя “Метады і 

прыёмы развіцця 

беларускага слоўніка ў 

розных ўзроставых 

групах” 

Відэязапіс заняткаў па 

развіцці беларускага 

слоўніка ў дзяцей 

дашкольнага ўзросту.  

(узроставая група па 

выбары студэнта) . 

Канспекты заняткаў па 

развіцці беларускага 

слоўніка ў дзяцей 

дашкольнага ўзросту.  

 для ўсіх узроставых груп. 

 

 Итого: 134   
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ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

(Заочная форма 3,6 лет) 
 

№ 

п/п 
Название темы, раздела Кол-во 

часов на 

СРС 

Задание Форма выполнения 

1 Білінгвізм як 

сацыяльна-

культурны і 

псіхолага-

педагагічны 

феномен  

10 Скласці эссе  

(прэзентацыю)“Білінгвізм 

як сацыяльна-культурны і 

псіхолага-педагагічны 

феномен” 

Прэзентацыя“Білінгвізм як 

сацыяльна-культурны і 

псіхолага-педагагічны 

феномен”,  

 

2 Станаўленне, 

сутнасць і 

асаблівасці 

двухмоўнага 

выхавання і 

навучання дзяцей 

дашкольнага ўзросту 

ў Беларусі  

10 Скласці 

прэзентацыю“Станаўленне, 

сутнасць і асаблівасці 

двухмоўнага выхавання і 

навучання дзяцей 

дашкольнага ўзросту ў 

Беларусі” 

Прэзентацыя“Станаўленне, 

сутнасць і асаблівасці 

двухмоўнага выхавання і 

навучання дзяцей 

дашкольнага ўзросту ў 

Беларусі” 

3 Спецыфіка 

навучання 

рускамоўных 

дашкольнікаў 

беларускай мове як 

роднай 

10 Скласці 

прэзентацыю“Спецыфіка 

навучання рускамоўных 

дашкольнікаў беларускай 

мове як роднай ” 

Прэзентацыя“Спецыфіка 

навучання рускамоўных 

дашкольнікаў беларускай 

мове як роднай ”  

 

4 Камунікатыўная 

накіраванасць 

развіцця  

беларускага 

маўлення 

дашкольнікаў 

12 Падабраць гульні і 

скласці сітуацыі зносін па 

фарміраванні 

камунікатыўных уменняў 

у дзяцей дашкольнага 

ўзросту. 

Сцэнарыі сітуацый зносін 

па фарміраванні 

камунікатыўных уменняў 

у дзяцей дашкольнага 

ўзросту. 

Гульні па фарміраванні 

камунікатыўных уменняў 

у дзяцей дашкольнага 

ўзросту. 

на электронных носьбітах  
5 Мастацка-маўленчая 

дзейнаць як сродак 

развіцця беларускага 

маўлення дзяцей 

дашкольнага ўзросту 

14 Падабраць мастацкія 

творы для арганізацыі 

гульняў драматызацый з 

дзецьмі дашкольнага 

ўзросту. 

 Скласці прэзентацыю 

“Театралізаваныя гульні 

як сродак развіцця 

беларускага маўлення 

дзяцей дашкольнага 

ўзросту” 

Сцэнарыі гульняў - 

драматызацый з дзецьмі 

на электронным 

носьбітах  

Прэзентацыя 

““Театралізаваныя гульні 

як сродак развіцця 

беларускага маўлення 

дзяцей дашкольнага 

ўзросту” 

 
6 Развіццё беларускага 

слоўніка ў дзяцей 

дашкольнага ўзросту 

12 Скласці канспекты 

заняткаў па развіцці 

беларускага слоўніка ў 

дзяцей дашкольнага 

Прэзентацыя “Метады і 

прыёмы развіцця 

беларускага слоўніка ў 

розных ўзроставых 
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ўзросту для ўсіх 

узроставых груп. 

Падрыхтаваць відэязапіс 

заняткаў па развіцці 

беларускага слоўніка ў 

дзяцей дашкольнага 

ўзросту. ( узроставая 

група па выбары 

студэнта)  

Скласці прэзентацыю 

“Метады і прыёмы 

развіццябеларускага 

слоўніка ў дзяцей 

дашкольнага ўзросту  

групах” 

Відэязапіс заняткаў па 

развіцці беларускага 

слоўніка ў дзяцей 

дашкольнага ўзросту.  

(узроставая група па 

выбары студэнта) . 

Канспекты заняткаў па 

развіцці беларускага 

слоўніка ў дзяцей 

дашкольнага ўзросту.  

 для ўсіх узроставых груп. 

 

7 Методыка 

фарміравання 

граматычнага ладу 

маўлення ў дзяцей 

дашкольнага ўзросту 

12 Падрыхтаваць відэязапіс 

заняткаў па фарміраванні 

граматычнага ладу 

маўлення ў дзяцей 

дашкольнага ўзросту 

 (узроставая група па 

выбары студэнта) 

Скласці прэзентацыю 

“Метады і прыёмы 

фарміравання 

граматычнага ладу 

маўлення ў дзяцей 

дашкольнага ўзросту” 

Відэязапіс заняткаў па 

фарміраванні 

граматычнага ладу 

маўлення ў дзяцей 

дашкольнага ўзросту 

 (узроставая група па 

выбары студэнта) 

Прэзентацыя 

“Метады і прыёмы 

фарміравання 

граматычнага ладу 

маўлення ў дзяцей 

дашкольнага ўзросту” 
8 Методыка 

выхавання гуковай 

культуры 

беларускага 

маўлення дзяцей 

дашкольнага ўзросту 

12 Падабраць гульні і 

маўленчы матэрыял для 

выхавання гукавой 

культуры маўленняз 

Скласці 

прэзентацыю“Гульні і 

маўленчы матэрыял для 

выхавання гукавой 

культуры маўлення” 

Гульні і маўленчы 

матэрыял для выхавання 

гукавой культуры 

маўлення на электронным 

носьбітах  

Прэзентацыя “Гульні і 

маўленчы матэрыял для 

выхавання гукавой 

культуры маўлення”  
9 Методыка развіцця 

прадуктыўнага 

маўлення дзяцей 

дашкольнага ўзросту 

12 Скласці канспекты 

заняткаў па развіцці 

звязнага маўлення для 

ўсіх узроставых груп. 

