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УВОДЗІНЫ 

Выхаванне падрастаючага пакалення не можа ажыццяўляцца па-за 
традыцыйнай нацыянальнай культурай. Этнічная гісторыя, гістарыч-
ная спадчына і культура продкаў выступаюць базавымі каштоўнасцямі 
для развіцця асобы. 

Па меркаванні нідэрландскага гісторыка культуры Й. Хейзінга, на-
туральным і арганічным элементам чалавечай культуры з'яўляецца 
гульня. Асвойваючы гульню, дзіця асвойвае і ўзбагачае гульнявую 
культуру нацыі, якая адлюстроўвае традыцыйныя і новыя формы гульня-
вых паводзін. 

Неад'емным атрыбутам гульні з'яўляецца цацка, якую называюць 
«люстэркам культуры» (В.У. Абраменкава). Па ўсеагульным пры-
знанні, цацка выступае адной з фундаментальных універсалій чала-
вечага быцця, паколькі служыць для перадачы ў асаблівай «згорнутай 
форме» каштоўнасцей культуры і вопыту пакаленняў. 

Цацка, як частка дзіцячай гульнявой рэальнасці, з'яўляецца неза-
менным сродкам інкультурацыі. Як піша В.У. Абраменкава, «цацка для 
дзіцяці - не проста забава, а духоўная прылада, з дапамогай якой яно 
асвойвае вялізны і складаны свет, спасцігае законы чалавечых узаема-
адносін і вечныя ісціны»1. Узнаўляючы рэальныя і ўяўныя рэчы і во-
бразы, цацка дапамагае дзіцяці пазнаваць, даследаваць навакольны 
свет, фарміраваць і рэалізоўваць творчыя здольнасці, выказваць свае 
пачуцці, вучыць мець зносіны і пазнаваць сябе. У пералік крытэрыяў 
ацэнкі цацкі акрамя медыцынскіх, экалагічных, эмацыйных, эстэтыч-
ных, педагагічных і іншых даследчыкамі ўключаюцца і тыя, паводле 
якіх цацка павінна задавальняць патрабаванні крэатыўнасці і культура-
адпаведнасці, г.зн. адпавядаць архетыпам той краіны, дзе пражывае 
дзіця (А.Я. Смірнова, Н.Г. Салміна, І.Г. Ціханава і інш.). 

У большай ступені культурным архетыпам той або іншай краіны 
можа адпавя^аць толькі нацыянальная цацка, і перш за ўсё народная 
цацка - даступны эмацыйны сродак народнай педагогікі. 

Народная цацка - гэта найстаражытнейшы від народнага мас-
тацтва, у якім не толькі акумуляваны вопыт многіх пакаленняў людзей, 
але і ўвасоблены спрадвечныя жыццёвыя каштоўнасці народа, што пе-
радаюцца з пакалення ў пакаленне. З'яўляючыся захавальнікам памяці 
народа, транслятарам яго гістарычных, культурных, рэлігійных трады-
цый, народная цацка выступае для дзіцяці інструментам пазнання ўся-

' Абраменкова В.В. Современный ребенок в нгровой цнвшшзацнн. 2-е нзд. М„ 2001. 
142 с. 
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го багацця як нацыянальнай, так і агульначалавечай культуры. Да-
лучэнне дзяцей дашкольнага ўзросту да гэтага багацця, увогуле да 
культурнай народнай традыцыі мае асобую значнасць. Гэта звязана 
3 тым, што дзіця, паводле меркаванняў В.В. Зянькоўскага і Д.С. Лі-
хачова, з'яўляецца тым паўнапраўным членам соцыуму, якому ў бу-
дучым будзе дадзена магчымасць развіваць, захоўваць і перадаваць 
наступным пакаленням культурную спадчыну свайго этнасу. 

У культуралагічных і этналагічных крыніцах культурная народная 
традыцыя вызначаецца як з'ява духоўнага жыцця, элемент грамадскай 
і нацыянальнай свядомасці, які забяспечвае самаідэнтычнасць куль-
туры пэўнага народа. Даследчыкі В.Б. Уласава, І.А. Ільін, К.В. Чыстоў 
да тэарэтычных аспектаў культурнай традыцыі адносяць «душэўна-ду-
хоўны ўклад народа» (К.Д. Ушынскі). Што да сучасных даследчыкаў, 
то яны вызначаюць працэс далучэння дзяцей да айчыннай культурнай 
традыцыі як выхаванне, бо менавіта выхаванне, у адпаведнасці з па-
лажэннямі сучаснай навукі, уяўляе сабой аксіалагічны пачатак, які звя-
заны з прыняццем дзецьмі асобасна значных культурных каштоўна-
сцей (Б.М. Бім-Бад, А.В. Пятроўскі, Т.І. Петракова і інш.). 

