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ВЫХАВАННЕ падрастаю-
чага пакалення не можа 

ажыццяўляцца па-за традыцыйнай 
культурай сваёй нацыі. Этнічная 
гісторыя, гістарычная спадчы-
на і культура продкаў выступа-
юць базавымі каштоўнасцямі для 
развіцця асобы. 

Па меркаванні нідэрландскага 
гісторыка культуры Ё. Хейзінга, 
натуральным і арганічным эле-
ментам чалавечай культуры, які 
ўдзельнічае ў стварэнні, узнаўленні, 
засваенні і апрадмечванні сацы-
яльнага вопыту папярэдніх эпох 
і пакаленняў, з'яўляецца гульня. 
Змяненне тыпу культуры і гуль-
нявых формаў у працэсе чалавечай 
эвалюцыі не змяняюць яе родавой 
сутнасці; незалежна ад тыпу куль-
туры яна застаецца адным з важ-
ных відаў дзейнаці асобы, «другой 
рэальнасцю», пры ўключэнні ў 
якую дзіця інтэрыярызіруе са-
цыякультурны вопыт папярэдніх 
пакаленняў, асвойвае нормы і 
каштоўнасці культуры этнасу 
[10]. 

Такім чынам, гульня — гэта 
гістарычна абумоўлены, натураль-
ны і арганічны элемент культуры, 
частка культуры народа. Асвой-
ваючы гульню, дзіця асвойвае і 
ўзбагачае гульнявую культуру 
нацыі, якая адлюстроўвае трады-
цыйныя і новыя формы гульнявых 
паводзінаў. 

Неад'емным атрыбутам гульні 
з 'яўляецца цацка, якую называ-
юць «люстэркам культуры». Па 
ўсеагульным прызнанні, яна ўяўляе 
з сябе адну з фундаментальных 
універсалій чалавечага быцця, 
паколькі служыць для перадачы 
ў асаблівай «згорнутай форме» 
каштоўнасцяў культуры і вопыту 
пакаленняў, значэння і стану сучас-
най цывілізацыі. 

Цацка як частка дзіцячай гуль-
нявой рэальнасці з'яўляецца неза-
менным сродкам інкультурацыі. 
Як піша В.У. Абраменкава, «цацка 
для дзіцяці — не проста забава, а і 
духоўная прылада, з дапамогай якой 
яно асвойвае вялізны і складаны 
свет, спасцігае законы чалавечых 
узаемаадносінаў і вечныя ісціны». 
Узнаўляючы рэальныя і ўяўныя 

ВУЧОНЫЯ—ПРАКТЫКАМ 

НАРОДНАЯ ЦАЦКА -
ЛЮСТЭРКА КУЛЬТУРЫ 
ВОБРАЗЫ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ ГУЛЬНЯВОЙ ПРАДУКЦЫІ 
Ў ПРАДМЕТНА-ГУЛЬНЯВОЙ ПРАСТОРЫ 
ДАШКОЛЬНЫХ УСТАНОЎ 
рэчы і вобразы, цацка дапамагае 
дзіцяці спазнаваць, даследаваць 
навакольны свет, фарміраваць і 
рэалізоўваць творчыя здольнасці, 
выказваць свае пачуцці, вучыць 
мець зносіны і спазнаваць сябе [1, 
519]. 

У пералік крытэрыяў цацкі, 
акрамя медыцынскіх, экалагічных, 
эмацыянальных, эстэтычных, 
педагагічных і іншых, даследчыкамі 
ўключаюцца і такія крытэрыі, па-
водле якіх цацка павінна адпавя-
даць патрабаванням крэатыўнасці 
і культураадпаведнасці, г.зн. ад-
павядаць культурным архетыпам 
той краіны, дзе пражывае дзіця 
(Я.А. Смірнова, Н.Г. Салмінен, 
І.Г. Ціханава і інш.). У большай 
ступені культурным архетыпам той 
або іншай краіны можа адпавядаць 
толькі нацыянальная цацка. Да яе 
адносіцца, перш за ўсё, народная 
цацка — даступны эмацыйны сродак 
народнай педагогікі. 

Народная цацка — гэта най-
старажытнейшы від народнага 
мастацтва, у якім не толькі аку-
муляваны вопыт многіх пака-
ленняў людзей, але і ўвасоблены 
спрадвечныя асноўныя жыц-
цёвыя каштоўнасці свайго на-
роду. 

Таму народная цацка, з'яўля-
ючыся захавальнікам памяці наро-
да, транслятарам яго гістарычных, 
культурных, рэлігійных традыцый, 
выступае для дзіцяці інструментам 
спазнання ўсяго багацця як на-
цыянальнай, так і агульначалаве-
чай культуры. Далучэнне дзяцей 
дашкольнага ўзросту да гэтага 
багацця, увогуле да культурнай 
народнай традыцыі, мае асаолівую 
значнасць. Гэта звязана з тым, 
што дзіця, паводле меркаванняў 
В.П. Зянькоўскага, Д.С. Ліхачова, 
з 'яўляецца тым паўнапраўным 
членам соцыума, якому ў будучыні 
будзе прадстаўлена магчымасць 
развіваць, захоўваць і перадаваць 
наступным пакаленням культурную 
спадчыну свайго этнасу. 

У культуралагічных і этнала-
гічных крыніцах культурная на-

родная традыцыя вызначаецца 
як з'ява духоўнага жыцця, эле-
мент грамадскай і нацыяналь-
най свядомасці, які забяспечвае 
самаідэнтычнасць культуры пэўнага 
народу. Даследчыкі В.Б. Уласава, 
І.А. Ільін, К.В. Чыстоў датэарэтыч-
ных аспектаў культурнай традыцыі 
адносяць «душэўна-духоўны ўклад 
народа» (К.Д. Ушынскі). Што да 
сучасных даследчыкаў, то яны вы-
значаюць працэс далучэння дзяцей 
да айчыннай культурнай традыцыі 
як выхаванне, бо менавіта выхаван-
не, у адпаведнасці з палажэннямі 
сучаснай навукі, уяўляе з сябе 
аксіялагічны пачатак, звязаны з 
прыманнем дзецьмі асобасна знач-
ных культурных каштоўнасцяў 
(Б.М. Бім-Бад, А.В. Пятроўскі, 
Т.І. Петракова і іншыя). 

Што да арганізацыі далучэн-
ня дзяцей да айчыннай культур-
най традыцыі, то яна адбываец-
ца праз педагагічную падтрымку 
дзіцяці ў яго духоўна-маральным 
самавызначэнні; праз пераўтварэнне 
асяроддзя адукацыйнай установы ў 
гульнявую выхаваўчую прастору, 
дакладней у выхаваўчую прастору 
наладжвання адносінаў дзіцяці з 
сацыякультурным акружэннем. 

Пры гэтым, па меркаванні 
В.С. Бараздзіной, адметнасць да-
лучэння дашкольнікаў да айчыннай 
культурнай традыцыі ў дашкольнай 
установе звязана з прыярытэтным 
значэннем эмацыянальнай сфе-
ры ў станаўленні каштоўнасных 
арыентацый дашкольніка , яго 
вобразна-дзейнасным уяўленнем 
карціны свету; з гульнявым ха-
р а к т а р а м ж ы ц ц я д з е й н а с ц і 
«культураахоўнай» (В.В. Абра-
менкава) і «культуратворчай» 
(В.Т. Кудраўцаў) ф У н к Д Ь І Я М і 
дзіцячай гульнявой субкультуры. 