Падрыхтаваць відэязапіс 

заняткаў па развіцці 

звязнага маўлення . ( 

узроставая група па 

выбары студэнта)  

Скласці прэзентацыю 

“Віды расказвання ў 

розных ўзроставых 

групах” 

Скласці прэзентацыю 

“Метады і прыёмы 

расказвання ў розных 

Прэзентацыя “Віды 

расказвання ў розных 

ўзроставых групах” 

Прэзентацыя “Метады і 

прыёмы расказвання ў 

розных ўзроставых 

групах” 

Відэязапіс заняткаў па 

развіцці звязнага 

маўлення дзяцей. 

Канспекты заняткаў па 

развіцці звязнага 

маўлення для ўсіх 

узроставых груп. 
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ўзроставых групах” 
10 Методыка 

азнаямлення дзяцей 

з нацыянальнымі 

традыцыямі і 

культурай 

беларускага народа 

30 Падрыхтаваць відэязапіс 

заняткаў і святаў  па. 

азнаямленні дзяцей з 

нацыянальнымі 

традыцыямі і культурай 

беларускага народа ( 

узроставая група па 

выбары студэнта) 

Скласці прэзентацыю 

“ Народная цацка—

люстэрка культуры” 

Відэязапіс аднаго з 

народных святаў па 

развіцці звязнага 

маўлення дзяцей. 

Прэзентацыя 

“ Народная цацка—

люстэрка культуры” 

 Итого: 134   
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Інфармацыйна-метадычная частка 

Літаратура асноўная: 

1. Дубініна, Д.М. Родная прырода ў вуснай народнай творчасці / 

Д.М. Дубініна, А.А. Страха, Д.У. Дубінін. – Мінск, 2012. 

2. Дубініна, Д.М. Родныя вобразы ў паэтычным слове: у 2 ч. / Д.М. Дубініна. – 

Мінск, 2012. 

3. Старжынская, Н. С. Вучымся гаварыць на роднай мове: вучэбны наглядны 

дапаможнік / Н.С. Старжынская. Д.М. Дубініна. – Мінск, 2010. 

4. Паліева, Т.У. Развіццё білінгвальнай адукацыі дашкольнікаў у Беларусі 

(другая палова ХХ ст. – пачатак ХІ): манаграфія / Т.У. Паліева. – Мазыр, 2008.  

5. Старжынская, Н. С. Развіццё беларускага маўлення дашкольнікаў / 

Н.С. Старжынская. Дз.М. Дубініна. - Мінск., 2008. 

6. Старжынская, Н.С. Маўленчае і лінгвістычнае развіццё дашкольнікаў / 

Н.С. Старжынская. – Мінск, 2007. 

 

Літаратура дадатковая: 

  

7. Дубініна, Д.М. Культура Беларусі ў казках і паданнях / Д.М. Дубініна, 

Д.У.. Дубінін. – Мінск, 2008. 

8. Старжынская, Н. С. Крылаў не мае, а хутка лятае. Лінгвістычныя гульні для 

дзяцей 4 – 7 гадоў / Н.С. Старжынская. –  Мінск, 2007. 

9. Старжынская Н.С. Развіццё беларускага маўлення як сродку камунікацыі / 

Н.С. Старжынская, Дз.М. Дубініна. – Мінск, 2001. 

 

 

Метадычныя рэкамендацыі па арганізацыі і выкананні самастойнай працы 

студэнтаў 

Самастойная праца студэнтаў па вывучэнні вучэбнай дысцыпліны "Развіццё  

беларускага маўлення дзяцей дашкольнага ўзросту» прадугледжвае 

мэтанакіраваную сукупнасць суб'ектных дзеянняў студэнта, якая ажыццяўляецца 

пад кіраўніцтвам выкладчыка на аснове выкарыстання сродкаў суправаджэння 

адукацыйнага працэсу. Гэтаму спрыяюць метады працы, пабудаваныя на 

тэарэтычным аналізе навукова-метадычнай літаратуры і навучальных крыніц, 

творчым падыходзе, звязаным з уменнем ужываць веды ў розных сітуацыях, якія 

мадэліруюць практычную дзейнасць спецыяліста дашкольнай адукацыі. У ходзе 

вучэбнай дзейнасці па вывучэнні дысцыпліны "Развіццё беларускага маўлення 

дзяцей дашкольнага ўзросту" студэнты выконваюць розныя віды самастойнай 

працы. 

У ходзе вучэбнай дзейнасці па вывучэнні дысцыпліны "Развіццё 

беларускага маўлення дзяцей дашкольнага ўзросту" студэнты выконваюць розныя 

віды самастойнай працы. 

Рэпрадуктыўная самастойная праца студэнтаў: чытанне тэксту 

(падручнік, першакрыніцы дадатковая літаратура); складанне плана тэксту; 

графічныя выявы структуры тэксту; праца з табліцамі і схемамі па дысцыпліне; 
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праца са слоўнікам і даведнікамі; азнаямленне з нарматыўнымі дакументамі; 

выкарыстанне аўдыё- і відэазапісаў дзіцячай гаворкі. 

Рэканструктыўная самастойная праца студэнтаў: аналітычная апрацоўка 

тэксту (анатіраванне, рэцэнзаванне, рэферыраванне, кантэнт-аналіз і інш.); 

падрыхтоўка матэрыялу да калоквіуму; пісьмовы параўнальны аналіз асобных 

метадаў і прыёмаў працы па развіцці маўлення дзяцей, складанне пісьмовай 

характарыстыкі маўленчага развіцця дзяцей, складанне схемы алгарытму 

правядзення заняткаў па развіцці маўлення дзяцей; складанне бібліяграфіі, 

тэматычных крыжаванак. 

Творчая самастойная праца студэнтаў: самастойны выбар сродкаў і 

метадаў вырашэння вучэбна-даследачых заданняў; праектаванне і мадэляванне 

розных відаў і кампанентаў прафесійнай дзейнасці; рэфлексіўны аналіз 

прафесійных уменняў з выкарыстаннем аўдыё- і відэятэхнікі. 

 

 

Тэма 1. Білінгвізм як сацыяльна-культурны і псіхолага-педагагічны 

феномен  

Заданне: вывучэнне псіхолага-лінгвістычнай характарыстыкі білінгвізму; 

праблемы ранняга двухмоўя.  

