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навуковыя  публікацыі

Г этая патрыятычная думка ака-
дэміка Д. Ліхачова сведчыць пра 

тое, што ў працэсе гістарычнага спа-
знання на краязнаўчым матэрыяле дзіця 
фарміруецца духоўна, асэнсоўвае вопыт 
мінулага, выступае як суб’ект, актыўны 
носьбіт сацыяльнай сутнасці.

Праблема гістарычнай адукацыі на 
працягу многіх стагоддзяў лічылася ад-
ной з вызначальных. асноўная ўвага на-
давалася гістарычнай адукацыі падлеткаў, 
у меншай ступені гэтая праблема разгля-
далася адносна малодшых школьнікаў і 
амаль зусім не разглядалася адносна дзя-
цей старэйшага дашкольнага ўзросту.

Сучасны актыўны зварот айчыннай 
адукацыі да культураадпаведнага падыхо-
ду ў выхаванні дзіцяці зрабіў гэтую пра-
блему актуальнай не толькі ў дачыненні да 
малодшых школьнікаў, а і ў дачыненні да 
дзяцей шостага года жыцця. Найважней-
шым фактарам пошуку новых падыходаў 
да гістарычнай адукацыі дзяцей старэй-
шага дашкольнага ўзросту з’яўляюцца 
зменлівыя прыярытэты і каштоўнасныя 
арыентацыі сучаснага грамадства, якія 
аказалі ўплыў на фарміраванне новай 
філасофіі адукацыі, што грунтуецца на 
прынцыпах дэмакратызацыі, гуманізацыі 
і гуманітарызацыі.

актуальнасць праблемы распрацоўкі 
зместу гістарычнай адукацыі дзяцей 
шостага году жыцця вызначаецца ў 
плане пераемнасці і тымі зменамі, 
якія адбываюцца ў пачатковай школе. 
Станоўчым вынікам перабудовы ў па-
чатковай школе ў апошнія гады стала 
ўзмацненне ролі і значэння вывучэння 
гісторыі і грамадазнаўства. Гэта ў сваю 
чаргу запатрабавала карэкціроўкі ўсіх 
асноўных кампанентаў метадычнай 
сістэмы гістарычнай адукацыі (мэтаў, за-
дач, прынцыпаў, адбору зместу) з пункту 
гледжання сучаснага сацыяльнага зака-
зу і новых педагагічных патрабаванняў 
да ўзроўню развіцця дзіцяці малодшага 
школьнага ўзросту.

Змены ў пачатковай адукацыі за-
патрабавалі зменаў і ў дашкольнай 
адукацыі. Сапраўднага патрыёта Радзімы 
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нельга выхаваць без фарміравання ў яго 
элементарных гістарычных уяўленняў 
пра сваю краіну. Ва ўсіх народаў свету 
ёсць свая гісторыя. Кожны чалавек і нават 
кожнае маленькае дзіця жадае ведаць, ад-
куль узяліся і як жылі яго продкі. адсюль 
тая значнасць, якая надаецца азнаямлен-
ню дзяцей з гісторыка-культурнай спад-
чынай. Важнасць праблемы сведчыць пра 
неабходнасць фарміравання ў старэй-
шых дашкольнікаў яшчэ да школы пер-
шапачатковых элементарных уяўленняў 
пра гісторыю сваёй Радзімы, развіцця 
цікавасці да яе вывучэння ў будучыні. 
Менавіта ў люстэрку гісторыі, па словах  
К. ясперса, чалавек набывае веды пра 
тое, да якога роду ён належыць і дзеля 
чаго ён жыве. адначасова азнаямленне 
старэйшых дашкольнікаў з гістарычнымі 
звесткамі пра родную краіну спрыяе 
іх сацыялізацыі і самаідэнтыфікацыі, 
фарміраванню самасвядомасці. 

Неабходна адзначыць, што вывучэн-
не масавай практыкі работы ўстаноў 
дашкольнай адукацыі сведчыць пра 
недаацэньванне патэнцыяльных маг-
чымасцей гістарычнай інфармацыі —  
яе недастатковую прадстаўленасць у змес-
це дашкольнай адукацыі. Менавіта такое 
стаўленне вызначае актуальнасць пра-
блемы на навукова-метадычным узроўні. 
На наш погляд, прыйшла пара стварыць 
парцыяльную праграму гісторыка-
краязнаўчай адукацыі дашкольнікаў 
«Мы — беларусы», асноўная ідэя 
якой — спазнанне гісторыі роднай 
краіны праз краязнаўства.