Працэс далучэння дашкольнікаў 
да айчыннай культурнай трады-
цыі працякае , па вызначэнні 
В.В. Зянькоўскага, болып эфектыўна 
ў «сферы гульні», якая ўключае ўсе 
аспекты жыццядзейнасці дзіцяці. 
Цацка як самы істотны кампанент 
гульні выконвае тут адукацыйную, 
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развіваючую і выхаваучую ролі. 
Асноўнае прызначэнне цацак у 
тым, каб даць дзіцяці магчымасць 
актыўна дзейнічаць, выяўляць свае 
думкі і пачуцці, ствараць задуманыя 
вобразы. Што да народнай цацкі, то 
яна выступае не толькі асноўным 
кампанентам гульні, але і мастацкім 
сродкам этнаграфічнага асярод-
дзя, які многа можа расказаць пра 
гісторыю краіны, пра яе звычаі, 
абрады, традыцыі. 

Як ужо адзначалася, народная 
цацка з'яўляецца адным з вядучых 
кампанентаў культуры, «цудоўнай 
культурнай спадчынай» і ў той 
самы час кампанентам гульнявой 
дзейнасці, фактарам этнаграфічнай 
адукацыі малога дзіцяці. Змест 
і форма цацкі знаходзяцца ў не-
пасрэднай 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 развівае іх цікавасць да трады-
цый свайго народа, да гісторыі яго 
жыцця. Маленькае дзіця, гуляючы з 
народнай цацкай, успрымае яе з дапа-
могай сенсорных аналізатараў і тым 
самым прычыняецца да мастацкіх 
асаблівасцей цацачнага вобраза, якія 
расказваюць яму пра адметнасці 
вытворча-гаспадарчай і святочна-
абрадавай дзейнасці той этнічнай 
супольнасці, да якой ён належыць. 

Беларуская народная цацка 
адлюстроўвае традыцыі бела-
русаў. Яна нясе на сабе адбітак 
сацыяльнага ладу грамадства, 
узроўню яго культуры, нацыя-
нальных мастацкіх традыцый і 
эстэтычных запатрабаванняў. 
Народная цацка адлюстроўвае і 
мастацкую культуру народнай 
творчасці, самабытныя рысы 
народнай эстэтыкі. 

Па ўсеагульным прызнанні, яна 
з'яўляецца адным з важнейшых 
відаў адзінай жывой сістэмы на-
роднай творчасці, важным сродкам 
сувязі пакаленняў, праз яе перада-
ецца сацыяльна-культурны вопыт, 
выхоўваюцца маральныя ўяўленні, 
культура чалавечых паводзінаў, 
фарміруюцца п а т р ы я т ы ч н ы я 
пачуцці. 

Узнаўляючы рэальныя і ўяўныя 
прадметы і выявы, народная цацка 
служыць мэтам інтэлектуальнага 
выхавання дашкольнікаў. Менавіта 
яна ставіць перад дзіцём розныя 

гульнявыя задачы, спрыяе развіццю 
ў яго спазнавальных працэсаў. 
Спазнавальная каштоўнасць на-
роднай цацкі для дзіцяці ў тым, 
што яна адлюстроўвае з'явы рэаль-
нага свету ў даступных ёй формах. 
Яна дапамагае дзіцяці спазнаваць 
навакольны свет, прывучае яго 
да мэтанакіраванай, асэнсаванай 
дзейнасці, спрыяе развіццю вобраз-
нага мыслення, памяці, мовы, эмо-
цый, аказвае жывое ўздзеянне на 
яго ўспрымальную душу. Народная 
цацка мае не толькі экалагічную, 
але і духоўную чысціню. Выка-
наная з пяшчотай і любоўю, яна 
развівае фантазію, духоўны свет 
дашкольнікаў, спрыяе авалодан-
ню імі першымі прафесійнымі 
навыкамі. Да таго ж у працэсе 
гульнявых зносінаў з народнай цац-
кай дзіця вучыцца ўяўляць вобраз 
жывога натуральнага прадмета, што 
спрыяе развіццю яго назіральнасці 
і кемлівасці. 

Як разнавіднасць народнага ма-
стацтва цацка з'яўляецца адным з 
эфектыўных сродкаў фарміравання 
творчай актыўнасці асобы дзіцяці, 
эстэтычных уяўленняў. Створаная 
па строгіх канонах, выпрацаваных 
стагоддзямі, народная цацка разам з 
песнямі і казкамі, святамі і абрадамі 
з маленства выхоўвала ў дзяцей 
густ і пачуццё прыгажосці, заклад-
вала падмурак разумення сувязі 
са сваім народам, з канкрэтнай 
часткай зямлі — Бацькаўшчынай 
[5, 11]. Таму традыцыйная цацка 
лічыцца найкаштоўнейшым матэ-
рыялам у адукацыйнай рабоце з 
дзецьмі дашкольнага і малодшага 
школьнага ўзросту. Яна шырока 
выкарыстоўваецца ў мастацка-
выхаваўчай працы з дзецьмі, у 
прыватнасці для развіцця дзіцячай 
тэхнічнай і мастацкай творчасці. 

У дашкольнай педагогіцы вы-
карыстаны вынік даследаванняў 
праблем народнай педагогікі з 
шэрагу прац айчынных і замежных 
аўтараў (Т.І. Бабаева, Н.Д. Бартрам, 
Г.С. Вінаградаў, Т.С. Камарова, 
Я.А. Пакроўскі і інш.). Так, яшчэ 
ў 30-я гг. XX ст. выбітны расійскі 
педагог, тонкі знаўца псіхалогіі 
дзіцяці і таленавіты мастак А. Флё-
рына заўважыла: «Найвялікшая 
праўда і простасць народнай цацкі, 
яе выразнасць і мэтазгоднасць 
зрабілі яе карыснай для выхавання 
дзяцей» [9]. 

Значны інтарэс уяўляюць по-
гляды сучасных навукоўцаў на на-
родную цацку як сродак далучэння 
дзяцей да нацыянальнай культуры і 
фарміравання іх маральных якасцяў, 
камунікатыўных уменняў і навыкаў, 

эстэтычнага і працоўнага выхаван-
ня (А.В. Аляксеенка, М.А. Гуса-
кова, А.П. Усава, Т.С. Камаро-
ва, Л.А. Кузняцова, В.С. Мухіна, 
С.Н. Новікава, Н.П. Сакуліна, 
Н.Б. Халезава, Т.Я. Шпікалава і 
інш.). Даследчыкі заўважаюць, 
што навучанне дзяцей ад самага 
пачатку павінна быць пабудавана на 
той роднай глебе, на якой гадуецца 
дзіця, каб яно было моцна звязана 
з тымі ўражаннямі, што заклалі ў 
душу родная сям'я, родны дом. Ма-
юць вялікае выхаваўчае значэнне 
і цацкі: яны пашыраюць першыя 
ўяўленні дзяцей і развіваюць іх 
памяць, пачуцці. 

Вядомы расійскі педагог А.П. Уса-
ва ў працы «Русское народное твор-
чество в детском саду», якая стала 
ўжо класікай дашкольнай педагогікі, 
адзначыла, што народная цацка за-
снавана на тонкім веданні псіхалогіі 
дзіцяці і рознабакова ўздзейнічае на 
развіццё яго пачуццяў, розуму і ха-
рактару. Даследчык называла народ-
ную цацку «жывой», паколькі яна 
ўяўляе з сябе народнае мастацтва ў 
жыцці дзяцей і будзе, на яе думку, 
жыць сярод іх разам з сучаснымі 
цацкамі [8]. 