Формы кантролю: тэставанне 

 

Тэма 2. Станаўленне, сутнасць і асаблівасці двухмоўнага выхавання і 

навучання дзяцей дашкольнага ўзросту ў Беларусі  

Заданне: пісьмовы аналіз .сацыялінгвістычнай сітуацыі ў Беларусі, 

асаблівасцей руска-беларускага двухмоўя ў дашкольнікаў.  

Формы кантролю: пісьмовая работа 

 

Тэма 3.  Спецыфіка навучання рускамоўных дашкольнікаў беларускай 

мове як роднай. 

Заданне: вывучэнне стратэгіі навучання дашкольнікаў беларускай мове, 

сістэматызацыі зместу развіцця беларускага маўлення дашкольнікаў у сітуацыі 

руска-беларускага двухмоўя. 

Формы кантролю: пісьмовая работа 

 

Тэма 4.  Камунікатыўная накіраванасць развіцця  беларускага 

маўлення дашкольнікаў 

 Заданне: вывучэнне пытанняў выкарыстання фальклорных твораў для 

развіцця рэцэптыўнага і рэпрадуктыўнага двухмоўя, “увядзення” дзяцей у 

беларускую мову; ролі дыдактычнай лялькі ў развіцці беларускага маўлення 

дзяцей; арганізацыі пазасітуацыйна-пазнавальных і пазасітуацыйна-асобасных  

беларускамоўных зносін дашкольнікаў. 

 Формы кантролю: тэставанне 

 

Тэма 5.  Мастацка-маўленчая дзейнаць як сродак развіцця 

беларускага маўлення дзяцей дашкольнага ўзросту 
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 Заданне: вывучэнне методыкі работы з беларускай народнай казкай, 

методыкі выкарыстання твораў беларускіх пісьменнікаў ва установе дашкольнай 

адукацыі , методыкі выкарыстання народных гульняў, гульняў з мастацкім словам 

у развіцці маўлення дзяцей, методыкі правядзення беларускіх народных свят і 

забаў. 

Формы кантролю: пісьмовая праца. 

 

Тэма 10.  Методыка азнаямлення дзяцей з нацыянальнымі традыцыямі 

і культурай беларускага народа 

Заданне: вывучэнне праблемы дачынення дзяцей да  нацыянальных 

традыцый і культуры беларускага народа.  

Формы кантролю: пісьмовая праца. 

1.  

Пералік рэкамендуемых сродкаў дыягностыкі 

Асноўным сродкам дыягностыкі засваення ведаў і авалодання неабходнымі 

ўменнямі і навыкамі па дысцыпліне "Методыка развіцця беларускага маўлення 

дзяцей дашкольнага ўзросту» з'яўляецца праверка заданняў разнастайнага тыпу 

(рэпрадуктыўных, рэканструктыўных, варыятыўных), што выконваюцца ў рамках 

гадзін, якія адводзяцца на лекцыі, і практычныя заняткі. 

У якасці формы выніковага кантролю па дысцыпліне рэкамендаваны  

экзамен. 

Для аператыўнага кантролю і самакантролю ведаў і ўменняў студэнтаў па 

дадзенай дысцыпліне можна выкарыстоўваць наступныя сродкі дыягностыкі: 

пісьмовую працу, вусныя кантрольныя пытанні і заданні; экспрэс-апытанне; 

праблемныя педагагічныя сітуацыі, калёквіум.  
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Пратакол узгаднення вучэбнай праграмы 

Назва 

дысцыпліны, з 

якой патрабуецца 

ўзгадненне 

Назва кафедры  Прапановы 

кафедры аб 

змяненнях у 

змесце вучэбнай 

праграмы 

Прынятае рашэнне 

кафедры, якая 

разраспрацавала 

вучэбную 

праграму (з 

указаннем даты і 

номера пратакола) 

1 2 3 4 

Дашкольная 

педагогіка 

Кафедра агульнай і 

дашкольнай 

педагогікі 

Змяненняў няма 29.04.2015, 

пратакол №11 

Дзіцячая 

псіхалогія 

Кафедра агульнай і 

дзіцячай псіхалогіі 

Змяненняў няма 21.04.2015, 

пратакол №12 

 

 

 

 

ЗАЦВЯРДЖАЮ 

Дэкан факультэта дашкольнай адукацыі 

кандыдат гістарычных навук                                                                   А.М.Каспяровіч   
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Метадычныя рэкамендацыі па арганізацыі і выкананні самастойнай працы 
студэнтаў 

Самастойная праца студэнтаў па вывучэнні вучэбнай дысцыпліны "Развіццё  

беларускага маўлення дзяцей дашкольнага ўзросту» прадугледжвае 

мэтанакіраваную сукупнасць суб'ектных дзеянняў студэнта, якая ажыццяўляецца 

пад кіраўніцтвам выкладчыка на аснове выкарыстання сродкаў суправаджэння 

адукацыйнага працэсу. Гэтаму спрыяюць метады працы, пабудаваныя на 

тэарэтычным аналізе навукова-метадычнай літаратуры і навучальных крыніц, 

творчым падыходзе, звязаным з уменнем ужываць веды ў розных сітуацыях, якія 

мадэліруюць практычную дзейнасць спецыяліста дашкольнай адукацыі. У ходзе 

вучэбнай дзейнасці па вывучэнні дысцыпліны "Развіццё беларускага маўлення 

дзяцей дашкольнага ўзросту" студэнты выконваюць розныя віды самастойнай 

працы. 

У ходзе вучэбнай дзейнасці па вывучэнні дысцыпліны "Развіццё 

беларускага маўлення дзяцей дашкольнага ўзросту" студэнты выконваюць розныя 

віды самастойнай працы. 

Рэпрадуктыўная самастойная праца студэнтаў: чытанне тэксту 

(падручнік, першакрыніцы дадатковая літаратура); складанне плана тэксту; 

графічныя выявы структуры тэксту; праца з табліцамі і схемамі па дысцыпліне; 

праца са слоўнікам і даведнікамі; азнаямленне з нарматыўнымі дакументамі; 

выкарыстанне аўдыё- і відэазапісаў дзіцячай гаворкі. 

Рэканструктыўная самастойная праца студэнтаў: аналітычная апрацоўка 

тэксту (анатіраванне, рэцэнзаванне, рэферыраванне, кантэнт-аналіз і інш.); 

падрыхтоўка матэрыялу да калоквіуму; пісьмовы параўнальны аналіз асобных 

метадаў і прыёмаў працы па развіцці маўлення дзяцей, складанне пісьмовай 

характарыстыкі маўленчага развіцця дзяцей, складанне схемы алгарытму 

правядзення заняткаў па развіцці маўлення дзяцей; складанне бібліяграфіі, 

тэматычных крыжаванак. 