Чаму менавіта праз краязнаўства? 
Паводле слоў Д. Ліхачова, «маральная 
аддача» і выхаваўчая роля краязнаўства 
выключна вялікія. Краязнаўства вучыць 
людзей не толькі любіць сваю родную 
старонку, але і любіць веды аб сваёй (і не 
толькі «сваёй») старонцы. На думку вы-
датнага вучонага, менавіта краязнаўства 
ў большай ступені дапамагае чалавеку 
выявіць у мінулым нешта зусім новае, 
каштоўнае: «Калі мы даведаемся, хто 
жыў у тым ці іншым доме, якое жыццё 
працякала ў ім, што ў ім было створа-

на, дом гэты для нас ужо адмысловы. 
Ён напаўняецца духоўным зместам 
і пераўтвараецца. Пераўтвараецца 
і горад, чыю гісторыю мы спазнаём. 
Пераўтвараецца ландшафт, калі мы 
ведаем, якія падзеі ў ім адбываліся, якія 
бітвы тут разыгрываліся, чые лёсы 
вырашаліся». 

Спазнавальны матэрыял праграмы 
«Мы — беларусы» можа быць размеш-
чаны ў хранікальнай паслядоўнасці па 
часавых прамежках (гарызантальна):
  гісторыя ўзнікнення і развіцця 

Беларусі; 
 асноўныя гістарычныя падзеі; 
 славутыя беларусы — іх месца і зна-

чэнне для гісторыі краіны (на прыкладзе 
Ефрасінні Полацкай, Францыска Ска-
рыны, Льва Сапегі, тадэвуша Касцюшкі, 
Міхала агінскага і інш.); 
 мастацтва Беларусі;
 народныя святы, традыцыі, звычаі, іх 

значэнне ў жыцці чалавека;
 народныя промыслы і рамёствы; 
 дасягненні беларускага народа.
У працэсе гістарычнага спазнан-

ня на краязнаўчым матэрыяле дзіця 
спасцігае сучаснае і мінулае. Увядзен-
не гістарычнага матэрыялу ў змест 
грамадзянска-патрыятычнага выхавання 
дзіцяці дапаможа павысіць узровень яго 
сацыяльнай кампетэнтнасці, спазнаваль-
ную матывацыю, паўплывае на стымуля-
ванне спазнавальных інтарэсаў і патрэбаў, 
імкненне да пашырэння ўласнага даля-
гляду.

трэба заўважыць, што гісторыка-
краязнаўчая інфармацыя, змешчаная ў 
праграме «Мы — беларусы», стане штурш-
ком для фарміравання ў дзяцей шостага 
года жыцця элементарных гістарычных 
уяўленняў толькі пры наяўнасці ў 
іх спазнавальнай цікавасці да гэтай 
інфармацыі.

Псіхолага-педагагічныя даследаванні 
Б.Г. ананьева, Л.І. Бажовіч, Л.С. Выгоцкага, 
Л.а. Венгер, а.У. Запарожца, т.а. Куліковай 
паказваюць, што ў дашкольным узросце 
спазнавальная цікавасць праяўляецца 
як імкненне дзіцяці пранікаць ва ўсе 
разнастайнасці навакольнага свету, 
адлюстроўваць у свядомасці прычынна-
выніковыя сувязі і адносіны, пэўныя 
заканамернасці.

аднак далёка не ўсё выклікае ў дзіцяці 
цікавасць. Ступень яе праявы, шырыня, 
глыбіня, усвядомленасць, як паказваюць 
даследаванні вучоных М.М. Паддзяка-
ва, Ф.К. Савіных, Г.І. Шчукінай, залежаць 
ад характарыстык аб’екта, да якога яна 

«Если человек не любит хотя бы изредка смотреть на старые фото-
графии своих родителей, не ценит память о них, оставленную в саде, 
который они возделывали, в вещах, которые им принадлежали, значит, 
он не любит их. Если человек не любит старые дома, старые улицы, 
пусть даже и плохонькие, значит, у него нет любви к своему городу. 
Если человек равнодушен к памятникам истории своей страны, значит, 
он равнодушен к своей стране».

Дзмітрый Ліхачоў, 
рускі літаратуразнавец 
і гісторык культуры
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накіравана. Пры гэтым падкрэслім, 
што толькі ўласная дзейнасць дзіцяці 
па авалоданні інфармацыяй пра 
рэчаіснасць і прадметнымі рэаліямі (гэта 
дазваляе дзіцяці ўваходзіць у праблем-
ную сітуацыю) з’яўляецца рухальнай 
сілай развіцця спазнавальных інтарэсаў. 
На нашу думку, такой рухальнай сілай 
можа стаць сумесная дзейнасць дзя-
цей і дарослых па выкананні праекта 
на пэўную гісторыка-краязнаўчую 
тэму. У працэсе праектнай дзейнасці 
дзеці ў большай ступені будуць мець 
магчымасць сінтэзаваць, камбінаваць 
інфармацыю пра гістарычныя падзеі.