Буйны ўкраінскі даследчык на-
роднай цацкі Аляксандр Найдзен 
сцвярджае, што менавіта традыцый-
ная народная цацка захоўвае ў сабе 
пластычную і вобразную памяць 
пра тыя далёкія часы, калі чалавек 
упершыню пачаў выкарыстоўваць 
прыродныя матэрыялы для стварэн-
ня рэчаў, якія не толькі ў чымсьці 
дапамагалі, штосьці абазначалі, але і 
штосьці сімвалізавалі. Менавітатра-
дыцыйная народная цацка ў сваіх 
пэўных функцыях, формах, пласты-
цы, вобразных асновах змяшчае ў 
сабе інфармацыю пра пачатковыя 
чыннікі чалавечага прадметна-
духоўнага асяроддзя. У гэтым сэнсе 
традыцыйная народная цацка ў 
наш час перенасычана прадметамі і 
рэчамі, выступае як інфарматыўная 
і эстэтычна дасканалая рэч. А. Най-
дзен заўважае, што цацка змяшчае 
найболып інфармацыі, чым любая 
камп'ютарная гульня ці памяць 
камп'ютара [5]. 

Даследчык падкрэслівае, што 
дзіця сёння павінна ўспрымаць на-
родную цацку не толькі як прадмет 
побыту, аб'ект гульні, але і як твор 
мастацтва, які патрабуе вывучэн-
ня, пэўнага аналізу творчай спад-
чыны, паўтарэння. Такое стаўленне 
да народнай цацкі спрыяе і яе за-
хаванню, і духоўнаму ўзбагачэнню 
дзіцяці. Народная цацка ў сям'і, 
дзіцячым садзе, розных гуртках 
павінна не выцясняць сучасную 
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цацку, не замяняць яе, а існаваць 
побач з ёю, дапаўняць яе, даваць 
дзіцяці тое, што не здольная даць 
сучасная цацка. 

Таксама А. Найдзен выказвае 
думку, што для дзяцей, якія зна-
ходзяцца на мяжы паміж раннім 
і сярэднім узростам, такія цацкі 
асабліва патрэбныя. Яны дапама-
гаюць знаходзіць вобразныя адпа-
веднікі паміж рэальна-канкрэтным і 
ўмоўна-абагульняльным, спасцігаць 
свет прадметных рэал ій праз 
пластычна-дасканалыя і датыкальна-
камфортныя формы [5]. 

У народнай цаццы разам з 
архетыпамі агульначалавечых 
паняццяў і крытэрыяў увасоблены 
вобразныя і змястоўна-фармальныя 
прынцыпы э т н а н а ц ы я н а л ь н а й 
даўніны. Гэтыя якасці народнай 
цацкі параджаюць пэўную прабле-
матычнасць у адносінах да дзіцячага 
выхавання ў сучасных умовах. 3 
аднаго боку, існуе настойлівая не-
абходнасць яе ўдзелу ў выхаваўчым 
працэсе на яго асобных этапах, з 
другога — складанасць уключэння 
яе ў гэты працэс. 

Ужо ўзгадвалася, што народ-
ная цацка, як і ўсё традыцыйнае 
народнае мастацтва, пазбаўлена 
элементаў знешняга этнаграфізму. 
Як правіла, яна змяшчае мінімум 
з н е ш н і х а т р ы б у т а ў э т н і ч н а й 
прыналежнасці. Такая прыналеж-
насць складае менавіта яе вобраз-
ную і змястоўную сутнасць. Таму 
традыцыйная народная цацка з 
болыдага адрозніваецца простасцю 
формы, не вылучаецца яскравымі 
колерамі, складанай арнаментыкай. 
Блізкасць гэтай цацкі да вытокаў 
этнанацыянальных культурных 
традыцый звязвае яе з фактарамі 
стаўлення да матэрыялу, пластыч-
най інтуіцыяй, каларыстычнымі 
рэфлексіямі. Менавіта такая цацка, 
насычаная быццёвай і гістарычнай 
і н ф а р м а ц ы я й , к а м у н і к а т ы ў н а 
блізкая дзіцяці. У ёй — цэлы свет 
вобразаў і архетыпаў, метафізічных 
і с імвалічных асноў бачання і 
ўспрымання жыцця. Яна перадае 
нюансы псіхаментальнага характа-
ру этнасу, а таксама адлюстроўвае 
спецыфіку пэўных трансэтнічных 
з'яў. 

Гульня дзіцяці з такой цацкай 
разам з засваеннем нацыяналь-
най мовы і твораў фальклору 
(калыханкамі, казкамі, песенькамі, 
п р ы к а з к а м і , з а г а д к а м і і г .д . ) 
фарміруе яго першыя ўяўленні пра 
навакольны свет, першыя жыццё-
выя ўражанні і пачуцці, закладвае 
той духоўны скарб, які спатрэбіцца 
яму ў дарослым жыцці. 

Умоўныя, а не натуралістычныя 
вобразы птушак, звяроў, свойскіх 
жывёл, а таксама людзей вучаць 
дзіця разуменню метафарычнай 
мовы традыцыйнага мастацтва. Да 
таго ж шляхам зносінаў з народнымі 
цацкамі дзіця набывае навыкі ба-
чыць або ўяўляць вобраз жывога, 
натуральнага праз умоўнае, у аба-
гульненым знаходзіць рысы канкрэт-
нага, што развівае яго назіральнасць 
і кемлівасць. Нарэшце, дзіця змал-
ку прьівучаецца да традыцыйных 
мясцовых выяўленняў навакольнага 
свету. Цацка як створаны дарослымі 
прадмет культуры для развіцця дзяцей 
мае адукацыйнае і выхаваўчае значэн-
не толькі тады, калі выкарыстоўваецца 
па прызначэнні. Дзіця мусіць разу-
мець цацку, мець жаданне з ёю творча 
дзейнічаць. Каб цацка, як і гульня, 
была спадарожнікам дзяцінства, чала-
вецтва ўвесь час удасканальвае яе. 

Сучасныя даследаванні беларус-
кіх навукоўцаў у галіне педагагічнай 
навукі і мастацтвазнаўства на-
стойваюць на тым, што мастацт-
ва беларускай народнай цацкі 
з 'яўляецца асаблівым тыпам ма-
стацкай творчасці, якая інтэгруе 
ў сабе розныя віды народнага ма-
стацтва, аб'ядноўвае матэрыяльныя 
і духоўныя здабыткі беларускай 
культуры, пацвярджае таленаві-
тасць нашага народа. Выкарыстан-
не яе ў дзейнасці дашкольных 
устаноў на занятках па выяўленчым 
мастацтве і мастацкай працы спры-
яе фарміраванню творча-актыўнай 
асобы, якая будзе прадаўжальнікам 
народных традыцый (Б.М. Мар-
шак, В.А. Сілівон, Л.Б. Гаруновіч, 
Т.Б. Брацкая і інш.). 

У практыцы дашкольнай аду-
кацыі нашай краіны назапашаны 
дастаткова багаты вопыт выкары-
стання беларускай традыцыйнай 
цацкі ў рознабаковым выхаванні 
дзяцей. Гэты вопыт паказвае, што 
знаёмства дзяцей з народнай цац-
кай можа ажыццяўляцца рознымі 
шляхамі. Даследчыкі прапану-
юць такія формы, як экскурсіі ў 
краязнаўчы музей, дзе экспану-
юцца народныя цацкі, арганізацыя 
сустрэчы з народным майстрам, 
прагляд адпаведных дыяфільмаў, 
альбомаў, рэпрадукцый. 