Творчая самастойная праца студэнтаў: самастойны выбар сродкаў і 

метадаў вырашэння вучэбна-даследачых заданняў; праектаванне і мадэляванне 

розных відаў і кампанентаў прафесійнай дзейнасці; рэфлексіўны аналіз 

прафесійных уменняў з выкарыстаннем аўдыё- і відэятэхнікі. 

 

Тэма 1. Білінгвізм як сацыяльна-культурны і псіхолага-педагагічны 

феномен  

Заданне: вывучэнне псіхолага-лінгвістычнай характарыстыкі білінгвізму; 

праблемы ранняга двухмоўя.  

Формы кантролю: тэставанне 

 

Тэма 2. Станаўленне, сутнасць і асаблівасці двухмоўнага выхавання і 

навучання дзяцей дашкольнага ўзросту ў Беларусі  

Заданне: пісьмовы аналіз .сацыялінгвістычнай сітуацыі ў Беларусі, 

асаблівасцей руска-беларускага двухмоўя ў дашкольнікаў.  

Формы кантролю: пісьмовая работа 
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Тэма 3.  Спецыфіка навучання рускамоўных дашкольнікаў беларускай 

мове як роднай. 

Заданне: вывучэнне стратэгіі навучання дашкольнікаў беларускай мове, 

сістэматызацыі зместу развіцця беларускага маўлення дашкольнікаў у сітуацыі 

руска-беларускага двухмоўя. 

Формы кантролю: пісьмовая работа 

 

Тэма 4.  Камунікатыўная накіраванасць развіцця  беларускага 

маўлення дашкольнікаў 

 Заданне: вывучэнне пытанняў выкарыстання фальклорных твораў для 

развіцця рэцэптыўнага і рэпрадуктыўнага двухмоўя, “увядзення” дзяцей у 

беларускую мову; ролі дыдактычнай лялькі ў развіцці беларускага маўлення 

дзяцей; арганізацыі пазасітуацыйна-пазнавальных і пазасітуацыйна-асобасных  

беларускамоўных зносін дашкольнікаў. 

 Формы кантролю: тэставанне 

 

Тэма 5.  Мастацка-маўленчая дзейнаць як сродак развіцця 

беларускага маўлення дзяцей дашкольнага ўзросту 

 Заданне: вывучэнне методыкі работы з беларускай народнай казкай, 

методыкі выкарыстання твораў беларускіх пісьменнікаў ва установе дашкольнай 

адукацыі , методыкі выкарыстання народных гульняў, гульняў з мастацкім словам 

у развіцці маўлення дзяцей, методыкі правядзення беларускіх народных свят і 

забаў. 

Формы кантролю: пісьмовая праца. 

 

Тэма 10.  Методыка азнаямлення дзяцей з нацыянальнымі традыцыямі 

і культурай беларускага народа 

Заданне: вывучэнне праблемы дачынення дзяцей да  нацыянальных 

традыцый і культуры беларускага народа.  

Формы кантролю: пісьмовая праца. 

 

Пералік рэкамендуемых сродкаў дыягностыкі 

Асноўным сродкам дыягностыкі засваення ведаў і авалодання неабходнымі 

ўменнямі і навыкамі па дысцыпліне "Методыка развіцця беларускага маўлення 

дзяцей дашкольнага ўзросту» з'яўляецца праверка заданняў разнастайнага тыпу 

(рэпрадуктыўных, рэканструктыўных, варыятыўных), што выконваюцца ў рамках 

гадзін, якія адводзяцца на лекцыі, і практычныя заняткі. 

У якасці формы выніковага кантролю па дысцыпліне рэкамендаваны  

экзамен. 

Для аператыўнага кантролю і самакантролю ведаў і ўменняў студэнтаў па 

дадзенай дысцыпліне можна выкарыстоўваць наступныя сродкі дыягностыкі: 

пісьмовую працу, вусныя кантрольныя пытанні і заданні; экспрэс-апытанне; 

праблемныя педагагічныя сітуацыі, калёквіум.  
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Кароткі тэрміналагічны слоўнік 
 

Актыўны слоўнік, а к т и в н ы й  с л о в а р ь – запас лексічных адзінак, 

якімі валодае той або іншы індывід і які выкарыстоўваецца ім пры 

прадуцыраванні маўлення (пар. пасіўны слоўнік). 

Акустычныя характарыстыкі, а к у с т и ч е с к и е  х а р а к т е р и с т и к 

и  – характарыстыстыкі гукаў маўлення з пункту гледжання іх фізічнай прыроды. 

Аморфнае слова, а м о р ф н о е  с л о в о  – слова, якое не валодае 

марфалагічнымі характарыстыкамі, што дазваляюць аднесці яго да пэўнай 

часціны мовы. 

Бай-бай, куп-куп, бух (упаў), гам і да т.п. 

Анамалія (моўная), а н о м а л и я (я з ы к о в а я)  – замацаванае нормай 

адхіленне ад агульнага стандарту ў галіне форма-, словаўтварэння і да т.п., якое 

маецца ў мове. 

Анаматапея, а н о м а т о п е я – гукаперайманне. 

Антагенез маўленчы, о н т о г е н е з  р е ч е в о й – засваенне мовы дзіцем 

(пар. філагенез). 

Артыкуляванне, а р т и к у л и р о в а н и е – кампанент маўленчай 

дзейнасці. Параджэнне гукавых адзінак мовы. 

Артыкуляцыйныя характарыстыкі, а р т и к у л я ц и о н н ы е          х а р 

а к т е р и с т и к и – характарыстыкі гукаў маўлення, звязаныя з органамі, якія 

ўдзельнічаюць у іх параджэнні, і тыпам дзеянняў, што выконваюцца гэтымі 

органамі. 

Артыкуляцыя, а р т и к у л я ц и я - пэўнае становішча вымаўленчых 

органаў, якія забяспечваюць параджэнне данай фанемы. 

Асемантычны, а с е м а н т и ч е с к и й – пазбаўлены значэння, семантычна 

пусты. 

Асіміляцыя, а с с и м и л я ц и я - упадабленне аднаго гука або склада 

іншаму ў межах фанетычнага слова.  

