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У артыкуле расказваецца аб арганізацыі спецыяльных заняткаў па развіцці бе- 
ларускага маўлення ва ўстанове дашкольнай адукацыі з беларускай мовай выхаван- 
ня і навучання. 

The article describes the organization of special classes on the development of the 
Belarusian language in the institution of preschool education with the Belarusian 
language of education and training. 
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Зместам адукацыі ў сучаснай адукацыйнай парадыгме на ўсіх яе ўзроўнях 

з’яўляецца культура як спрэсаваны вопыт тысячагоддзяў, што ўключае ў сябе 
культуру паводзін, зносін, пачуццяў, мыслення і практычнай канструктыўнай 
дзейнасці. Спецыфічным і ўніверсальным сродкам аб’ектывацыі зместу як ін- 
дывідуальнай свядомасці, так і культурнай традыцыіі з’яўляецца мова. Мова 
выступае і як складнік культуры, і як яе прылада. Родная мова валодае асаблі- 
вым культуратворчым патэнцыялам, стварае ўмовы для асобаснага развіцця, 
духоўна-маральнага ўдасканалення дзяцей і педагагічных работнікаў устано- 
вы дашкольнай адукацыі. У гэтым праяўляецца ўнікальнасць мовы як базіс- 
нага элемента культуры. 

Працэс развіцця маўлення і культуры маўленчых зносін уяўляе сабой 
двухбаковы працэс узаемадзеяння і супрацоўніцтва яго суб’ектаў (выхаваце- 
ля дашкольнай адукацыі і яго выхаванцаў), што служыць падмуркам асобас- 
нага развіцця дзяцей. 



338 

 

 

Тэарэтычнымі асновамі развіцця маўлення і культуры маўленчых зносін 
дзяцей дашкольнага ўзросту з’яўляюцца ўяўленні аб заканамернасцях маў- 
ленчага развіцця дзяцей, сфармуляваныя ў працах Л. С. Выгоцкага, Д. Б. Эль- 
коніна, А. А. Лявонцьева, А. І. Зімняй, Ф. А. Сахіна, С. Н. Цэйтлін, А. М. Шах- 
наровіча і інш. Згодна з іх поглядамі, прырода моўных здольнасцей і развіццё 
маўленчай дзейнаці вызначаецца ніжэй акрэсленымі палажэннямі. 

Перш за ўсё, мова і маўленне ўяўляюць сабой ядро, што знаходзіцца 
ў цэнтры розных ліній псіхічнага развіцця – мыслення, уяўленняў, памяці, эмо- 
цый. Пры гэтым дзіця – актыўны суб'ект пазнавальнай дзейнасці, які асвойвае 
прадметны свет, узаемаадносіны паміж людзьмі і мову як сродак пазнання і 
ажыццяўлення гэтай дзейнасці. Маўленне дзіцяці развіваецца ў выніку гене- 
ралізацыі моўных з’яў, успрымання маўлення дарослага і ўласнай маўленчай 
актыўнасці. Гэта значыць, что ў аснове развіцця маўлення ляжыць актыўны, 
творчы працэс авалодання мовай, фарміравання маўленчай дзейнасці. 

Са сказанага вынікае: у аснове навучання роднай мове ляжыць фарміра- 
ванне ў дзяцей здольнасці арыентавацца ў моўнай рэчаіснасці, моўных адно- 
сінах і ўзаемазалежнасцях. Вядучым напрамкам ў навучанні роднай мове з’яў- 
ляецца фарміраванне моўных абагульненняў, элементарнага асэсавання з’яў 
мовы і маўлення. Гэта стварае ў дзяцей цікавасць да роднай мовы і забяс- 
печвае творчы характар маўлення, тэндэнцыю да яго самаразвіцця 

У адносінах да дзіцяці дашкольнага ўзросту маўленчае развіццё заклю- 
чаецца не толькі ў развіцці яго зададзенай прыродай маўленчай здольнасці, 
фарміраванні вуснага маўлення як сродку сацыялізацыі, пазнання культуры і 
свету ў цэлым, але і ў фарміраванні пазітыўнай нацыянальна-культурнай ідэн- 
тыфікацыі, у аснове якой ляжыць асэнсаванне сябе як часткі пэўнай нацыі, ра- 
зуменне самакаштоўнасці кожнага народа, яго мовы і культуры, выхаванне та- 
лерантнасці. 