Вельмі плённым з'яўляецца не-
пасрэдны ўдзел дзяцей у вырабе тых 
ці іншых рукатворных цацак з гліны, 
саломы, драўніны і іншых прырод-
ных матэрыялаў. Работа з гэтымі 
матэрыяламі развівае працоўныя 
навыкі і творчыя здольнасці дзяцей, 
абуджае фантазію і ініцыятыву, 
садзейнічае развіццю лагічнага і 
вобразнага мыслення, эстэтычных 

адносінаў да зместу сваёй дзейнасці, 
праяўленню цікавасці да народнай 
культуры [7, с. 42]. 

Шэраг артыкулаў , метадыч-
ных матэрыялаў, прысвечаных 
азнаямленню дашкольнікаў з на-
роднай цацкай, яе асаблівасцямі, 
ф а р м і р а в а н н ю э л е м е н т а р н ы х 
навыкаў, яе вырабу, змешчаны ў 
часопісе «Пралеска». 

Беларускія народныя цацкіма-
юць прыкметную нацыянальную 
адметнасць, свае педагагічныя і 
мастацкія традыцыі.Для народ-
най цацкі беларусаў характэрна 
яе сціплая расфарбоўка, про-
стасць выканання, выразнасць 
і лаканізм вобразаў, абагульне-
насць і стылізаванасць формаў. 

Адным з агульнаадукацыйных 
значэнняў беларускіх народных 
цацак з 'яўляецца тое, што праз 
азнаямленне і гульню з імі малень-
кае дзіця знаёміцца з якасцямі і 
ўласцівасцямі матэрыялаў, з якіх 
зроблены гэтыя цацкі: глінай, дрэ-
вам, саломай і інш. 

У Б е л а р у с і самымі распаў-
сюджанымі народнымі цацкамі 
з'яўляюцца цацкі, што зроблены з 
гліны. 3 яе беларускія майстры вы-
рабляюць бразготкі — пустацелыя 
гліняныя шарыкі, яйкі з каменным 
шарыкам унутры, фігурныя цацкі, 
свістулькі ў выглядзе птушак і 
конікаў, фігуркі людзей. Гліняныя 
цацкі ствараюцца прасцейшымі 
прыёмамі лепкі і вызначаюцца 
ўмоўнасцю формаў і вобразаў. Каб 
народная цацка з гліны выклікала 
э с т э т ы ч н ы я пачуцці ў малога 
дзіцяці, яе пакрываюць зялёнай, 
карычневай ці жоўтай палівай. У 
традыцыйных цэнтрах чорназадым-
ленай керамікі цацкі маюць чорны 
колер. Па-мастацку аформленая 
цацка прабуджае ў дашкольніка 
эстэтычныя пачуцці і перажыванні, 
фарміруе эстэтычны густ. Цікавыя 
па змесце і форме цацкі станоўча 
ў п л ы в а ю ц ь на п с і х і ч н ы стан 
дашкольніка, яго светаўспрыманне, 
актывізуюць жыццёвы тонус, што 
ўплывае на іх псіхічнае здароўе і 
фізічнае развіццё. 

3 асаблівым захапленнем ста-
вяцца сучасныя дашкольнікі да глі-
няных цацак, якія адлюстроўваюць 
паўптушак, паўконей, вершніка на 
качцы, соў. Гульні з гэтымі цац-
камі спрыяюць развіццю ў дзяцей 
фантазіі, перанясенню ў незвычай-
ны, чароўны, казачны свет. Заха-
пленне народнымі цацкамі з гліны, 
зробленымі народнымі майстрамі, 
пабуджае дзетак да самастойнага вы-
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канання гліняных конікаў, птушак, 
фігурак іншых жывёл. Напярэдадні 
Саракоў дашкольнікі лепяць пту-
шак з гліны, размалёўваюць іх. 
На Саракі выхаванцы гуляюць 
з птушкамі; у якасці падарунка 
нясуць зробленыя сваімі рукамі 
цацкі бацькам, маленькім брацікам 
і сястрычкам. Культурная народная 
традыцыя ўваходзіць ў рэальнае 
жыццё маленькага беларуса. 

Побач з глінянымі цацкамі 
ў народным побыце існавалі і 
драўляныя цацкі. Іх рабілі май-
стры звычайна з імітацыяй рухаў 
ці дзеянняў. Да такіх цацак адно-
сяцца «Кавалі», «Пілавалынчыкі», 
«Коннікі», «Кураняты дзяўбуць 
зерне», «Мядзведзь -г імнаст» 
і інш. 

Тэхніка гэтых народных цацак 
простая і даступная дзіцячаму 
разуменню. Яна пабудавана на 
прасцейшых законах механікі. 
Гульні з такімі цацкамі і сёння 
прывабліваюць дзяцей і пабуджаюць 
іх да вынаходніцтва. Забаўляючыся 
з народнай цацкай, дзіця адначасова 
знаёміцца з навакольным жыццём, 
з працай дарослых (кавалі куюць, 
пілавалынчыкі рэжуць дровы). 

Акрамя такіх рухомых драўля-
ных цацак рабілі і іншыя. Да іх мож-
на аднесці цацкі-птушкі. Іх пад-
вешвалі над дзіцячымі калыскамі, 
і яны «ляталі» ад павеваў паветра. 
Тулава такой птушкі рабілі з цуркі, 
апрацаванай накшталт птушынага 
цела, а хвастом была тая ж цурка, 
расшчэпленая на канцы лучыны. 
Крылы рабілі гэтак, як хвост, але 
з другой цуркі. Цяпер з такой 
цацкай дзеці могуць пазнаёміцца 
толькі ў краязнаўчым музеі. Аднак 
прынцып яе пабудовы перадаўся ў 
спадчыну і сучасным дызайнерам. 
Падобныя цацкі-птушкі ёсць і ў 
сучасных маленькіх дзетак. Яны вы-
рабляюцца з пластмасы, а маленькія 
птушачкі пафарбаваны ў розныя 
колеры. 

Адзначым таксама, што ра-
ней асаблівую цікавасць у дзетак 
выклікалі лялькі — фігуркі чалаве-
ка, зробленыя з дрэва. Да драўлянай 
цуркі мацавалі валасы з кудзелі, 
вуглём малявалі твар, а з кавалка 
тканіны шылі адзенне. 3 дрэва так-
сама выраблялі цацачную мэблю, 
посуд, прылады працы. Вырабы мелі 
нескладаную расфарбоўку, а фігуркі 
людзей аздабляліся кавалачкамі 
тканіны. 

Асобнае месца сярод драўляных 
народных цацак займаюць лялькі. 
На працягу стагоддзяў гэтая цацка 
не страчвае сваёй актуальнасці. 
Па вызначэнні навукоўцаў, яна 

займае сярод усіх цацак асобнае 
месца, паколькі ўяўляе з сябе спо-
саб спазнання жыцця і гульнявы 
вобраз-сімвал чалавека. У гэтай 
ролі яна адлюстроўвае пэўны час і 
адпаведнае развіццё этапаў гісторыі 
і культуры краіны. Дзіцячыя лялькі 
выконваліся раней вельмі проста, 
умоўна — з кавалка тканіны, дрэва 
ці пука саломы. (Нездарма рускае 
слова «кукла» паходзіць ад грэцкага 
кікіаз — кола і абазначае нешта скру-
чанае, як беларускі «скруташ» альбо 
«згорташ».) Дзяўчаткі спавівалі 
іх, гулялі з імі — пелі калыханкі, 
кармілі і г.д. 