Аўтарэхалалія, а в т о э х о л а л и я  неўсвядомленае паўтарэнне ўласных 

гукаў. Ажыццяўляецца дзіцем у дамаўленчы перыяд. 

Білінгв (=біглот), б и л и н г в (=б и г л о т) – індывід, які валодае дзвюма 

мовамі. 

Білінгвізм (=двухмоўе), б и л и н г в и з м (д в у я з ы ч и е) – валоданне 

дзюма мовамі. Б. натуральны і штучны (як вынік навучання). 

Вакалізацыя, в о к а л и з а ц и я – гукі, якія падае дзіця ў дамаўленчы 

перыяд. Могуць насіць як камунікатыўны, так і некамунікатыўны характар. 

Вакалізм, в о к а л и з м - сістэма галосных гукаў пэўнай мовы. В. націскны 

і ненаціскны (пар. кансанантызм). 

Вербалізацыя, в е р б а л и з а ц и я – здзяйсненне інфармацыі ў выказванні 

на натуральнай мове. 

Вербальны, в е р б а л ь н ы й – слоўны, моўны. Пар. вербальныя знакі ў 

адрозненні ад невербальных (жэстаў, мімікі, вакалізацый і інш.). 

Вонкавае маўленне, в н е ш н я я  р е ч ь – кампанент маўленчага дзеяння, 

вымаўленне выказвання ўголас (пар. унутранае маўленне). 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 42 

Галафраза, г о л о ф р а з а – аднаслоўнае выказванне дзіцяці, якое па сэнсе 

суадносіцца з цэлай сітуацыяй; ужываецца на самых ранніх этапах развіцця 

маўлення (канец першага – пачатак другога года жыцця). Большая частка слоў, 

што ўжываюцца дзіцем у гэты перыяд, уяўляюць сабой анаматапеі.  

АЎ-АЎ – гэта і сабачка, і яе брэх, і сабачая будка, і сабачы ашэйнік і многае 

іншае, г.зн. усе сітуацыі, так або інакш звязаныя з сабакам.  

Генералізацыя, г е г е р а л и з а ц и я – работа, якая выконваецца 

індывідам у працэсе засваення мовы, па сістэматызацыі моўных фактаў, 

выяўленні правілаў і заканамернасцей выкарыстання моўных адзінак. 

Граматыка дзіцячая, г р а м м а т и к а  д е т с к а я - механізм, які кіруе 

маўленчай дзейнасцю дзіцяці. Г.д. уяўляе сабой спрошчаную мадэль граматыкі 

нарматыўнай мовы: сукупнасць агульных правілаў пры адсутнасці забаронаў і 

абмежаванняў. 

Граматычнасць, г р а м м а т и ч н о с т ь – 1. Адпаведнасць маўленчага 

факта дзеючай моўнай норме; 2. Характарыстыка маўлення, выказвання. 

Гуканне, г у к а н и е – вакалізацыі, уласцівыя дзіцяці пачынаючы 

прыблізна з 4-х месяцаў. Уяўляюць сабой злучэнні пераважна кансанантных 

элементаў. Як і гуленне, сведчыць аб станоўчых эмоцыях дзіцяці. 

 Гуленне, г у л е н и е – вакалізацыі, якія з’яўляюцца ў дзіцяці ва ўзросце 

прыкладна  2 месяцаў. Г. - гукі, якія вымаўляюцца пры нейтральным становішчы 

маўленчых органаў і ўяўляюць сабой спалучэнне вакалічных і шумавых 

кампанентаў. (Адсутнічаюць у маўленні дарослых.) 

 А-аа, уу-у; г-у, бу-у. 

Даграматычны этап развіцця маўлення, д о г р а м м а т и ч е с к и й   э т 

а п  р а з в и т и я  р е ч и – этап маўленчага развіцця дзіцяці , калі маюцца ўжо 

першыя словы, якія функцыянуюць як складаючыя галафраз  (1 г. 3 мес. – 1 г.8 

мес.)  або пачатковых двух- трохслоўных выказванняў, але адсутнічаюць якія-

небудзь марфалагічныя характарыстыкі даных слоў (1 г. 8 мес. – 1 г. 10 мес.).  Для 

ўдакладння значэння дзіця выкарыстоўвае жэсты, інтанацыю. 

Баю ляля – калыхае ляльку.  Папа яма капаць. (Папа яму копает.) Мама 

ніська цітаць. (Мама, кніжку пачытай.) 

Даславесны (= давербальны, дамоўны), д о с л о в е с н ы й  (= д о в е р б а л 

ь н ы й, д о р е ч е в о й) - этап камунікатыўнага развіцця дзіцяці (прыблізна да 1 

г.), калі дзіця яшчэ не карыстаецца стандартнымі моўнымі знакамі пры 

прадуцыраванні маўлення і вельмі абмежавана карыстаецца некаторымі з іх пры 

ўспрыманні маўлення. (Напрыклад, дзеці асабліва ўспрымальныя да 

прасадычнага ладу маўлення, паколькі менавіта прасодыка напрамую звязана з 

эмацыянальна-экспрэсіўным аспектам маўлення, на які арыентуецца дзіця.) У 

камунікатыўнай дзейнасці выкарыстоўваюцца так званыя пратазнакі, што 

складаюць так званую пратамову. 

Двуслоўныя выказванні, д в у х с л о в н ы е  в ы с к а з ы в а в а н и я – 

выказванні дзіцяці на адной з ранніх стадый засваення маўлення. Адзіным 

граматычных кампанентам гэтых выказванняў з’яўляецца парадак слоў. Словы 

ўяўляюць сабой марфалагічна нерасчляненае цэлае (аморфныя словы). 
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Дыялог (палілог), д и а л о г (п о л и л о г) – размова дзвюх (і болей) асоб. 

Істотнай характарыстыкай Д. з’яўляецца яго рэактыўны характар, наяўнасць 

простых, часам незавершаных сказаў, рэплік, якія дапаўняюцца мімікай, жэстамі, 

інтанацыяй, а таксама сітуацыяй. 

Дэнатат, д е н о т а т – абазначаемы канкрэтны прадмет або з’ява, якія 

могуць іменавацца данай адзінкай (пар. сігніфікат). 

Звышгенералізацыя, с в ы ш г е н е р а л и з а ц и я – абагульненне, робячы 

якое дзіця пераходзіць устаноўленыя для яго межы. 