Арганізацыя далучэння дзяцей да айчыннай культурнай традыцыі 
адбываецца праз педагагічную падтрымку дзіцяці ў яго духоўна-ма-
ральным самавызначэнні, праз пераўтварэнне асяроддзя адукацыйнай 
установы ў гульнявую выхаваўчую прастору, дакладней у выхаваўчую 
прастору наладжвання адносін дзіцяці з сацыякультурным акружэн-
нем. Пры гэтым, па меркаванні В.С. Бараздзіной, адметнасць далучэн-
ня дзяцей да айчыннай культурнай традыцыі ва ўстанове дашкольнай 
адукацыі звязана з прыярытэтным значэннем эмацыйнай сферы ў ста-
наўленні каштоўнасных арыентацый дзіцяці, з яго вобразна-дзейсным 
уяўленнем карціны свету, з гульнявым характарам жыццядзейнасці, 
«культураахоўнай» (В.У. Абраменкава) і «культуратворчай» (В.Т. Куд-
раўцаў) функцыямі дзіцячай гульнявой субкультуры. 

Працэс далучэння выхаванцаў да нацыянальнай культурнай тра-
дыцыі праходзіць, па вызначэнні В.В. Зянькоўскага, больш эфектыўна 
ў «сферы гульні», якая ўключае ўсе аспекты жыццядзейнасці дзіцяці. 
Цацка, як самы істотны кампанент гульні, выконвае тут адукацыйную, 
развівальную і выхаваўчую ролі. Асноўнае прызначэнне цацак у тым, 
каб даць дзіцяці магчымасць актыўна дзейнічаць, выражаць свае думкі 
і пачуцці, ствараць задуманыя вобразы. Што да народнай цацкі, то яна 
выступае не толькі асноўным кампанентам гульні, але і мастацкім 
сродкам этнаграфічнага асяроддзя, які многа можа расказаць пра 
гісторыю краіны, яе звычаі, абрады і традыцыі. 

Як ужо адзначалася, народная цацка з'яўляецца адным з вядучых 
кампанентаў культуры, «цудоўнай культурнай спадчынай» (В.У. Абра-
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менкава) і ў той жа час выступае як кампанент гульнявой дзейнасці, 
як фактар этнаграфічнай адукацыі малога дзіцяці. Змест і вобраз цацкі 
знаходзяцца ў непасрэднай сувязі з сацыяльным ладам грамадства, 
з узроўнем яго культуры. 

Народная цацка, як і народная казка, народная песня, народная 
гульня, уплывае на грамадзянскае і патрыятычнае выхаванне дзяцей 
дашкольнага ўзросту, фарміраванне іх нацыянальнай самасвядомасці. 
Яна фарміруе ў іх цікавасць да традыцый свайго народа, да гісторыі 
яго жыцця. Маленькае дзіця, гуляючы з народнай цацкай, успрымае 
яе з дапамогай сенсорных аналізатараў і тым самым дачыняецца да ма-
стацкіх асаблівасцей цацачнага вобраза, якія расказваюць яму пра ад-
метнасці этнічнай супольнасці, да якой яно належыць. 

Гульня дзіцяці з народнай цацкай разам з засваеннем беларускага 
фальклору, нацыянальнай мовы фарміруе яго першыя ўяўленні пра на-
вакольны свет, закладвае духоўны скарб, які спатрэбіцца яму ў дарос-
лым жыцці. 

У дадзеным дапаможніку змешчаны матэрыялы, якія педагогі мо-
гуць выкарыстаць для ўласнай самаадукацыі, правядзення семінараў-
практыкумаў, кансультацый, а таксама ў рабоце з бацькамі. 

Разнастайныя формы работы з дзецьмі рэкамендуецца праводзіць 
падчас як рэгламентаванай (заняткі па выяўленчым мастацтве), так 
і нерэгламентаванай (зносіны, мастацка-маўленчая, мастацкая дзейнасць) 
дзейнасці з выхаванцамі. 
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