Яшчэ ў сярэдзіне XX ст. у кож-
най сям'і на вёсцы і ў горадзе дзеці 
гулялі з традыцыйнымі лялькамі. 
Сучасныя дзеткі, якія ходзяць ў 
дашкольную ўстанову, ужо не гу-
ляюць з імі. Але час ад часу малое 
пачынае само рабіць ляльку, скруч-
ваючы тканіну, робячы так званы 
скруташ альбо згорташ. 

Ужыванне традыцыйнай бела-
рускай лялькі ў працы з дзецьмі 
зробіць больш цікавым іх знаёмства 
з адметнасцю побыту беларусаў, з 
аздабленнем беларускай хаткі. 

Пэўнае распаўсюджванне на 
Беларусі атрымалі народныя цацкі 
з саломы. Іх рабілі з аднаго-двух 
па-рознаму складзеных і перавяза-
ных саламяных пучкоў. Гэта былі 
розныя фігуркі: людзі, птушкі, 
звяры, свойскія жывёлы. 3 гэтымі 
цацкамі дашкольнікі гуляюць і 
сёння. Адначасова яны знаёмяцца 
з якасцямі і ўласцівасцямі саломы, 
з элементарнымі навыкамі салома-
пляцення. Да народных святаў вы-
хаванцы дашкольных устаноў пля-
туць з саломы «калядкі», «зорачкі», 
«жавароначкаў». 

Акрамя таго, для вырабу цацак на 
Беларусі выкарыстоўвалі лучынкі, 
шышкі, жалуды, розныя тканіны. Да 
гэтага матэрыялу пры стварэнні ца-
цак звяртаюцца і сучасныя дзеці. 

Народная цацка прысутнічае 
ў сучаснай дашкольнай устано-
ве — ці ў беларускім куточку, ці ў 
беларускай хатцы. Яна амаль што 
не выкарыстоўваецца ў самастой-
ных гульнях дзяцей. 3 аднаго боку, 
існуе неабходнасць удзелу народнай 
цацкі ў выхаваўчым працэсе, а з дру-
гога — складанасць яе ўкаранення 
ў гэты працэс. Між тым, ужыванне 
народнай цацкі разам з авалоданнем 
роднай мовай, успрыманнем фаль-
клорных твораў фарміруе ў дзіцяці 
той «душэўна-духоўны ўклад» 
(К.Д. Ушынскі), які спатрэбіцца 
яму ў далейшым жыцці. 

Маленькае дзіця, гуляючы з 
народнай цацкай, радуецца жыц-

цю, забаўляецца ёю, весяліцца. 
Тут варта заўважыць, што ніякі 
іншы від народнай творчасці так 
актыўна і глыбока не выхоўвае 
ў дзіцяці нацыянальныя рысы, 
эстэтычнае пачуццё, як народная 
цацка. Як адзначае А. Флёрына, 
гэта звязана з тым, што праз на-
родную цацку выяўляюцца любоў 
і пяшчота, весялосць і радасць, 
думкі і веды народа, менавіта ў гэ-
тым такая вялікая сіла яе ўплыву 
на асобу малога дзіцяці. 

Пры распрацоўцы вобразаў гуль-
нявой нацыянальнай прадукцыі мы 
ўлічвалі вобразы, адлюстраваныя 
ў беларускіх народных цацках, а 
таксама міфічныя вобразы, якія 
часцей за ўсё сустракаюцца ў па-
даннях і легендах, чарадзейных 
казках. Неабходна адзначыць, што 
ў адпаведнасці са старажытнымі 
ўяўленнямі, міфічныя вобразы 
літаральна насялялі навакольную 
прастору. Так, гаспадаром леса быў 
Лясун, святла — Бялун, вады — 
Вадзянік, палёў і лугоў — Палявік, 
балота — Балотнік і інш. У хаце 
гаспадарыў Хатнік (Дамавік). Усе 
гэтыя персанажы валодалі чароўнай 
сілай. Яны маглі дапамагаць і 
шкодзіць, весяліць і палохаць. 

Пры знаёмстве з легендамі і 
паданнямі выхаванцы сустракаюц-
ца з міфічнымі персанажамі. Часам 
дзеці просяць патлумачыць імя 
таго ці іншага персанажа, расказаць 
пра іх выгляд, характар, звычкі. 
Міфчныя персанажы прымаюць 
удзел у дзіцячых ранішніках, таму 
вельмі важна, каб іх знешні выгляд 
адпавядаў вобразу, які ствараўся 
стагоддзямі. 

Менавіта міфічныя вобразы і во-
бразы, адлюстраваныя ў беларускіх 
народных цацках, з'явіліся для нас 
асновай ў распрацоўцы вобразаў на-
цыянальнай гульнявой прадукцыі. У 
далейшым мяркуецца распрацоўка 
вобразаў нацыянальнай гульнявой 
прадукцыі, звязанай з сучаснымі 
рэаліямі. У гульні з такімі цацкамі 
магчыма мадэляванне сацыякуль-
турнай рэальнасці, далучэнне дзя-
цей да нацыянальнай культурнай 
традыцыі. 
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Прапануецца цыкл прыкладных 
сцэнарыяў пад агульнай назваю 
«Народная цацка: традыцыі і 
сучаснасць», прыдатных для на-
ладжвання працэсу далучэння 
дзяцей да культурнай народнай 
традыцыі і асэнсавання імі зместу 
нацыянальных вобразаў. 

Народная цацка: традыцыі і сучаснасць 
ЗНАЁМСТВА 3 ЦАЦКАМІ ПЕЎНІКАЎ 

Певень — свойская птушка, вельмі патрэбная на сядзібе, адна з самых знакавых істотаў у беларускім фальклоры. 
Певень з'яўляецца сімвалам шчасця, сонца, жыццёвай сілы, урадлівасці, захавальнікам хатняга агню і дабрабыту. 
Як і сонца, ён «адлічвае час», вітае ўзыход нябеснага свяціла і таму ўяўляецца галасістым вестуном святла і дня. 
Загадка «Не кароль, а ў кароне, не гусар, а пры шпорах, гадзінніка не мае, а час знае», складзеная народам пра пеўня, 
вызначае яго характэрныя рысы. 

Певень цесна звязаны з культам хатняга духу. Да гэтага часу бытуе звычай у новую хату першым запускаць 
пеўня, каб ён прагнаў нечысць і прынёс шчасце. Па яго паводзінах можна было даведацца пра будучае жыццё тут: 
калі заспявае, значыць, у новай хаце зажывецца весела. 

Калі певень праспявае на варотах ці веснічках, то трэба чакаць госця. А па напрамку пеўневай галавы нават 
можна вызначыць той бок, адкуль прыкладна ён з'явіцца. 