Вызначальным у праектнай дзейнасці 
выступае выхаванне чалавека-творцы, а 
не толькі суб’екта-выканаўцы, развіццё 
валявых якасцей асобы, навыкаў партнёр-
скага ўзаемадзеяння. Праектная дзейнасць 
спрыяе фарміраванню і праектнага света-
погляду, і мыслення, развіццю творчых 
здольнасцяў, актыўнасці, эрудыцыі, па-
шырэнню кругагляду. Удзел у праекце дае 

магчымасць праявіць сябе, што істотна 
ўмацоўвае пачуццё ўласнай годнасці і 
дзіцяці, і даросламу. 

Найбольш дзейснымі для фар-
міравання элементарных гістарычных 
уяўленняў дзяцей старэйшага дашколь-
нага ўзросту з’яўляюцца праекты дас-
ледча-творчага, ролева-гульнявога, ін-
фармацыйна-практыка-арыентаванага 
і творчага тыпаў. У працэсе выканання 
даследча-творчых праектаў дзеці экспе-
рыментуюць, а затым вынікі афармляюць 
у выглядзе калажа, схемы, дзённіка: «Рэха 
стагоддзяў», «Генеалагічнае дрэва», «я і 
мая сям’я». 

Праекты ролева-гульнявога кірунку 
ўключаюць элементы творчых гульняў, 
калі дзеці ўваходзяць у вобраз персанажаў 
літаратурных твораў на гістарычную 
тэматыку і вырашаюць па-свойму 
пастаўленыя праблемы: «У Мірскім зам-
ку», «Сакрэты бабулінага куфра». 

У ходзе выканання інфармацыйна-
практыка-арыентаваных праектаў дзеці 

збіраюць тэматычную інфармацыю па 
творах, малюнках і рэалізуюць яе, арыен-
туючыся на сацыяльныя інтарэсы: «Замкі 
Беларусі», «Прадметы побыту беларусаў».

Праекты творчага тыпу ўключаюць 
падрыхтоўку да ранішніка, свята, творчай 
музычна-літаратурнай кампазіцыі: «Фран-
цыск Скарына — першадрукар», «Свет ста-
ражытнай музыкі», «Беларускія рамёствы».

Метад праектаў актуальны і вельмі 
эфектыўны. Ён дае дзіцяці магчымасць 
эксперыментаваць, сінтэзаваць атрыма-
ныя веды, развіваць творчыя здольнасці і 
камунікатыўныя навыкі. Кожны праект — 
частка агульнага кантэксту жыцця дзіцяці 
ў выхаваўчай прасторы. асноўнай мэтай 
праектнага метаду ва ўстанове дашколь-
най адукацыі з’яўляецца развіццё свабод-
най творчай асобы дзіцяці. Уся праект-
ная дзейнасць калектыўна абдумваецца, 
арганізуецца і аналізуецца. Пры гэтым 
захоўваецца індывідуальнасць кожнага 
ўдзельніка, які ўносіць свой непаўторны 
ўклад у агульную справу, і развіваецца па-
чуццё нацыянальнай годнасці. 

Гаспадыня. 
— Гэй, сябры! Вітаю вас!
Заходзьце хуценька да мяне!
Сёння мая хата
Цікавымі рэчамі багата!
«сялянская хата» святочна ўпры-

гожана.
Ласкава просім кожнага ў госці! За-

ходзьце, не пашкадуеце, калі час маеце.
З дзецьмі наладжваецца чытанне 

вершаў пра Беларусь.
Гаспадыня. Калі ў чалавека ёсць 

Радзіма — ён не сірата. а як называец-
ца наша Радзіма? На якой мове мы з 
вамі зараз размаўляем? (Адказы дзяцей.) 
Радзіма — гэта ўсё, што вакол нас, і най-
перш — мова, прырода, гісторыя, свята, 
народныя песні, паданні.

Запрашаю вас наведаць маю хату... а 
зараз давайце з вамі заспяваем песню.

беларуская народная песня «Чаму 
ж мне не пець?».