З. лексіка-семантычная – пашырэнне класа дэнататаў у параўнанні з тым, 

які існуе ў нарматыўнай мове.  

Дзіця называе кісай і кошку, і балонку, і, можа быць, любую сабаку або 

ўвогуле ўсіх жывёлаў. 

З. граматычная - распаўсюджванне дзеяння граматычнага правіла на тое 

кола моўных адзінак, якія дадзенаму правілу не падпарадкоўваюцца. 

Знак моўны (вербальны), з н а к  я з ы к о в о й (вербальный) – двухбаковая 

адзінка мовы, якая ўяўляе сабой адзінства мысліцельнага зместу і пэўнай 

паслядоўнасці гукаў. 

Дзіця называе кісай і кошку, і балонку, і, можа быць, любую сабаку або 

ўвогуле ўсіх жывёлаў. 

Знакавая сістэма, з н а к о в а я с и с т е м а – спосаб існавання знакаў. 

Сукупнасць знакаў, якія знаходзяцца паміж сабой у пэўных фармальных і 

функцыянальных адносінах. 

Імітаванне (=імітацыя), и м и т и р о в а н и е (имитация) – паўтарэнне, 

узнаўленне адным носьбітам мовы маўленчай прадукцыі іншага.  

Трэба адрозніваць розныя віды І. 

І. як капіраванне камунікатыўных паводзін дарослага ў натуральных 

акалічнасцях (не каардынуецца дарослым). І. як адзін з прыёмаў навучання 

камунікатыўным паводзінам. (Скажы дзеда, скажы ляля і да т.п.) 

І. жэстаў і сітуацый(“ладачкі”, “да пабачэння”). І. гукаперайманняў. І. 

фрагментаў маўлення. 

І. неадкладная і адсрочаная. Дзіця часам адразу, а часам праз які-небудзь 

час паўтарае слова, цэлую фразу або частку фразы дарослага. 

Імітацыі тэорыя, и м и т а ц и и  т е о р и я – тэорыя, якая тлумачыць 

працэс засваення дзіцем мовы як вынік узнаўлення ім маўленчай прадукцыі 

дарослага. 

Інавацыя, и н н о в а ц и я – маўленчы акт, не зафіксаваны ў агульным 

ужыванні. Дзіцячая І. – прадукт маўленчай дзейнасці адзіцяці. І. ў сферы 

ўспрымання і ў сферы прадуцыравання маўлення. І. формаўтваральныя, 

словаўтваральныя, лексіка-семантычныя, сінтаксічныя. 

Інтэрферэнцыя, и н т е р ф е р е н ц и я – узаемадзеянне моўных сістэм у 

сітуацыі двухмоўя; І. міжмоўная праяўляецца ў фактах адхілення ад сістэмы і 

нормаў другой (вывучаемай) мовы пад уплывам роднай (першай) мовы. 

Калька, к а л ь к а – К. міжмоўная – утварэнне новага слова, фразеалагізма 

або новага значэння слова шляхам літаральнага перакладу іншамоўнай адзінкі. К. 

словаўтваральная, фразеалагічная, семантычная. “Дзіцячая” К. – утварэнне дзіцем 
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новага слова, фразеалагізма або новага значэння слова шляхам капіравання сэнсу 

нарматыўнай адзінкі (або яе структурных састаўляючых). 

Камунікатыўная дзейнасць, к о м м у н и к а т и в н а я  д е я т е л ь н о с т 

ь – дзейнасць па перадачы з дапамогай моўных і/або немоўных знакаў той або 

іншай інфармацыі. 

Кантамінацыі, к о н т о м и н а ц и и - узаемадзеянне моўных адзінак, якія 

сукранаюцца альбо ў асацыятыўным, альбо ў сінтагматычным радзе, што 

прыводзіць да іх семантычнага або фармальнага змянення ці ўзнікнення новай 

адзінкі. Так, у працэсе зносін дыялог і маналог часта пераплятаюцца, маналог 

набывае рысы дыялогу, а дыялог уключае ў сябе разгорнутыя выказванні. 

Лакуна, л а к у н а – факт адсутнасці моўнай адзінкі ў адной сістэме 

(структуры) пры ўмове наяўнасці аналагічнай адзінкі ў другой сістэме 

(структуры). Л. міжмоўныя, напрыклад, у беларускай мове адносна рускай і 

наадварот. Л. нарматыўнай мовы, што выяўляюцца ў фактах дзіцячага маўлення. 

Л. абсалютныя і адносныя. 

Ланцуг гулення, ц е п ь  г у л е н и я – паслядоўнасць складападобных 

элементаў, якія вымаўляе дзіця ў перыяд гулення, характарызуецца вялікай 

колькасцю элементаў, якія паўтараюцца, дыфузнасцю гукаў, выразнасцю іх 

фанетычных характарыстык. 

Лепет, л е п е т – 1. У шырокім разуменні: вакалізацыя, характэрная для 

дзіцяці ў першы год-паўтара яго жыцця – да з’яўлення першых слоў; 2. У вузкім 

разуменні: адна з разнавіднасцей вакалізацый, што ў 7-8,5 месяцаў змяняе гуленне 

і гуканне і ўяўляе сабой складападобныя ланцугі кансанантных і вакалічных 

элементаў, якія ідуць адзін за адным. У 8,5-9,5 месяцаў з’яўляецца мадуляваны Л. 

– склады вымаўляюцца з рознастайнымі інтанацыямі.  

Ба-ба, да,да,  та, та, та. 

У 8,5-9,5 месяцаў з’яўляецца мадуляваны лепет – склады вымаўляюцца з 

рознастайнымі інтанацыямі.  

Лепетны ланцуг, л е п е т н а я  ц е п ь – паслядоўнасць складападобных 

элементаў, што вымаўляюцца дзіцем у перыяд лепета, характарызуецца вялікай 

колькасцю аднолькавых элементаў, не раздзеленых паўзай. Колькасць гукаў, якія 

сустракаюцца ў лепетных ланцугах, значна перавышае колькасць фанем роднай 

мовы. 

Лангіцюдны метад даследавання маўлення, л о н г и т ю д н ы й  м е т о д 

обследования речи – метад, пры якім паслядоўна фіксуецца маўленне дзіцяці на 

працягу дастаткова доўгага часу (з дапамогай дзённікавых запісаў, магнітафонаў, 

відэамагнітафонаў). 