Пра пеўня распавядаецца ў забаўлянках «Ходзіць певень па капусце...», «Кукарэку, певунок...», у вершах «Храбры 
певень» Я. Коласа, у казках «Зайкава хатка», «Як курачка пеўніка ратавала», «Коцік, пеўнік і лісіца» і іншых тво-
рах, якія рэкамендаваны праграмай «Пралеска». Пеўнік-певунок — гэта цацка зроблена з гліны або з пластмасы. Яе 
роспіс больш яркі за роспісы беларускіх народных цацак. 
ГРУІІА «МАЛЯТЬЬ 

Забаўлянка *Да нас у госці 
прыйшоў пеўнік-певунок» 

Мэта: пазнаёміць з цацкай «Пеў-
нік-певунок»; забяспечыць асобасна-
арыентаванае ўзаемадзеянне цацкі з 
дзіцём («пазнаёміць» пеўніка з кож-
ным дзіцём); даць магчымасць усім 
дзецям пагуляць з цацкай, падтры-
маць іх жаданне падаць голас так, як 
гэта робіць пеўнік. 

Матэрыл: цацка «Пеўнік -
певунок». 

Ход заняткаў 
Педагог паказвае цацку. 
Педагог. Паглядзіце, дзеткі. Гэта 

пеўнік. Ён вітаецца з вамі: «Добры 
дзень!», «Ку-ка-рэ-э-ку». Уранку 
пеўнік прачынаецца і будзіць кура-
чак, дзетачак. 

Педагог расказвае забаўлянку 
«Пеўнік» П. Місцюка: 

Люлі, люлі, люлі, 
Курачкі паснулі, 
Толькі пеўніку не спіцца: 
Ранак ён праспаць баіцца. 
Педагог. Бось наш пеўнік. Які ён 

прыгожы! Паглядзіце: грабеньчык і 
бародка ў яго чырвоныя. Крыльцы 
і хвосцік рознакаляровыя — белыя, 
чырвоныя, зялёныя. На шыйцы 
прыгожы ўзорны каляровы абадок. 
Пеўнік спявае сваю песеньку. Да-
вайце заспяваем песеньку разам з 
пеўнікам. 

Педагог прапаноўвае кожнаму 
дзіцяці праспяваць песеньку разам 
з пеўнікам. 

Гульня-забава «Гуляем з пеў-
нікам ў хованкі» 

Мэта: выклікаць цікавасць дзя-
цей да гульні з дарослым і дапама-

гаць засвойваць дзеянні з цацкамі; 
пачынаць фарміраваць у дзяцей 
уменне прымаць уяўную сітуацыю 
і авалодваць першымі гульнявымі 
дзеяннямі, якія адлюстроўваюць 
фрагмент добра вядомай ім жыццё-
вай сітуацыі. 

Матэрыял: цацка «Пеўнік». 
Ход заняткаў 

Педагог. Паслухайце, хто гэта 
вас кліча: «Ку-ка-рэ-э-ку»? (Адка-
зы дзяцей.) 

Педагог. Так, гэта Пеўнік. Ён за-
прашае вас пагуляць у хованкі. 

Пеўнік будзе хавацца, а вы буд-
зеце шукаць і называць тое месца, 
дзе вы яго знайшлі. Каб вам было 
лягчэй, пеўнік, калі вы да яго будзе-
це набліжацца, падасць голас. Вось 
так: «Ку-ка-рэ-э-ку.» 
ГРУПА «ЧАМУЧКІ» (малодшыя) 

Забаўлянка «Ходзіць певень па 
капусце» 

Мэта: наладзіць з дзецьмі эма-
цыянальна-станоўчы кантакт, 
узбагачаць уяўленнямі і выклікаць 
цікавасць да разглядвання цацкі; 
пазнаёміць з пабудовай цацкі, 
з вярнуць увагу на яе колер; 
практыкаваць малых ў спяванні 
калыханкі. 

Матэрыял: цацка «Пеўнік-
певунок». 

Ход заняткаў 
Педагог. Паглядзіце, хто да нас 

прыйшоў (паказвае цацку). Так, 
гэта певень-певунок, чырвоненькі 
грабянёк. Паслухайце пра яго 
забаўлянку «Ходзіць певень па 
капусце»: 

Ходзіць певень па капусце, 
Носіць сон у белай хусце. 
Усім дзецям прадаваў, 
А Ганульцы дарма даў. 
Хто з вас хоча расказаць пра 

пеўніка, які раздае малым дзеткам 
сон? Вазьмі певунка ў рукі і рас-
кажы, як ён ходзіць па капусце і 
носіць сон ў белай хусце. Пагуляй 
з пеўнікам, раскажы, як ён прадае 
сон. 

Забаўлянка «Кукарэ-э-ку, пе-
вунок...» 

Мэта: выкл ікаць у дзяцей 
цікавасць да фальклорных твораў; 
выкарыстоўваць цацку с мэтай 
канцэнтрацыі ўвагі дзетак; спры-
яць разуменню маўлення дарослага 
з апорай на нагляднасць; працяг-
ваць ствараць сітуацыю асобасна-
арыентаванага ўзаемадзеяння цацкі 
з кожным дзіцём. 

Матэрыял: цацкі: «Пеўнік-певу-
нок» і «Курачка-рабушэчка». 

Ход заняткаў 
Педагог (паказвае цацку пеўніка-

певунка, пытаецца ў дзіцяці). Хто 
гэта? Чаму ты так думаеш? Як ты 
здагадаўся (-лася), што гэта пеўнік? 
Ці прыгожая цацка? Што ў яе пры-
гожае? Пакажы, як ён голас падае? 
(Ку-ка-рэ-э-ку.) 

Певунок весела спявае сваю пе-
сеньку для курачкі-рабушэчкі. 

Педагог (паказвае цацку курачкі). 
Паглядзіце на курачку. Ці прыгожая 
цацка? Што ў яе поыгожае? 

Педагог пры разглядзе ца-
цак курачкі і пеўніка расказвае 
забаўлянку: 
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Кукарэку, певунок, 
Залаценечкі чубок, 
Пад паветачку пайшоў, 
Курку-рабку там знайшоў. 
Пачаў курку пытаць, 
Ці ўмее чытаць. 
— Не чытаю, не пішу, 
Толькі яйкі нясу, 
Штодзень дзецям нашу 
Аж па цэлым кашу. 
Прапаноўвае праслухаць забаў-

лянку яшчэ раз. 

ГРУПА «ЧАМУЧКІ» (старэйшыя) 
Расказванне верша «Храбры 

певень» Я. Коласа 
Мэта: развіваць у дзяцей уменне 

разумець змест вершаваных тэкстаў, 
адчуваць рытм вершаваных радкоў; 
падтрымліваць у выхаванцаў жа-
данне выразна расказваць верш на 
памяць. 

Матэрыял: цацка «Пеўнік». 
Ход заняткаў 

Педагог. Паглядзіце на цацку. 
Назавіце, хто гэта? Так, гэта пеўнік. 
Апішыце пеўніка, які ён? 

(У пеўніка чырвоны грабеньчык, 
чырвоная бародка, прыгожы розна-
каляровы хвост і крылы.) 

Паслухайце верш пра пеўніка 
«Храбры певень», які напісаў Якуб 
Колас: 

Па надворку певень ходзіць, 
За сабою куры водзіць 
I крычыць: — Сюды! Сюды! 
Як кіўне ён галавою, 
Сыплюць куры чарадою — 
Як адна бягуць туды. 
А калі хто кур пуясае, 
Певень грозна загукае: 
— Хто такі там? Хто такі? 
Як ў вершы расказваецца пра 

пеўня з птушынага двара? Вазьміце 
цацку ў рукі. Паўтарыце словамі з 
верша: як пеўнік кліча курачак? (А 
калі хто кур пужае, певень грозна 
загукае...) Вось такі храбры певень. 
Паспрабуйце расказаць вершык пра 
пеўніка самастойна. 