Развіццё звязнага маўлення і маўленчых зносін дзяцей з’яўляецца ас- 
ноўнай мэтай і сродкам авалодання структурнымі ўзроўнямі мовы, асэнса- 
ванне моўных і маўленчых з’яў з’яўляецца асновай новага стаўлення да мовы, 
свядомага карыстання ёю. 

Зыходзячы з вызначаных тэарэтычных падстаў, спецыяльныя заняткі па 
развіцці беларускага маўлення дзяцей дашкольнага ўзросту павінны насіць 
комплексны характар, г.зн. на адных занятках вырашаюцца ва ўзаемасувязі 
розныя задачы развіцця маўлення. Пры гэтым заняткі будуюцца па тэматыч- 
ным прынцыпе. 

Пры планаванні аднатэмных заняткаў па развіцці маўлення ва ўстанове 
дашкольнай адукацыі з беларускай мовай выхавання і навучання ў якасці тэ- 
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мы, як правіла, вылучаецца адзін з відаў маналагічнага маўлення: пераказ 
казкі або апавядання, апавяданне па малюнку, апісанне цацкі або прадмета, 
складанне творчага апавядання і г.д. Гэта тлумачыцца тым, што развіццё 
звязнага маўлення з’яўляецца асноўнай і ў той жа час найбольш складанай 
задачай моўнага выхавання дзяцей дашкольнага ўзросту. 

З развіццём звязнага маўлення ўзаемазвязаны розныя моўныя задачы: 
слоўнікавая работа, фарміраванне граматычнага ладу маўлення, выхаванне 
гукавой культуры маўлення. 

Комплесныя заняткі плануюцца так, каб вырашаць адначасова розныя 
моўныя задачы, звязаныя паміж сабой адзіным зместам. Адзіны змест занят- 
каў забяспечваецца тым, што ў іх аснове ляжыць адзін з відаў маналагічнага 
маўлення. Лексічныя і граматычныя практыкаванні з дзецьмі праводзяцца пры 
аналізе літаратурнага твора (пераказ), пры разглядванні малюнка або цацкі, 
у самастойным расказванні. Пераход ад адной часткі заняткаў да другой на 
аднатэмных занятках адбываецца натуральна, жыва і эмацыянальна. 

Увогуле, на працягу месяца заняткі па развіцці беларускага маўлення раз- 
меркоўваюцца наступным чынам: першы тыдзень – пераказ казкі або карот- 
кага апавядання; другі тыдзень – апавяданне па малюнку; трэці тыдзень – 
апісанне цацкі або прадмета. На гэтых занятках вырашаюцца ўсе моўныя за- 
дачы, якія падпарадкоўваюцца мэце развіцця звязнага маўлення. Чацвёрты 
тыдзень – работа па адным з трох напрамкаў: слоўнікавая работа, фарміра- 
ванне граматынага ладу маўлення, выхаванне гукавой культуры маўлення. 
Такім чынам, кожныя апошнія заняткі месяца могуць прысвячацца вырашэнню 
якой-небудзь адной моўнай задачы: слоўнікавай рабоце, фарміраванню гра- 
матычнага ладу маўлення або выхаванню правільнага гукавымаўлення. 

Спасцігаючы  навакольны  свет  і  сябе  ў гэтым  свеце,  дзіця  засвойвае 
слоўныя абазначэнні прадметаў і з’яў рэчаіснасці, іх уласцівасцей, сувязей і 
адносін. У працэсе зносін дзеці старэйшага дашкольнага ўзросту засвойваюць 
розныя па ступені абагульнення веды, узбагачаецца іх слоўнік. 

Спецыяльныя заняткі па развіцці маўлення спрыяюць удакладненню і за- 
мацаванню навыкаў правільнага ўжывання слоў і словазлучэнняў. На такіх 
занятках авалоданне правільнымі моўнымі формамі, навыкамі маўленчых 
зносін залежыць не толькі ад маўленчых зносін з акружаючымі, але і ад успры- 
мання навакольнай рэчаіснасці. Звязныя выказванні дзяцей дэманструюць 
наколькі багаты слоўнік дзіцяці, ці валодае яно ўласцівымі яго ўзросту грама- 
тычнымі навыкамі, ці дастаткова высокі яго інтэлектуальны ўзровень. 
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