Гаспадыня. Дзеці, а чаму мая хата 
такая светлая? (Бо гарыць святло.) 
Многа святла нам даюць электрычныя 
с в я ц і л ь н і к і . а ў даўнія часы, калі 
яшчэ не было электрычнасці, у белару-
скай хаце гарэла л у ч ы н а . (Паказаць 
лучыну.) як вы думаеце, у хаце ад лучы-
ны было шмат святла? (Адказы дзяцей.) 
Пазней пачалі выкарыстоўваць с в е ч к і , 
а потым — г а з а в ы я  (рус. керосино-
вые) лямпы. (Паказаць свечку, лямпу.) 
Цяпер людзі карыстаюцца электрычнай 
энергіяй. Давайце ўспомнім тыя выпадкі, 
калі мы карыстаемся электрычнасцю. 
(Адказы дзяцей.) а якія меры перасцярогі 

Этнапедагогікаалена РаГуЛЯ,
выхавальнік
Галоўчыцка-будзянскага 
ВПК «Дзіцячы сад — базавая 
агульнаадукацыйная школа», 
нараўлянскі раён  
Гомельскай вобласці

У бабулі Алены
ЭКСКуРСІЯ  ў  СЯлЯНСКуЮ  хАТу   
ДлЯ  ДЗЯЦЕЙ  РОЗНАўЗРОСТАВАЙ  ГРуПЫ
павінны выконваць у час працы з 
электраэнергіяй? (Развагі дзяцей. Тлума-
чэнне мераў бяспекі.)

Гаспадыня. Паглядзіце сюды. Ці ве-
даеце вы, што гэта такое? (Паказваюцца 
начоўкі.) Для чаго яны патрэбныя? (Дзеці 
выказваюць свае меркаванні.) Некалі 
н а ч о ў к і  былі ў кожнай вясковай хаце. 
У іх мылі бялізну, купалі дзяцей. а старыя 
начоўкі выкарыстоўвалі як к а р ы т а , 
з якога куры і гусі елі, пілі ваду. З чаго 
яны зроблены? (Пераважна з дрэва, у 
мінулым стагоддзі пачалі вырабляць 
і з металу.) а дзе яны заўсёды стаялі? 
(Начоўкі — у каморы, карыта — на два-
ры ці ў хляве.)

Паслухайце загадкі:
яна галодная — хата халодная!
яна пад’ела — у хаце пацяплела! 

(Печ.)
Напіўся, наеўся, на агонь усеўся, кашу 

зварыў і нас накарміў! (Гаршчок.)
а што вы ведаеце пра печ, з чаго яна 

зроблена? (З цэглы.)
беларуская народная песня-танец 

«бульба».
Гарні, гарні бульбу з печы — 
У торбачку ды на плечы.
У торбачку ды нясі — 
Скажаш дзякуй, як з’ясі.
Бульбу пякуць, бульбу вараць,
Бульбу ядуць, бульбу хваляць,
З бульбы клёцкі, з бульбы каша — 
Вось якая доля наша! (2 разы)
Гаспадыня. а што яшчэ вырабляюць 

з бульбы? якія яшчэ стравы гатуюць у 
печы? 

Дзеці. У печы пякуць хлеб, тут ён 
атрымліваецца вельмі смачны і духмяны. 

Гаспадыня. а ці ведаеце вы прыказкі 
і прымаўкі пра хлеб?

Дзеці. Хлеб — усяму галава.
Будзе дождж ісці, будзе хлеб расці.
Колас добра не спее, 

калі сонца не грэе.
якая зямля — такі і хлеб.
З печы злазіць Хатнік (Дамавік).
Хатнік. Чую, чую, што пра хлеб дух-

мяны размова пайшла. а ведаеце вы, хто я 
такі? я абараняю хату ад нечысці і дапама-
гаю гаспадарам. а з чаго пячэцца хлеб?

Дзеці. З мукі.
Хатнік. а з якога зерня атрымлі-

ваецца мука для выпякання хлеба?
Дзеці. З жыта, пшаніцы, аўса…
Хатнік. а зараз паспрабуйце адгадаць 

загадкі:
Скачуць па двары сінічкі,
трэба ім сыпануць… (пшанічкі).
У полі — мяцёлкай,
У мяшку — золатам. (Авёс.)
У зямлю цёплую ўпаду,
Да сонца коласам узыду.
Усім тады такіх, як я,
Будзе цэлая сям’я. (Зерне.)
Што два тыдні зеляніцца,
Два тыдні каласіцца,
Два тыдні квітнее,
Два тыдні наліваецца,
Два тыдні падсыхае? (Жыта.)
Гульня «Знайдзі  зерне для 

пірага».
умовы гульні. На вялікай талерцы 

рассыпаны пшаніца, гарошак, фасоля. 