Расказванне казкі *Коцік, 
пеўнік і лісіца» 

Мэта: выклікаць у дзяцей цікавасць 

з мэтан канцэнтрацыі іх увагі; спры-
яць разуменню маўлення дарослага 
з апорай на нагляднасць; працяг-
ваць ствараць сітуацыю асобасна-
арыентаванага ўзаемадзеяння цацкі 
з кожным дзіцём; развіваць навыкі 
дыялагічнага маўлення ў працэ-
се драматызацыі асобных урыўкаў 
казкі. 

Матэрыял: цацкі «Каточак», 
«Пеўнік», тэкст казкі «Коцік, пеўнік 
і лісіца». 

Ход заняткаў 
Педагог паказвае дзеткам цацкі 

катка і пеўніка, прапаноўвае апісаць 
іх. 

Педагог. У якіх казках вы 
сустракаліся з катком і пеўнікам? 

Прапаноўвае паслухаць казку 
«Коцік, пеўнік ілісіца». 

Педагог (пасля расказвання). 
Ці можна назваць коціка і пеўніка 
сапраўднымі сябрамі? Чаму? Якімі 
словамі можна расказаць пра ліску? 
Якая яна ў казцы? Вазьміце ў рукі 
цацкі пеўніка і катка і ўзнавіце 
ўрывак з казкі, дзе каток размаўляе 
з пеўнікам. да фальклору; выкарыстоўваць цацку 

ЗНАЁМСТВА 3 ЦАЦКАМІ КОЦІКАЎ 
Вобраз ката ў казачным фальклоры беларусаў мае станоўчую характарыстыку. Кот выступае як хітрая, увішная 

і кемлівая жывёла, верная свайму гаспадару, дапамагае яму ў крытычныя моманты жыцця. Кот — жывёла, блізкая 
да чалавека, здольная дапамагчы яму. Той, хто забіваў яе, ніколі ні ў чьш шчасця не меў. Кот, як і певень, цесна 
звязаны з культам хатняга духу. Перад тым як перайсці ў новую хату, туды заносілі і саджалі на ноч ката і пеўня. 
Нядобрыя духі не любяць гэтых жывёл і ўцякаюць з той хаты. 

Кот і кошка спрыяюць нараджэнню значнай колькасці дзяцей у сям'і. Таму ў час вяселля пад ложак маладым 
саджалі кошку з кацянятамі, каб было многа дзяцей. Лічылася, што менавіта кот мог «падарыць» немаўляці моцны 
і добры сон. Нездарма ў народзе казалі «спяваць ката», гэта азначала заспяваць калыханку. 

Пра ката распавядаецца: у забаўлянках «А ты, коцінька-каток...», «Апсік, апсік, каточак...», «А ты, каток 
шэры», «Нехадзі, коцік...», «Ходзіць коцік па палях», «Кіска...»; у вершах «Коця і Каця» В. Віткі, «Адмарозіў лапкі» 
I. Муравейкі, «Коцік-варкоцік» Н. Галіноўскай, «Коцік» Я. Журбы і іншых;у казках «Коцік Петрык і мышка», «Коцік, 
пеўнік і лісіца», «Каток — залаты лабок». 

Замежныя пісьменнікі стварылі шматгранны вобраз ката, адлюстравалі яго паводзіны і характар. 
Цацкі пеўнікаў — «Каток — залаты лабок» і «Коцік-варкоцік» — зроблены з гліны, пластмасы. Пашыраны і мяккія 

цацкі. Іх роспіс нагадвае роспісы беларускіх народных цацак. Калі гэта мяккая цацка, то ў яе кашуля з беларускім 
арнаментам. 

ГРУІІА «МАЛЯТЫ» 
Да нас у госці прыйшоў каток — 

залаты лабок 
Мэта: пазнаёміць з цацкай 

«Каток — залаты лабок»; забя-
спечыць асобасна-арыентаванае 
ўзаемадзеянне цацкі з дзіцём 
(«пазнаёміць» коціка с кожным 
дзіцём); даць магчымасць усім дзе-
цям пагуляць з цацкай, падтрымаць 
іх жаданне паспяваць як коцік. 

Матэрыял: цацка «Каток — за-
латы лаоок». 

Ход заняткаў 
Педагог паказвае цацку і расказ-

вае забаўлянку «Пайшоў коцік на 
таржок...». 

Педагог. 
Пайшоў коцік на таржок, 
Купіў Юрку піражок 
Пайшоў коцік на вулку, 
Купіў Юрку булку. 
Пайшоў коцік рэпку рваць, 
Юрку трэба крэпка спаць. 

Вось наш коцік, які ён прыгожы! 
Паглядзіце: хвост пушысты, поўсць 
залацістая. А лабочак у катка зала-
ты. Каточак спявае сваю песеньку 
«Мур-мур-мур». Яму падабаецца ў 
вас. Давайце заспяваем гэтую пе-
сеньку разам. 

Вазьміце коціка ў рукі і праспя-
вайце разам з ім яго песеньку. А 
цяпер пойдзем разам з коцікам на 
вулку і купім (імя хлопчыка або 
дзяўчынкі) булку. 

Забаўлянка «Коцік прачынаец-
ца». 

Мэта: пазнаёміць дзяцей з цацкай 
«Коцік-варкоцік», падтрымаць іх 
жаданне падаць голас, як коцік; за-
бяспечыць асобасна-арыентаванае 
ўзаемадзеянне цацкі з дзіцём 
(«пазнаёміць» коціка-варкоціка з кож-
ным малым, сказаўшы што-небудзь 
добрае пра яго); даць магчымасць 
кожнаму пагуляць з цацкай. 

Матэрыял: «Коцік-варкоцік». 

Ход заняткаў 
Педагог (паказвае цацку коціка-

варкоціка і пытаецца ў дзіцяці). 
Хто гэта? Як ты здагадаўся, што 
гэта коцік? Ці прыгожая цацка? 
Што ў яе прыгожае? Заспявайце 
ціха песеньку коціка: «Мур-мур-
мур». Пакажыце, як коцік лапкай 
умываецца. 

Педагог паказвае цацку коціка і 
расказвае забаўлянку «Коцік прачы-
наецца»А. Мясткіўскага (перакладз 
украінскай мовы У. Паўлава). 

Коцік прачынаецца — 
Лапкамі вымываецца. 
Кветка прачынаецца — 
Росамі вымываецца. 
Ну, а мы з сястрычкаю 
Мыемся вадзічкаю. 
Пакажыце, як коцік мыецца. 

Пакажыце коціку, як вы мыеце-
ся. Вазьміце ў рукі цацку і раска-
жыце гэтую забаўлянку разам з 
коцікам. 
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ГРУПА «ЧАМУЧКІ» (малодшыя) 
Забаўлянка «Ах ты, коцік, мой 

каток... * 
Мэта: в ы к л і к а ц ь у д з я -

цей цікавасць да фальклору; 
выкарыстоўваць цацку з мэтай 
канцэнтрацыі ўвагі дзетак; спрыяць 
разуменню маўлення дарослага з 
апорай на нагляднасць. 

Ход заняткаў 
Педагог паказвае дзеткам цацку 

коціка і чытае забаўлянку «Ах ты, 
коцік, мой каток...>>. 

Педагог. 
Ах ты, коцік, мой каток, 
У цябе шэранькі хвасток. 
Прыйдзі ў хату начаваць, 
Маю Волечку качаць. 
Педагог (звяртаецца да кожнага 

з выхаванцаў). Папрасі коціка, каб 
ён прыйшоў у хату начаваць і цябе 
пакачаць. 