 Найбольш вядомыя айчынныя лангіцюдныя даследаванні дзіцячага 

маўлення: Гвоздев А.Н. От первых слов до первого класса: Дневник научных 

наблюдений. – Саратов, 1981; Менчинская Н.А. Психическое развитие ребенка от 

рождения до 10 лет: Дневник развития дочери. – М., 1996; Салахова А.Д. 

Развитие звуковой стороны речи ребенка: Дневник матери. – М., 1973; Детская 

речь. Тексты. Дневники, наблюдения / Сост. С.Н.Цейтлин. – СПб., 1993. 
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Мадыфікацыя слова, м о д и ф и к а ц и я  с л о в а – пераўтварэнне, якому 

падвяргаецца слова ў нарматыўнай мове. М. гукавая падраздзяляецца на 

выпадковую (нематываваную)  

і матываваную (“дзіцячая этымалогія”) Самкі замест санкі: Іх трэба зваць 

самкі. Яны ж самі едуць па снезе з гары. 

М. граматычная (марфалагічная): змяненне рода, тыпу скланення назоўніка 

і да т.п.  

Пыль (муж.р.): Пыль такой везде!  

М. семантычная – змяненне лексічнага значэння слова. 

Маналог, м о н о л о г – разгорнутае выказванне адной асобы. Істотнай 

характарыстыкай М. з’яўляецца выразнасць кампазіцыі, лагічная паслядоўнасць 

выкладання думак, адвольнасць выбару адэкватных моўных сродкаў для іх 

выражэння. 

Марфема, м о р ф е м а – значная частка слова (корань, прыстаўка, суфікс, 

канчатак і інш.). 

Матываваны, м о т и в и р о в а н н ы й – такі, у якім азначаемае 

суаднесена з тым, што азначае; М. слова – слова, якое мае ўнутраную форму. 

Маўленне, р е ч ь – паслядоўнасць знакаў мовы, пабудаваная па яе законах і 

з яе матэрыялу і ў адпаведнасці з патрабаваннямі выражанага канкрэтнага зместу 

(думак, пачуццяў, настрою, стану волі, жаданняў і г.д.). 

Маўленчая дзейнасць, р е ч е в а я  д е я т е л ь н о с т ь – дзейнасць 

чалавека, якая забяспечвае ажыццяўленне камунікацыі на натуральнай мове. 

Асноўныя кампаненты М. д.: гаварэнне і слуханне (пар. мова). 

Маўленчая (моўная) здольнасць (=моўная кампетэнцыя), р е ч е в а я (я з 

ы к о в а я) с п о с о б н о с т ь (=языковая компетенция) – функцыянальная сістэма 

якая фарміруецца ў псіхіцы носьбіта мовы ў працэсе антагенетычнага развіцця. 

Кампаненты М.з.: фанетычны, лексічны, марфалагічны, сінтаксічны, 

слоўтваральны, тэкставы. 

Мова, м и н и м а л ь н а я  п а р а – сістэма матэрыяльных адзінак, якія 

служаць зносінам людзей і адлюстроўваюцца ў свядомасці калектыву ў 

абстракцыі ад канкрэтных думак, пачуццяў, жаданняў (пар. маўленне). 

Нарматыўная мова, н о р м а т и в н ы й  я з ы к – мова, якой карыстаюцца 

дарослыя носьбіты літаратурнай мовы. 

Норма моўная, н о р м а  я з ы к о в а я – сукупнасць традыцыйных, 

ухваленых грамадствам, рэалізацый моўнай сістэмы (пар. сістэма моўная). 

“Памылковая этымалогія”, “л о ж н а я  э т и м о л о г и я” – факт 

устанаўлення носьбітам мовы паходжання роднасных адносін паміж словамі, якія 

не адпавядаюць іх рэальным адносінам. 

Пасіўны слоўнік, п а с с и в н ы й  с л о в а р ь - словы, якія чалавек 

разумее, але не ўжывае ў сваім маўленні (пар. актыўны слоўнік). 

 Паранімія дзіцячая, п а р о н и м и я  д е т с к а я – змяшэнне дзіцем 

гукавых абалонак двух блізкагучальных слоў, што звязана з асаблівасцямі яго 

вербальнай памяці. 

Маленькі Жэня Г. называў кадушку подушкой; трохгадовая Іра блытала 

травинку і тропинку, Дзіма С. – комариков с фонариками. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 46 

Паронімы, п а р о н и м ы – словы, якія маюць частковае гукавое 

падабенства пры семантычным адрозненні. П. аднакарэнныя (калонія – калона, 

кожа, кожура) і рознакарэнныя (эскалатар – экскаватар, фарш - фарс). 

Параджэнне маўлення, п о р о ж д е н и е  р е ч и – кампанент маўленчай 

дзейнасці, які забяспечвае стварэнне маўленчай прадукцыі. Гаварэнне – 

параджэнне вуснага маўлення. Пісьмо – параджэнне пісьмовага маўлення.  

Прадуцыраванне маўлення, п р о ц и р о в а н и е  р е ч и – адна з 

састаўляючых маўленчай дзейнасці (пар. успрыманне маўлення). 

Прасадычная сістэма мовы, п р о с о д и ч е с к а я  с и с т е м а  я з ы к а – 

інтанацыя ў сукупнасці з націскам. 

Пратазнак, п р о т о з н а к – знак, які ўжываецца дзіцем у перыяд 

даслоўнай камунікацыі (жэст, вакалізацыя, міміка). 

Пратамова, п р о т о я з ы к – сістэма пратазнакаў, якія ўжываюцца дзіцем 

ў перыяд даслоўнай камунікацыі. 

Пратаслова (=вакабула), п р о т о с л о в о (=вокабула) – слова, прыдуманае 

самім дзіцем. Можа быць радыкальным пераўтварэннем нарматыўных слоў. Мае 

пастаянную гукавую абалонку ў спалучэнні з пастаянным сэнсам. 

Андруша К. (0.11) на працягу 3 мес. выкарыстоўваў гукаспалучэнне КЫХ у 

значэнні адчыні, выключы святло, здымі кофтачку. 

Падобныя гукакомплексы ў маўленчай дзейнасці дзіцяці прынята 

разглядваць у плане пераходнага этапу ад лепета да славеснага маўлення. 

Прэфікс, п р е ф и к с – тое ж, што прыстаўка. 