Расказванне забаўлянкі дзеткамі 
з выхавальнікам. 

Зносіны па тэме верша «Адма-
розіў лапкі» I. Муравейкі 

Мэта: развіваць у дзяцей уменне 
эмацыйна ўспрымаць верш, разу-
мець змест вершаванага тэксту, 
імітаваць і перадаваць голасам асоб-
ныя словы з вершаваных радкоў. 

Матэрыял: цацка коціка. 
Ход заняткаў 

Педагог. Паслухайце, хто гэта 
голас падае. (Адказы дзяцей.) Так, 
гэта коцік. Давайце разам пашука-
ем коціка. Вось ён куды схаваўся 
(дастае коціка з цацачнага ложка). 
Накрыўся зверху коўдрай, мы нават 
адразу яго і не заўважылі. Холадна 
коціку. Што такое здарылася? Чаго 
яму так холадна? 

Педагог расказвае верш «Адма-
розіў лапкі» Івана Муравейкі. 

Педагог. 
Коцік басаногі 
Па сняжку гуляў. 
Адмарозіўлапы 
I заплакаў: — Мяў... 
Што за дзіва гэта? 
Трэба бегчы ў дом: 
Снег такі халодны, 
А пячэ агнём... 
Давайце інсцэнізуем гэты верш. Я 

буду расказваць верш, а (імя дзіцяці) 
возьме ў рукі цацку коціка і пакажа 
голасам, як коцік заплакаў. 

Дзіцяці прапануецца сказаць 
«мяў...» і перадаць голасам пачуцці 
здзіўлення, асцярогі, жалю, болю і да 
т.п. 

Верш расказваецца да таго часу, 
пакуль ёсць жадаючыя імітаваць 
голас коціка. 

Зносіны па тэме верша «Коцік-
варкоцік» Н. Галіноўскай 

Мэта: развіваць у дзяцей уменне 
эмацыйна ўспрымаць верш, разу-

мець змест вершаванага тэксту; 
выклікаць у выхаванцаў жаданне 
суправаджаць расказванне верша 
пэўнымі рухамі ў адпаведнасці з яго 
зместам. 

Матэрыял: цацка «Коцік». 
Ход заняткаў 

Педагог. Гэта коцік (цацка). Як 
коцік голас падае? («Мяў-мяў», а 
яшчэ можна пачуць «мур-мур».) 

Коцік руды, маленькі, з доўгімі 
вусамі і пушыстым хвастом. Ля-
жыць і песеньку спявае: «Мяў-мяў», 
«мур-мур». 

Заспяваем песеньку разам з 
коцікам: «Мяў, мяў, мяў». 

А цяпер крышку інакш: «Мур-
мур-мур». 

Паслухайце верш «Коцік-вар-
коцік» Ніны Галіноўскай. 

Коцік-варкоцік 
Лёг на жывоцік, 
Лапкі пад вушка — 
Не трэба падушка. 
Коціка ў вершы завуць коцік... 

(варкоцік). 
Давайце разам інсцэнізуем вер-

шык. Я буду расказваць словамі, а 
вы пакажыце рухамі тое, што робіць 
коцік. Вось малайцы, сапраўдныя 
коцікі-варкоцікі. 

Зносіны па тэме верша «Коця і 
Каця» В. Віткі 

Мэта: развіваць у дзяцей уменне 
эмацыйна ўспрымаць верш, разу-
мець змест вершаванага тэксту; 
выхоўваць ласкавыя адносіны да 
пакрыўджанага коціка. 

Матэрыял: цацка коціка, малю-
нак дзяўчынкі. 

Ход заняткаў 
Педагог. Паглядзіце, хто гэта 

выглядае з хаткі? Так, гэта коцік-
варкоцік. Коцікі любяць піць малач-
ко і злізваць смятанку. А гэта хто? 
(Паказвае малюнак. Дзеці адказ-
ваюць.) Так, гэта дзяўчынка Каця. 
Маленькія дзеткі таксама любяць 
салодзенькае каровіна малачко і 
смятанку. I Каця любіць малачко 
і смятанку. 

Паслухайце вершык пра коціка 
і дзяўчынку Кацю, які напісаў 
дзіцячы паэт Васіль Вітка. Верш на-
зываецца «Коця і Каця». 

Плача коця на кухні, 
Ад слёз вочкі папухлі, 
— Што з табою, мой каток, 
Забалеў мо жываток? 
— Мяў! — сказаў варкоцік, — 
Не баліць жывоцік 
У мяне душа баліць — 
Як цяпер на свеце жыць. 
Як мне жыць у хаце, 
Калі хлусіць Каця: 
Смятану злізала — 
На мяне сказала. 

Пашкадуйце коціка, пагладзьце 
яго. Скажыце яму: «Не плач, Каця 
болып так рабіць не будзе». 

Педагог дае магчымасць кожнаму 
дзіцяці пашкадаваць коціка. 

Завучванне ўрыўка з верша 
•*Коцік» Я. Журбы 

Мэта: развіваць у дзяцей уменне 
эмацыйна ўспрымаць вершы, разу-
мець змест вершаваных тэкстаў, 
суадносіць яго з рэальнымі карцінамі 
жыцця, адчуваць рытм вершаваных 
радкоў; пабуджаць выхаванцаў да 
выражэння сваіх уяўленняў у сама-
стойным апісанні коціка з дапамогай 
вершаваных радкоў. 

Матэрыял: цацка «Коцік». 
Ход заняткаў 

Педагог. Паглядзіце на цац-
ку. Раскажыце пра коціка, якога 
вы бачыце. Цяпер паслухайце, як 
пра коціка расказваецца ў вершы 
«Коцік» Янкі Журбы. 

Хлопчык любіць коціка, 
Лашчыць ён варкоціка, — 
Коцік міл яму. 
3 ім на двор гуляць ідзе, 
Часта малачка дае 
Сябру ён свайму. 
Ходзіць коцік беленькі, 
Хвосцік яго шэранькі, 
А бяжыць — стралой. 
К хлопцу прытуляецца, 
Спінкай выгінаецца, 
Хвост яго — дугой. 
Поўсць яго пушыстая, 
Беленькая, чыстая, 
Мяккая, як лён. 
Мышкі, сцеражыцеся! 
Ціха!.. Беражыцеся! 
Ўміг вас зловіць ён. 
Раскажам разам са мной пра 

коціка словамі з верша. 
Ходзіць коцік... беленькі, 
Хвосцік яго... шэранькі, 
А бяжыць — ...стралой. 

К хлопцу... прытуляецца, 
Спінкай... выгінаецца 
Хвост яго —... дугой. 
Поўсць яго... пушыстая, 
Беленькая,... чыстая, 
Мяккая, як ..лён. 
Паслухайце, я яшчэ раз раскажу 

вам пра коціка, а потым вы будзеце 
расказваць пра яго самастойна. 

Верш эмацыйна чытаецца 
выхавальнікам і пераказваецца 
дзецьмі. 

Р.5. Распрацоўку вобразаў на-
цыянальнай гульнявой прадукцыі 
зрабіла Кацярына Родзічава (гл. 
каляровую ўкладку гэтага нума-
ра). 

Ад рэдакпыі. Знаёмства з цацкамі 
свойскіх і дзікіх жывёл, міфічных 
герояў будзе асвятляцца ў наступ-
ных нумарах часопіса «Пралеска». 
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