Псіхалінгвістыка, п с и х о л и н г в и с т и к а – тэорыя маўленчай 

дзейнасці. Раздзел лінгвістыкі ?, які вывучае мову з пункту гледжання 

механізмаў, што забяспечваюць параджэнне і ўспрыманне маўлення. 

 Лічыцца, што псіхалінгвістыка як навука зарадзілася ў 1954 г. (гл. брашуру 

Лаврентьевой) 

Рэлятыўныя словы, р е л я т и в н ы е  с л о в а – словы, рэальны змест якіх 

змяняецца ў залежнасці ад змянення кропкі адліку, напрыклад, тэрміны раства. 

Рэхалалія, э х о л а л и я – неўсвядомленая імітацыя розных гукаў (пар. 

аўтарэхалаія). Ажыццяўляецца дзіцем ў дамаўленчы перыяд. 

Сегментацыя, с е г м е н т а ц и я – дзяленне, якое ажыццяўляецца 

індывідам у працэсе маўленчай дзейнасці або моўнага аналізу лінейных моўных 

адзінак на часткі (сегменты). Памылковая С. – С., якая не адпавядае рэальнаму 

чляненню моўных адзінак. 

Сістэма моўная, с и с т е м а  я з ы к о в а я - 1. Іерархічна ўпарадкаваная 

сукупнасць моўных адзінак; 2. У процілегласць норме – глыбінны ўзровень 

моўнага механізма, які вызначае патэнцыяльныя магчымасці ўтварэння і 

функцыянавання моўных адзінак. 

Словатворчасць, с л о в о т в о р ч е с т в о – канструяванне новага слова 

дзіцем у працэсе маўленчай дзейнасці. Пар. з мадыфікацыяй слова нарматыўнай 

мовы. 

Словы гукапераймальныя (анаматапеі), с л о в а  з в у к о п о д р а ж а т е 

л ь н ы е (ономатопеи) – абазначэнне прадмета або жывой істоты праз 

гукакомплекс. Адрозніваюцца прастатой гукавога вобліку, даступнасцю для 
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артыкуляцыі ў малодшым узросце, матываванасцю гукавой формы, якая мае 

зразумелы для дзіцяці “гукаадлюстравальны” характар. 

Спантаннае маўленне, с п о т а н н а я  р е ч ь – непадрыхтаванае 

маўленне, маўленне ў натуральных умовах. 

Субстытуцыя гукаў, с у б с т и т у ц и я  з в у к о в – замена аднаго гука 

іншым на ранніх стадыях авалодання мовай як следства недасканаласці 

артыкулятарных навыкаў або недаразвіцця фанематычнага слыху; С. рэгулярная і 

С. нерэгулярная. 

Суфіксацыя, с у ф ф и к с а ц и я – спосаб утварэння слова, пры якім да                                   

асновы слова дадаецца суфікс. 

Лампёнок – детеныш лампы: Ты будешь лампа, а я твой лампёнок. Ты  - 

лампиха, а я твой лампёнок (4,7) 

Садніца – тая, хто наведвае дзіцячы сад: --Ты школьніца? Ты ходзішь у 

школу? – Не, я садніца. Я хаджу ў сад. 

Сэнс, с м ы с л – пазамоўная інфармацыя, якая перадаецца з дапамогай 

мовы або іншымі спосабамі. 

Транспазіцыя, т р а с п о з и ц и я – станоўчы перанос уменняў і навыкаў 

маўлення на роднай мове ў маўленне на другой мове (пар. інтэрферэнцыя). 

Тэкст, т е к с т – паслядоўнасць моўных адзінак, якія перадаюць цэласную і 

закончаную інфармацыю. Асноўныя ўласцівасці Т.: звязнасць і цэльнасць. 

Уніфікацыя, у н и ф и к а ц и я – устараненне адрозненняў, якія маюцца, у 

змяненні слоў. У. тыпаў скланення назоўнікаў. 

Унутранае маўленне, в н у т р е н н я я  р е ч ь – кампанент маўленчага 

дзеяння, які заключаецца ў семантыка-граматычным структураванні будучага 

выказвання (пар. вонкавае маўленне). 

Упадабленне – гл. асіміляцыя 

Узроўні мовы, у р о в н и  я з ы к а – моўныя падсістэмы, якія 

характарызуюцца структурнай і функцыянальнай аднароднасцю адзінак і правіл 

іх выкарыстання (фанемны У., марфемны У., лексічны У. і г.д.). Адзінкі больш 

высокіх узроўняў фарміруюцца з адзінак больш нізкіх У. 

Фанема, ф о н е м а – самая кароткая, недзялімая лінейная адзінка гукавога 

ладу мовы, якая характарызуецца (у адрозненне ад гука мовы)толькі прыкметамі, 

што адрозніваюць яе ад іншых фанем. 

Фанематычны аналіз, ф о н е м а т и ч е с к и й  а н а л и з – аналіз гукавога 

складу слова або склада, ажыццяўляецца дзіцем пасля спецыяльнага навучання. 

Фанематычны слых, ф о н е м а т и ч е с к и й  с л у х – кампанент 

маўленчай здольнасці, які дазваляе ажыццяўляць чляненне моўнага патоку і 

атаясамлівасць гукі мовы, распазнаваць гучальнае маўленне. 

Фанетычнае (анцэнтнае) слова, ф о н е т и ч е с к о е (а к ц е н т н о е) с л о 

в о – аб’яднанне адным націскам знамянальнага і службовага слова (да сябра, пад 

ложкам). 

Не ведаю, па горадзе, ці ведаешь, да сябра, ад сястры. 

Флексія, ф л е к с и я – тое ж, што канчатак. 

Элізія складовая, э л и з и я  с л о г о в а я – характэрнае для ранніх этапаў 

засваення мовы скарачэнне складовай структуры многаскладовага слова. 
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Механізм Э.с. вывучаны мала. Скарачэнне звычайна адбываецца за кошт 

пропуска ненаціскнога, рэдуцыраванага, склада.  

МЯ – мячык, ДЗІ – ідзі, ДЕВА – девочка, КОСІ – котачка, ДАНЯЙ – 

даганяй, ГАЗІН – магазін. 

Ёсць, аднак, выключэнні. Так, слова малако амаль усе дзеці скарачаюць да 

МАКО.?Часам склад выпадае не поўнасцю: дзіця не вымаўляе галоснага, але 

захоўвае зычны (ПФЕЛЬ – партфель).  
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